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الدرس الثاني – القسم األول  

ثانيالدرس ال –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، 

 أما بعد:

 املتن:

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

َقبِّل  وَ  -لىَم َس وَ  هِ ي  لَ صىلى اهلل  عَ  -ول  اهللِ س  رَ   َص  وَ ه  ي 
بَاِِش  وَ وَ ٌم، ائِ م  ائِ َص  وَ ه  ي  ك  َلك  ٌم، َوَلكِنىه  َأم 

بِهِ  ر   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   (( ِِلِ

 الرشح:

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

 .آله وأصحابه أمجعني
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من املعلوم أن الصائم يتجنب اجلامع، فإذا جامع بطل صيامه، اجلامع ال جيوز ف حال 

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

وهو صائم؟ مع أن للنسوة التقبيل أو ربام الكالم وسيلة ... ، وأن  ،وأن يلمسها ،يقبِّلها

 .ةحصول الشهو إىل

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

يقبِّل نساءه وهو صائم؛ ألنه كان  -صىل اهلل عليه وسلم  -شهوته هذا ال بأس، كان 

سن العرشة، -عليه الصالة والسالم  -مالًكا ِلربه  ، ال خياف من الشهوة، وهذا من ح 

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

قبِّ  زح زوجته، أن ي  ها بيده، وما أشبه ذلك، من حسن نفسه ال بأس أن يام  لها، أن يمسى

شاب اليل عنده شهوة قوية وال يملك نفسه، خياف، الالعرشة، وأما الذي ال يملك نفسه؛ 

صيل ف هذه املسألة، وعليه يدل هذا احلديث قول: فهذا يتجنب هذا اليشء، هذا هو التف

ول   َكانَ  )) َقبِّل   - َوَسلىمَ  َعَلي هِ  اهلل   صىلى  - اهللِ  َرس  وَ  ي  )) ِف ، وف رواية ((َصائٌِم  َوه 

 .ال خياف من ثوران الشهوة معه :يعني (( هِ بِ ر  ًكا ِِلِ الِ مَ  انَ كَ وَ  ))، ثم قالت: َرَمَضان ((
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 املتن:

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

 الرشح:

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

 املتن:

تََجَم  -لىَم َس وَ  هِ ي  لَ صىلى اهلل  عَ  -: )) َأنى النىبِيى -ريض اهلل عنهام  -وعن ابن عباس قال:  اح 

تََجَم  َو حم  ِرٌم، َواح  َو َصائٌِم ((َوه   .رواه البخاري َوه 

 الرشح:

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

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

صىل اهلل عليه وسلم  –نبي الِعرق، فهل هذا ي فسد الصيام أو ال؟، ف حديث آخر: أن ال

َاِجم   )) :-عليه الصالة والسالم  –رأى رجاًل حيتجم وهو صائم، فقال  – َأف َطَر احل 
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وم   ج  تََجَم ر الصائم، وف هذا احلديث أنه ، فهذا يدل عىل أن احلجامة تفطِّ (( َوامل َح  )) اح 

َو َصائٌِم ((  فام اجلمع بني احلديثني؟فهذا يدل عىل أن احلجامة ال تفطر الصائم،  ،َوه 

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

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

َو َصاِئٌم ((وقيل: إن رواية  ال اِلمام أمحد، ولكن الصواب غري حمفوظ، كام ق )) َوه 

َو حم  ِرٌم ((  تََجَم َوه  َو َصائٌِم (( هذا هو الصواب، وأما رواية )) اح  فهذه غري )) َوه 

إمام املحدثني كام هو معروف، فهو ال  -رمحه اهلل -حمفوظة، هذا ما يقوله اِلمام أمحد 

ح رواية  َو َصائٌِم ((يصحِّ ح رواية :)) َوه  َو حم  ِرٌم (())  ، وإنام يصحِّ ، فاملحرم جيوز له َوه 

ضعفه، جيتمع عليه الصيام وجيتمع أن حيتجم، وأما الصائم فال؛ ألن سحب الدم منه ي  

عليه الضعف ف سحب الدم، هذا ما يصلح؛ هو بحاجة إىل القوة، فال حيتجم وهو 

 م.صائم، هذا قال به اِلمام أمحد ومجاعة من املحدثني: أن احلجامة تفطِّر الصائ

القول الثاين لبعض املحدثني أو لكثري من العلامء: أن احلجامة ال تفطر الصائم أخًذا 

َو َصائٌِم ((بقوله  تََجَم َوه  اهلل أعلم، املسألة فيها خالف، ولكن املسلم يتجنب  ،)) اح 

 .أسلم لذمته ؛اِلشكال، وحيتجم ف الليل
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 املتن:

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

ٍل بالَبقيِع وهو حَيتَِجم  ف َرمضاَن، فقاَل:  -َعَلي ِه وَسلىَم  َاِجم   "أَتى َعىَل رج  َأف َطَر احل 

وم   ج   .أمحد، وابن خزيمة، وابن حبان :مسة إال الرتمذي، وصححهاه الَ وَ رَ  (( "َوامل َح 

 الرشح:

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

وم  ((  ج  َاِجم  َوامل َح  َو َصائٌِم ((ناسخ حلديث )) َأف َطَر احل  تََجَم َوه  ، وإما أن رواية )) اح 

َو َصائٌِم (( َو حم  ِرٌم ((وأن املحفوظ  ،غري حمفوظة )) َوه  تََجَم َوه  احلجامة ، فيبقى أن )) اح 

 تفطر الصائم، واملسلم يتجنب اِلشكال والالف، وحيتجم ف الليل وهو مفطر.

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

حب منه دم، لكن احلاجم كيف ي فطر؟  فيه إشكال؛ ألنه س 
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يطري إىل حلقه يشٌء من الدم في فطر بذلك، هذا  القرن، فربام قالوا: ألن احلاجم يمص  

رضة أنه إذا مص القرن الستخراج الدم يطري إىل حلقه  معنى أن احلاجم يفطر؛ ألنه ع 

 .يشء منه

 املتن: 

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

ائِِم َأنى  َجاَمة  لِلصى
َو َصاِئٌم، َفَمرى بِِه النىبِي  احل ِ تََجَم َوه  َفَر ب َن َأِِب َطالٍِب اح  صىل اهلل  -َجع 

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

َو َصائِمٌ  ائِِم، َوَكان َأَنٌس حَي تَِجم  َوه  َجاَمِة لِلصى
اه.وَ رَ  (( احل ِ  اه الدارقطني وقوى

 الرشح:

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

وم   ج  َاِجم  َوامل َح  َو َصاِئمٌ  ))هذا منسوخ بحديث: ((  احل  تََجَم َوه  ، يعني عكس ما (( اح 

وم   ))احلديث:  نى إقاله األولون، هذا يقول  ج  َاِجم  َوامل َح  َطَر احل  ناسخ، والطرف  (( َأف 

وم   ))الثاين: يقول ال، حديث  ج  َاِجم  َوامل َح   .ام الناسمنسوخ، فاختلفوا ف أّي   (( َأف َطَر احل 
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 عىل كل حال املسلم ال ي عرض صيامه للخطر؛ فال حيتجم وال يسحب الدم وهو صائمو

يا أخي،  !ويقول املسألة خالفية وما أشبه ذلكي عرض صيامه للخطر  ،-الدم الكثري -

ب َك  َما )) َدع  جتنّب هذا،  ب َك (( الَ  َما إىَِل  َيِري  اَلَل  إِنى  )) ،َيِري  ، احل  ٌ ََرامَ  َوإِنى  َبنيِّ ، احل  ٌ اَم  َبنيِّ  َوَبي نَه 

تَبَِهاٌت  ش  وٌر م  نى  ال أ م  ه  َلم  ب َهاِت  اتىَقى َفَمنِ  النىاِس، ِمنَ  َكثرِيٌ  َيع  أَ  الش  َ تَْب   لِِدينِهِ  َفَقد  اس 

ِضِه (( فاِلنسان يتجنب الشبهات، وحيتجم ف وقٍت ال خالف ف جوازه وهو حالة  ،َوِعر 

هذا  ،ر وصار البد من سحب الدم فهذا ي عتْب مريًضا، حيتجم ويقيضاِلفطار، وإذا تضى 

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

 


