 ‐ 50758ﭼﻪ وﻗﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﺮام ﻣﺷﻮد؟ ﺳﺒﺐ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻮﯾﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و اﺟﻤﺎع اﻣﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در روز رﻣﻀﺎن ﺣﻖ دارد روزه ﻧﯿﺮد .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎً او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهی آن[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را روزه ﺷﻮد[(.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(37717
ﻋﻠﻤﺎ ـ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ـ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای وی ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﺳﻔﺮش ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز )ﻣﺴﺎﻓﺘ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘ در آن دو رﮐﻌﺖ ﻣﺷﻮد( ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻔﺮش ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ
]ﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه[.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮی ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز دارد ﯾﺎ ﺳﻔﺮش ﺑﺮای ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﻄﺎر و روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اﯾﻨﻪ روزه ﻧﯿﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮ وی ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻫﻢ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ.
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮد ) ۱۶ﻓﺮﺳﺦ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ در ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(38079
اﯾﻦ رای ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ﺑﺮاﯾﺶ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ و دﯾﺮ رﺧﺼﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎی
ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ :اﻟﻤﻐﻨ.(۵۲ /۲) 
آﻧﺎن رای ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﯾ رﺧﺼﺖ اﺳﺖ و ﺷﺨﺼ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮش ﻗﺼﺪ ﮔﻨﺎه دارد اﻫﻠﯿﺖ اﯾﻦ
رﺧﺼﺖ را ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﻓَﻤﻦ اﺿﻄُﺮ ﻏَﻴﺮ ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎدٍ ﻓَﻼ اﺛْﻢ ﻋﻠَﻴﻪ] ﺑﻘﺮه[۱۷۳ :
)ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﺮ و ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ او ﮔﻨﺎﻫ ﻧﯿﺴﺖ(.
وﺟﻪ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮردن ﻣﺮدار را ﺑﺮای ﻣﺠﺒﻮری ﮐﻪ ﺳﺘﻤﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎح ﻧﺮده زﯾﺮا آﻧﺎن
ﮔﻨﺎﻫﺎرﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺎﻏ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺧﺮوج ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺎد ﯾﻌﻨ ﻣﺤﺎرب و راﻫﺰن.
اﻣﺎ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از رﺧﺼﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ در رﻣﻀﺎن و ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘ و
دﯾﺮ رﺧﺼﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ رای اﺳﺖ.
ﻧﺎ :اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ) (۱۴۹ /۲و ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۱۱۰ /۲۴
آﻧﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ آﯾﻪی ﻓﻮق را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎﻏ] در اﯾﻦ آﯾﻪ[ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺧﻮردن ﺣﻼل در
ﭘ ﻏﺬای ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﺪی ﯾﻌﻨ ﮐﺴ ﮐﻪ از اﻧﺪازهی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ]ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ[ ﺗﺠﺎوز ﻣﮐﻨﺪ ]و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﺧﻮرد[.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣرود ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﻗﺼﺪ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی و ﻓﺮﯾﺐ ﺷﺮع را دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺿﺪ آﻧﭽﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺷﻮد .در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۳۱۲ /۲از ﮐﺘﺐ ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ دو ﮐﺎر ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﻣﺷﻮد .ﯾﻌﻨ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ و ﻫﻢ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ،زﯾﺮا ﺳﻔﺮش ﻋﻠﺘ
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ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد .ﺣﺮﻣﺖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮدن ﻋﺬر اﺳﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪای
اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﻄﺎرِ ﺣﺮام.
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﻖ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ را ﻧﺪارد ﻣﺮ ﭘﺲ از آﻧﻪ از ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد )ﯾﻌﻨ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ
و ﮐﺎﻣﻼ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ از آن ﺧﻮردن روزه ﺑﺮای او ﺣﺮام اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(48975
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺳﻪ ﺣﺎل روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ:
۱ـ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻗﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
۲ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﻔﺮش ﻣﺒﺎح ﻧﺒﺎﺷﺪ) .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ(
۳ـ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ او از ﻣﺴﺎﻓﺮت روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
۵ـ ﯾ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آن در ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر روز در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از رﺧﺼﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻮال ).(21091
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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