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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

ن  :  اهلل رحمو المؤلف قال  .  الفطر   فَمو   أث ناِئو في سافرَ  ثم   يوم   صومَ  حاضر   َنوى واِ 

 .  السفر في الصيام مسائل من مجموعة سنأخذ

 :  أحوال لو ؟ يصوم أن أو المسافر يفطر أن األفضل ىل

 فما ، سواء حد عمى يكونان ، لصوما عمى مزية لمفطر وال ، الفطر عمى مزية لمصوم يكون أال:  األولى الحال
 :  أقوال ؟ فييا األفضل

 إليو وذىب ،  الفطر من أفضل الصيام األفضل فإن ، اآلخر عمى ألحدىما مزية ال كان إذا أنو:  األول القول
 وىو ، جبير وابن والثوري المبارك وابن وعروة العاص أبي بن وعثمان أنس عن مروي فيو ، السمف من طائفة
 . وجو في والحنابمة والشافعية والمالكية لحنفيةا مذىب

 :  تيمأدل

 شير في سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول مع خرجنا " قال ، عنو اهلل رضي الدرداء أبي عن :األول الدليل
 اهلل رسول إال صائم فينا وما،  الحر شدة من رأسو عمى يده ليضع أحدا كان إن حتى شديد حر في،  رمضان
 النبي صام لما الصيام األفضل يكن لم ولو ، ومسمم البخاري أخرجو " رواحة بن وعبداهلل سمم و عميو اهلل صمى
 .  يصوم أن رواحة بن اهلل لعبد أذن ولما

 في وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع نغزو كنا " قال ، عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن :الثاني الدليل
 قوة وجد من أن يرون،  الصائم عمى المفطر وال المفطر عمى الصائم يجد فال فطرالم ومنا الصائم فمنا رمضان
 .  مسمم اإلمام أخرجو"  حسنا ذلك فإن فأفطر ضعفا وجد من أن ويرون حسن ذلك فإن فصام

 يصوم أن أحب ومن ، فحسن بيا أخذ فمن ، رخصة ىي] مرفوعا األسممي عمرو بن حمزة حديث :الثالث الدليل
 ، مسألتنا في محتاجا ليس وىو ، إلييا الحاجة عند إلييا يصار إنما والرخصة ، عميو متفق [عميو جناح فال

 .  الصيام إلى فيصير

 يدرك ىل ، رمضان بعد لو يعرض ما يدري ال اإلنسان ألن ؛ المكمف ذمة إبراء في أسرع أنو :الرابع الدليل
ذا ؟ ال أو القضاء  ال أو عنو الطعام بإطعام سيقوم الوارث وىل ، ال أو منو مُيطع مال لو فيل القضاء يدرك لم وا 

 .  ذمتو في الدين يبقى ثم ؟

 بعد الصيام إدراك من أفضل ، رمضان في الصيام إدراك أن شك وال ، الفاضل الزمان يدرك أنو :الخامس الدليل
 بعد أدائيا من أفضل نيازما في العبادة وأداء ، الوجوب زمن ، الفاضل الزمن يدرك رمضان في ألنو ؛ رمضان
 .  وقتيا غير إلى يخرج أن جاز لو حتى ، زمانيا
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 يشق فإنو لوحده صام إذا وأما ، عميو سيل غيره مع صام إذا اإلنسان فإن ، لممكمف أيسر أنو :السادس الدليل
 حتى ، اجد الصيام عمييم يسيل رمضان شير في تجدىم ، الصيام عمى المعتادين غير الناس تجد ولذا ؛ عميو

 . منيم األكول

ن أفضل الفطر:  الثاني القول سحق الحنابمة إليو ذىب ، الصيام أجزأه صام وا   بن اهلل عبد عن مروي وىو ، وا 
 .  البر عبد وابن ، والشعبي ، وزاعيواأل المسيب ابن رأي وىو ، عباس وابن ، عمرو

 :  تيمأدل

 اجتمع قد رجال فرأى سفره في سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول كان] عنو اهلل رضي جابر عن :األول الدليل
 ،[ السفر في تصوموا أن البر من ليس:  قال،  صائم رجل قالوا ؟ (مالو) :فقال،  عميو ملظ وقد عميو الناس
 ( . السفر في مو الص البر من ليس) : البخاري لفظ وفي ، عميو متفق

 ومنا الصائم فمنا السفر في سمم و عميو اهلل صمى النبي مع كنا" :  قال ، عنو اهلل رضي أنس عن :الثاني الدليل
 وقام الصوام فسقط قال بيده الشمس يتقي من ومنا الكساء صاحب ظال أكثرنا حار يوم في منزال فنزلنا قال المفطر

 متفق " [باألجر اليوم المفطرون ذىب] وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال ، الركاب وسقوا األبنية فضربوا المفطرون
 .  الفطر فضل عمى فدل ، عميو

 أحب ومن ، فحسن بيا يأخذ أن أحب فمن ، رخصة ىي) السابق األسممي عمرو بن حمزة حديث :الثالث الدليل
 األخذ أن عمى دليل وىو ،( عميو جناح ال) :قال الثاني وفي( حسن) األول في فقال ،( عميو جناح فال يصوم أن
 .  فيو إثم ال بخالفيا األخذ وأن ، واألفضل األحسن ىو بيا

 وليذا ؛ يضره وال اإلنسان عمى يشق الصوم كان إذا ما عمى محمولة أنيا:  بيا االستدالل يناقش األحاديث وىذه
 الصائم منيم كان أنو سعيد أبي حديث وفي ، صائما كان الدرداء أبي حديث في وسمم عميو اهلل صمى النبي رأينا

 ألحدىما مزية تكن لم إذا سواء حد عمى األمر أن عمى يدل وىذا ، أيضا أنس وحديث ، ىذا يعيب ال ، والمفطر
 . 

 المنذر ابن رأي وىو ، ومجاىد ، وقتادة ، العزيز عبد بن عمر إليو وذىب ، أيسرىما أفضميما أن:  الثالث القول
 . 

 :  تيمأدل

   { .الْعُسْسَ بِكُنُ يُسِيدُ وَلَا الْيُسْسَ بِكُنُ هُاللَّ يُسِيدُ}:وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 فأفطر ضعفا وجد من أن ويرون ، حسن ذلك إنف فصام قوة وجد من أن يرون" سعيد أبي حديث :الثاني الدليل
 " . حسن فذلك

 :  الراجح
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 سبيل عمى الفطر إلى فينتقل ، مشقة ثمة كان إذا إال ، الصيام األفضل أن ، أعمم واهلل األول القول ىو
ن ، االستحباب ذا ، الوجوب سبيل عمى الفطر إلى فينتقل ضرر ىناك كان وا   يصير فإنو ألحدىما مزية تكن لم وا 

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل ألنو ؛ استحبابا الصيام إلى

ن ، أفضل فيو ، وأيسر بو أرفق الفطر يكون أن:  الثانية الحال  ألنو ؛ حقو يف مكروىا صار الصوم شق وا 
 تؤتى أن يحب كما رخصو تؤتى أن يحب وجل عز واهلل ، فييا رخص التي اهلل رخصة عن بإعراضو ُمشعر
 . عزائمو

 العصاة أولئك) جابر لحديث ؛ عميو حرام فالصوم ، محتممة غير زائدة مشقة عميو الصوم يشق أن:  الثالثة الحال
 إليو شكي ولما( السفر في مو الص البر من ليس ،، السفر في اتصومو  أن البر من ليس) وحديث( العصاة أولئك ،
 .  الغميم ُكراع   بمغوا حين ، جابر حديث في كما ، أفطر الصوم عمييم شق قد الناس أن

ن:  اهلل رحمو قال  .  الِفطر   فمو   أث ناِئو في سافرَ  ثم   ، يوم   صومَ  حاضر   َنوى َوا 

 لو أن يرى المؤلف ؟ يفطر أن لو فيل ، اليوم أثناء في سافر ثم ، فيو وشرع ، الصوم بمده في إنسان نوى إذا
 ، الفطر فمو اليوم أثناء في سافر أنو لو بل ، اليوم أول من مسافرا يكون بأن مشروطا الفطر جواز فميس ، الفطر
 :  خالف المسألة وفي

 وىو ، قول في الشافعية إليو وذىب ، والصيام الفطر بين مخير ، يومال أثناء في المسافر أن:  األول القول
 .  إسحق رأي وىو ، الحنابمة عند المذىب

 :  تيمأدل

 رمضان في مكة إلى خرج سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أن" :  عنيما اهلل رضي عباس ابن عن :األول الدليل
 .  يوعم متفق " الناس فأفطر أفطر الكديد بمغ حتى فصام

 إلى الفتح عام خرج وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن"  :عنيما اهلل رضي عبداهلل بن جابر عن :الثاني الدليل
 إليو الناس نظر حتى فرفعو ماء من بقدح دعا ثم،  الناس فصام الغميم كراع بمغ حتى فصام،  رمضان في مكة
 اإلمام أخرجو "( العصاة أولئك،  العصاة أولئك):  فقال،  صام قد الناس بعض إن ذلك بعد لو قيلف،  شرب ثم

 أول من الفطر يشترط ال أنو عمى دليل وىذا ، اليوم أثناء في أفطروا ثم ، أيضا والناس صائما أصبح فيو ، مسمم
 .  النيار أثناء من يفطر أن يجوز بل ، النيار

 والمالكية الحنفية وعند ، والشافعية والمالكية الحنفية إليو ذىب ، النيار أثناء من الفطر يجوز ال أنو:  الثاني القول
 رواية اهلل رحمو أحمد اإلمام وعن ، عميو كفارة وال يقضي أنو يرون والشافعية ، والكفارة القضاء فعميو أفطر إذا
 رحمو الشافعي واإلمام ، فيجوز ذلك عدا وما الجماعب الفطر لو يجوز ال أنو رواية وعنو ، الفطر لو يجوز ال بأنو
 ىذا يرى اهلل رحمو فالشافعي ، عميو المتفق في والحديث ، بأسا بو أر لم الكديد حديث صح إن:  يقول كان ، اهلل
 .  النيار أثناء في الفطر يجوز ال أنو الشافعية مذىب لكن ، بقولو يأخذوا أن األتباع ويمزم ،



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  4_6  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
4 

 :  تيمأدل

 في شرع إذا اإلنسان فإن ، القضاء في كالشروع ، اإلتمام فمزمو ، الواجب الصوم في شرع أنو :األول لالدلي
 بعد قضى ثم ، رمضان في أفطر اإلنسان أن لو ، أثنائو في الفطر لو وليس ، يتمو أن لزمو الصيام قضاء

 ، مثمو وىذا ، الفطر لو يبيح شرعي بعذر إال القضاء أثناء في الفطر لو يجوز ال الصيام في شرع فإذا ، رمضان
 شرع من عمى قياسا الفطر لو يجوز ال فإنو ، سار ثم ، إقامتو محل في الحضر في الصيام في شرع قد كان فإذا
 .  القضاء صيام في

 ، كالصالة السفر جانب عمى الحضر جانب غمب اجتمعا فإذا ، والسفر بالحضر تختمف عبادة أنيا :الثاني الدليل
 فإذا ، -الشافعية مذىب عن تقدم كما الصوم واألفضل - الصوم لو يجوز السفر وفي ، الصوم يجب لحضرا ففي

 وحاظر مبيح اجتمع إذا) المشيورة القاعدةو ،  الصيام وجوب فيو والحضر ، الحضر غمب والسفر الحضر اجتمع
 .  واجبا الصيام فيكون( اإلباحة جانب عمى الحظر جانب غمب

 صحيح في جابر وحديث ، عميو متفق عباس ابن حديث ، الثابتة النصوص مقابل في وأقيسة التتعمي كميا وىذه
ذا ، مسمم  .  االعتبار فاسد فيو النص مقابل القياس كان وا 

 :  الراجح

 ال كان إن ، السابقة األحوال إلى المسألة وترجع ، الفطر لو جاز النيار أثناء في سافر من أن ، األول القول ىو
ذا ، يصوم أن حقو في األفضل فإن ألحدىما مزية ذا ، الصيام لو كره تضره ال مشقة عميو كان وا   الصيام كان وا 
 .  عميو فيحرم محتممة غير مشقة عميو يشق

 :  المسافر إفطار وقت

 :  أقوال ؟ وسار راحمتو أو سيارتو ركب إذا أم ؟ بمده في يفطر أن لممسافر يجوز ىل

 أىل جميور مذىب وىذا ، قومو خيام من أو قريتو عامر من يخرج حتى يفطر أن افرلممس ليس:  األول القول
 .  عمييم اهلل رحمة العمم

 :  يميمدل

 غير مقيم وىو ، لمشير شاىد أنو عميو يصدق اإلنسان وىذا ،{ فَلْيَصُوْهُ الشَّهْسَ هِنْكُنُ شَهِدَ فَوَيْ} تعالى قولو -

 خِفْتُنْ إِىْ الصَّلَاةِ هِيَ تَقْصُسُوا أَىْ جُنَاحٌ عَلَيْكُنْ فَلَيْسَ الْأَزْضِ فِي ضَسَبْتُنْ وَإِذَا} تعالى قولو في يدخل فال ، مسافر

 .  مسافر أنو عميو يصدق ال فيذا { كَفَسُوا الَّرِييَ يَفْتِنَكُنُ أَىْ

 إسحق رأي وىو ، الغفاري صرةب أبو إليو وذىب ، راحمتو لو وُرّحمت ، دابتو ركب إذا لممسافر يجوز:  الثاني القول
 .  اهلل رحميم ، راىويو بن

 :  يميمدل
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 ثم فدفع ، رمضان شير في الُفسطاط في سفينة في الغفاري بصرة أبي مع ركبت" قال أنو ، جبير بن عبيد عن-
:  صرةب أبو قال ؟ البيوت ترى ألست:  قمت ، اقترب:  قال ثم ، ةسفر بال دعا حتى البيوت يجاوز فمم ، غداه قرب

 .  بشواىده األلباني وصححو ، شواىد ولو ، داود أبو أخرجو" ؟ وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول سنة عن أترغب

 وىو ، عنو اهلل رضي مالك بن أنس إليو ذىب ، يسافر أن قبل ، بيتو في يفطر أن لممسافر يجوز:  الثالث القول
 .  البصري الحسن رأي

 :  يميمدل

 ، راحمتو لو رحمت وقد  سفرا يريد وىو ، رمضان في مالك بن أنس أتيت" قال أنو ، كعب بن محمد حديث -
 األلباني وصححو الترمذي وأخرج" ركب ثم ، سنة:  قال ؟ سنة : فقمت ، فأكل بطعام فدعا ، سفرال ثياب ولبس
 .  راحمتو يركب أن قبل فأكل

 خارج بيت أو منزل في نازال ، البمد خارج كان ، عنو اهلل رضي أنسا أن يحتمل أنو:  أنس أثر عن الجميور أجاب
ن ، ركب ثم أكل وليذا ؛ البمد  ىذا فإن ، الغفاري بصرة أبي وحديث ، بمده في بيتو في أكل وأنو أنس أثر صح وا 
 تعاىل وقىله ،{ لَاةِالصَّ هِيَ تَقْصُسُوا أَىْ جُنَاحٌ عَلَيْكُنْ فَلَيْسَ الْأَزْضِ فِي ضَسَبْتُنْ وَإِذَا} لآلية مخالف صحابي فعل

 سنة عن أترغب قال:  األول ، السنة إلى الفعل أضافوا ىنا الصحابة لكن ،{ فَلْيَصُوْهُ الشَّهْسَ هِنْكُنُ شَهِدَ فَوَيْ}
 ، النصوص ىذه بين الترجيح يطمب ىنا:  يقال أن والجواب ، الرفع حكم لو وىذا ، سنة:  قال والثاني ؟ اهلل رسول
 ألن ، اإلقامة محل في تقصر أن يجوز ال والصالة ،( فميصمو الشير منكم شيد فمن) القرآن في النص جاء وقد
 وقبل ، األرض في يضرب حتى مسافرا يسمى ال اإلنسان إن:  ويقال ، األرض في بالضرب القصر عمقت اآلية
 . والصالة الصوم إتمام يمزمو والمقيم ، مقيم ىو بل ، بمسافر ليس ذلك

 :  الراجح

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير إليو ذىب ام

ن:  اهلل رحمو المؤلف قال  وَلديِيَما وَعمى ، فقط   قَضتاه   أنفِسيَما عمى خوفا   م رضع   أو حامل   أف طرت   َواِ 
 .  ِمس كينا   يوم   ِلكلِ  وأط عَمتا َقَضَتا

 . ؟ يفطرا أن ليما يجوز فيل ، ولدييما عمى أو عمييما يشق الصوم كان إذا والمرضع الحامل
  :  منيا ألدلة،  يجوز

 الحبمى عن الصيام وضع اهلل إن] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الكعبي مالك بن أنس عن:  األول الدليل
 .  اهلل رحمو األلباني إسناده وجود ، الخمسة أخرجو [والمرضع

 عدم عمى يترتب ألنو ؛ والمرضع الحامل فكذا يفطر أن لو يجوز كان فإذا ، المريض عمى القياس :نيالثا الدليل
 .  معا بيما يضر وقد ، بالولد الضرر المرضع فطر عدم عمى ويترتب ، الضرر الحامل فطر

 :  والمرضع الحامل عمى القضاء
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 عمى خالف ؟ فقط القضاء عمييا يجب أم ؟ طفق اإلطعام عمييا يجب أم ؟ اإلطعام مع القضاء عمييما يجب ىل
 :  أقوال

 ، ولدييما لمصمحة أو لمصمحتيما أفطرتا سواء اإلطعام دون القضاء يمزميما والمرضع الحامل أن:  األول القول
 .  الجميع اهلل رحمو الحنفية ومذىب ، ثور وأبو والثوري ، واألوزاعي والنخعي والزىري وعطاء الحسن إليو ذىب

 :  متيأدل

 صمى والنبي ،( والمرضع الحامل عن الصيام وضع قد اهلل إن) المتقدم الكعبي مالك بن أنس حديث :األول الدليل
 التي المسائل من ىذا ألن ، بو ألمر واجبا اإلطعام كان ولو ، الحديث ىذا في اإلطعام يذكر لم ، وسمم عميو اهلل

 قوي دليل وىو ، عمييما الواجب يعرفون ال والناس ، يجوز ال الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، بيان إلى تحتاج
 .  داللتو ظاىرة ، جدا

 تفطر" قال عنيما اهلل رضي عباس ابن عن ، عطاء عن ، جريج وابن الثوري عن عبدالرزاق عن :الثاني الدليل
 . الرزاق عبد وأخرج" تطعمان وال صياما وتقضيان ، رمضان في والمرضع الحامل

 اإلطعام عميو يجب ال المريض ، كل في العذر بجامع ، المريض عمى والمرضع الحامل قياس :الثالث الدليل
 .  والحامل المرضع فكذا

 .  جبير وابن ، عباس وابن ، عمر ابن عن مروي وىذا ، تقضيان وال ، وتطعمان تفطران أنيما:  الثاني القول

 :  تيمأدل

 كل عن وأطعمتا أفطرتا خافتا إذا والمرضع الحاملو .." :قال وأن،  ماعني اهلل رضي عباس ابن أثر :األول الدليل
 .  الصيام يذكر ولم اإلطعام فذكر ، األلباني إسناده وجود ، النووي وحسنو ، الخمسة أخرجو" مسكينا يوم

 وال امسكين يوم كل عن وأطعمي أفطري " :فقال ، حبمى وىي سألتو امرأتو أن ، عمر ابن عن أثر :الثاني الدليل
 .  األلباني إسناده وجود الدارقطني أخرجو وىذا ،" تقضي

 رأيو تعارض عباس ابن ، ليما رأي فيذا عمر وابن عباس ابن رأي أما:  األحاديث بيذه استدالليم عن ويجاب
 مقابل في عمر ابن ورأي ، اآلخر الرأي أسقط الرأي ىذا:  يقال أو ، الترجيح فيطمب ، الثاني الرأي مع األول
 ، اإلطعام يذكر لم والسالم الصالة عميو والنبي ، عنو الصيام وضع عمى نص فقد ، الكعبي مالك بن أنس حديث

 .  إليو الناس حاجة مع

 ولم أفطرتا ولدييما مع نفسييما عمى أو نفسييما عمى خافتا إذا والمرضع الحامل أن ، التفصيل:  الثالث القول
ذا تطعما،  .  اهلل رحميم الحنابمة مذىب وىذا ، وتطعمان وتقضيان تفطران فإنيما طفق ولدييما عمى خافتا وا 

 ، واإلطعام القضاء بين الجمع في االختالف لكن ، القضاء وجوب ترى جميعا األربعة المذاىب أن:  الحاصل
 .  ىذا بالتفصيل يأخذون الحنابمة

 :  تيمأدل
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 .  العموم ىذا في داخمة وىي ،{ أُخَسَ أَيَّامٍ هِيْ فَعِدَّةٌ} الصيام عمييما يجب أنو دليل :األول الدليل

 يجب والمرضع الحامل فكذلك ، القضاء عمييما يجب فإنيما ، والمسافر المريض عمى القياس :الثاني الدليل
 ، عنيم اهلل رضي صحابة عن المنقولة اآلثار إلى يرجعون ؟ اإلطعام يجب ىل لكن ، مطمقا القضاء عمييما

 .  الولد عمى الخوف حالة عمى ويحممونو اماإلطع فيوجبون

 :  الراجح

 أما ، دليل إلى فيحتاج ذلك عمى زاد ما وأما ، فقط القضاء إال يمزميما ال والمرضع الحامل أن ، األول القول ىو
 رضي الكعبي مالك بن أنس حديث ظاىر خالفت قد:  ثانياو  ، أوال ىذا ، بينيا فيما تعارضت فقد الصحابة أقوال

ذا ، عنو هللا  ، التكميف وعدم الذمة براءة األصل إن ثم ، عميو مقدم النص فإن النص الصحابي قول خالف وا 
 .  دليل إلى فيحتاج ، اإلطعام المكمف سيغرم وىنا ، الُغرم عدم واألصل

 :  اإلطعام يجب من عمى

 .  عميو ينفق من عمى يجب:  قيل

 .  األم عمى يجب:  وقيل

 .  بالوجوب قيل إذا ىذا ، األم وبين عميو ينفق من بين مناصفة يجب:  وقيل

 الولد عمى الخوف ىو األم فطر سبب ألن ؛ عميو ينفق من عمى اإلطعام يجب فإنو بالوجوب قيل إذا أنو واألقرب
ذا ، مناصفة فيكون ولدىا مع نفسيا عمى خافت إذا ، بالتفصيل يقال أو ،  من عمى فيجب فقط الولد عمى خافت وا 
 .  عميو قينف

 ذىب ؟ الحال ىذه في الفطر ليا يجوز وال لو يستأجر أن وليو عمى يجب فيل ، أمو غير ثدي الطفل قبل لو
 الفطر ليا يجوز ال فإنو ، المرضع نفقة عمى وقد روا ، غيرىا قبل إذا أنو إلى مفمح وابن كالمجد األصحاب بعض

 غيرىا كحميب ليس األم حميب ألن ؛ أمو غير إلى ُيذىب ال ووأن ، الفطر ليا يجوز أنو اهلل رحمو شيخنا واختار ،
 .  شك وال ، وحميبيا أمو حنان إلى يحتاج والطفل ، غيرىا كحنو ليس األم ُحنوّ  وألن ،

 .  المسألة ىذه في تماما األم أحكام تأخذ الظئر:  الفقياء قال ،( المستأجرة المرضع) الِظْئر

 :  مسألة

 السفر أجل من أفطر مسافر ؟ رمضان غير واجبا يصوم أن لو يجوز فيل ، رمضان في الفطر لإلنسان جاز إذا
 :  رمضان في عميو واجبا نذرا صام لكنو ،

 ، الواجب لغير يتسع ال رمضان شير ألن ؛ رمضان في رمضان غير يصوم أن لو يجوز ال:  العمم أىل جماىير
 .  ؟ عميو جبالوا بغير ُيشغمو فكيف ، تخفيفا عنو سقط إنما وألنو

 واجب عن صومو لو فجاز ، فيو الفطر لو أبيح زمان ألنو ؛ آخر واجبا يصوم أن يجوز أنو إلى:  الحنفية وذىب
 .  عميو
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 ذلك يفعلُ  أو  :  فقال ؟ ذلك أيجزئو ، غيره بنية رمضان يصوم أن لإلنسان يجوز ىل:  اهلل رحمو أحمد اإلمام سئل
 عمى يحمل قد اإلمام كالم أن مع ، جدا جميل اإلمام كالم ، رمضان في مضانر  غير يصوم كيف:  أي ؟ مسمم
نما ، رمضان صام ما ، حاضر شاىد إنسان  ، ركن ىذا ألن ؛ غيرىا أو كفارة أو نذرا ، عميو واجبا صام وا 

 .  يحتمل وىو ، عام اإلمام كالم بأن يقال وقد ، واجبة األخرى واألشياء

 :  الراجح

 .  أعمم واهلل ، األرجح ىو لجماىيرا قول أن شك ال

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


