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رسالة يف الفطر للصائم املسافر واحلديث الوارد فيه


امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ،ونعوذ ابهلل من رشور أٔنفس نا ومن سيئات ٔأعاملنا ،من هيده هللا فال مضل هل ،ومن يضلل فال
هادي هل ،و ٔأشهد ٔأن ال اهل اال هللا وحده ال رشيك هل ،و ٔأشهد ٔأن محمدا عبده ورسوهلٔ ،أما بعد:
يقول العبد املفتقر اىل ربه الباري ،يوسف بن ش بري بن ٔأمحد الربيطاين :ملا تذاكرت مع ش يخنا املفيت ٔأمحد اخلانفوري حفظه هللا ورعاه
ٔأثناء سفران اىل بالد البلقان س نة ١٤٣٩ه مسأٔةل الفطر ملن صام مقامي مث يسافر يف الهنار ابلطائرة من بريطانيا اىل الوالايت املتحدة
ويصري وقت صومه ٔأكرث من ٔأربع وعرشين ساعة ،ذكر موقف احلنفية بعدم جواز الفطر من غري عذر ،و ٔأرشدين اىل فطر النيب صىل
هللا عليه وسمل صومه ٔأثناء سفر فتح مكة ،طلبا مين حتقيق سبب فطره صىل هللا عليه وسمل وفطر ٔأحصابه ،وتوجهيه من ٔأحصابنا
احلنفية .جفمعت ما تيرس يل وقسمته عىل املسأٔلتني :الفطر ملن بد ٔأ صومه مسافرا ،وملن بد ٔأه مقامي ،للخالف بني املذاهب فهيام ،وان اكن
حمكهام سواء عند احلنفية ،وابهلل التوفيق.

الفطر للصامئ املسافر اذلي نوى صومه مسافرا
لو نوى الصوم وهو مسافر جيوز هل الفطر من عذر ٔأو من غري عذر عند الشافعية واحلنابةلٔ ،لن الصوم مل يكن فرضا عليه ابتداء لكونه
مسافرا ،وعليه القضاء .كذا يف ا ٔلم ( )١١١/٢ورشح املهذب ( )٢٦١/٦واملغين ( .)١١٨/٣ومل جيوزه احلنفية واملالكية من غري عذر.
قال الزيلعي يف تبيني احلقائق ( :)٣٤٠/١لو نوى الصوم وهو مسافر يف رمضان ال جيوز هل ٔأن يفطر يف ذكل اليوم ،انهتى  .وقال ابن
اهلامم يف فتح القدير ( )٣٦٥/٢وتبعه ابن جنمي يف البحر ( )٣١٢/٢والشليب يف حاش ية التبيني ( )٣٤٠/١وابن عابدين (:)٤٣١/٢
ال حيل فطره يف ذكل اليوم ،انهتى  .وهذا ٔلن السفر ال يبيح الفطر ،وامنا يبيح عدم الرشوع يف الصوم ،كام يف رد احملتار ( .)٤٣١/٢مث
اختلف :فقال احلنفية :عليه القضاء ال الكفارة ،رصح به محمد يف ا ٔلصل ( ،)٢٠٦/٢فاخلالف هو يف اجلواز وعدمه ،كام قال الاكساين
يف البدائع ( :)٩٤/٢فاالمث اذا ٔأفسد بغري عذر ٔلنه ٔأبطل معهل من غري عذر ،وابطال العمل من غري عذر حرام ،لقوهل تعاىل :وال تبطلوا
ٔأعاملمك ،انهتى  .وقال ماكل يف املدونة ( :)٢٧٢/١عليه القضاء والكفارة ،وراجع مواهب اجلليل ( )٤٤٤/٢ورشح ادلردير (.)٥٣٥/١
اس تدل اجملوزون حبديث ابن عباس ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل خرج يف رمضان من املدينة ومعه عرشة أالف ،وذكل عىل ر ٔأس مثان
س نني ونصف من مقدمه املدينة ،فسار هو ومن معه من املسلمني اىل مكة ،يصوم ويصومون ،حىت بلغ الكديد ،وهو ماء بني عسفان،
وقديد ٔأفطر و ٔأفطروا ،رواه البخاري ( .)٤٢٧٦ويف طريق عنده ( )٤٢٧٩عن ابن عباس قال :سافر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل
يف رمضان ،فصام حىت بلغ عسفان ،مث دعا ابانء من ماء ،فرشب هنارا لرييه الناس ،فأٔفطر حىت قدم مكة .وروى مسمل ( )١١٢٠عن
ربيعة :حدثين قزعة قالٔ :أتيت ٔأاب سعيد اخلدري ريض هللا عنه ،وهو مكثور عليه ،فلام تفرق الناس عنه ،قلت :اين ال ٔأسأٔكل عام
يسأٔكل هؤالء عنه ،سأٔلته عن الصوم يف السفر؟ فقال :سافران مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اىل مكة وحنن صيام ،قال :فزنلنا
مزنال ،فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :انمك قد دنومت من عدومك ،والفطر ٔأقوى لمك .فاكنت رخصة ،مفنا من صام ومنا من ٔأفطر،
مث نزلنا مزنال أخر .فقال :انمك مصبحو عدومك ،والفطر ٔأقوى لمك ،فأٔفطروا .واكنت عزمة ،فأٔفطران .مث قال :لقد ر ٔأيتنا نصوم مع رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل بعد ذكل يف السفر ،رواه مسمل ( .)١١٢٠وروى الرتمذي ( )١٦٨٤عن عطية بن قيس عن قزعة عن ٔأيب سعيد
اخلدري قال :ملا بلغ النيب صىل هللا عليه وسمل عام الفتح مر الظهران ،فأذننا بلقاء العدو فأٔمران ابلفطر ،فأٔفطران ٔأمجعون .رواه الرتمذي
( )١٦٨٤وقال :هذا حديث حسن حصيح .وموضع الفطر ٔأوحضه القايض عياض يف رشح مسمل ( )٦٤/٤وحاكه النووي يف رشح
2

رسالة يف الفطر للصائم املسافر واحلديث الوارد فيه

مسمل ( )٢٣٠/٧وخلصه احلافظ يف الفتح ( ،)١٨١/٤قال :اختلفت الرواايت يف املوضع اذلي ٔأفطر صىل هللا عليه وسمل فيه واللك
يف قصة واحدة ولكها متقاربة وامجليع من معل عسفان ،انهتى .
و ٔأجاب احلنفية واملالكية بعدة وجوه:
ا ٔلول :قال محمد يف املوطأٔ ( :)٣٦٠امنا بلغنا ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل ٔأفطر حني سافر اىل مكةٔ ،لن الناس شكوا اليه اجلهد من
الصوم فأٔفطر ذلكل ،انهتى  .وبالغه وصهل يف ا ٔلصل ( )٢٠٧/٢وخرجه غري واحد .ويرد عليه ٔأن س ياق الرواايت يدل عىل ٔأن ا ٔلمر
ابلفطر مل يكن خمتصا مبن ٔأهجده الصوم .وقد ورد ٔأن بعض الصحابة صاموا بعد ذكل .كام روى جابر بن عبد هللا ٔأن رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل خرج عام الفتح اىل مكة يف رمضان فصام حىت بلغ كراع الغممي ،فصام الناس ،مث دعا بقدح من ماء فرفعه ،حىت نظر
الناس اليه ،مث رشب ،فقيل هل بعد ذكل :ان بعض الناس قد صام ،فقالٔ :أولئك العصاةٔ ،أولئك العصاة ،رواه مسمل ( .)١١١٤قال ابن
قدامة ( :)١١٨/٣هذا نص رصحي ال يعرج عىل من خالفه ،انهتى  .وروى ابن خزمية ( )٢٠٣١ابس ناد حصيح ٔأن ٔأاب بكر ومعر ريض
هللا عهنام اكان يريدان ٔأن يمكال الصوم ،وظاهره ٔأهنام اكان قادرين عليه ،كام س يأٔيت قريبا.
الثاين :قال ابن اهلامم يف فتح القدير ( :)٣٦٦/٢عمل النيب صىل هللا عليه وسمل من نفسه بلوغ اجلهد املبيح لفطر املقمي وحنوه ممن تعني
عليه الصوم وخيش الهالك ،انهتى  .وهذا بعيد ال دليل عليه ،وذلا قال ش بري ٔأمحد العامثين يف فتح امللهم ( :)٢٣٩/٥ال يقبهل الوجدان
السلمي ،انهتى .
الثالث :قال ابن بطال يف رشح البخاري ( :)٨٩/٤قال قوم :معناه ٔأنه ٔأصبح مفطرا قد نوى الفطر يف ليلته ،وهذا جائز ابجامع العلامء،
انهتى  .وقال عيل القاري يف املرقاة ( )١٤٠٣/٤حممتال :ليس فيه دالةل ما عىل ٔأنه اكن صامئا ذكل اليوم مطلقا ،بل املعىن ٔأنه صام من
املدينة اىل عسفان ،مث مل يصم واس متر مفطرا ،انهتى  .وهو غلط ملا تقدم من حديث ابن عباس :فرشب هنارا لرييه الناس .وورد يف
حديث جابر عند مسمل ( :)١١١٤فدعا بقدح من ماء بعد العرص .وذلا ٔأقر ابن بطال وعيل القاري بأٔنه حمل نظر .قال عيل القاري يف
رشح حديث جابر :هذا ٔأقرب يف ادلالةل عىل ما قال الطييب مع ٔأنه ليس نصا يف املقصود كام ال خيف  ،انهتى  .ومل يوحضه ،وكٔنه ٔأشار
اىل ما ذكره قبهل بأٔن سبب الفطر حصول عذر حادث ،وهو الهتيؤ للقتال ان احتيج اليه يف الاس تقبال ،انهتى  .مث ر ٔأيت احلافظ رد يف
الفتح ( )١٨٢/٤عىل هذا التوجيه ،قال :لكن س ياق ا ٔلحاديث ظاهر يف ٔأنه اكن ٔأصبح صامئا مث ٔأفطر ،وقد روى بن خزمية ()٢٠٣١
وغريه من طريق ٔأيب سلمة عن ٔأيب هريرة قال :كنا مع النيب صىل هللا عليه وسمل مبر الظهران ،فأٔيت بطعام فقال ٔليب بكر ومعر :ادنوا
فالك .فقاال :اان صامئان .فقال :امعلوا لصاحبيمك ،ارحلوا لصاحبيمك ،ادنوا فالك .قال ابن خزمية :فيه دليل عىل ٔأن للصامئ يف السفر الفطر
بعد ميض بعض الهنار ،انهتى .
الرابع :قال الكشمريي يف العرف الشذي ( :)١٥٦/٢ما ٔأجاب ٔأحد من ا ٔلحناف عن حديث الباب ،فأٔقول :ان يف التااترخانية ترصحي
ٔأن الغزاة جيوز هلم االفطار ،وكذكل يف غري كتاب لنا ،فاذن نقول :ان االفطار يف واقعة الباب جائز ٔلهنم اكنوا غزاة كام تدل الرواايت،
انهتى  .وحنوه يف الكم السهارنفوري يف بذل اجملهود ( )٥٨٦/٨وكذا الكم عيل القاري املذكور .ووافق ش بري ٔأمحد العامثين يف فتح امللهم
( )٢٣٩/٥الكشمريي ونقل الكمه والكم ابن القمي الطويل من زاد املعاد ( ،)٥٠/٢وفيه ٔأن ابن تميية ٔأجاز العساكر االسالمية ٔأن
يفطروا يف احلرض ملا لقوا العدو بظاهر دمشق .وهو قول احلنفية كام س يأٔيت .وهكذا قال العيين يف معدة القاري (ٔ :)٥١/١١أراد رسول
هللا صىل هللا عليه وسمل التيسري علهيم ،واكن ال يؤمن علهيم الضعف والوهن يف حرهبم حني لقاء عدومه ،انهتى .
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ويرد عىل هذا التوجيه ٔأن هذا يبيح عدم الرشوع يف الصوم يف السفر واحلرض وال يبيح الفطر من غري عذر ،كبقية العوارض وا ٔلعذار
املبيحة للفطر اكلسفر وغريه .قال معر بن جنمي يف الهنر ( :)٢٧/٢ا ٔلوىل ٔأن يراد ابلعوارض ما يبيح عدم الصوم ليطرد يف اللك ،انهتى .
وتدل عليه عبارات الفقهاء .قال الرسخيس يف احمليط :الغازي اذا عمل ٔأنه يقاتل العدو يف رمضان وهو خياف الضعف فهل ٔأن يفطر ،كذا
يف الفتاوى الهندية ( .)٢٠٨/١قال الولواجلي يف فتاويه ( )٢٢٧/١وحاكه عامل بن العالء يف الفتاوى التااترخانية ( :)٤٠٥/٣الغازي اذا
ابرز العدو ويعمل يقينا ٔأنه يقاتل العدو يف شهر رمضان وهو خياف الضعف عىل نفسه ،فهل ٔأن يأٔلك قبل احلرب سواء اكن مقامي ٔأو
مسافرا .زاد الولواجلئ :لن الضعف يف رمضان صار غالبا ،والغالب اكلاكئن .فعىل قياس هذا قالوا فمين هل نوبة امحل فأٔفطر يف ٔأول اليوم
قبل ٔأن تظهر امحل عىل ظن ٔأنه تعرتيه فتضعفه فال بأٔس بذكلٔ ،لنه حبمك الغلبة اكلاكئن ،انهتى  .وقال طاهر البخاري يف خالصة الفتاوى
( )٢٦٥/١وحاكه معر بن جنمي ( )٢٨/٢وابن عابدين ( :)٤٢١/٢الغازي اذا اكن ابزاء العدو ويعمل يقينا ٔأنه يقاتل العدو يف شهر
رمضان وهو خياف الضعف عىل نفسه هل ٔأن يفطر قبل احلرب مسافرا اكن ٔأو مقامي ،انهتى  .وقال العيين يف البناية ( :)٧٧/٤ولو عمل
الغازي يقينا ٔأنه يقاتل العدو وخاف الضعف يفطر قبل احلرب .وقال ابن اهلامم يف فتح القدير ( )٣٥٠/٢وتبعه ابن جنمي يف البحر
( )٣٠٣/٢والسهارنفوري يف البذل ( :)٥٨٧/٨قالوا :الغازي اذا اكن يعمل يقينا ٔأنه يقاتل العدو يف شهر رمضان وخياف الضعف ان مل
يفطر ،يفطر قبل احلرب مسافرا اكن ٔأو مقامي .وقال الرشنباليل يف حاش ية درر احلاكم ( :)٢٠٩/١والغازي اذا اكن ابزاء العدو ويعمل
قطعا ٔأنه يقاتل يف رمضان وخاف الضعف حال القتال حل هل الفطر مسافرا اكن ٔأو مقامي .وقال ابن عابدين يف منحة اخلالق (:)٣٠٢/٢
فان الغازي اذا خاف العجز عن القتال هل الفطر ولو مقامي ،انهتى .
وجواب ذكل ٔأن هذه العبارات تدل عىل جواز الفطر بصورتهيأ ،أعين نقض الصوم وعدم رشوع الصوم ،بدليل ٔأنه لو ٔأراد به عدم
الرشوع يف الصوم حفسب ال وجه ذلكره ٔلن املسافر هل ذكل مطلقا .لكن يرد عليه ما يرد عىل اجلواب ا ٔلولٔ ،لن جواز الفطر مرشوط
ابخلوف ،واملراد به خوف الضعف ال خوف لقاء العدو كام هو مرصح يف العبارات املذكورة ،والظاهر ٔأن ا ٔلمر ابلفطر مل يكن خمتصا مبن
ٔأهجده الصوم ٔأو مبن خاف عىل نفسه الضعف كام تقدم .وذلا اعرتف ش بري ٔأمحد العامثين مبا يف هذا اجلواب من اخللل ،قال (:)٢٣٩/٥
هذا حسن جدا ،بيد ٔأن الصحابة ريض هللا عهنم قد حدثوا هبذا احلديث يف معرض رخصة السفر ،كام يظهر من س ياق حديث ابن
عباس و ٔأيب سعيد اخلدري ،فكٔهنم فهموا ٔأن الرخصة امنا حصلت ابحلقيقة ملشقة السفر ،مث تأٔيدت خبوف لقاء العدو ،فصار العمل هبا
متأٔكدا ٔأو متحامت ،انهتى .
واذلي يظهر ٔأن الصحابة ريض هللا عهنم فهموا جواز الفطر للصامئ املسافر اذلي نوى صومه مسافرا ،سواء اكن غازاي ٔأم مل يكن غازاي،
وسواء خاف عىل نفسه الضعف ٔأم ال ،وذلا قال ابن عبد الرب املاليك يف المتهيد ( :)٥٣/٢٢هذه الاثر لكها تبني كل ٔأن للصامئ ٔأن يفطر
يف سفره بعد دخوهل يف الصوم خمتارا هل يف رمضان ،انهتى  .وعىل ا ٔلقل تبني جواز الفطر للغزاة الصامئني مطلقا .ومل ٔأجد للحنفية واملالكية
توجهيا لهذا احلديث ما يشفي الصدور ،ولعل هللا حيدث بعد ذكل ٔأمرا.
ٔأما وجوب الكفارة عند املالكية فس يأٔيت توجهيه يف الكم ماكل ،لكنه حمل نظر ،وذلا مل يقبهل ابن بطال املاليك ،قال يف رشح البخاري
( :)٩٠/٤واحلجة ىف سقوط الكفارة واحضة حبديث ابن عباس وجابر ،ومن هجة النظر ٔأيضأ ،لنه متأٔول غري هاتك حلرمة صومه عند
نفسه ،وهو مسافر قد دخل ىف معوم اابحة الفطر ،انهتى  .وقال ابن قدامة ( ،)١١٩/٣انه صوم ال جيب امليض فيه ،فمل جتب الكفارة
ابمجلاع فيه اكلتطوع ،وفارق احلارض الصحيح ،فانه جيب عليه امليض يف الصوم ،وان اكن مريضا يباح هل الفطر فهو اكملسافر ،انهتى .
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الفطر للصامئ املسافر اذلي نوى صومه مقامي
ولو نوى الصوم وهو مقمي مث سافر ٔأثناء الهنار ال جيوز هل الفطر عند احلنفية واملالكية والشافعية من غري عذر ،كذا يف املدونة ()٢٧٢/١
واملوطأٔ رواية حيىي ( )١٠٤٠وا ٔلم ( )١٣١/٢ورشح املهذب ( ،)٢٦١/٦قال الشافعئ :لنه قد دخل يف الصوم مقامي .وقال الرسخيس
يف املبسوط (ٔ :)٦٨/٣لنه حني ٔأصبح مقامي وجب عليه ٔأداء الصوم يف هذا اليوم حقا هلل تعاىل ،وامنا ٔأنشأٔ السفر ابختياره فال يسقط
به ما تقرر وجوبه عليه ،انهتى  .وعليه القضاء ال الكفارة عند احلنفية والشافعية واملالكية .قال محمد يف ا ٔلصل ( :)٢٣٤/٢للش هبة اليت
دخلت ٔلنه امنا ٔأفطر وهو مسافر ،انهتى  .وملخص الكم ماكل يف املدونة ٔأن احلارض اكن من ٔأهل الصوم خفرج مسافرا فصار من ٔأهل
الفطر ،فسقطت عنه الكفارة ،واملسافر اكن خمريا ،فلام اختار الصيام وترك الرخصة صار من ٔأهل الصيام ،فان ٔأفطر فعليه ما عىل ٔأهل
الصيام من الكفارة .وهذا حمل نظر ملا تقدم .وقال اخملزويم وابن كنانة :عليه القضاء والكفارةٔ ،لن الصوم وجب عليه يف احلرض ،كذا يف
املدونة ( .)٢٧٢/١قال ابن عبد الرب يف المتهيد ( :)٧٠/٩قوهلام شذوذ يف ذكل عن جامعة ٔأهل العمل ،انهتى .
وجوز احلنابةل واحلسن البرصي واحساق واملزين وداود وابن املنذر وجامعة الفطر مطلقا وعليه القضاء ،غري ٔأن احلسن جوزه يف بيته،
وجوزه احساق حني يضع رجهل يف الرحل ،وجوزه ٔأمحد و ٔأكرثمه اذا برز عن البيوت .كذا يف سنن الرتمذى ( )٧٩٩ومسائل االمام ٔأمحد
واحساق ( )١٢٢١/٢واالرشاف ( )١٤٤/٣واملغين ( )١١٧/٣واالنصاف ( )٣٧٩/٧واحلاوي الكبري ( )٤٤٨/٣ورشح املهذب
( .)٢٦١/٦قال ابن عبد الرب يف المتهيد ( :)٥٠/٢٢قول احلسن شاذ ،وال ينبغي ٔلحد ٔأن يفطر وهو حارض ال يف نظر وال يف ٔأثر،
وقد روي عن احلسن خالف ذكل ،ذكر عبد الرزاق ( )٥٧٢/٢عن معمر معن مسع احلسن يقول :ال يفطر ذكل اليوم اال ٔأن يش تد
عليه العطش ،فان خاف عىل نفسه ٔأفطر ،انهتى  .وحاكه ابن قدامة ( )١١٧/٣وقال :ولنا قول هللا تعاىل :مفن شهد منمك الشهر فليصمه،
وهذا شاهد ،وال يوصف بكونه مسافرا حىت خيرج من البدل ،وهمام اكن يف البدل فهل ٔأحاكم احلارضين ،وذلكل ال يقرص الصالة ،انهتى .
اس تدل احساق بن راهويه مبا روى الرتمذي ( )٧٩٩عن محمد بن كعب ٔأنه قالٔ :أتيت ٔأنس بن ماكل يف رمضان وهو يريد سفرا ،وقد
رحلت هل راحلته ،ولبس ثياب السفر ،فدعا بطعام فأٔلك ،فقلت هل :س نة؟ قال :س نة مث ركب .قال الرتمذي :حديث حسن .قال
املباركفوري يف حتفة ا ٔلحوذي ( :)٤٣٠/٣وال بأٔس بكون عبد هللا بن جعفر يف الطريق ا ٔلوىل فانه مل يتفرد به بل اتبعه محمد بن جعفر
يف الطريق الثانية وهو ثقة ،انهتى  .ومل يس تحرض الشواكين الطريق الثانية فقال يف النيل ( :)٢٧١/٤ذكره احلافظ وسكت عنه ،ويف
اس ناده عبد هللا بن جعفر وادل عيل بن املديين وهو ضعيف ،انهتى  .قال ابن تميية يف رشح العمدة ( )٦٦/١بعد ذكر هذا احلديث:
الصحايب اذا ٔأطلق الس نة ،فامنا تنرصف اىل س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،انهتى  .و ٔأجاب ابن قدامة ( )١١٨/٣بأٔنه حيمتل ٔأن
ٔأنسا برز من البدل خارجا منه ،فأٔاته محمد بن كعب يف مزنهل ذكل ،انهتى  .ورواه ادلارقطين ( )٢٢٩١والبهيقي ( )٨١٨٠ابلطريق نفسه
وفيه :وتقارب الغروب ،فلعهل ٔألك بعد الغروب ابلفور ،و ٔأراد تعجيل االفطار ،ومل ٔأره لكنه قوي الاحامتلٔ ،لنه ال وجه لنقض الصوم ان
حص قوهل وتقارب الغروب ،مث ر ٔأيت يف ا ٔلوسط للطرباين ( )٩٠٤٣يف احلديث نفسه :دخلت عىل ٔأنس بن ماكل عند العرص يوم
يشكون فيه رمضان ،فاهلل تعاىل ٔأعمل.
واس تدل احلنابةل اكبن قدامة يف املغين ( )١١٧/٣مبا روى عبيد بن جرب قال :كنت مع ٔأيب برصة الغفاري صاحب النيب صىل هللا عليه
وسمل يف سفينة من الفسطاط يف رمضان ،فرفع مث قرب غداه .قال جعفر يف حديثه :فمل جياوز البيوت حىت دعا ابلسفرة .قال :اقرتب.
قلتٔ :ألست ترى البيوت؟ قال ٔأبو برصةٔ :أترغب عن س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .قال جعفر يف حديثه :فأٔلك ،رواه ٔأبو
داود ( )٢٤١٢و ٔأمحد ( ٢٣٨٤٩و  )٢٧٢٣٢وادلاريم ( )١٧٥٤وابن خزمية ( )٢٠٤٠والطرباين يف الكبري ( )٢١٦٩والبهيقي
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( )٨١٧٨ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتارخي ( )٤٩٢/٢وابن حزم يف احملىل ( )٣٨٧/٤واملزي يف هتذيب الكامل ( .)١٩٢/١٩قال
ابن خزمية :لست ٔأعرف لكيب بن ذهل وال عبيد بن جبري ،وال ٔأقبل دين من ال ٔأعرفه بعداةل ،انهتى  .وجزم ابن ماكوال يف هتذيب
مس متر ا ٔلوهام (ص ٔ )١٥٥أنه عبيد بن جبري وليس اببن جرب .وقال الشواكين يف النيل ( :)٢٧١/٤سكت عنه ٔأبو داود واملنذري
واحلافظ يف التلخيص ( )٤٤٦/٢ورجال اس ناده ثقات ،انهتى  .وقال ا ٔلرنؤوط :حسن لغريه ،انهتى  .قوهل :كنت ،قال السهارنفوري يف
البذل ( :)٥٩٧/٨كذا يف مجيع نسخ السنن املوجودة عندي ،انهتى  .وهو كذكل يف حتفة ا ٔلرشاف ( )٨٤/٣ورواية البهيقي وابن حزم
ويه من طريق ٔأيب داود .لكن يف نسخة ابن رسالن ( )٤٩٤/١٠املطبوعة :ركبت ،وهو كذكل عند ٔأمحد وابن خزمية وادلاريم والطرباين
واملزي ،وهو ٔأوحض .ويف س ياق عند ٔأمحد :وهو يريد االسكندرية .واملسافة بني الفسطاط واالسكندرية  ١٤٠ميال بطريق الس يارة،
و ٔأكرث من  ١٦٠ميال بطريق النيل.
قال السهارنفوري يف البذل ( :)٥٩٨/٨هذا احلديث خيالف احلنفية سواء اكن ٔأبو برصة مقامي يف الفسطاط ٔأو مسافرا ،انهتى  .مث ٔأجاهبم
بثالثة ٔأجوبة ٔأخلصها :ا ٔلول :لعل ٔأاب برصة ثبت عنده جواز االفطار سواء اكن مسافرا ٔأو مقامي اذا نوى الصوم ابلليل ،وهذا بنوع اجهتاد
منه ال بنص عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .الثاين :لعهل اكن مقامي يف فسطاط ،فركب السفينة قبل الصبح فصار مسافرا ،ومل ينو
الصوم .الثالث :اكن مسافرا يف فسطاط ،فمل ينو الصوم ،انهتى ملخصا .وا ٔلول ضعيفٔ ،لن اجهتاد الصحايب جحة اذا مل يوجد ما خيالفه،
و ٔلنه رصح بأٔنه س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل .والثاين والثالث احامتالن قواين ،لكن يستشلك عليه ٔأن عبيد ذكر رؤية البيوت،
فلو عرف ٔأن ٔأاب برصة مل ينو الصوم ملا اكن معىن ذلكر البيوت ،ويف الكم السهارنفوري ما يدل عىل ٔأن ٔأاب برصة مل يظهر نيته لعبيد،
لكن يستشلك عليه ٔأن عبيد اكن صامئا كام هو ظاهر احلديث و ٔأمره ٔأبو برصة ٔأن يأٔلك ،فالظاهر عندي ٔأن ٔأاب برصة ثبت عنده جواز
االفطار ،واكن مقامي ،بقرينة ما ذكر املزي يف هتذيب الكامل ( )٤٢٤/٧يف ترمجته عن ٔأيب سعيد بن يونس :داره مبرص عند دار الزبري بن
العوام تعرف اليوم بدار الالكب ،انهتى  .وما ذكر امحلوي يف معجم البدلان ( )٢٦٢/٤يؤكد ٔأن دار الزبري اكن بفسطاط ،و ٔأرصح منه
ما قال ابن عبد احلمك يف فتوح مرص واملغرب (ص  :)١٤١حدثنا عامثن بن صاحل حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ٔأيب حبيب ٔأن الزبري بن
العوام اختط ابلفسطاط .واختط ٔأبو برصة الغفارى عند دار الزبري بن العوام ،انهتى .
واس تدل املزين وبعض احلنابةل مبا مر من فطر النيب صىل هللا عليه وسمل يف سفره اىل مكة ،ووجه ادلالةل عىل ما قيل :ان الكديد قريب
من املدينة واكن النيب صىل هللا عليه وسمل نوى صومه مقامي ابملدينة املنورة .وهذا غلط ،رده النووي يف رشح مسمل ( ،)٢٣٠/٧قال:
اس تدالل هذا القائل هبذا احلديث من العجائب الغريبة ٔلن الكديد وكراع الغممي عىل س بع مراحل ٔأو ٔأكرث من املدينة ،انهتى  .وقال
املاوردي يف احلاوي الكبري ( )٤٤٩/٣وحىك بعضه النووي يف رشح املهذب ( :)٢٦٢/٦و ٔأما حديث كراع الغممي مفن املدينة اليه
مسرية ٔأايم ،وقيل ذكل للمزين فرجع عنه وقال :ارضبوا عليه .ولو اكن ا ٔلمر عىل ما ذكروه مل يصح هلم الاس تدالل بهٔ ،لهنم مل يعلموا
هل سافر قبل الفجر ٔأو بعده ،انهتى .
وهلم دليل اثلث رواه املزين كام يف الزايدات عىل كتاب املزين ( )١٩٦وادلارقطين ( )٢٢٩٢والبهيقي ( )٨١٧٩عن ٔأنس بن ماكل قال
قال يل ٔأبو موىسٔ :أمل ٔأنبأٔ ٔأنك اذا خرجت خرجت صامئا ،واذا دخلت دخلت صامئا ،فاذا خرجت فاخرج مفطرا ،واذا دخلت فادخل
مفطرا .وذكره يف تنقيح التحقيق ( .)٢٩١/٣وعزاه احلافظ يف احتاف املهرة ( )٩/١٠اىل ادلارقطين وقال :وقال (يعين ادلارقطين) :لكهم
ثقات ،انهتى  .و ٔأجيب بأٔنه ليس مبرصح يف نقض الصوم ،والظاهر ٔأنه ٔأراد به ٔأن ال يرشع يف الصوم يف السفر مطلقا ،ومعناه :اذا سافرت
سافرت صامئا ،واذا رجعت رجعت صامئا ،فاذا سافرت فسافر مفطرا واذا رجعت فارجع مفطرا ،فمل يتعرض لنقض الصوم ،ولعل رجوع
املزين رمغ روايته هذا احلديث لالجامل فيه ان حص رجوعه ،وهللا ٔأعمل.
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وادلليل الرابع للحنابةل وموافقهيم من هجة النظر ما قال ابن قدامة يف املغين ( :)١١٧/٣و ٔلن السفر معىن لو وجد ليال واس متر يف الهنار
ٔلابح الفطر ،فاذا وجد يف ٔأثنائه ٔأابحه اكملرض ،و ٔلنه ٔأحد ا ٔلمرين املنصوص علهيام يف اابحة الفطر هبام ،فأٔابحه يف ٔأثناء الهنار اكلخر،
انهتى  .وهذا التعليل رده املاوردي يف احلاوي الكبري ( ،)٤٤٨/٣قال :وهذا خطأٔ ،وادلالةل علهيم قوهل تعاىل :وال تبطلوا ٔأعاملمكٔ ،لهنا
عبادة ختتلف ابلسفر واحلرض ،فوجب اذا ابتد ٔأها يف احلرض مث طر ٔأ عليه السفر ٔأن يغلب حمك احلرض اكلصالة واملسح عىل اخلفني،
و ٔلنه قد خلط اابحة حبظر وال بد من تغليب ٔأحدهام يف احلمك ،فاكن تغليب اخلطر ٔأوىل .و ٔأما املريض فامنا جاز هل الفطر للرضورة
ادلاعية فامي ٔأحدث بال اختياره ،وليس كذكل السفرٔ ،لنه ٔأنشأٔه خمتارا ،ومل تدعه الرضورة اىل الفطر فيه ،انهتى  .و ٔأجاب ابن قدامة
( )١١٧/٣بأٔن قوهل ٔأحص للخرب ،و ٔلن الصوم يفارق الصالة فان الصالة يلزم امتاهما بنيته خبالف الصوم ،انهتى .

اخلامتة
حفاصل الالكم ٔأن الشافعية فرقوا بني الرشوع يف السفر واحلرض ،جفوزوا الفطر يف ا ٔلول ال الثاين ،ومل يفرق احلنفية واحلنابةل ،مث اعترب
احلنفية وجوب االمتام ابلرشوع فمل جيوزوا الفطر يف الصورتني ،واعترب احلنابةل عذر السفر وكونه مبيحا للفطر مطلقا ،جفوزوا الفطر يف
الصورتني ،وهؤالء ٔأوجبوا القضاء فقط يف الصورتنئ .أما املالكية فمل يفرقوا بيهنام ابعتبار حمكه ومشوا عىل طريق احلنفية ،لكهنم فرقوا
يف اجلزاء ،فأٔوجبوا القضاء والكفارة اذا بد ٔأه مسافرا ،والقضاء ال الكفارة اذا بد ٔأه مقامي.
مفذهب احلنفية هو ا ٔلحوط ،ومذهب الشافعية هو ا ٔلوفق ابلنصوص ،ومذهب احلنابةل هو ا ٔلوسع ،ال س امي ملن نوى صومه مقامي مث
سافر ابلطائرة ويصري صومه ٔأكرث من ٔأربع وعرشين ساعة ،فعىل ٔأرابب االفتاء ٔأن ال يتشددوا يف هذا ا ٔلمر ،وال يلكف هللا نفسا اال
وسعها ،وما جعل عليمك يف ادلين من حرج .وقال ابن ٔأمري حاج يف التقرير والتحبري ( )٢٦٤/٣وابن جنمي يف ا ٔلش باه والنظائر (ص
 :)٧٣الرضورات تبيح احملظورات ،انهتى  .وملا س ئلت عنهٔ ،أجبت ٔأنه جيب عليه ٔأن خيرج من بدله قبل الفجر الصادق ان ٔأمكن ذكل،
وهذا مشلك لس ببني ،ا ٔلول :قد يكون املطار يف نفس البدل ،واكن السائل من مدينة مانشسرت ،واملطار يف املدينة نفسها .والثاين:
طلوع الفجر الصادق عندان يف الصيف يف هذه ا ٔلعوام مبكرا بعد الساعة الواحدة بقليل ،والغروب قبيل الساعة العارشة .وذلا شاورت
مع الوادل املفيت ش بري ٔأمحد وش يخنا ش يخ االسالم العالمة املفيت محمد تقي العامثين ،فوافقاين بأٔنه جيوز هل ٔأن يعمل مبذهب ٔأمحد ،وجيوز
هل ٔأيضا ٔأن ال ينوي صوم ذكل اليوم ولو اكن مقامي عند الصبح الصادقٔ ،لن الصوم ٔأكرث من ٔأربع وعرشين ساعة غري مس بوق ال نظري
هل يف القرون املاضية ،ويف حديث ٔأيب برصة ما يدل عىل التوسع يف ا ٔلمر ،لكنه جيب عليه ٔأن ميسك عن املفطرات ما زال يف بدله
ويتش به ابلصامئني .وادلليل عليه ما قال محمد يف ا ٔلصل ( )١٩٨/٢مضن مسأٔةل املسافر اذلي ٔأفطر ورجع اىل مرصه بعد الزوال :اين
أٔس تقبح هل ٔأن يأٔلك ويرشب يف شهر رمضان والناس صيام وهو مقمي يف مرصه ،انهتى  .وقد حررت جواب هذا الاس تفتاء ابالنلكزيية
فلرياجع.
هذا أخر الرساةل ،حررهتا يف اليوم العرشين من شهر صفر س نة ١٤٤٠ه بفضل هللا وتوفيقه ،وامحلد هلل ٔأوال وأخرا ،وصىل هللا وسمل
عىل س يدان محمد وعىل اهل وحصبه ٔامجعني.
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