 ‐ 293635ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ روز در آﻧﺠﺎ ﻣﻣﺎﻧﺪ و در ﯾ دورۀ آﻣﻮزﺷ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ؛ آﯾﺎ اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد؟
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺟﺪه ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺮوم و ﻣﺪت ﻫﺸﺖ روز آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﻫﺪف از ﺳﻔﺮم ﺣﻀﻮر در ﯾ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷ
ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ و وﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از اﻓﻄﺎر اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻ از ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزه دارم
روزه ﻧﯿﺮم؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺳﻔﺮ و روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻫﻨﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺷﻬﺮ روزه ﻧﯿﺮﯾﺪ.
ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ از ﺟﺪه آﻏﺎز ﻣﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺒﺶ ﻧﯿﺖ روزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ ﺷﻬﺮﺗﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻫﻨﺎم اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﺪ و روزۀ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت در ﻫﻨﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ آن ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪهاﯾﺪ
اﺟﺎزۀ ﺧﻮردن روزۀ ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﺪ.
اﺟﺎزۀ ﺧﻮردن روزه ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم روز ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﮐﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﻗﻮل ﺷﻌﺒ و اﺳﺤﺎق و داوود اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت رﻓﺘﻪ ]و ﺷﺒﺶ ﻧﯿﺖ روزه داﺷﺘﻪ[ اﺟﺎزه ﻧﺪارد روزۀ آن روز را
ﺑﺨﻮرد.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞ ﻗﻮل راﺟﺢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻮﺑﺼﺮه ﻏﻔﺎری در ﯾ ﮐﺸﺘ در
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ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از ﻓﺴﻄﺎط ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺳﭙﺲ ﻏﺬاﯾﺶ را ﻧﺰدﯾ آورد و ﻫﻨﻮز از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻔﺮه ﺧﻮاﺳﺖ و
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾ ﺷﻮ! ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﻤﺑﯿﻨ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روﯾﺮداﻧ ﻣﮐﻨ؟
آﻧﺎه ﻏﺬا ﺧﻮرد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود.
ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮردن روزه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ]و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ ﺷﻬﺮ[
ﺑﺬرد.
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :در روزی ﮐﻪ ارادۀ ﺳﻔﺮ دارد اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪاش اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣرود .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﻮل
از ﻋﻄﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﻗﻮﻟ ﺷﺎذ اﺳﺖ و ﮐﺴ اﺟﺎزه ﻧﺪارد در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ روزۀ ﺧﻮد را
ﺑﺨﻮرد ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رای و ﻧﻈﺮ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ و اﺛﺮ و ﺧﻼف ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮل از ﺣﺴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« )اﻟﻤﻐﻨ.(۱۱۷ /۳ :
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﺴﺎﻓﺮ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارد در ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر روز ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺎن و ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺣﻢ
ﺷﺨﺺ ﻣﻘﯿﻢ را دارد و ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﯿﻢ روزه ﮔﯿﺮد و ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﯿﺖ ﮐﺮد در ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ وﯾ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ]ﻧﻤﺎزش را[ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺸﻬﻮر از اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺛﺮم و
ﻣﺮوذی و دﯾﺮان رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از وی )ﯾﻌﻨ اﺣﻤﺪ( ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﻬﺎر روز داﺷﺖ ﻧﻤﺎزش را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ
و اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﺘﺮ از آن را داﺷﺖ ﻧﻤﺎزش را ﻗﺼﺮ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺎﻟ و ﺷﺎﻓﻌ و اﺑﻮﺛﻮر اﺳﺖ )اﻟﻤﻐﻨ.(۶۵ /۲ :
در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ) (۹۹ /۸آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در آن رﺧﺼﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺷﻮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﺮف ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و ﻣﻘﺪار آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻃ ﮐﻨﺪ اﺟﺎزه دارد از
رﺧﺼﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺢ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮ ﻣﻮزه ]و ﺟﻮراب ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ[ و ﺟﻤﻊ و ﻗﺼﺮ در ﻧﻤﺎز و
روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ در رﻣﻀﺎن و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارد در ﺷﻬﺮی ﭼﻬﺎر روز ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از رﺧﺼﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮی اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﺪ ﮐ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﻣﺷﻮد و ﺳﻔﺮش زﻣﺎن ﺧﺎﺻ ﻧﺪارد ﻣﺗﻮاﻧﺪ
از رﺧﺼﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎم و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﻗ ﺑﯿﻦ ﺳﻔﺮ زﻣﯿﻨ و درﯾﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ روز در ﻟﻨﺪن اﺳﺖ اﺟﺎزۀ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺧﻮردن روزه را در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻧﺪارﯾﺪ و ﺳﺨﺘ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﺷﻮد اﺟﺎزۀ ﺧﻮردن روزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرۀ ) (132438و ).(141646
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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