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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

آله وصحبه أمجعني، أما   حممد، وعىلاحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا 

 بعد:

 املتن:

ول   س  َكاَن رَ )) أهنا قالت:  -ريض اهلل عنها  -وعن عائشة  :-رمحه اهلل تعاىل  -قال ابن حجر 

َقبِّل  وَ  -لىَم َس وَ  هِ ي  لَ صىلى اهلل  عَ  -اهللِ  َباِِش  وَ ٌم، وَ ائِ َص  وَ ه  ي  بِهِ ٌم، َوَلكِنىه  ائِ َص  وَ ه  ي  ر  م  ِِلِ ك  َلك   ((  َأم 

 ة )) ِف َرَمَضان ((.ايَ وَ  رِ ِف  ادَ زَ م وَ لِ ملس   ظ  ف  اللى ، وَ هِ ي  لَ عَ  ٌق فَ تى م  

 الرشح:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

 .وأصحابه أمجعني

 ،من املعلوم أن الصائم يتجنب اجلامع، فإذا جامع بطل صيامه، اجلامع ال جيوز ف حال الصيام

وأن  ،قبِّلهاولكن الزوج مع زوجته هل جيوز له أن ي، ي بطل الصيام، وهو من املفطِّرات وهو 

حصول   ام الكالم وسيلة إىلمع أن للنسوة التقبيل أو رب وهو صائم؟... ، وأن  ،يلمسها

 .الشهوة

، فالذي يملك نفسه وال يتسبب هذا ف ثوران - يا إخوان  -هذا خيتلف باختالف الناس 

يقبِّل نساءه وهو صائم؛ ألنه كان مالًكا  -صىل اهلل عليه وسلم  -شهوته هذا ال بأس، كان 
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سن العرشة، وهو ال جير ، ال خي-عليه الصالة والسالم  -ِلربه  اف من الشهوة، وهذا من ح 

نًا من نفسه، فالذي يملك نفسه ال بأس أن تمكِّ كان م    -صىل اهلل عليه وسلم    -إىل شهوة؛ ألنه  

قبِّ  زح زوجته، أن ي  ها بيده، وما أشبه ذلك، لها، يام  من حسن العرشة، وأما الذي ال أن يمسى

ية وال يملك نفسه، خياف، فهذا يتجنب هذا اليشء، شاب اليل عنده شهوة قواليملك نفسه؛ 

ول   َكانَ  )): قول هذا هو التفصيل ف هذه املسألة، وعليه يدل هذا احلديث  اهلل  صىلى  - اهللِ َرس 

َقبِّل   - َوَسلىمَ  َعَلي هِ  وَ  ي  ًكا الِ مَ  انَ كَ وَ ))ثم قالت:  ،)) ِف َرَمَضان ((، وف رواية (( َصاِئمٌ  َوه 

 .ال خياف من ثوران الشهوة معه :يعني ((هِ بِ ر  ِِلِ 

 املتن:

 ) ِف َرَمَضان ((. ة: )ايَ وَ رِ  ِف   ادَ زَ وَ : -رمحه اهلل  –قال 

 الرشح:

 .أنه صائم ف رمضان يعني ما هو بخاص ف صيام التطوع

 املتن:

َو  -لىَم َس وَ  هِ ي  لَ صىلى اهلل  عَ  -َأنى النىبِيى  )) :-ريض اهلل عنهام  -ابن عباس  وعنقال:  َتَجَم َوه  اح 

َو َصاِئمٌ حم  ِرمٌ  َتَجَم َوه   . رواه البخاري (( ، َواح 

 



 

 
( 5 )          www.rasaelemaratia.com 

 

الثاني العالمة الفوزان                                                                  الدرس   -شرح باب الصيام من كتاب بلوغ المرام     

 الرشح:

َو َصاِئٌم (( رواية:هذا ف  َتَجَم َوه  يدل عىل أن احلجامة ال تفطِّر الصائم، وهي سحب  )) اح 

الدم بواسطة املِحجم، أو سحب الدم بواسطة الوسيلة الطبية املعروفة اآلن من الِعرق، فهل  

رأى رجاًل حيتجم   –صىل اهلل عليه وسلم    –هذا ي فسد الصيام أو ال؟، ف حديث آخر: أن النبي  

وم   ))  :-عليه الصالة والسالم  –وهو صائم، فقال  ج  َاِجم  َوامل َح  يدل عىل   ، فهذا(( َأف َطَر احل 

َتَجمَ وف هذا احلديث أنه  ر الصائم،أن احلجامة تفطِّ  َو َصاِئٌم (( )) اح  فهذا يدل عىل أن  ،َوه 

 احلجامة ال تفطر الصائم، فام اجلمع بني احلديثني؟

َو َصاِئٌم ((أظن تصورتم املسألة، اجلمع بني احلديثني إما أن يقال:   َتَجَم َوه  هذا ف األول،   )) اح 

وم  ((ثم قال:  ج  َاِجم  َوامل َح  ، يكون هذا ناسخ، والناسخ ملا قبله، وقيل: إن رواية )) َأف َطَر احل 

َو َصاِئٌم (( َو حم  ِرٌم (( واب كام قال اِلمام أمحد، ولكن الصغري حمفوظ،  )) َوه  َتَجَم َوه  )) اح 

َو َصاِئٌم (( هذا هو الصواب، وأما رواية   -فهذه غري حمفوظة، هذا ما يقوله اِلمام أمحد  )) َوه 

ح رواية    -رمحه اهلل   َو َصاِئٌم ((إمام املحدثني كام هو معروف، فهو ال يصحِّ ح )) َوه  ، وإنام يصحِّ

َو حم  ِرٌم ((  : رواية فاملحرم جيوز له أن حيتجم، وأما الصائم فال؛ ألن سحب الدم منه  ،)) َوه 

ضعفه، جيتمع عليه الصيام وجيتمع عليه الضعف ف سحب الدم، هذا ما يصلح؛ هو بحاجة ي  

إىل القوة، فال حيتجم وهو صائم، هذا قال به اِلمام أمحد ومجاعة من املحدثني: أن احلجامة 

 تفطِّر الصائم.
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)) أن احلجامة ال تفطر الصائم أخًذا بقوله  :املحدثني أو لكثري من العلامء القول الثاين لبعض

َو َصاِئٌم (( َتَجَم َوه  اهلل أعلم، املسألة فيها خالف، ولكن املسلم يتجنب اِلشكال، وحيتجم   ،اح 

 .أسلم لذمته ؛ف الليل

 املتن:

َصىلى اهللى  َعَلي ِه   -: )) أنى رسوَل اهللىِ -ريض اهلل عنه  -اد بن أوس وعن شدى : -رمحه اهلل  -قال 

ٍل بالَبقيِع وهو حَيَتِجم  ف َرمضاَن، فقاَل:  -وَسلىَم  وم   "أَتى َعىَل رج  ج  َاِجم  َوامل َح   ((  " َأف َطَر احل 

 .أمحد، وابن خزيمة، وابن حبان  :مسة إال الرتمذي، وصححهاه الَ وَ رَ 

 ح:الرش

مل عىل النسخ وأن حديث   )) َأف َطَر  هذا الذي ذكرنا من التعارض بني احلديثني، واجلمع إما حي 

وم  ((   ج  َاِجم  َوامل َح  َو َصاِئٌم ((ناسخ حلديث  احل  َتَجَم َوه  َو َصاِئٌم ((  ))، وإما أن رواية  )) اح   َوه 

َو  وأن املحفوظ    ،غري حمفوظة َتَجَم َوه  ، فيبقى أن احلجامة تفطر الصائم، واملسلم حم  ِرٌم (()) اح 

 يتجنب اِلشكال والالف، وحيتجم ف الليل وهو مفطر.

وم  ((لكن تبقى مشكلة كيف ي فطر احلاجم؟ قال:  ج  َاِجم  َوامل َح  املحجوم ما فيه  ،)) َأف َطَر احل 

حب منه دم، لكن احلاجم كيف ي فطر؟  إشكال؛ ألنه س 

القرن، فربام يطري إىل حلقه يشٌء من الدم في فطر بذلك، هذا معنى  اجم يمص  قالوا: ألن احل

رضة أنه إذا مص القرن الست  .خراج الدم يطري إىل حلقه يشء منهأن احلاجم يفطر؛ ألنه ع 
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 املتن: 

َجاَمة   -ريض اهلل عنه  -وعن أنس بن مالك : -رمحه اهلل  -قال  ِرَهِت احل ِ ل  َما ك  أنه قال: )) َأوى

َو َصاِئٌم، َفَمرى بِِه النىبِي   َتَجَم َوه  َن َأِِب َطالٍِب اح  َفَر ب  اِئِم َأنى َجع   -صىل اهلل عليه وسلم  -لِلصى

َص النىبِي  "َأف َطَر َهَذاِن  "َفَقاَل:  اِئِم،  -صىل اهلل عليه وسلم  -، ث مى َرخى َجاَمِة لِلصى
د  ِف احل ِ َبع 

َو َصاِئٌم (( َتِجم  َوه  اه.وَ رَ  َوَكان َأَنٌس حَي   اه الدارقطني وقوى

 الرشح:

َاِجم   ))حديث:  نى إهذا القول الثاين اليل يقول: أن احلجامة ال ت فطر الصائم، يقول  َأف َطَر احل 

وم   ج  َو َصاِئمٌ  ))هذا منسوخ بحديث: ((  َوامل َح  َتَجَم َوه  يعني عكس ما قاله األولون،  ،(( اح 

وم    ))احلديث:    نى إهذا يقول   ج  َاِجم  َوامل َح  ناسخ، والطرف الثاين: يقول ال، حديث    ((  َأف َطَر احل 

وم   )) ج  َاِجم  َوامل َح   .ام الناسمنسوخ، فاختلفوا ف أّي   (( َأف َطَر احل 

 -  حيتجم وال يسحب الدم وهو صائمعىل كل حال املسلم ال ي عرض صيامه للخطر؛ فالو

يا أخي، جتنّب  !ي عرض صيامه للخطر ويقول املسألة خالفية وما أشبه ذلك ،-الدم الكثري

ب َك  َما َدع   ))هذا،  ب َك  الَ  َما إىَِل  َيِري  َالَل  إِنى  ))  ، (( َيِري  ، احل  ٌ ََرامَ  َوإِنى  َبنيِّ ، احل  ٌ اَم  َبنيِّ وٌر  َوَبي نَه  أ م 

َتبَِهاٌت  ش  نى  ال م  ه  َلم  َقى َفَمنِ  النىاِس، ِمنَ  َكثرِيٌ  َيع  ب َهاِت  اتى أَ َفَقد   الش  َ َتْب  ِضهِ  لِِدينِهِ  اس   ،(( َوِعر 

ف جوازه وهو حالة اِلفطار، وإذا ات، وحيتجم ف وقٍت ال خالف فاِلنسان يتجنب الشبه
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﴿  هذا يعتْب مريض: ،حيتجم ويقيضالدم فهذا ي عتْب مريًضا، ر وصار البد من سحب تضى 

اٍم أ َخَر ﴾  ٌة ِمن  َأيى م  َمِريًضا َأو  َعىَل َسَفٍر َفِعدى  . [ ١٨٤] البقرة :َفَمن  َكاَن ِمن ك 

 املتن:

 -َصىلى اهللى  َعَلي ِه َوَسلىَم   -َأنى النىبِيى  ))    –َريِضَ اهللى  َعن َها    -َشَة  َوَعن  َعائِ :  -رمحه اهلل تعاىل    -قال  

َو َصاِئٌم  َتَحَل ِف َرَمَضاَن، َوه  نَاٍد َضِعيفَرَواه  ا ((اك  مِ  َقاَل  ،ب ن  َماَجه بِإِس  : اَل َيِصح  فِيِه الرتِّ  ِذي 

ءٌ   .يَش 

 الرشح:

يشء إىل احللق، إذا وضعت ب منها تسى يألن العني  االكتحال للصائم هل جيوز أو ال جيوز؟

 ال؟ إذا وضعت بعينك قطرة، جتد طعمها ف حلقك، وإالى  -  يشءقطرة وإالى  - ف عينك يشء

 يشء سائل أو كحل جتد طعمه ف حلقك، فهل جيوز االكتحال ف رمضان؟ مل يثبت فيه  الى إو

فيجوز للصائم يشء، يقول: مل يثبت فيه حديث، ما دام مل يثبت فيه حديث فاألصل اجلواز، 

 .أن يكتحل

 املتن:

َرَة  قال:   َري  ول  اهللىِ  قال: َقاَل أنه    –َريِضَ اهللى  َعن ه     -َوَعن  َأِِب ه  -   َصىلى اهللى  َعَلي ِه َوَسلىمَ   - : َقاَل َرس 

َب )) : َو َصاِئٌم َفَأَكَل َأو  َِشِ َمه  فَ  َمن  َنِِسَ َوه  ي تِمى َصو  اَم َأط َعَمه  اهللى  َوَسَقاه   ؛ل  تىَفٌق َعَلي هِ  (( َفإِنى  .م 
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 الرشح:

ب وهو صائم أنى إذا أكَ  نِّسيان ال هذا يدل عىل أنى  معذوٌر  يبطل؛ ألنهصومه ال  ل أو َِشِ

َطأ َنا ﴾  ،سيان بالنِّ َنا إِن نىِسينَا َأو  َأخ  نَا الَ ت َؤاِخذ  إنام الذي ي بطل الصوم هو األكل [،    ٢٨٦] البقرة:  ﴿ َربى

متعمًدا، أو الرشب متعمًدا، أّما من أكل أو ِشب ناسًيا وهو صائم فلي تم صومه؛ فإّنام أطعمه 

ة موجودة ألّن النيى  ؛ه وأنت مل تتعّمده فال يض صيامكيشء أعطاك اهلل إياالاهلل وسقاه، هذا 

ومل تنو به اِلفطار؛ لت هذا اليشء ناسًيا، ة الصيام، أنت مل تنِو اِلفطار، وإنام تناووهي نيّ 

 .- واحلمد هلل -فصيامك باقي 

ا من عنه، أمى  فو  ع  النسيان مَ  وألنى  ،موجودةته نيى  فالذي يأكل ويرشب ناسًيا صيامه باقي؛ ألنى 

م  : - تعاىل –لقوله  ؛أكل أو ِشب متعمًدا فإّنه يبطل صومه َ َلك  ب وا  َحتىى َيَتَبنيى َ ل وا  َواِش  ﴿ َوك 

ي ِل ﴾  َياَم إىَِل اللى ِر ث مى َأِِت وا  الصِّ َفج  َوِد ِمَن ال  َي ِط األَس  َي ط  األَب َيض  ِمَن ال  م   [، ١٨٧] البقرة:ال  فحرى

ِشب بطل د و أكل أو ن تعمى األكل والرشب فيام بني طلوع الفجر إىل غروب الشمس، فم

 .ةض النيى قَ نَ  :د يعنية، تعمى ألّنه نقض النيى  صيامه؛

 املتن:

اَرَة  )) َولِل َحاكِِم: قال: َو َصِحيٌح  ((َمن  َأف َطَر ِف َرَمَضاَن َناِسًيا َفاَل َقَضاَء َعَلي ِه َواَل َكفى  .َوه 

 الرشح: 

 .فليس عليه يشء، وصيامه صحيحنعم، مثل الذي قبله؛ من أكل أو ِشب أو أفطر ناسًيا 
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 املتن:

َرَة قال:  َري  ول  اهللىِ  –ريض اهلل عنه – َوَعن  َأِِب ه  : -  اهللى  َعَلي ِه َوَسلىمَ َصىلى  -أنه َقاَل: َقاَل َرس 

ء  َفاَل َقَضاَء  )) َقي  َقَضاء  َمن  َذَرَعه  ال  َتَقاَء َفَعَلي ِه ال  َسة   (( َعَلي ِه، َوَمِن اس  َم  َد  ، َرَواه  ال  ه  َأمح  ، َوَأَعلى

او ارَ قوى  ي.ق طنِ ه  الدى

 الرشح:

عن طريق الفم، هل هذا من الطعام والرشاب استفراغ ما ف املعدة  ؛القيء هو: االستفراغ

 ر الصائم؟ي فطِّ 

 فيه تفصيل: 

 ب القيء يسبِّ  ًئاومل يعمل شيس له اختيار، خرج منه بدون قصد، غلبه  وليإن كان القيء  -

 ته باقية.هذا ليس من فعله، ونيى  فصيامه صحيح؛ ألنى 

 فإّنه يبطل  صيامه؛ ألنه استخرج ما ف معدتهب ف القيء، هو تسبى  ،ا إذا استدعى القيءأمى  -

طل فيب ،يه عىل الصياماستخرج ما يقوِّ من الطعام والرشاب الذي يقويه، فهذا مثل احلجامة، 

 .ه تعمد هذا اليشءصيامه؛ وألنى 
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 املتن:

ِن َعب ِد اهللىِ قال:  اَم  َريِضَ  -َوَعن  َجابِِر ب  وَل ))  :- اهللى  َعن ه   -   اهللى  َعَلي ِه َوَسلىمَ َصىلى  -اهللىِ  َأنى َرس 

َفت ِح   َعامَ َخَرَج   َراعَ   ال  َة ِف َرَمَضاَن، َفَصاَم َحتىى َبَلَغ ك  ،إىَِل َمكى َغِميِم، َفَصاَم النىاس  ث مى َدَعا بَِقَدٍح    ال 

، َحتىى َنَظَر النىاس  إَِلي هِ   َفَرَفَعه 
ٍ
َد َذلَِك: إِ ِمن  َماء َب، َفِقيَل َله  َبع  َض النىاِس َقد  َصاَم،، ث مى َِشِ  نى َبع 

َصاة  أ ولَ  "َقاَل:  ع  ، أ وَلِئَك ال  َصاة  ع   .(( " ِئَك ال 

ٍظ: وَن فِياَم َفَعل َت، َفَدَعا بَِقَدٍح   )) َوِف َلف  اَم َين ظ ر  ، َوإِنى َيام  : إِنى النىاَس َقد  َشقى َعَلي ِهم  الصِّ َفِقيَل َله 

َب  ، َفرَشِ ِ َد ال َعْص   َبع 
ٍ
لِمٌ  (( ِمن  َماء س   .َرَواه  م 

 الرشح:

خرج من املدينة خرج من املدينة عام الفتح،    -لم  صىل اهلل عليه وس  -النبي    احلديث فيه أنى هذا  

ف رمضان قاصًدا مكة للفتح، ف رمضان ف أثناء النهار، وهو صائم، الصحابة صيام، استمر 

اس  ذلك عىل النىشقى فلي كمل يومه، وكان الوقت حاًرا، عىل صيامه  –صىل اهلل عليه وسلم  -

ما أصاب   -  صىل اهلل عليه وسلم  -أن يستمروا صائمني وهم خرجوا مسافرين، فلام بلغ النبي  

وأفطر،   –صىل اهلل عليه وسلم    -اس، ثم ِشب  النّاس أخذ قدًحا من املاء ورفعه حتى يراه النى

األوىل أن  هار ثم سافر ف أثنائه،أول النى ىل ملن صامو  األَ  اس، هذا فيه دليل عىل أنى فأفطر النى 

، وإن -صىل اهلل عليه وسلم    -، وإن شقى ذلك عليه جاز له أن ي فطر كام فعل النبي  يوميكمل ال

 هبلغ ل عليه هذا احلديث، ولكن ملاى ىل أن ي كمل اليوم وأن يصوم، هذا ما يدو  األَ فمل يشق عليه 
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 بعضهم ما أفطر، أفطر، -صىل اهلل عليه وسلم  -م رأوا النبي أن بعض النىاس مل يفطر مع أهنى 

َصاة   ))قال:  ع  صىل اهلل عليه  -الذين مل ي فطروا ي عتْبون عصاة للرسول  :يعني (( أ وَلِئَك ال 

، فهؤالء أخطأوا ف -صىل اهلل عليه وسلم  -؛ ألّن الواجب االقتداء بالرسول -وسلم 

 -، فاألوىل االقتداء بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم  -مواصلة الصيام خمالفة مع الرسول 

، أو ...  أستطيع عمل هبا، وال خيالفها ويقول: أنافي ةنى، من بلغته الس  -عليه الصالة والسالم 

 .ة هذا هو الواجبنىال، العمل بالس  

 املتن: 

لَ : -رمحه اهلل  -قال  َس  ٍرو األ  ه  َقا -ِريَض اهللى  َعن ه   -ِميِّ َوَعن  مَح َزَة ب ِن َعم  وَل اهللىِ ل: )) َأنى  ، َيا َرس 

َياِم ِف  ًة َعىَل الصِّ َفِر،َأِجد  ِِب ق وى ول  اهللىِ  السى نَاٌح؟ َفَقاَل َرس  - َصىلى اهللى  َعَلي ِه َوَسلىمَ  -َفَهل  َعيَلى ج 

َصٌة ِمَن اهللىِ، َفَمن  َأَخَذ هِبَا َفَحَسٌن، َوَمن  َأَحبى َأن   ":  خ  نَاَح َعَلي هِهَي ر  وَم َفاَل ج  َرَواه   (( "  َيص 

لِمٌ  س   .م 

 لرشح:ا

اٍم أ َخَر ﴾قال:  -عز وجل  –اهلل  ٌة ِمن  َأيى م  َمِريًضا َأو  َعىَل َسَفٍر َفِعدى  ١٨٤]  البقرة : ﴿ َفَمن  َكاَن ِمن ك 

  - عز وجل    -ام التي أفطرها بعد رمضان، هذه رخصة من اهلل  يفطر ويقيض عدد األيى   :يعني  [.

ل عليهم أن خصة هي الس  ص هلم أن يفطروا، والر  رخصة، رخى لعباده أن يفطروا،  هولة، سهى
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ل عليهم ورخى  هفًقا هبم؛ ألنيفطروا رِ  ص جيتمع سفر وصيام يشق هذا، فمن رمحة اهلل أن سهى

 خصة أو ال جيب؟هلم ف اِلفطار، لكن هل جيب عليه أن يفطر أخًذا بالر  

؛ إن  ريى وإن شاء أفطر، إن صام أخذ بالعزيمة، وإن  ،شاء صاماجلمهور من األمة عىل أّنه خي 

فطر لكنى  ،خريى خصة، في  أفطر أخذ بالر   ألّن اهلل حيب  أن تؤتى رخصه كام يكره   ؛األفضل أن ي 

خصة، هذا ما  ،أن تؤتى معصيته، فال جيب عليه اِلفطار ولكن ي ستحب له اِلفطار أخًذا بالر 

جيب عليه  ،ما يصح الصيامال، عليه مجهور العلامء خالًفا للظاهرية، الظاهرية يقولون: 

ئل  يرد عىل الظاهرية، ،مسلم احلديث ف صحيحهذا  ل  حَي  اِلفطار، وهذا  صىل اهلل  -أّنه س 

، من شاء (( - لى َج وَ  زى عَ  - اهللِ نَ مِ  ةٌ َص خ  ر   وَ ه  )) عن اِلفطار ف السفر فقال:  -عليه وسلم 

 .، فاِلنسان خمريى ف هذاشاء أخذ بالعزيمة وواصل الصيام أخذ هبا، ومن

 املتن: 

ه  ِف امل  تىَفِقِِ ِمن  َحِديِث َعاِئَشةَ قال:  ل  ٍرو َسَأَل أ ((  َوَأص   .(( نى مَح َزَة ب َن َعم 

 الرشح: 

احلديث أصله ف املتفق عليه، لفظه ف صحيح مسلم، احلديث صحيح عىل كل حال،   ،نعم

 خصة.ه أفضل من الصيام للمسافر أخًذا بالر  هو يدل عىل أنى اِلفطار ال جيب، ولكنىو
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 املتن:

ِن َعبىاٍس  قال: اَم َريِضَ  -َوَعِن اب  َص لِلشى  )) :أنه َقال -  اهللى  َعن ه  خِّ طَِر،ي ِخ ر  ف  َكبرِِي َأن  ي  ِعَم  ال  َوي ط 

كِ  ٍم ِمس  لِّ َيو  َحاه   (( ينًا، َواَل َقَضاَء َعَلي هَعن  ك  ، َوَصحى م 
َاكِ اَرق ط نِي  َواحل   .َرَواه  الدى

َرَة    قال: َري  ٌل إىَِل النىبِيِّ  ))   : أنه َقاَل   –َريِضَ اهللى  َعن ه     -َوَعن  َأِِب ه  َصىلى اهللى  َعَلي ِه َوَسلىَم   -َجاَء َرج 

ت   - وَل اهللىِ َفَقاَل: َهَلك   . (( َيا َرس 

 الرشح:

ون وا  ،ماهلرِ  ،الكبري :ص للشيخ، الشيخ املراد بههلل رخى ا احلديث الذي سمعنا أنى  ﴿ ث مى لَِتك 

ي وًخا ﴾ ال، الشيخ هنا شيخ شيخ العلم،  - اسما يعرفه النى -شيخ املراد بالهو ما  [،٦٧] غافر: ش 

ال مستقباًل، ما وا يستطيع الصيام ال حارًضا م ؛يعني كبري السن، كبري السن ضعيفالعمر، 

فطر، نظًرا حلالته وحالة الشيخوخة، هذا إذا أتى عليه رمضان فإنه ي   ؛يستطيع أداًء وال قضاءً 

كنٍِي ﴾﴿ َوَعىَل    ،وي طعم عن كل يوم مسكينًا فدية َيٌة َطَعام  ِمس  وَنه  فِد  ِذيَن ي طِيق  أو   ،[  ١٨٤:] التوبة  الى

نصف ومقدار نصف الصاع يعني كيلو  عن كل يوم إطعام مسكني،    ،﴾َمساِكني  َطَعام     ﴿  قراءة

ه ال يستطيع، هذا للشيخ الكبري، ومثله ألنى ؛ أداًء وال قضاءً  ال عن كل يوم، وليس عليه صيام

هذا مثل ،  وال يستطيع الصيام  شفاءالرجى له  املزمن، إنسان فيه مرض مزمن دائم ما ي  املريض  

ِذيَن  ،ه ال يستطيعهألنى  ؛الشيخ الكبري ي طعم عن كل يوم مسكينًا وال قضاء عليه ﴿ َوَعىَل الى

كنٍِي ﴾  َيٌة َطَعام  ِمس  وَنه  فِد   .نزلت ف الشيخ الكبري واملريض املزمن ،[  ١٨٤ ] التوبة :ي طِيق 
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 املتن:

 . (( هِ ي  لَ عَ  اءَ َض  قَ اَل )) وَ 

 الرشح: 

 ما يستطيع القضاء.
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