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ونعوذ ابهلل من رشور ٔأنفس نا ومن سيئات ٔأعاملنا، من هيده هللا فال مضل هل، ومن يضلل فال  ،محلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفرها

هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل، ؤأشهد ٔأن محمدا عبده  ، ٔأما بعد:ورسوهل هادي هل، ؤأشهد ٔأن ال ا 

ىل ربه الباري، يوسف بن ش بري بن ٔأمحد الربيطاين:  خنا املفيت ٔأمحد اخلانفوري حفظه هللا ورعاه ملا تذاكرت مع ش ي يقول العبد املفتقر ا 

ىل بالد البلقان س نة  ىل الوالايت املتحدة ١٤٣٩ٔأثناء سفران ا  ه مسأةٔل الفطر ملن صام مقامي مث يسافر يف الهنار ابلطائرة من بريطانيا ا 

ىل فطر النيب صىل ، وأٔ من غري عذرمن ٔأربع وعرشين ساعة، ذكر موقف احلنفية بعدم جواز الفطر ٔأكرث صومه وقت  صريوي رشدين ا 

وتوجهيه من ٔأحصابنا وفطر ٔأحصابه، طلبا مين حتقيق سبب فطره صىل هللا عليه وسمل  ،فتح مكة هللا عليه وسمل صومه ٔأثناء سفر

ن اكن  ،صومه مسافرا، وملن بدٔأه مقامي، للخالف بني املذاهب فهيام بدأٔ الفطر ملن  :سأٔلتنيامل . جفمعت ما تيرس يل وقسمته عىل احلنفية وا 

 حمكهام سواء عند احلنفية، وابهلل التوفيق. 

 الفطر للصامئ املسافر اذلي نوى صومه مسافرا

ابتداء لكونه  هعند الشافعية واحلنابةل، ٔلن الصوم مل يكن فرضا علي من عذر ٔأو من غري عذرنوى الصوم وهو مسافر جيوز هل الفطر لو 

 .عذر من غريواملالكية  ومل جيوزه احلنفية. (٣/١١٨واملغين ) (٦/٢٦١رشح املهذب )( و٢/١١١ألم )كذا يف ، وعليه القضاء. مسافرا

قال ابن و  .، انهتى لو نوى الصوم وهو مسافر يف رمضان ال جيوز هل ٔأن يفطر يف ذكل اليوم(: ١/٣٤٠قال الزيلعي يف تبيني احلقائق )

: (٢/٤٣١وابن عابدين ) (١/٣٤٠( والشليب يف حاش ية التبيني )٢/٣١٢وتبعه ابن جنمي يف البحر ) (٢/٣٦٥يف فتح القدير ) اهلامم

منا الفطر، يبيح ال ٔلن السفر وهذا ، انهتى .ال حيل فطره يف ذكل اليوم . مث (٢/٤٣١، كام يف رد احملتار )الصوم يف الرشوع عدم يبيح وا 

، كام قال الاكساين اجلواز وعدمه(، فاخلالف هو يف ٢/٢٠٦محمد يف ألصل )رصح به  احلنفية: عليه القضاء ال الكفارة،اختلف: فقال 

ذا ٔأفسد بغري عذر ٔلنه ٔأبطل معهل من غري عذر(: ٢/٩٤يف البدائع ) بطال العمل من غري عذر حرام، لقوهل تعاىل ،فاال مث ا  وال تبطلوا : وا 

 (. ١/٥٣٥( ورشح ادلردير )٢/٤٤٤وراجع مواهب اجلليل )(: عليه القضاء والكفارة، ١/٢٧٢وقال ماكل يف املدونة )، انهتى . ٔأعاملمك

معه عرشة أ الف، وذكل عىل رٔأس مثان ابن عباس ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل خرج يف رمضان من املدينة و  اس تدل اجملوزون حبديث

ىل مكة، يصوم ويصومون، حىت بلغ الكديد، وهو ماء بني عسفان،  س نني ونصف من مقدمه املدينة، فسار هو ومن معه من املسلمني ا 

سمل ابن عباس قال: سافر رسول هللا صىل هللا عليه و  عن( ٤٢٧٩(. ويف طريق عنده )٤٢٧٦، رواه البخاري )وقديد ٔأفطر ؤأفطروا

انء من ماء، فرشب هنارا لرييه الناس، فأٔفطر حىت قدم مكة  ( عن١١٢٠وروى مسمل ) .يف رمضان، فصام حىت بلغ عسفان، مث دعا اب 

حدثين قزعة قال: ٔأتيت ٔأاب سعيد اخلدري ريض هللا عنه، وهو مكثور عليه، فلام تفرق الناس عنه، قلت: ا ين ال ٔأسأكٔل عام  ربيعة:

ىل مكة وحنن صيام، قال: فزنلنا  ،يسأكٔل هؤالء عنه سأٔلته عن الصوم يف السفر؟ فقال: سافران مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ا 

نمك قد دنومت من عدومك، والفطر ٔأقوى لمك فاكنت رخصة، مفنا من صام ومنا من ٔأفطر،  .مزنال، فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا 

نمك مص  .مث نزلنا مزنال أ خر مث قال: لقد رٔأيتنا نصوم مع رسول هللا  .واكنت عزمة، فأٔفطران .بحو عدومك، والفطر ٔأقوى لمك، فأٔفطروافقال: ا 

عطية بن قيس عن قزعة عن ٔأيب سعيد ( عن ١٦٨٤الرتمذي ) روى(. و ١١٢٠، رواه مسمل )صىل هللا عليه وسمل بعد ذكل يف السفر

الرتمذي  رواه. فتح مر الظهران، فأ ذننا بلقاء العدو فأٔمران ابلفطر، فأٔفطران ٔأمجعوناخلدري قال: ملا بلغ النيب صىل هللا عليه وسمل عام ال 

وحاكه النووي يف رشح  (٤/٦٤وموضع الفطر ٔأوحضه القايض عياض يف رشح مسمل ). هذا حديث حسن حصيح وقال: (١٦٨٤)
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ذلي ٔأفطر صىل هللا عليه وسمل فيه واللك اختلفت الرواايت يف املوضع ا، قال: (٤/١٨١احلافظ يف الفتح )خلصه ( و ٧/٢٣٠مسمل )

  ، انهتى . يف قصة واحدة ولكها متقاربة وامجليع من معل عسفان

  :بعدة وجوهواملالكية ؤأجاب احلنفية 

ىل مكة(: ٣٦٠قال محمد يف املوطأٔ ) ألول: منا بلغنا ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل ٔأفطر حني سافر ا  ليه اجلهد من  ،ا  ٔلن الناس شكوا ا 

ويرد عليه ٔأن س ياق الرواايت يدل عىل ٔأن ألمر ( وخرجه غري واحد. ٢/٢٠٧يف ألصل ) وصهلوبالغه ، انهتى . الصوم فأٔفطر ذلكل

جابر بن عبد هللا ٔأن رسول هللا صىل  ورد ٔأن بعض الصحابة صاموا بعد ذكل. كام روى وقد ابلفطر مل يكن خمتصا مبن ٔأهجده الصوم.

ىل مكة يف رمضان فصام حىت بلغ كراع الغممي، فصام الناس، مث دعا بقدح من ماء فرفعه، حىت نظر  هللا عليه وسمل خرج عام الفتح ا 

ن بعض الناس قد صام، فقا ليه، مث رشب، فقيل هل بعد ذكل: ا  قال ابن  (.١١١٤، رواه مسمل )ل: ٔأولئك العصاة، ٔأولئك العصاةالناس ا 

س ناد حصيح ٔأن ٔأاب بكر ومعر ريض ٢٠٣١وروى ابن خزمية )، انهتى . هذا نص رصحي ال يعرج عىل من خالفه(: ٣/١١٨قدامة ) ( اب 

 هللا عهنام اكان يريدان ٔأن يمكال الصوم، وظاهره ٔأهنام اكان قادرين عليه، كام س يأئت قريبا. 

 تعني ممن وحنوه املقمي لفطر املبيح اجلهد بلوغ نفسه منالنيب صىل هللا عليه وسمل  عمل(: ٢/٣٦٦قال ابن اهلامم يف فتح القدير ) لثاين:ا

(: ال يقبهل الوجدان ٥/٢٣٩، انهتى . وهذا بعيد ال دليل عليه، وذلا قال ش بري ٔأمحد العامثين يف فتح امللهم )الهالك وخيش الصوم عليه

 السلمي، انهتى . 

جامع جائز وهذا ليلته، يف الفطر نوى قد مفطرا ٔأصبح ٔأنه معناه: قوم قال(: ٤/٨٩قال ابن بطال يف رشح البخاري ) الثالث: ، العلامء اب 

بل املعىن ٔأنه صام من  ،ليس فيه دالةل ما عىل ٔأنه اكن صامئا ذكل اليوم مطلقا( حممتال: ٤/١٤٠٣وقال عيل القاري يف املرقاة ) انهتى .

ىل عسفان يف . وورد فرشب هنارا لرييه الناسوهو غلط ملا تقدم من حديث ابن عباس:  انهتى .، مث مل يصم واس متر مفطرا، املدينة ا 

يف عيل القاري قال  .عيل القاري بأٔنه حمل نظرابن بطال و . وذلا ٔأقر فدعا بقدح من ماء بعد العرص(: ١١١٤حديث جابر عند مسمل )

، انهتى . ومل يوحضه، ؤكنه ٔأشار هذا ٔأقرب يف ادلالةل عىل ما قال الطييب مع ٔأنه ليس نصا يف املقصود كام ال خيف رشح حديث جابر: 

ىل ما ذكره قبهل ن للقتال الهتيؤ وهو ،حادث عذر صول بأٔن سبب الفطر حا  ليه احتيج ا  يف  ردمث رٔأيت احلافظ ، انهتى . الاس تقبال يف ا 

( ٢٠٣١)وقد روى بن خزمية  ،لكن س ياق ألحاديث ظاهر يف ٔأنه اكن ٔأصبح صامئا مث ٔأفطر: عىل هذا التوجيه، قال (٤/١٨٢الفتح )

ادنوا  :فأئت بطعام فقال ٔليب بكر ومعر ،كنا مع النيب صىل هللا عليه وسمل مبر الظهران :هريرة قالوغريه من طريق ٔأيب سلمة عن ٔأيب 

ان صامئان :فقاال .فالك فيه دليل عىل ٔأن للصامئ يف السفر الفطر  :بن خزميةاقال  .ادنوا فالك ،ارحلوا لصاحبيمك ،امعلوا لصاحبيمك :فقال .ا 

 ، انهتى . بعد ميض بعض الهنار

ن يف التااترخانية ترصحي  ،ما ٔأجاب ٔأحد من ألحناف عن حديث الباب(: ٢/١٥٦قال الكشمريي يف العرف الشذي ) ع:الراب فأٔقول: ا 

فطار يف واقعة الباب جائز ٔلهنم اكنوا غزاة كام تدل الروااي ن اال  ذن نقول: ا  ، تٔأن الغزاة جيوز هلم اال فطار، وكذكل يف غري كتاب لنا، فا 

 ٔأمحد العامثين يف فتح امللهم ووافق ش بريعيل القاري املذكور. ( وكذا الكم ٨/٥٨٦السهارنفوري يف بذل اجملهود )وحنوه يف الكم انهتى . 

ٔأن لعساكر اال سالمية ا ، وفيه ٔأن ابن تميية ٔأجاز(٢/٥٠من زاد املعاد ) والكم ابن القمي الطويل هونقل الكمالكشمريي  (٥/٢٣٩)

ٔأراد رسول : (١١/٥١قال العيين يف معدة القاري )وهكذا  .كام س يأئت وهو قول احلنفية. ملا لقوا العدو بظاهر دمشقيف احلرض يفطروا 

  ، انهتى .هللا صىل هللا عليه وسمل التيسري علهيم، واكن ال يؤمن علهيم الضعف والوهن يف حرهبم حني لقاء عدومه
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، كبقية العوارض وألعذار من غري عذر ويرد عىل هذا التوجيه ٔأن هذا يبيح عدم الرشوع يف الصوم يف السفر واحلرض وال يبيح الفطر

، انهتى . ألوىل ٔأن يراد ابلعوارض ما يبيح عدم الصوم ليطرد يف اللك(: ٢/٢٧قال معر بن جنمي يف الهنر ) اكلسفر وغريه.املبيحة للفطر 

ذا عمل ٔأنه يقاتل العدو يف رمضان وهو خياف الضعف فهل ٔأن يفطرقال الرسخيس يف احمليط: دل عليه عبارات الفقهاء. تو  ، كذا الغازي ا 

ذا ٣/٤٠٥( وحاكه عامل بن العالء يف الفتاوى التااترخانية )١/٢٢٧الولواجلي يف فتاويه )قال  (.١/٢٠٨يف الفتاوى الهندية ) (: الغازي ا 

ابرز العدو ويعمل يقينا ٔأنه يقاتل العدو يف شهر رمضان وهو خياف الضعف عىل نفسه، فهل ٔأن يألٔك قبل احلرب سواء اكن مقامي ٔأو 

. فعىل قياس هذا قالوا فمين هل نوبة امحل  فأٔفطر يف ٔأول اليوم رمضان صار غالبا، والغالب اكلاكئنمسافرا. زاد الولواجلي: ٔلن الضعف يف 

طاهر البخاري يف خالصة الفتاوى وقال  انهتى . قبل ٔأن تظهر امحل  عىل ظن ٔأنه تعرتيه فتضعفه فال بأٔس بذكل، ٔلنه حبمك الغلبة اكلاكئن،

ذا الغازي: (٢/٤٢١ابدين )وابن ع (٢/٢٨( وحاكه معر بن جنمي )١/٢٦٥) زاء العدو و  اكن ا  شهر  يف العدو يقاتل ٔأنه يقينا يعملاب 

ولو عمل (: ٤/٧٧قال العيين يف البناية )عىل نفسه هل ٔأن يفطر قبل احلرب مسافرا اكن ٔأو مقامي، انهتى . و  الضعف خيافهو و  رمضان

وتبعه ابن جنمي يف البحر  (٢/٣٥٠وقال ابن اهلامم يف فتح القدير ). الغازي يقينا ٔأنه يقاتل العدو وخاف الضعف يفطر قبل احلرب

ن مل : (٨/٥٨٧والسهارنفوري يف البذل ) (٢/٣٠٣) ذا اكن يعمل يقينا ٔأنه يقاتل العدو يف شهر رمضان وخياف الضعف ا  قالوا: الغازي ا 

زاء العدو ويعمل (: ١/٢٠٩م )وقال الرشنباليل يف حاش ية درر احلاك ٔأو مقامي. يفطر، يفطر قبل احلرب مسافرا اكن ذا اكن اب  والغازي ا 

(: ٢/٣٠٢وقال ابن عابدين يف منحة اخلالق ). قطعا ٔأنه يقاتل يف رمضان وخاف الضعف حال القتال حل هل الفطر مسافرا اكن ٔأو مقامي

ذا خاف العجز عن القتال هل الفطر ولو مقامي ن الغازي ا   ، انهتى . فا 

ٔأراد به عدم  ه لونأٔ ، بدليل وعدم رشوع الصومنقض الصوم ٔأعين  بصورتهيا،ٔأن هذه العبارات تدل عىل جواز الفطر  جواب ذكلو 

جواز الفطر مرشوط  ٔلنيرد عليه ما يرد عىل اجلواب ألول، . لكن ٔلن املسافر هل ذكل مطلقا ال وجه ذلكرهالرشوع يف الصوم حفسب 

ألمر ابلفطر مل يكن خمتصا مبن  الظاهر ٔأنو ، هو مرصح يف العبارات املذكورةكام  العدولقاء ف خوف الضعف ال خو  هاملراد بو  ابخلوف،

(: ٥/٢٣٩العامثين مبا يف هذا اجلواب من اخللل، قال )ش بري ٔأمحد وذلا اعرتف  .كام تقدم ٔأهجده الصوم ٔأو مبن خاف عىل نفسه الضعف

هذا حسن جدا، بيد ٔأن الصحابة ريض هللا عهنم قد حدثوا هبذا احلديث يف معرض رخصة السفر، كام يظهر من س ياق حديث ابن 

منا حصلت ابحلقيقة ملشقة السفر، مث تأٔيدت خبوف لقاء  العدو، فصار العمل هبا عباس ؤأيب سعيد اخلدري، فكهٔنم فهموا ٔأن الرخصة ا 

 متأٔكدا ٔأو متحامت، انهتى .  

، سواء اكن غازاي ٔأم مل يكن غازاي، ٔأن الصحابة ريض هللا عهنم فهموا جواز الفطر للصامئ املسافر اذلي نوى صومه مسافرا واذلي يظهر

ال اثر لكها تبني كل ٔأن للصامئ ٔأن يفطر  هذه(: ٢٢/٥٣وذلا قال ابن عبد الرب املاليك يف المتهيد )وسواء خاف عىل نفسه الضعف ٔأم ال، 

واملالكية ومل ٔأجد للحنفية وعىل ألقل تبني جواز الفطر للغزاة الصامئني مطلقا. ، انهتى . يف سفره بعد دخوهل يف الصوم خمتارا هل يف رمضان

 توجهيا لهذا احلديث ما يشفي الصدور، ولعل هللا حيدث بعد ذكل ٔأمرا.

حمل نظر، وذلا مل يقبهل ابن بطال املاليك، قال يف رشح البخاري لكنه الكية فس يأئت توجهيه يف الكم ماكل، ٔأما وجوب الكفارة عند امل

واحلجة ىف سقوط الكفارة واحضة حبديث ابن عباس وجابر، ومن هجة النظر ٔأيضا، ٔلنه متأٔول غري هاتك حلرمة صومه عند (: ٤/٩٠)

ابحة  نه صوم ال جيب امليض فيه، فمل جتب الكفارة (، ا  ٣/١١٩ابن قدامة ) قالو انهتى .  الفطر،نفسه، وهو مسافر قد دخل ىف معوم ا 

ن اكن مريضا يباح هل الفطر فهو اكملسافر نه جيب عليه امليض يف الصوم، وا   ، انهتى . ابمجلاع فيه اكلتطوع، وفارق احلارض الصحيح، فا 
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 اذلي نوى صومه مقاميصامئ املسافر الفطر لل

( ١/٢٧٢املدونة )كذا يف ، من غري عذر الشافعيةو ولو نوى الصوم وهو مقمي مث سافر ٔأثناء الهنار ال جيوز هل الفطر عند احلنفية واملالكية 

. وقال الرسخيس مقامي الصوم يف دخل قد ٔلنهقال الشافعي: (، ٦/٢٦١رشح املهذب )و( ٢/١٣١وألم )( ١٠٤٠)رواية حيىي واملوطأٔ 

منا ٔأنشأٔ السفر ابختياره فال يسقط  ،حني ٔأصبح مقامي وجب عليه ٔأداء الصوم يف هذا اليوم حقا هلل تعاىلٔلنه (: ٣/٦٨يف املبسوط ) وا 

 اليت للش هبة (:٢/٢٣٤). قال محمد يف ألصل واملالكية عند احلنفية والشافعية وعليه القضاء ال الكفارة .انهتى  ،به ما تقرر وجوبه عليه

منا ٔلنه دخلت  ٔأهل من فصار مسافرا خفرج الصوم ٔأهل من اكن احلارضالكم ماكل يف املدونة ٔأن  ملخصو ، انهتى . مسافر وهو ٔأفطر ا 

ن الصيام، ٔأهل من صار الرخصة وترك الصيام اختار فلام، خمريا اكن واملسافر ،الكفارة عنه فسقطت الفطر،  ٔأهل عىل ما فعليه ٔأفطر فا 

كذا يف  ٔلن الصوم وجب عليه يف احلرض، ،عليه القضاء والكفارة :وقال اخملزويم وابن كنانةوهذا حمل نظر ملا تقدم. . الكفارة من الصيام

 ، انهتى .قوهلام شذوذ يف ذكل عن جامعة ٔأهل العمل(: ٩/٧٠)يف المتهيد (. قال ابن عبد الرب ١/٢٧٢املدونة )

حساق واملزين واحلسن البرصي وجوز احلنابةل  غري ٔأن احلسن جوزه يف بيته، ، وعليه القضاء مطلقاالفطر وجامعة وابن املنذر وداود وا 

ذا برز عن البيوت. كذا يف  مام ٔأمحد ( و ٧٩٩سنن الرتمذى )وجوزه ا حساق حني يضع رجهل يف الرحل، وجوزه ٔأمحد ؤأكرثمه ا  مسائل اال 

حساق ) نصاف )( ٣/١١٧املغين )( و ٣/١٤٤اال رشاف )و ( ٢/١٢٢١وا  ( ورشح املهذب ٣/٤٤٨( واحلاوي الكبري )٧/٣٧٩واال 

 ،وال ينبغي ٔلحد ٔأن يفطر وهو حارض ال يف نظر وال يف ٔأثر ،قول احلسن شاذ(: ٢٢/٥٠ل ابن عبد الرب يف المتهيد ). قا(٦/٢٦١)

ال ٔأن يش تد  :عن معمر معن مسع احلسن يقول( ٢/٥٧٢)ذكر عبد الرزاق  ،وقد روي عن احلسن خالف ذكل ال يفطر ذكل اليوم ا 

، فليصمه الشهر منمك شهد مفن: تعاىل هللا قول ولنا( وقال: ٣/١١٧اكه ابن قدامة )وح، انهتى . فا ن خاف عىل نفسه ٔأفطر ،عليه العطش

 ، انهتى . الصالة يقرص ال وذلكل احلارضين، ٔأحاكم فهل البدل يف اكن وهمام البدل، من خيرج حىت مسافرا بكونه يوصف وال شاهد، وهذا

عن محمد بن كعب ٔأنه قال: ٔأتيت ٔأنس بن ماكل يف رمضان وهو يريد سفرا، وقد ( ٧٩٩اس تدل ا حساق بن راهويه مبا روى الرتمذي )

قال الرتمذي: حديث حسن. قال  .رحلت هل راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فألٔك، فقلت هل: س نة؟ قال: س نة مث ركب

نه مل يتفرد به بل اتبعه محمد بن جعفر (: ٣/٤٣٠املباركفوري يف حتفة ألحوذي ) وال بأٔس بكون عبد هللا بن جعفر يف الطريق ألوىل فا 

كت عنه، ويف ذكره احلافظ وس (:٤/٢٧١، انهتى . ومل يس تحرض الشواكين الطريق الثانية فقال يف النيل )يف الطريق الثانية وهو ثقة

س ناده عبد  ( بعد ذكر هذا احلديث: ١/٦٦قال ابن تميية يف رشح العمدة ) ، انهتى .بن جعفر وادل عيل بن املديين وهو ضعيفهللا ا 

ذا ٔأطلق الس نة منا تنرصف ا ىل س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،الصحايب ا  حيمتل ٔأن أٔنه ( ب٣/١١٨ؤأجاب ابن قدامة ) ، انهتى .فا 

ابلطريق نفسه ( ٨١٨٠البهيقي )( و ٢٢٩١ادلارقطين )ورواه ، انهتى . برز من البدل خارجا منه، فأأته محمد بن كعب يف مزنهل ذكل ٔأنسا

فطار، ومل ٔأره، ابلفور وفيه: وتقارب الغروب، فلعهل ٔألك بعد الغروب ن  ؤأراد تعجيل اال  لكنه قوي الاحامتل، ٔلنه ال وجه لنقض الصوم ا 

دخلت عىل ٔأنس بن ماكل عند العرص يوم ( يف احلديث نفسه: ٩٠٤٣مث رٔأيت يف ألوسط للطرباين )، لغروبحص قوهل وتقارب ا

 . فاهلل تعاىل ٔأعمل يشكون فيه رمضان،

كنت مع ٔأيب برصة الغفاري صاحب النيب صىل هللا عليه مبا روى عبيد بن جرب قال: ( ٣/١١٧اكبن قدامة يف املغين )واس تدل احلنابةل 

 .قال: اقرتب .قال جعفر يف حديثه: فمل جياوز البيوت حىت دعا ابلسفرة .سفينة من الفسطاط يف رمضان، فرفع مث قرب غداهوسمل يف 

، رواه ٔأبو قال جعفر يف حديثه: فألٔك .ٔأترغب عن س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :قال ٔأبو برصة ؟قلت: ٔألست ترى البيوت

والبهيقي  (٢١٦٩والطرباين يف الكبري )( ٢٠٤٠وابن خزمية )( ١٧٥٤وادلاريم ) (٢٧٢٣٢و  ٢٣٨٤٩( ؤأمحد )٢٤١٢داود )
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. قال (١٩/١٩٢واملزي يف هتذيب الكامل )( ٤/٣٨٧( وابن حزم يف احملىل )٢/٤٩٢ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتارخي ) (٨١٧٨)

وجزم ابن ماكوال يف هتذيب  ، انهتى .بعداةل ٔأعرفه ال من دين ٔأقبل وال ،جبري بن عبيد وال ذهل بن لكيب ٔأعرف لستابن خزمية: 

سكت عنه ٔأبو داود واملنذري (: ٤/٢٧١وقال الشواكين يف النيل )بن جرب. اب وليس( ٔأنه عبيد بن جبري ١٥٥مس متر ألوهام )ص 

س ناده ثقات( ٢/٤٤٦)واحلافظ يف التلخيص  يف  قوهل: كنت، قال السهارنفوريوقال ألرنؤوط: حسن لغريه، انهتى .  ، انهتى .ورجال ا 

وابن حزم ورواية البهيقي  (٣/٨٤وهو كذكل يف حتفة ألرشاف ) ، انهتى .عندياملوجودة نسخ السنن : كذا يف مجيع (٨/٥٩٧البذل )

عند ٔأمحد وابن خزمية وادلاريم والطرباين ( املطبوعة: ركبت، وهو كذكل ١٠/٤٩٤. لكن يف نسخة ابن رسالن )ويه من طريق ٔأيب داود

بطريق الس يارة،  ميال ١٤٠واملسافة بني الفسطاط واال سكندرية  ويف س ياق عند ٔأمحد: وهو يريد اال سكندرية.هو ٔأوحض. و ، واملزي

 . ميال بطريق النيل ١٦٠ؤأكرث من 

ٔأجاهبم مث  .، انهتى (: هذا احلديث خيالف احلنفية سواء اكن ٔأبو برصة مقامي يف الفسطاط ٔأو مسافرا٨/٥٩٨السهارنفوري يف البذل ) قال

ذا مقامي ٔأو مسافرا اكن سواء اال فطار جواز عنده ثبت ٔأاب برصة لعل: ألول: ٔأخلصها ثالثة ٔأجوبةب  وهذا بنوع اجهتاد  ابلليل، الصوم نوى ا 

ومل ينو  مسافرا، فصار ركب السفينة قبل الصبحف ،فسطاط يف مقامي اكن لعهل الثاين: .وسمل عليه هللا صىل هللا رسولمنه ال بنص عن 

ذا مل يوجد ما ألول ضعيف، و انهتى  ملخصا. ، . الثالث: اكن مسافرا يف فسطاط، فمل ينو الصومالصوم ، خيالفهٔلن اجهتاد الصحايب جحة ا 

والثالث احامتالن قواين، لكن يستشلك عليه ٔأن عبيد ذكر رؤية البيوت،  . والثاينؤلنه رصح بأٔنه س نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

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، 

، فالظاهر عندي ٔأن ٔأاب برصة ثبت عنده جواز ٔأن يألٔكيستشلك عليه ٔأن عبيد اكن صامئا كام هو ظاهر احلديث ؤأمره ٔأبو برصة  لكن

داره مبرص عند دار الزبري بن عن ٔأيب سعيد بن يونس:  ته( يف ترمج ٧/٤٢٤ما ذكر املزي يف هتذيب الكامل )واكن مقامي، بقرينة اال فطار، 

، ؤأرصح منه ( يؤكد ٔأن دار الزبري اكن بفسطاط٤/٢٦٢وما ذكر امحلوي يف معجم البدلان ) ، انهتى .دار الالكبالعوام تعرف اليوم ب

حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ٔأيب حبيب ٔأن الزبري بن  حدثنا عامثن بن صاحل(: ١٤١ما قال ابن عبد احلمك يف فتوح مرص واملغرب )ص 

  ، انهتى . برصة الغفارى عند دار الزبري بن العوامواختط ٔأبو  العوام اختط ابلفسطاط.

ن الكديد قريب واس تدل  ىل مكة، ووجه ادلالةل عىل ما قيل: ا  املزين وبعض احلنابةل مبا مر من فطر النيب صىل هللا عليه وسمل يف سفره ا 

(، قال: ٧/٢٣٠رده النووي يف رشح مسمل )من املدينة واكن النيب صىل هللا عليه وسمل نوى صومه مقامي ابملدينة املنورة. وهذا غلط، 

، انهتى . وقال املدينة من ٔأكرث ٔأو مراحل س بع عىل الغممي وكراع الكديد ٔلن الغريبة العجائب من احلديث هبذا القائل هذا اس تدالل

ليه (: ٦/٢٦٢( وحىك بعضه النووي يف رشح املهذب )٣/٤٤٩املاوردي يف احلاوي الكبري ) ؤأما حديث كراع الغممي مفن املدينة ا 

ٔلهنم مل يعلموا  ،ولو اكن ألمر عىل ما ذكروه مل يصح هلم الاس تدالل به .رضبوا عليها :مسرية ٔأايم، وقيل ذكل للمزين فرجع عنه وقال

  ، انهتى . فر قبل الفجر ٔأو بعدههل سا

قال عن ٔأنس بن ماكل ( ٨١٧٩البهيقي )( و ٢٢٩٢وادلارقطين )( ١٩٦يف الزايدات عىل كتاب املزين ) املزين كام رواهوهلم دليل اثلث 

ذا ٔأنك ٔأنبأٔ  ٔأمل: موىس ٔأبو يل قال ذا صامئا، خرجت خرجت ا  ذا صامئا، دخلت دخلت وا  ذا مفطرا، فاخرج خرجت فا   فادخل دخلت وا 

حتاف املهرة ) (.٣/٢٩١وذكره يف تنقيح التحقيق ) .مفطرا ىل ادلارقطين وقال: ١٠/٩وعزاه احلافظ يف ا   لكهم: )يعين ادلارقطين( وقال( ا 

ذا سافرت ٔأنه ٔأراد به ٔأن ال يرشع يف الصوم يف السفر مطلقا، ومعناه:  الظاهر، و يف نقض الصوم ليس مبرصح ؤأجيب بأٔنه، انهتى . ثقات ا 

ذا رجعت رجعت صامئا،  ذا رجعت فارجع مفطرا، سافرت صامئا، وا  ذا سافرت فسافر مفطرا وا  ولعل رجوع  ،مل يتعرض لنقض الصومففا 

جامل فيه املزين   ، وهللا ٔأعمل.ا ن حص رجوعه رمغ روايته هذا احلديث لال 
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ؤلن السفر معىن لو وجد ليال واس متر يف الهنار (: ٣/١١٧قال ابن قدامة يف املغين )من هجة النظر ما للحنابةل وموافقهيم  رابعادلليل الو 

ابحة الفطر هبام، فأأبحه يف ٔأثناء الهنار اك ذا وجد يف ٔأثنائه ٔأابحه اكملرض، ؤلنه ٔأحد ألمرين املنصوص علهيام يف ا  ، ل خرٔلابح الفطر، فا 

ٔلهنا  ،وهذا خطأٔ، وادلالةل علهيم قوهل تعاىل: وال تبطلوا ٔأعاملمك(، قال: ٣/٤٤٨انهتى . وهذا التعليل رده املاوردي يف احلاوي الكبري )

ذا ابتدٔأها يف احلرض مث طرٔأ عليه السفر ٔأن يغلب حمك احلرض اكلصالة واملسح عىل اخلفني،  ،عبادة ختتلف ابلسفر واحلرض فوجب ا 

ابحة حبظر وال بد من تغليب ٔأحدهام يف احلمك، فاكن تغليبؤلنه قد خل منا جاز هل الفطر للرضورة . اخلطر ٔأوىل ط ا  ؤأما املريض فا 

ىل الفطر فيه ابن قدامة  ٔأجابو ، انهتى . ادلاعية فامي ٔأحدث بال اختياره، وليس كذكل السفر، ٔلنه ٔأنشأٔه خمتارا، ومل تدعه الرضورة ا 

ن الصالة يفارق الصوم ؤلن ،للخرب ٔأحص بأٔن قوهل( ٣/١١٧) متاهما يلزم الصالة فا   ، انهتى . الصوم خبالف بنيته ا 

 امتةاخل

ومل يفرق احلنفية واحلنابةل، مث اعترب جفوزوا الفطر يف ألول ال الثاين، حفاصل الالكم ٔأن الشافعية فرقوا بني الرشوع يف السفر واحلرض، 

متام ابلرشوع ، جفوزوا الفطر يف ، واعترب احلنابةل عذر السفر وكونه مبيحا للفطر مطلقافمل جيوزوا الفطر يف الصورتني احلنفية وجوب اال 

ٔأما املالكية فمل يفرقوا بيهنام ابعتبار حمكه ومشوا عىل طريق احلنفية، لكهنم فرقوا  .الصورتني، وهؤالء ٔأوجبوا القضاء فقط يف الصورتني

ذا بدٔأه مسافرا، والقضاء  ذا بدٔأه مقامي. ال الكفارة يف اجلزاء، فأٔوجبوا القضاء والكفارة ا   ا 

س امي ملن نوى صومه مقامي مث مفذهب احلنفية هو ألحوط، ومذهب الشافعية هو ألوفق ابلنصوص، ومذهب احلنابةل هو ألوسع، ال 

ال  فتاء ٔأن ال يتشددوا يف هذا ألمر، وال يلكف هللا نفسا ا  سافر ابلطائرة ويصري صومه ٔأكرث من ٔأربع وعرشين ساعة، فعىل ٔأرابب اال 

نظائر )ص ( وابن جنمي يف ألش باه وال ٣/٢٦٤قال ابن ٔأمري حاج يف التقرير والتحبري )و . ، وما جعل عليمك يف ادلين من حرجوسعها

ن ٔأمكن ذكل، ، انهتى . الرضورات تبيح احملظورات(: ٧٣ وملا س ئلت عنه، ٔأجبت ٔأنه جيب عليه ٔأن خيرج من بدله قبل الفجر الصادق ا 

. والثاين: ، واملطار يف املدينة نفسهاوهذا مشلك لس ببني، ألول: قد يكون املطار يف نفس البدل، واكن السائل من مدينة مانشسرت

، والغروب قبيل الساعة العارشة. وذلا شاورت بقليل الساعة الواحدة بعد هذه ألعوام مبكرا لصادق عندان يف الصيف يفطلوع الفجر ا

يعمل مبذهب ٔأمحد، وجيوز ، فوافقاين بأٔنه جيوز هل ٔأن ش يخ اال سالم العالمة املفيت محمد تقي العامثينمع الوادل املفيت ش بري ٔأمحد وش يخنا 

ٔأربع وعرشين ساعة غري مس بوق ال نظري ٔلن الصوم ٔأكرث من الصبح الصادق،  اكن مقامي عندولو  صوم ذكل اليوم ينو ال ي هل ٔأيضا ٔأن 

 هلكنه جيب عليه ٔأن ميسك عن املفطرات ما زال يف بدلهل يف القرون املاضية، ويف حديث ٔأيب برصة ما يدل عىل التوسع يف ألمر، 

ىل مرصه بعد الزوال:٢/١٩٨يف ألصل ) قال محمدما  يهوادلليل عل . ويتش به ابلصامئني ين ا   ( مضن مسأةٔل املسافر اذلي ٔأفطر ورجع ا 

 ابال نلكزيية جواب هذا الاس تفتاءوقد حررت . ، انهتى ٔأس تقبح هل ٔأن يألٔك ويرشب يف شهر رمضان والناس صيام وهو مقمي يف مرصه

 . فلرياجع

 وسمل هللا صىلامحلد هلل ٔأوال وأ خرا، و و ه بفضل هللا وتوفيقه، ١٤٤٠يف اليوم العرشين من شهر صفر س نة  ا، حررهترساةلهذا أ خر ال

 .ٔامجعني وحصبه ا هل وعىل محمد س يدان عىل


