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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  :تتبع ونگارش 

 »سعيد افغانی  -دیـيـسع«  دين ــن الــاميداکتر 

  ٢٠١١ اگست ١٩

 

 مسافـرروزۀ 
  

پيامبر بزرګوار اسالم محمد صلی  فضيلت وعظمت اين ماه  در.  سال استھایماه رمضان يکی از با تقوا ترين ماه 

  :فرمايد  می در حديثی   هللا عليه وسلم 

كسى كه از روى ايمان  واميد كسب (»  رواه ابوھريره – من صام رمضان إيمانٱ واحتسابٱ غفرله ما تقدم من ذنبه« 

 از ابو ھريرةروايت  .  او بخشوده  مى شودۀگذشت)   صغيره  (اجر  وپاداش ، ماه رمضان را  روزه بگيرد  گناھان

   .) رضی هللا عنه

 :فرمايد  پيامبر صلی  هللا عليه وسلم در جاى ديگرى مي 

آن گناھان  مؤمنان  پاك  در  است  كه یماه رمضان ماھ(» منين  وغفور  هللا  لھم ارمض هللا فيه  ذنوب المؤ« 

  .). ايشان را مى بخشد  شود  وپروردگار  وشسته  مي

شھر رمضان الذى انـــــزل فيه القرآن ھدى للناس  « اساس  حکم قرآن عظيم الشان ه است که بیماه رمضان ماھ

ى  مردم  است  ودالئل  ه در آن  قرآن نازل شده كه رھنماست ك ایاھماه رمضان  م(» وبينت من الھدى والفرقان

  ).ھدايت  وتميز بين حق وباطل مى باشد

ی است که در آن شب با عظمت ليله القدر وجود دارد که عبادات در اين شب بھتر از  ئه  ماه ھاوماه رمضان از جمل

  ) شب قدر بھتر است از ھزار ماه (» خير من الف شھرليلة القدر .... «  است سه سالو ھشتاد 

ارک رمضان ممانعتی ر ماه مب، اگرچه مسافرت دوردن  عبادات  داردآجا ه در تقوا ودر بماه  که اين ی اھميتءً بنا

از مسافرتھای ماه  برای مسلمانان است که در اين . فرت برای فرار از روزه صورت گيرد، ولی نبايد اين مساندارد

نقصانی   کمبودی و ، تقليليک روزه دار  که در عبادات خاطر اينه ب. آردل معه جلوگيری بغير ضروری وحياتی 

  .د مستفيد گرد، بھتر طور احسن ه ک بعمل نيايد واز فضليت  اين ماه مباره ب
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لوژی بشری امروزی به حدی رسيده است که انسانھا  به فضل وعظمت پروردگار علم وتکناناگفته نبايد گذاشت که  

اين ماه مبارک به مسافرت من در  ؤولی اگر با آنھم م .گذارد را از مسافرت ھای  غير  ضروری در  امان می

  .برای مسافر خوردن روزه  ماه رمضان  را مباح دانسته  است، دين مقدس اسالم بپردازد

ْن أَيَّاٍم أَُخرَ « ِريضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِّ   )١٨۴   تآي: سورة البقرة(» فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ

ا افطار از دارد كه روزه رجو. (را بگيرد ، شمار روز ھاى  ديگر  آن  از شما  مريض ويا در سفر  باشدكسانيكه( 

 ).نمايد

  :در حديثی آمده  است ھمچنان 

خداوند از مسافر ؛ روزه و  (»المرضع الصوم ان هللا وضع عن المسافر الصوم و شطر الصالة و عن الحبلی و« 

  .اخرجه احمد و اھل السنن و حسنه الترمذی )  و شير ده روزه را برداشته حامله نيمه نماز را برداشته و از زن

  . يعنی مسافر در رمضان افطار کند و بعد روزھای ديگری از غير رمضان به جای آن روزه بگيرد 

  

  :حدود مسافت برای مسافرت

ھر بُرد عربى برابر است با .  معرفی داشتنه اند)  بُرد۴(علماء حدود مسافتى را که در جمله  سفر آنرا ميشمارند 

 برابر اين مقدار يعنى ۴گيرد برابر است با  ام سفر به آن تعلق ميكيلومتر، در نتيجه مسافتى كه احك) ٢٢.١٧۶(

  ).٧۵-١/٧۴ »الفقه اإلسالمي وأدلته« به كتاب برای معلومات مزيد مراجعه شود (كيلومتر ) ٨٨.٧٠۴(

  :يد نظرايات خويش بر  روايات ذيل اسالمی استناد نموده اندأئ برای تءعلما

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

/ ٣ (، وبيھقي )٣٨٧/١(، ودار قطني )١١١۶٢(روايت طبراني در المعجم الكبير (  »أربعة برد من مكة إلى عسفان

  .»قصر نكنيد) نمازھا را( بُرد ما بين مكة و عسفان ۴اى اھل مكة، از مسافت كمتر از «: يعنى، ) ١٣

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

     ).۴۶/٢التلخيص الحبير ) (شود نماز را قصر كرد مي(جدة و طائف 

) كيلومتر) ٨٨.٧٠۴(يعنى بيشتر از ( بُرد به باال ۴ابن عمر و ابن عباس رضي هللا عنھما ھنگام سفر در مسافت -٣

  .گرفتند نمازھا را دو ركعت ميخواندند و روزه را نمي

فتح الباري ( بُرد مسافت بود ۴نماز را قصر كرد، و بين اين مكان تا مدينة » ذات النصب« ابن عمر ھنگام رفتن به 

۵۶۶/٢.(  

  :ق گيردسفر بايد سفر مباح باشد تا احكام سفر بر او تعلطوريکه قبآل متذکر شديم ، در ضمن  

تواند  گيرد و مي كيلومتر را طى كند احكام سفر به او تعلق مي ) ٨٨.٧٠۴ (در نتيجه كسى كه مسافت بيشتر از 

روزه رابخورد  و نمازھا را قصر و جمع كند، ولى ھمانطور كه بيان شد بايد سفرش مباح باشد، ولى اگر مسافت 

تواند كه روزه را   و نميگردد،  بر او تطبيق نمیفر به كيلومتر باشد، احكام س   ) ٨٨.٧٠۴  (طى شده كمتر از

   .بشكند و يا نمازھا را قصر و جمع كند

 ديگرى ات باشد، و نظري ی فوق الذكر يكى از آراء علماء در مورد مسافت قصر و جمع مۀلأو نا گفته نماند كه مس

کالم از النی شدن  که نسبت طو.كرده اند در مورد مسافت قصر بيان  را قول ٢٠نيز وجود دارد و علماء نزديك به 

  . ورزم امتناع می  اقوال ۀ ھمذکر
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  :قاعده ای  فقھی 

 به گرفتن  روزه  آغاز وايام  به مجرد كه مسافر  به حالت  مقيم  درآيد،ھمه علماء در اين مورد متفق القول اند که

   ختم  .قضائى بياورندبعدا ء شده را  قضا

 

 »سعيد افغانی  - دیـيـسع«  دين ــن الــامي

  يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

  جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

 

 

  


