 ‐ 38079ﺣﺪ ﺳﻔﺮی ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ و ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز را ﻣﺒﺎح ﻣﮐﻨﺪ
ﺳﻮال

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در آن اﻓﻄﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘ را ﻣﺒﺎح ﻣﺳﺎزد و روزهدار در آن
اﺟﺎزهی اﻓﻄﺎر دارد ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻞ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﻘﺪﺳ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﻐﻨ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ )ﯾﻌﻨ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ( ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺮ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۶ﻓﺮﺳﺦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﺳﺦ ﺳﻪ ﻣﯿﻞ اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ]ﻓﺎﺻﻠﻪ[  ۴۸ﻣﯿﻞ ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زده و ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺴﻔﺎن ﺗﺎ ﻣﻪ ،و از ﻃﺎﺋﻒ ﺗﺎ ﻣﻪ ،و
از ﺟﺪه ﺗﺎ ﻣﻪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺼﺮ ]ﻧﻤﺎز[ دو روز رﻓﺘﻦ ]ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ[ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟ
و ﻟﯿﺚ و ﺷﺎﻓﻌ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
اﻧﺪازهی ﺗﻘﺮﯾﺒ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) (۲۶۷ /۱۲درﺑﺎرهی اﻧﺪازهی آﻧﭽﻪ ﺳﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻨﺎﺑﺮ رای ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ]اﻧﺪازه[ ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﮐﺸﺘ ﺳﻔﺮ
ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ آن ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد و در ﻋﺮف ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺮف
اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روی ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﮐﺸﺘ ﺑﻪ اﻧﺪازهی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﺪ ،وی ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ«.
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از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ) (۹۰ /۸درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،و اﯾﻨﻪ آﯾﺎ راﻧﻨﺪهی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣرود اﺟﺎزهی ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز را ﻣﺒﺎح ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رای ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و راﻧﻨﺪهی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ و
ﻏﯿﺮ او در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﭘﺎﺳﺦ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﻃ ﮐﻨﺪ ،اﺟﺎز دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ ادا ﮐﻨﺪ«.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼ ﻧﺪارد و ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﻪ ﻋﺮف ﺑﺎزﻣﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﻣﺮدم در ﻋﺮف ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎم ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎز و ﻗﺼﺮ و روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮ
آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﮔﺮدد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻓﺘﺎوی ) (۱۰۶ /۲۴ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺠﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺮ و روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ را در ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺳﻔﺮ
ﻣﺸﺮوع داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﻔﺮی را از ﺳﻔﺮ دﯾﺮ ﺟﺪا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
در ﻓﺘﺎوی أرﮐﺎن اﻹﺳﻼم ) (۳۸۱از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ درﺑﺎرهی ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در آن ﻧﻤﺎز را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺷﺪ و اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺪون ﻗﺼﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﻣﺴﺎﻓﺘ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺼﺮ ادا ﻣﺷﻮد را ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ در ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ
دﯾﺮ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻋﺮف ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﻧﻮﯾﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻌﯿﻨ را ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻗﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮده
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﺎﺻ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺦ ﺑﯿﺮون
ﻣرﻓﺖ ﻧﻤﺎز را دو رﮐﻌﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۹۱
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و ﻗﻮل ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﺘﺮ اﺳﺖ.
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻋﺮف ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ و ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﻣﺮ ]ﻋﺮف ﻣﺮدم[ ﻣﻨﻀﺒﻂ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
رﺟﻮع ﺑﻪ آن درﺳﺖ اﺳﺖ.
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