بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح :المحرر  -كتاب الصيام ()2
الشيخ :عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
سم

بسم هللا

والحمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ،ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال اإلمام ابن عبد الهادي --رحمه هللا تعالى --في كتابه المحرر:
وعن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :نهى رسول هللا -صلى هللا عليهه وسهلم -عهن الوصهال ،فقهال رجهم مهن
المسههلمين :فإنههي هها رس هول هللا تواصههم؟ قههال رسههول هللا -صههلى هللا عليههه وسههلم(( :-وأ كههم مثلههي؟ إنههي أبي ه
طعمني ربي ويسقيني)) فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصم بهم يو ًما ،ثم يو ًما ،ثم أروا الههال ل ،فقهال(( :لهو
تأخر الهالل لزدتكم)) كالمنكم لهم حين أبوا أن ينتهوا" متفق عليه ،واللفظ لمسلم.
وعنه -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسهلم(( :-مهن لهم يهدو قهول الهزور ،والعمهم بهه،

فليس هلل تعالى حاجة في أن يدو طعامه وشرابه)) رواه البخاري.

وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من فطر صائماً كتب هللا لهه أجهره إأ أنهه

أ ينقص من أجر الصائم شيء)) رواه اإلمهام أحمهد ،وههاا لفظهه ،وابهن ماجهه وابهن حبهان والنسهائي والترمهاي
وصححه.

وعن عائشة -رضي هللا عنها -قال " :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قبم وهو صائم ،ويباشهر وههو
صائم ،ولكنه كان أملككم ألربه" متفق عليه ،واللفظ لمسلم.
وله عنها -رضي هللا عنها -قال  " :كان رسول هللا قبم في رمضان وهو صائم".
وعههن ابههن عبهها

-رضههي هللا عنهمهها -أن النبههي -صههلى هللا عليههه وسههلم -احههتجم وهههو محههرم ،واحههتجم وهههو

صائم .رواه البخاري.
وعن شداد بن أو

أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -أتى على رجم في البقيع وههو حهتجم ،وههو آخها بيهدي

لثمان عشرة خله مهن رمضهان ،فقهال(( :أفطهر الحهاجم والمحجهوم)) رواه اإلمهام أحمهد وأبهو داود ،وههاا لفظهه،
والنسائي وابن حبهان والحهاكم ،وقهال :ههاا حهديظ ههاهرة صهحته ،وصهححه أ ضهاً أحمهد وإسهحا وابهن المهديني

وعثمان الدارمي وغيرهم ،وقال ابن خزيمة :ثبت األخبار عن النبي -صلى هللا عليه وسهلم -أنهه قهال(( :أفطهر
الحاجم والمحجوم)).

وعن أنس -رضي هللا عنه -قال " :أول ما كره الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صهائم،
فمر به النبي -صلى هللا عليه وسلم -فقهال(( :أفطهر ههاان)) ثهم رخهص النبهي -صهلى هللا عليهه وسهلم -بعهد
في الحجامة للصائم.
وكان أنس حتجم وهو صائم .رواه الدارقطني ،وقال :كلهم ثقات ،وأ أعلهم لهه علهة ،وفهي قولهه نظهر مهن غيهر
وجه .وهللا أعلم .
وعههن أبههي هريههرة قههال :قههال رسهول هللا -صههلى هللا عليههه وسههلم(( :-مههن نسههي وهههو صههائم فأكههم أو شههرب فليههتم
صههومه ،فإنمهها أطعمههه هللا وسههقاه)) متفههق عليههه ،وهههاا لفههظ مسههلم ،وللبخههاري(( :فأكههم وشههرب)) وللههدارقطني

والحاكم وصححه(( :من أفطر في رمضان ناسياً فال قضاء عليه وأ كفارة)).

وعنه -رضي هللا عنه -عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من ذرعه القيء فال قضاء عليهه وأ كفهارة،
ومن اسهتقاء فعليهه القضهاء)) رواه أحمهد وأبهو داود وقهال :سهمع أحمهد قهول :لهيس مهن ذا شهيء ،والنسهائي

هها،
وابن حبان وهاا لفظه ،والترمهاي وقهال :حهديظ حسهن غريهب ،وقهال محمهد  -عنهي البخهاري :-أ أراه محفو ً

والدارقطني وقال في رواته :كلههم ثقهات ،والحهاكم وقهال :صهحي علهى شهرطهما ،ورواه النسهائي أ ضهاً موقوفهاً،
وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء" :أ فطر".
يكفي.
حسبك.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلىى للىه وحصىحابه حيمعىين ،حمىا

بعد:

فيقول المؤلف -رحمه هللا تعالى -بعد حن ذكىر فيمىا تقىدم حن ا مىة ا تىخال بخيىر مىا لىم تىؤ ر الفتىر ،فالمسى ح
تعجيل اإلفتار ،بمجرد ال أكد من غروب الشمس.

هنا يقول في حديث "أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :نهى رسول هللا -صهلى هللا عليهه وسهلم -عهن الوصهال"

وهو صوم يىومين فىأك ر دون طفتىار هين،مىا ،يعنىي مواصىلة اليىيام لىيال ونىا ار "نههى رسهول هللا -صهلى هللا عليهه

وسلم -عهن الوصهال" و ن هىاا اىا  ،والىدين يسىر ((ولىن يشىاد الىدين ححىد طا غلبىه)) فالوصىال ات ىران يىومين حو
ثالثة حو حك ر دون فتر هين،ىا فىي الليىل هىاا هىو الوصىال ،ف بى

الن،ىي عنىه عىن النبىي -عليىه اليىالو والسىالم-

على الف هين حهل العلم هل الن،ي لل حريم كما هو مق ضاه؟ طذا حطلق ما لم يويد صارف فالن،ي لل حريم ،وإذا

ويىىد مىىا ييىرفه عىىن ال حىريم فلنىىه يكىىون للك ارهىىة ،وتىىد يويىىد الن،ىىي وا يق ضىىي هىىاا وا هىىاا طذا كىىان المالحىىه فيىىه
ميلحة المن،ي ،ما ن،اهم عىن الوصىال طا لقبقىال علىي،م ،يعنىي شىية المشىقة علىي،م ،ولىاا واصىل ه،ىم كمىا فىي
هاا الحىديث يىومين ،ولىو تىأ ر ال،ىالل لىخادهم ،ول،ىاا يقىول بعى

العلمىال :طن الوصىال يىا،خ ،وبعضى،م يىره حنىه

محرم كمىا هىو مق ضىى الن،ىي ،ومىن،م مىن يقىول :هىو مكىروه ،ومىا يىال فىي وصىاله -عليىه اليىالو والسىالم -ه،ىم

صارف للن،ي عن ال حىريم طلىى الك ارهىة ،والىاو يقىول :طنىه مبىا  ،وتىد فعلىه النبىي -عليىه اليىالو والسىالم -هنفسىه
وبأصحابه ،وإذا كان الن،ي مالحىه فيىه المكلىف فلنىه لىيس علىى ىاهره ،كمىا تىال النبىي -عليىه اليىالو والسىالم-
لعبد هللا هن عمر(( :ات حر القرلن في سبع وا تخد)) واهن عمر يال هنفسىية عاليىة وهمىة يريىد حن يقى حر القىرلن فىي كىل

ليلىىة ،تىىال :ا(( ،اتى حر القىرلن فىىي اىى،ر)) فقىىال :طنىىي حطيىىق حك ىىر مىىن ذلىىك(( ،تىىال :اتى حر القىرلن مىرتين فىىي الشىى،ر،
ثالث في الشى،ر)) ثىم تىال لىه(( :اتى حر القىرلن فىي سىبع وا تىخد)) هىاا الن،ىي مىا ف،ىم منىه ححىد مىن حهىل العلىم حنىه ا
تجوز ترالو القرلن في حتل من سبع ،هل اس حبوا ترالو القرلن في ثىالث ،وا لفىوا فيمىا دون الى الثأل نىه يىال فىي

الحديث ،في السنن(( :حنه ا يفقه من ت حر القرلن في حتل من ثالث)) وثب
هللا عنىىه -حنىىه كىىان يقى حر فىىي ليلىىة ،وثبى

عىن بعى

اليىحابة كع مىان -رضىي

عىىن ا ،مىىة كىىالك ،و يىىار هىىاه ا مىىة مىىا ف،مىوا حن تولىىه(( :وا تىىخد)) يفيىىد

الكراهة ولو على حتل ا حىوال ،المقيىود حن الوصىال فعلىه النبىي -عليىه اليىالو والسىالم -ون،ىى عنىه ،ح ىى تىال
بعض،م :طن الوصال من يا،يه -عليه اليالو والسالم ،-والعلة تدل على ذلك.

"نهى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن الوصال ،فقال رجم مهن المسهلمين :فإنهي ها رسهول هللا تواصهم؟"
الناس طذا تيل له ايل تال :وحن  ،يعني بع

يعني بع

النىاس عنىده اىيل مىن الجىرحو علىى م ىل هىاا الكىالم،

وا يظن ه،اا اليحاهي طا حنه يريد حن يس وثق من الحكم ،وي أكد ،وعنده اب،ة فىي وصىال النبىي -عليىه اليىالو

والسالم" -فقال رجم من المسلمين :فإني ا رسول هللا تواصم؟ ليس من باب المعاندو حو من بىاب المواي،ىة بمىا
ا يريده النبي -عليه اليالو والسالم.-

"فإنههي هها رسهول هللا تواصههم؟" يريىىد حن يكشىىف هىىاه الشىىب،ة "فقههال رسههول هللا -صههلى هللا عليههه وسههلم(( :-وأ كههم
طعمني ربهي ويسهقيني))" هىاا التعىام وهىاا الشىراب الىاو يتعمىه هللا -يىل وعىال -نبيىه -عليىه

مثلي؟ إني أبي

اليالو والسالم -تال بعض،م :طنه طعام واراب حقيقي يسى فيد منىه البىدن كمىا يسى فيد مىن التعىام والشىراب ،لكىن
لىىو كىىان هىىاا التعىىام والشىراب حقيقيىىا هىىل ي بى

حكىىم الوصىىال حين ىىا؟ يعنىىي طذا كىىان الجىواب حنىىا ا حواصىىلأل نىىي

لكل وحارب ،لكنه يواصل بالفعل ،حترهم على الوصال ،وا يأكل -عليىه اليىالو والسىالم ،-تىال بعضى،م :طن هىاا
مىىن طعىىام الجنىىة وا ىراب الجنىىة ،طعىىام الجنىىة وا ىراب الجنىىة ا يفتىىر اليىىا،م تىىالوا(( ،حهي ى
ويسقيني)) وا اك حنىه مشىكلأل نىه طن كىان طعامىا واىرابا حقيقيىا فلنىه ا ي بى

عنىىد ربىىي يتعمنىىي

معىه حكىم الوصىال ،وإن لىم يكىن

طعاما وارابا حقيقيا فلنه ا يويد في الحقا،ق الشرعية وا العرفيىة وا اللوويىة طعىام معنىوو ،هىل ييىق حن تقىول:
اىرب

وحكلى

تقول :طعم

وحنى

مىىا حكلى

وارب

وحن

وا اىرب

ما حكل

علىىى سىىبيل الحقيقىىة ا اللوويىىة وا الشىىرعية وا العرفيىىة؟ هىىل تسى تيع حن

وا ارب

طعاما حقيقيا؟ طا على ضرب من المجىاز ،حو تىل طن اى

وهىو

حولى :المشاكلة ،سماه طعاما واىرابا مىن بىاب المشىاكلةأل نىه ين فىع بىه ،ه،ىاا الوىاال المعنىوو ،كمىا ين فىع بالتعىام
والشراب ،يعني كما تال القا،ل:
تى ىىالوا :ات ى ىىر اى ىىي ا نجى ىىد لى ىىك طبخى ىىه
ج

تل ى ى ى  :اطبخ ى ى ىوا لى ى ىىي يبى ى ىىة وتيميى ى ىىا

فلمىىا حن نقىىول :هىىاا مشىىاكلة ومجانسىىة ،وهىىم ا يىىرون مىىا ين فىىع بىىه طا الحقيقىىي التعىىام والش ىراب ،النبىىي -عليىىه
اليالو والسالم -كما تال اهىن القىيم :يفىي
هاه الليالي المباركة ،يفي

عليىه هللا -يىل وعىال -مىن العلىوم والمعىارف بسىب

ال جىاله طليىه فىي

طليه من هاه العلوم والمعارف وهىي معنويىة مىا يونيىه عىن التعىام والشىراب ،مىا يونيىه

ويقىىوو هدنىىه علىىى العبىىادو ،وهىىاا يونيىىه عىىن التعىىام والش ىراب ،فلمىىا حن نقىىول :طن هىىاه العلىىوم وهىىاه المعىىارف وهىىاا

الوىىاال المعنىىوو حقيقىىة التع ىام الشىىرعية ،حقيقىىة للتعىىام اىىرعية ،م ىىل التعىىام والش ىراب المحسىىوس ،فيكىىون للتعىىام
حقيق ىىان اىىرعي ان ،كمىىا تلنىىا فىىي المفلىىس ،حقيقىىة للتعىىام الحسىىي ،وهىىاا هىىو ا صىىل ،وحقيقىىة اىىرعية فىىي التعىىام

المعنوو ،ويدل له هاا الحديث ،فلما حن نقول :للتعىام حقيق ىان اىرعي ان ،وإمىا حن نقىول :طن ططىال التعىام علىى
{و َج َهزاء
ما ي قوه به -عليه اليالو والسالم -من ا مور المعنوية ،من باب المشاكلة ،مجانسة ،تنخل في ال عبيىر َ
َسِّيَئ ٍة َسِّيَئ ٌة ِّم ْثُل َها} [( )40سورو الشوره].
تل ى ى ى  :اطبخ ى ى ىوا لى ى ىىي يبى ى ىىة وتيميى ى ىىا
تى ىىالوا :ات ى ىىر اى ىىي ا نجى ىىد لى ىىك طبخى ىىه
ج

فلمىىا هىىاا وهىىاا وحين ىىا ا طاىىكال ،طذا تلنىىا :مشىىاكلة مىىا فىىي طاىىكالأل نىىه ا يىىرد علىىى حقيقىىة الوصىىال حنىىه يأكىىل
ويشرب.

"فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصم بهم يو ًما ،ثهم يو ًمها ،ثهم أروا الههال ل ،فقهال(( :لهو تهأخر الههالل لهزدتكم))
كالمنكم لهم" المعاتى ل،ىم علىى اع ارضى،م ،المعاتى ل،ىم علىى طلحىاح،م واع ارضى،م وإلحىاح،م علىى ن،يىه -عليىه
اليىىالو والسىىالم ،-ا يظىىن ه،ىىم ااع ىراا علىىى الحكىىم الشىىرعي ،وإنمىىا هىىو سىىببه الرغبىىة فىىي الخيىىر ،وإنمىىا سىىببه
الرغبة في المخيد من الخير ،كما تااكر ال الثة عبادات النبي -عليىه اليىالو والسىالم -فقىال ححىدهم :طنىه يقىوم وا
ينام ،وتال بعض،م :ييوم وا يفتىر ،وتىال بعضى،م :ا يىنكق النسىال ،فبلىا ذلىك النبىي -عليىه اليىالو والسىالم،-
هاا ا اك حن الباعث عليه هو الرغبة في الخير ،لكن كم مريىد للخيىر ا ييىيبه ،هىاا ىالف سىنة النبىي -عليىه
اليالو والسالم ،-فالنبي -عليه اليالو والسالم -يقوم وينام ،وييوم ويفتر ،وي خوج النسال ،تال(( :فمىن رغى

عن سن ي فليس مني)) النبي -عليه اليىالو والسىالم -لمىا ن،ىاهم عىن الوصىال ورايعىوه فىي الوصىال ،تىالوا :طنىك

تواصل ،وحصروا على ذلك ،حهوا حن ين ،وا عن الوصال لمخيىد رغبى ،م فىي الخيىر "واصهم بههم يو ًمها ،ثهم يو ًمها ،ثهم
أروا الهههال ل" ولىىو لىىم يىىروا ال،ىىالل ل ىخادهم فىىي الوصىىال ،ل ىخادهم ثالىىث و اربىىع ،ح ىىى ينقتع ىوا عىىن اع ارضىى،م ،وح ىىى
يعرفىوا حن مىىا دل،ىىم النبىىي -عليىىه اليىىالو والسىىالم -هىىو ا كمىىل ،فىىال يىىر طا دل ا مىىة عليىىه ،وا اىىر طا حىىارهم
منه.

"كالمنكم لهم" معات

ل،م -عليه اليالو والسالم" -حين أبوا أن ينتهوا" متفق عليه ،واللفظ لمسلم".

وبنىىال علىىى هىىاا النبىىي -عليىىه اليىىالو والسىىالم -ن،ىىى عىىن الوصىىال ،تىىال بعضىى،م :طن الوصىىال محىىرمأل نىىه هىىو

ا صل في الن،ي طذا حطلىق ،ومىن،م مىن تىال :طنىه مكىروه ،ولىيس بمحىرم هىدليل حن النبىي -عليىه اليىالو والسىالم-
واصل ه،م ،ولو كان الوصال محرما لما فعله النبي -عليىه اليىالو والسىالم ،-تىد يكىون هىاا مىن يا،يىه لكىن

لما واصل ه،م ،لما حتحم،م فىي محىرم ،ولمىا عىاتب،م بمحىرم ،فقىالوا :طن الوصىال مكىروه ،ومىن،م مىن يقىول :طنىه مىا
دام الوصال سىببه الشىفقة علىي،م ،واإلبقىال علىي،م فلنىه ا ييىل طلىى حىد الك ارهىة ،والنبىي -عليىه اليىالو والسىالم-
تال(( :فمن كان منكم مواصال فليواصل طلى السحر)) فالوصال طلى السحر يا،خ ،لكىن يبقىى حنىه ىالف ا ولىى،
فا ولى حن يبادر بالفتر طذا تحقق من موي

الشمس.

"وعنه -رضي هللا عنه "-يعني عن حهي هريرو ،راوو الحديث السىاهق "وعنه -رضي هللا عنهه -قهال :قهال رسهول
هللا -صههلى هللا عليههه وسههلم(( :-مههن لههم يههدو قههول الههزور والعمههم بههه ،فلههيس هلل حاجههة فههي أن يههدو طعامههه

وشرابه)) رواه البخاري.
هللا -عخ ويل -طل

من عباده حن يعبدوه ،و لق،م لالك ،ف حقيق العبودية هىي الحكمىة مىن ويىود ال قلىين ،طلى

من،م حن يعبدوه ،وحراد من،م ذلك على الويىه الىاو يىال عنىه ،وعىن نبيىه -عليىه اليىالو والسىالم ،-لكىن طذا كانى

هاه العبادو على غير مراد هللا ،وعلى غير مراد رسول هللا -صىلى هللا عليىه وسىلم ،-هىل تكىون متلوبىة؟ طذا كىان
في،ا مخالفة ،حما طذا كان

المخالفىة مضىادو صىل المشىروعية فالعمىل باطىل ،وإذا كانى

المخالفىة فىي حمىر ىارج

عىىن حصىىل المشىىروعية عىىن ذات المتلىىوب ،حو اىىرطه حو يخ ،ىه المىىؤثر ،فالعبىىادو تيىىق ويسىىقا ه،ىىا التل ى  ،لكىىن

يبقى اإلثم كما هنا ((من لم يدو قول الزور)) هاا صا،م ،ومع ذلك ي كلم في حعراا الناس ،ويىخاول مىا حىرم هللا
يىىل وعىىال -مىىن لفىىات اللسىىان ،كالكىىاب واىى،ادو الىىخور والويبىىة والنميمىىة ،ومىىا حاىىبه ذلىىك ،هىىاا كلىىه زور ازو اررهوميله عن الحق ،ومن عظا،م ا مور ،هل من الموبقات ال ي كررها النبي -عليه اليالو والسالم -اى،ادو الىخور،
وا يلخم حن تكون ا،ادو الخور في ا مور المادية ،هاا هو حصل،ا ،وهو حوضق ما تويد فيه ،لكن تد تويد اى،ادو

الخور في حمور معنوية ،و((الم شبع بما لم يعا كالبس ثوبي زور)).

((مههن لههم يههدو قههول الههزور)) مىىن لىىم ي ىىرك ،وهىىاه المىىادو ال ىىي هىىي الىىود  ،بمعنىىى ال ىىرك اسى عمل الميىىدر في،ىىا،
ا صل(( :لين ،ين حتوام عىن ودع،ىم الجمعىات)) يعنىي عىن تىرك،م ،وهنىا ((مهن لهم يهدو)) مىن لىم ي ىرك(( ،د مىا
يريبىىك)) يعنىىي اتىىرك ،يقىىول حهىىل العلىىم :طن الماضىىي مىىن هىىاه المىىادو تىىد حمي ى  ،مىىا اس ى عمل ،ود بمعنىىى تىىرك،
اس وني عنه ه رك ،وحما ما ياكر من ترالو "ما ودعك ربك" هاه ترالو ااذو.

((من لم يدو)) يعني من لم ي رك ((قول الزور)) القول الباطل المن،ي عنه الاو ا يقىرب طلىى هللا ،هىل يبعىد مىن
هللا -يل وعال ،-وهو من لفىات اللسىانأل نىه تىال(( :وهىل يكى

النىاس علىى ويىوه،م -حو تىال :-علىى منىا رهم

طا حيىىا،د حلسىىن ،م)) هىىاا الىىاو يس ى عمل اللسىىان فىىي القيىىل والقىىال ،فىىي المبىىا والمحظىىور ،السىىلف -رض ىوان هللا
علىىي،م -كىىانوا يحفظىىون اليىىيام بالمكىىث فىىي المسىىايدأل ل ى ال ينجىىروا طلىىى الكىىالم مىىن الكىىالم المتلىىوب مىىن الىىاكر

والى الوو طلىىى الكىىالم المبىىا فىىي القيىىل والقىىال ،والىىاو ا ي ىىور فىىي م ىىل هىىاه الظىىروف عىىن الكىىالم المبىىا يجىره طلىىى
الكالم المكروهأل ن اللسان له ضراوو طذا اع اد اي ا ما اس تا حن ي ركه ،ا يس تيع حن ي ركه.

((من لم يدو قول الزور والعمم به)) يعني بمق ضى هاا القول كان كالمىا ثىم بعىد ذلىك يىره ذلىك طلىى العمىل ،حو

يقال :طن تول الخور هو في الحقيقة عمل ،عمل اللسان ،والعمل به.

((فليس هلل تعالى حاجهة)) يعنىي ا تىد ل تحى
العبوديىىة ،هىىاه العبوديىىة ليسى

تحى

مىراد هللا -يىل وعىال -الىاو مىن حيلىه لىق الخلىق ،وهىو تحقيىق

مىراد هللا -يىىل وعىىال ،-فىىلن هللا -يىىل وعىىال -ا يريىد م ىىل هىىاا العمىىل ،وإا

فاهلل -يل وعال -غني عن عبادات العاهدين ((لو حن طنسكم وينكم)) ((لو حن حولكىم ول ىركم وإنسىكم ويىنكم كىانوا
علىىى حتقىىى تل ى

ريىىل مىىنكم مىىا زاد ذلىىك فىىي ملكىىي اىىي ا)) هللا -يىىل وعىىال -غنىىي عىىن عبىىادات الخلىىق ،ا تض ىره

المعيية ،وا تخيده التاعة ،لكنه يفر ويريد طرادو ارعية وكونية حن يعبد.

((فلههيس هلل تعههالى حاجههة فههي أن يههدو طعامههه وشهرابه)) ولىىيس معنىىى هىىاا حن اليىىيام يبتىىل ،ا ،تىىد يكىىون ثىواب

الييام مقاوما بقول الخور ،فىال ي رتى

عليىه حثىر ،واليىيام الىاو ا يحقىق العلىة ال ىي مىن حيل،ىا اىر اليىيام ،ا

ين فع به اإلنسان ،نعم تد يسقا به التل  ،وا يؤمر باإلعادو ،لكىن الىاو ا يحقىق ال قىوه هىاا ت رتى

عليىه لثىار،

((مىىن صىىام يومىىا فىىي سىىبيل هللا باعىىد هللا وي،ىىه عىىن النىىار سىىبعين ريفىىا)) ((ورمضىىان طلىىى رمضىىان كفىىارو لمىىا
ِّ
ِّ
هين،ن)) لكن الييام الاو ا يحقق العلة ا ت رتى عليىه هىاه ارثىار ُ ِّ
ِّ
ين
هب َعَلهى انلها َ
ام َك َمها ُكت َ
{كت َ
هب َعَل ْهي ُك ُم الص َهي ُ
ِّمههن َقه ْهب ِّل ُك ْم َل َعنل ُكه ْهم َت نتُقههو َن} [( )183سىىورو البقىرو] الىىاو ا يىىؤثر فيىىه صىىيامه ويقىىوده طلىىى ال قىىوه هىىاا ا ينفىىع ،كمىىا حن

اليىىالو ال ىىي ا تىىؤده علىىى وي،،ىىا فلن،ىىا ا ت رتى

علي،ىىا لثارهىىا ا مىىن حيىىث ا يىىر ،وا مىىن حيىىث اان فىىا فىىي

الواتىىع العملىىي ِّ
نكه ِّهر} [( )45سىىورو العنكبىىوت] ك يىىر مىىن النىىاس ييىىلي وا تن،ىىاه
{إ نن ن
الصه َهال َة َتْن َهههى َعه ِّهن اْل َف ْح َشههاء َواْل ُم َ
صالتهأل ن،ا لم تقع على مراد هللا -يل وعال ،-ومراد رسوله -عليه اليالو والسالم ،-وهكاا الييام.
فكما حن الميىلي تىد يخىرج مىن صىالته ولىيس معىه اىيل مىن ا يىر ،حو معىه اىيل يسىير كالعشىر ،هىاه اليىالو

يقول ايخ اإلسالم :طن كفرت نفس،ا فب،ا ونعم  ،يكفي حن تكفر نفس،ا ،ا حن تكون كفارو لما هين،ا وبين اليالو
ا

ره ،وكالك الييام ،وكالك الحج وسا،ر العبادات ،فعلى المسلم حن يحرص حن تكون عباداته كل،ا مىؤثرو فىي

واتعه ،مقربة طلى ربه "رواه البخاري".

"وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من فطر صائماً كتب هللا له مثم أجره))"
مىن فتىىر صىىا،ما ولىىو علىىى اىىيل يسىير ،علىىى تمىرو ،علىىى يرعىىة مىىال ،وماتىة لىىبن ،ا يلىىخم حن يفتىره بمىىا يشىىبعه،
المقيود حنه ينقله من حال الييام طلى حال اإلفتار بالتعام.

"((من فطر صائماً كتب هللا له مثم أجره))" والدال على الخير كفاعله ،فضل هللا واسىع ،الىاو ي سىب

الناس ولو لم يكن من ماله يك

فىي تفتيىر

له من ا ير م ل حير المفترأل ن الدال على الخير كفاعله.

((مههن فطههر صههائماً)) صىىا،ما :نكىرو فىىي سىىيا الشىرط ،فى عم ،ا يلىىخم حن يكىىون اليىىيام صىىيام الفىىرا ،هىىل يميىىع

حنوا الييام ((له مثم أجره)) له م ل حيره ،هل لقنسان حن يقول :حنا حبحث عن صىا،م حيىره كامىل مىن عبىاد هللا

اليىىالحين ا

يىىار ا تقيىىالأل ليكىىون لىىي م ىىل حيىره ،حو يكفينىىي صىىيام حو مسىىلم ،ولىىو كىىان مىىن النىىو السىىاهق الىىاو

ر صيامه بقىول الىخور؟ هىاا يجعىل اإلنسىان يحىرص علىى حن يفتىر اليىالحينأل ليكىون لىه م ىل حيىورهم ،يعنىي

فر هين حن تفتر ريل صالق حير صيامه كامل تام ،وبين حن تفتر اخص وإن كان فيه حيىر ،ولىك حيىر بقىدر
ني ك ،لكن فر هين من يقول الخور ويعمل به ،وبين من يو اب وينم هين الناس ،وبين من حفه صيامه عىن هىاا
كله.

((فله مثم أجره ،إأ أنه أ ينقص مهن أجهر الصهائم شهيء)) وبعى

النىاس ا يحىرص علىى حن يأكىل مىن فتىور

غي ىرهأل ليىىد ر ا يىىر لنفسىىه كىىامال ،نقىىول :يىىا ح ىىي ا تبخىىل علىىى ح يىىك ،حن ى
ح يك ،ود ح اك يأكل من طعامكأل ل نال حيره ،وينال حيرك ،حما بع

ححضىىر طعامىىك ،وكىىل مىىن طعىىام

النىاس حهىدا حول مىا يأكىل مىن طعامىه ثىم

يأكىىل مىىن طعىىام ار ىرين ،هىىاا بخىىل ،كىىل مىىن طعىىام ح يىىك ،وا يىىنقص مىىن حيىىرك اىىيل ،ود ح ىىاك يأكىىل مىىن

طعامك ،تبادلوا م ل هاا الشعور ل حيل لكم عظا،م ا يور ((طا حنه ا يىنقص مىن حيىر اليىا،م اىيل)) بعى
الناس تجده يحضىر تمىرو فىي ييبىه ثىم يجلىس مىع النىاس ،هىاا صىاح

التعىام فىر ه،ىاا الريىل الىاو يىال ليفتىر

من طعامه ،ثم يخرج هاه ال مرو يأكل،ا ،ثم يأكل من طعام ار رين ،هاا بخيل هاا ،تد يقول :حنىا ا حطيىق المنىة،
نقىىول :يىىا ح ىىي طذا كنى

ا تتيىىق المنىىة ححضىىر طعامىىك ليعىىرف حنىىه ا منىىة حىىد عليىىك ،ود النىاس يىىأكلون مىىن

طعامك ل نال م ل حيورهم ،وحفتر من طعام ح يك الاو حراد طكرامك ،وحرص على حن يحيل على م ل حيرك.

"رواه اإلمههام أحمههد وهههاا لفظههه ،وابههن ماج هه وابههن حبههان والنسههائي والترمههاي وصههححه" لكنىىه ا ييىىل طلىىى حىىد
اليحيق ،طنما هو حسن.

تال -رحمه هللا" :-وعن عائشة -رضي هللا عنها -قاله  :كهان رسهول هللا -صهلى هللا عليهه وسهلم -قبهم وههو
صائم ويباشر وهو صائم" يقبىل ،ال قبيىل معىروف "وههو صهائم ،ويباشهر" المبااىرو مىس البشىرو مىن غيىر حا،ىل ،ا
يف،ىم من،ىا حنىه يفعىىل مىع ام حرتىه كمىىا يفعىل وهىو مفتىىر ،لكنىه ا يجىامع ،طنمىىا يبااىرها ،يعنىي حنىىه يمىس بشىرت،ا مىىن
غير حا،ل ،وهو صا،م.

ألربههه" يعنىىي لحاي ىىه ،وضىىبا حيضىىا إلربىىه ،يعنىىي عضىىوه ،ا اىىك حن النبىىي -
تقىىول عا،شىىة" :ولكنههه كههان أملككههم َ
عليه اليالو والسالم -يملك هاه ا مور ،فال يحيل في عبادته ما يخدا،ا ،بخالف غيره الىاو تىد يس رسىل فىي
م ل هاا ا مر ،وتد ا يكون من النو الاو يضبا نفسه ،فىال يملىك طربىه ،حو حربىه ،فيحيىل فىي صىيامه الخىد

والىنقص ،وا هىد مىن مالحظىة مىا ذكرتىه عا،شىة -رضىي هللا عن،ىا ،-طذ لىيس كىل طنسىان يبىا لىه م ىل هىاا الفعىىل،
يعنىىي بع ى

النىىاس يسىىمع م ىىل هىىاا الخبىىر ،ويقىىول :الرسىىول يقبىىل وهىىو صىىا،م ،طذا لمىىاذا ا نقبىىل؟ هىىل تىىد تىىال
له ذلك ات دال بالنبي -عليه اليالو والسالم ،-غافال حو م وافال عما ذكرته عا،شىة -رضىي

بعض،م :طنه يس ح

هللا عن،ا" -ولكنه كان أملككم ألربه" يعني لحاي ه وا،وته ،فال يحيل في صيامه ما يخداىه ،نعىم تىد يويىد مىن
بعى

النىىاس مىىن هىىو كىىالك ،يملىىك حربىىه ،وا يخىىرج منىىه اىىيل بسىىب

فالاو يول

ال قبيىىل والمبااىرو ،وبعى

النىىاس ا يملىىك،

على نه حنه ا يملك حربه م ل هاا ا يجوز له حن يس عمل اي ا من ذلك.

يال في بىر حن النبىي -عليىه اليىالو والسىالم -سىأله سىا،ل عىن القبلىة فىر ص لىه ،وسىأله ل ىر فلىم يىر ص لىه،
فىلذا بىىا ول اىيخ ،وإذا بال ىىاني اىاب ،يعنىىي ا اىك حن الشىىيخو ة مظنىة لضىىعف الشى،وو ،وحن الشىىباب مظنىة لقىىوو

الش،وو ،لكن مع ذلىك العلىة مىن كانى

م حققىة فيىه "ولكنهه كهان أملككهم ألربهه" فلىه حن يفعىل مىا فعلىه النبىي -عليىه
النىىاس يكىىون حىىديث ع،ىىد هىىخواج ،اىىاب

اليىىالو والسىىالم ،-وإذا لىىم ي حقىىق فيىىه ذلىىك فلىىيس لىىه حن يفعىىل ،وبع ى

ي خوج اابة ،وينامان في ن،ار رمضان في لحاف واحد ،ثم بعد ذلك يعرا نفسه لقثم بلبتال صيامه ،ثم يقول:
ا يكلف هللا نفسا طا وسع،ا ،حنا وهللا ما اس تع  ،نقول :يج
إلربىىك ،يج ى
الواي

عليىىك حن تب عىىدأل ن مىىا ا ي ى م الواي ى

عليك حن تب عد عن زوي ك ،طذا كن

غيىر مالىك

طا بىىه واليىىيام طلىىى غىىروب الشىىمس واي ى  ،ومىىا ا ي ى م

طا به ف،و واي  ،وكم من طنسان وتع فىي م ىل هىاا ،كىم مىن طنسىان علىى مىا سىيأتي فىي حىديث ا ع ارهىي

وتىىع فىىي م ىىل هىىاا ،م ىىل هىىاا ا يجىىوز لىىه حن ينىىام مىىع زوي ىىه فىىي ن،ىىار رمضىىانأل نىىه ا ي ى م الوايى
الييام طلى غروب الشمس طا باه عاده عن زوي ه ،وما ا ي م الواي

"متفق عليه ،واللفظ لمسلم".

وهىىو طتمىىام

طا به ف،و واي .

"وله عنها -رضي هللا عنها -قال  :كهان رسهول هللا قبهم فهي رمضهان وههو صهائم" علىى مىا تقىدمأل نىه كىان -
عليه اليالو والسالم -حملك إلربه ،يملك ا،وته ،فال يحيل منه ما يخد

الييام.

ثم تال -رحمه هللا:-
"وعههن ابههن عبهها
صههائم" وفىىي بعى

رضههي هللا عنهمهها -أن النبههي -صههلى هللا عليههه وسههلم -احههتجم وهههو محههرم ،واحههتجم وهههوالروايىىات" :احى جم وهىىو صىىا،م محىىرم" لىىم ي بى

عنىىه -عليىىه اليىىالو والسىىالم -حنىىه صىىام حىىال

طحرامه ،طا ما حيل في يوم عرفة حنه صام في يوم عرفة ،ثم حفتر لما رحه الناس ،فلن كان
اليوم تبل فتره -عليه اليالو والسالم -اتجه ،وإا فالرواية ااذو.

حجام ه فىي ذلىك

"اح جم -عليه اليالو والسالم -وهو محرم" نعم هاا في اليحيق ،رواه البخارو وا كالم "واح جم -عليه اليالو
والس ىىالم -وه ىىو ص ىىا،م" وه ىىو ك ىىالك ف ىىي البخ ىىارو ،وإن ت ىىال بعض ىى،م :طن ه ىىاه الرواي ىىة ا ىىاذوأل لم ىىا يعارض ىى،ا م ىىن
ا حاديىىث ال اليىىة ،نعىىم فيىىه تعىىارا هىىين اح جامىىه -عليىىه اليىىالو والسىىالم -وهىىو صىىا،م ،فىىي الحىىج سىىيأتي حكىىم
الحجامة للمحرم ،ومىا ي رتى

علي،ىا مىن تتىع لشىعر ،ومىا حاىبه ذلىك ،هىاا سىيأتي ،لكىن الىاو عنىدنا "واحى جم وهىو

صا،م" وهاا في البخارو ،وهو من حديث اهن عباس.
والاو يليه من حىديث "شداد بن أو

-رضي هللا عنه -أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -أتى على رجهم فهي

البقيع وهو حتجم ،وهو آخا بيدي" يقول اداد هن حوس" :وهو آخا بيدي لثمان عشرة خل من رمضهان فقهال:
((أفطر الحاجم والمحجوم))" هناك تعارا هين حديث اهن عباس وهو حن النبي -عليه اليىالو والسىالم -احى جم
وهو صا،م ،ح ى تال بعض،م :طن هاه الرواية غير محفو ىة ،هىي مخريىة فىي اليىحيق ،نعىم احى جم وهىو صىا،م
محرم حكم علي،ىا يمىع مىن الحفىان بأن،ىا اىاذو ،حمىا روايىة احى جم وهىو محىرم ،واحى جم وهىو صىا،م ،يعنىي اإلحىرام

على حدو ،والييام على حدو هاه مسألة ح ره ،وبعض،م تىال :هىي كسىابق ،ا غيىر محفو ىة ،وتىال بىأن الحجامىة
تفتر اليا،م ،على ما يال في حديث اداد هن حوس.
حديث اداد هىن حوس م قىدم علىى حىديث اهىن عبىاس كمىا تىال اإلمىام الشىافعي ،وتىرره اإلمىام الشىافعي بىأن حىديث
اهن عباس ناسخ لحديث اىداد هىن حوس ،طذا علىى هىاا الحجامىة ا تفتىر اليىا،مأل ن حىديث اهىن عبىاس م ىأ ر
عن حديث اداد ،وهاا ما ترره الشافعي ،وهو تول يم،ىور العلمىال ،حن الحجامىة ا تفتىر اليىا،م ،وحىديث اىداد
هىىن حوس ا سىىيما طذا حكمنىىا علىىى حىىديث اهىىن عبىىاس بأنىىه غيىىر محفىىون ،وحىىديث اىىداد محفىىون(( ،حفتىىر الحىىايم
والمحجوم)) تال به اإلمام ححمد ،وتال :طن الحجامة تفتر اليا،م.
وهىىاا مىىا يريحىىه اىىيخ اإلسىىالم اهىىن تيميىىة واهىىن القىىيم ،ويف ىىي بىىه ك يىىر مىىن حهىىل العلىىم ارن ،والجم،ىىور علىىى حن
الحجامة ا تفتر اليا،م ،وحن حديث اداد هن حوس منسوخ بحديث اهن عباس.

وممىىا تىىالوه فىىي البىىاب ،وهىىو مىىن كىىالم اهىىن عبىىاس حن الفتىىر ممىىا د ىىل ا ممىىا ىىرج ،والوضىىول ممىىا ىىرج ا ممىىا
د ىىل ،الفتىىر ممىىا د ىىل ا ممىىا ىىرج ،فعلىىى هىىاا الحجامىىة والقىىيل ا تفتىران اليىىا،م ،والوضىىول ممىىا ىىرج ا ممىىا
د ل ،طي

هاا ا يس قيم طردا وا عكسىا ،الوضىول مىن لحىم اإلهىل ممىا د ىل وإا ممىا ىرج؟ ممىا ىرج ،لكىن تىد

يقول تا،ل :طن القا،ل ا يقول هنق

الوضول مىن لحىم اإلهىل ،وا يقىول بىالفتر بسىب

الحجامىة وا القىيل ،فيكىون

مس قيم على رحيه ،كالمه مس قيم على رحيه.

"أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -أتى على رجم في البقيهع وههو حهتجم ،وههو آخها بيهدي لثمهان عشهرة خله

من رمضان ،فقال(( :أفطر الحاجم والمحجوم)) رواه اإلمهام أحمهد وأبهو داود وههاا لفظهه ،والنسهائي وابهن حبهان

والحاكم ،وهو حديظ هاهرة صحته" نعم ((حفتىر الحىايم)) لمىاذا؟ حفتىر الحىايم نىه تىد ي سىرب طلىى يوفىه اىيل
مما يخرج من الدم فيفتر به ،والمحجوم حن الحجامة تضعفه ،وإذا تلنا بم ىل هىاا ال عليىل تلنىا :طن الحجامىة مظنىة
للفتر ،لكن،ا ليس

مفترو لاات،ا ،مظنة للفتىرأل ن مىن فعىل ذلىك يىؤول حمىره طلىى الفتىر طذا لىم يحى ا لنفسىه ،ا

سيما الحايم فلنه سوف يفتر بما ي سرب طلى يوفىه مىن الىدم ،والمحجىوم يىؤول حمىره طلىى الفتىرأل ن ط ىراج الىدم

سوف يضعفه ثم يحمله ذلك طلى الفتر ،فيكون مظنة ،والمظنة طذا كان

غالبة تنخل منخلة الم نة ،كما يقىول حهىل

العلم ،يعني م ل النوم ،النوم مظنة للحدث وليس بحدث ،ومع ذلىك يقىرر حهىل العلىم حنىه نىات

للوضىول بالشىروط

ال ي ذكروها ،والقيود ال ي اع بروها ،وهاا م له.

من،م من يقول :طن النبي -عليه اليالو والسالم -تال(( :حفتر الحايم والمحجوم)) نه مر على ريلين ححىدهما

يحجم ار ر ،وهما يو ابان الناس ،فقال(( :حفتر الحايم والمحجىوم)) اهىن خيمىة فىي صىحيحه ان قىد هىاا الكىالم،
يقىىول :هىىاا القا،ىىل هىىل يقىىول بفتىىر المو ىىاب؟ هىىل يقىىول :طن الويبىىة تفتىىر اليىىا،م؟ ((حفتىىر الحىىايم والمحجىىوم))
ن،مىىا يو ابىىان النىىاس ،طيى

هىىل يقىىول تا،ىىل هىىاا الكىىالم :بىىأن الويبىىة تفتىىر؟ اسى درك عليىىه اهىىن خيمىىة ،المو ىىاب

لكل ،اىال حم حهىى ،لكىل لحىم ح يىه مي ىا ،كمىا يىال الىنص علىى ذلىك فىي القىرلن ،واركىل مفتىر ،وتىد يكىون الفتىر

حقيقىىي ،وتىىد يكىىون معنويىىا ،فقولىىه(( :حفتىىر)) نىىه حكىىل لحىىم ح يىىه ،وا يلىىخم مىىن ا كىىل طذا لىىم يكىىن حقيقيىىا الفتىىر
ِّ
ْك َهم َل ْح َهم
َح ُهد ُك ْم أَن َ أ ُ
الحقيقي الاو يبتل الييام ،ف،و مفتر باع باره لكل لحم ،كما يال ذلك في القىرلن {أَُ حهب أ َ
َخ ِّ
أ ِّ
يه َمْي ًتا} [( )12سورو الحجىرات] ف،و لكل لعرا ح يه ،لكل للحم ح يه ،ف،و مفتر ه،اا ااع بار ،فا كل معنىوو
والفتر معنوو ليس بحقيقي.

وعلى كل حال عامة حهل العلم على حن الحجامة ا تفتر ،طي

طذا اح اط الحايم لنفسه ،وحجم بآات ك،ربا،يىة

ما يسمى حىايم؟ هىل نسى تيع نقىول :حفتىر؟ هىل يمكىن حن يقىال :حفتىر وهىو احى جم بىآات ك،ربا،يىة؟ ولىو احى جم

بآات تقليدية ،ويخم على بأنىه لىم ييىل طلىى يوفىه اىيل يكىون حفتىر وإا مىا حفتىر؟ مىا حفتىر حقيقىة ،وإذا يىره
هاا ااح مال بالنسبة للحايم فليجر ااح مال بالنسبة للمحجوم ،تد يكون الىدم المىأ وذ منىه ممىا يخيىده نشىاطا ،طذا
كان السب

في كىون الحجامىة تضىعف ،فقىد تكىون الحجامىة ممىا تخيىده نشىاطا  ،مىن،م مىن يفىر هىين مىن تضىعفه

الحجامة وبين من ا تؤثر فيه الحجامة ،فالاو تضعفه الحجامة يحكم بفترهأل ل ال يس مر في صيامه فيحيىل لىه
نىىو مىىن الضىىرر ،والىىاو ا تضىىعفه الحجامىىة يس ى مر فىىي صىىيامهأل نىىه ا ي ضىىرر هىىالك ،وعلىىى كىىل حىىال م لمىىا
ذكرنا ،عامة حهل العلم حن الحجامة ا تفتر ،والماه

ويف ي به ك ير من حهل العلم ،وا اك في ،ور ماه

عند الحناهلة حن،ا تفتر ،ويخ اره ايخ اإلسالم واهىن القىيم،
الجم،ور.

"رواه اإلمههام أحمههد وأبههو داود ،وهههاا لفظههه ،والنسههائي وابههن حبههان والحههاكم ،وقههال :هههاا حههديظ هههاهرة صههحته،
وصههححه أ ضهاً أحمههد وإسههحا وابههن المههديني وعثمههان الههدارمي وغيههرهم ،وقههال ابههن خزيمههة :ثبته األخبههار عههن
النبي -صلى هللا عليهه وسهلم -أنهه قهال(( :أفطهر الحهاجم والمحجهوم))" نعىم هىو مىروو مىن طريىق بضىعة عشىر
صحاهيا ،ح ى حوصله بعض،م طلى حد ال واتر ،لكىن الىاو تىرره حهىل العلىم مىن حيىث النظىر حن حىديث اهىن عبىاس
م أ ر عنه ف،و ناسخ ،وهاا ما ترره اإلمام الشافعي ،وحيضا الكالم فىي مى ن حىديث(( :حفتىر الحىايم والمحجىوم))

حنه يح مل حن يكون الفتر حسيا ،ويح مل حن يكون معنويا.

"وعن أنس -رضي هللا عنه -قال :أول ما كره الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالهب احهتجم وههو صهائم،
فمر به النبي -صلى هللا عليه وسلم -فقال(( :أفطر هاان))" يعني الحايم والمحجىوم "ثم رخهص النبهي -صهلى
هللا عليه وسلم -بعد في الحجامة للصائم.
وكههان أنههس حههتجم وهههو صههائم" حمىىا حنىىس ف،ىىو ثاه ى

عنىىه حنىىه كىىان يح ى جم وهىىو صىىا،م ،وحمىىا الخبىىر تىىال "رواه

الدارقطني ،وقال :كلههم ثقهات ،وأ أعلهم لهه علهة" يعنىي الحىديث ا يويىد طا عنىد الىدارتتني ،يعنىي ا يويىد فىي

دواويىىن اإلسىىالم ،ا اليىىحا وا السىىنن وا المسىىانيد وا المعىىايم وا الميىىنفات وا الموط ىىات ،ا يويىىد طا عنىىد
الىىدارتتني ،ومعلىىوم حن مىىا ي فىىرد بىىه الىىدارتتني حنىىه ضىىعيف ،الىىدارتتني علىىى سىىبيل اانفىراد مىىن مظنىىة ا حاديىىث

الضىىعيفة ،مىىن مظنىىة الضىىعيفة ،كمىىا ينس ى

طلىىى العقيلىىي واهىىن عسىىاكر واهىىن عىىدو ،ومىىا حاىىبه ذلىىك ،هىىاه مظنىىة

للضعيفة.

ا مة بأمس الحاية لم ل هاا الحديثأل نه نص في النسىخ "ثم رخص النبهي -صهلى هللا عليهه وسهلم -بعهد فهي
الحجامة للصائم" يعني ما نح اج طلى الكالم الاو تقدم ،طلى الكالم كله ،مع ويود هاا النص ،تال" :كلهم ثقات،
وأ أعلم له علة ،وفهي قولهه نظهر مهن غيهر وجهه" حوا :لىو دواويىن اإلسىالم كل،ىا مىن هىاا الحىديث عالمىة علىى
ضىىعفه ،ويعىىل حهىىل العلىىم مىىن ا دلىىة وا مىىارات علىىى وضىىع الخبىىر حن يفى ف عنىىه فىىي دواويىىن اإلسىىالم فىىال يويىىد،
طضافة طلى حن م نه منكرأل ن هىاه القيىة كمىا يىال فىي بعى

طرت،ىا حن،ىا فىي الفى ق ،فىي فى ق مكىة ،وكىان ت ىل

يعفر تبل ذلك بمؤتة ،وكان ت ل يعفر تبل ذلك في غخو مؤتة ،ويكفي م ل هاا ل عليل الخبر ،طضىافة طلىى حنىه ا
يويىد فىي اىيل مىن دواويىن اإلسىالم المع بىرو طا الىىدارتتني الىاو هىو مظنىة للضىعيف طذا تفىرد ،وسىنن الىىدارتتني

حابه ما تكون بك اب العللأل نه طمام معلل ،طنما ياكر من ا حاديث مىا فيىه علىة غالبىا ،فىلذا تفىرد بىالخبر فالىاو
يول

على الظن عدم صح ه ،طضافة طلى ما يال من نكارو م نه ،ولو صق لكان نيا في الباب حن حديث اىداد

هن حوس منسوخ ،على ما ترره اإلمام الشافعي.

تىىال -رحمىىه هللا" :-وعههن أبههي هريههرة -رضههي هللا عنههه -قههال :قههال رسهول هللا -صههلى هللا عليههه وسههلم(( :-مههن
نسههي وهههو صههائم فأكههم أو شههرب فليههتم صههومه ،فإنمهها أطعمههه هللا وسههقاه)) متفههق عليههه ،وهههاا لفههظ مسههلم،

وللبخاري(( :فأكم وشرب)) وللدارقطني والحهاكم وصهححه(( :مهن أفطهر فهي رمضهان ناسهياً فهال قضهاء عليهه وأ
كفارة)).

"عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :من نسي" الناسي يرتفع عنه اإلثم ،ا طثىم عليىه طيماعىا {رنبَنها أَ ُت ََ ِّ
اخه ْاَنا
َ
ط ْأَنا} [( )286سورو البقىرو] ثىم مىا يفعلىه الناسىي حىال نسىيانه فالنسىيان ينىخل المويىود منخلىة المعىدوم،
َخ َ
ِّإن ن ِّسيَنا أ َْو أ ْ
لكنه ا ينخل المعدوم منخلة المويود ،اإلثم يرتفع في الحىال ين ،نسىي فىخاد اىي ا فىي صىالته ،صىلى الظ،ىر مسىا،

النسىىيان ينىىخل المويىىود منخلىىة المعىىدوم ،هىىاه الركعىىة كأن،ىىا معدومىىة ،فىىال تىىؤثر فىىي اليىىالو ،بخىىالف مىىا لىىو زادهىىا
م عمدا فلن اليالو تبتل ،ولكىن النسىيان ا ينىخل المعىدوم منخلىة المويىود ،لىو نسىي وصىلى الظ،ىر ثالثىا ،هىل لىه

حن يقىىول :ربنىىا ا تؤا ىىانا طن نسىىينا حو ح تأنىىا ،ويمشىىي وي ىىرك تكميىىل اليىىالو؟ ا لىىيس لىىه ذلىىك ،ا هىىد حن يىىأتي
هرابعة ،وإن طال الفيل يعيد اليىالو ،هىاا النسىيان ،وهىاا مىا تىرره حهىل العلىم ،اإلثىم مرتفىع اتفاتىا وحمىا بالنسىبة مىا
يخاد ف،اا الخا،د مع النسيان حكمه العدم ،فينخل المويود منخلة المعدوم ،لكنه ا ينخل المعدوم منخلة المويود.
صلى ناسيا بوير وضول ،تيق صالته وإا ما تيق؟ ا تيىق صىالته ،ا تيىق صىالتهأل ن النسىيان ا ينىخل

المعىىدوم منخلىىة المويىىود ،حكىىل مىىن لحىىم اإلهىىل وصىىلى ناسىىيا ،لىىم ي وضىىأ وهىىو يىىره حن لحىىم اإلهىىل يىىنق
نقول :ا هد من حن ي وضأ ويعيد اليالوأل ن النسيان ا ينخل المعدوم منخلة المويود.

الوضىىول،

نسي النية في الييام ،نسي ،ييق صومه وهىو فىرا؟ ا ييىقأل ن النسىيان ا ينىخل المعىدوم منخلىة المويىود،
لكن نسي وحكل بعد صالو اليبق حو بعد صالو الظ،ر النسيان ينخل المويود منخلة المعدوم.

((من نسي وهو صائم فأكم أو شرب فليتم صومه ،فإنما أطعمه هللا وسقاه)) هىاا بالنسىبة للكىل والشىرب ،وهىل
يترد ذلك في يميع المفترات؟ صلى الفجر ونام مع زوي ه ونسىي حنىه صىا،م فوتىع علي،ىا ،يفتىر وإا مىا يفتىر؟

((من نسي وهو صائم فأكم أو شرب)) من،م من يقول :الحكم واحد ،النسيان ينخل المويود منخلة المعىدوم ،سىوال

حكل حو ارب حو يما  ،ومن،م من يره حن الجما مفترأل نه ا ي يور النسيان في هاه المدو كل،ا ،وإن نسىي
هو ما نسي

الخوية ،لكن المسألة على اف راا النسيان ،وتىد تكىون مىدو ا كىل والشىرب حطىول مىن مىدو الجمىا ،

مىىدو ا كىىل ،ا كىىل ححيانىىا يح ىىاج طلىىى نيىىف سىىاعة ،والشىىرب طذا كىىان المشىىروب حىىا ار كالشىىاو م ى ال يح ىىاج طلىىى
وتى  ،فىىالقول بىىأن المىىدو تعينىىه علىىى ال ىىاكر بالنسىىبة للجمىىا  ،والجمىىا حمىره عظىىيم بالنسىىبة لليىىيام ،نقىىول :الحكىىم

واحد ،والمسألة ديانة هين العبد وبين ربه ((اليوم لي وحنا حيخو به)).

الاو ي ناسى ويأكل ويشرب حو يجامع هىاا حسىابه عنىد ربىه ،حسىابه علىى هللا -يىل وعىال ،-الىاو ا تخفىى عليىه
افية ،الاو يعلم السر وح فى ،فالحكم حين ا واحد.

"((من نسي وهو صائم فأكهم أو شهرب فليهتم صهومه فإنمها أطعمهه هللا وسهقاه)) متفهق عليهه ،وههاا لفهظ مسهلم،

وللبخاري(( :فأكم وشرب)) وللدارقطني والحهاكم وصهححه(( :مهن أفطهر فهي رمضهان ناسهياً فهال قضهاء عليهه وأ
كفهارة))" فىال تضىال عليىه وا كفىارو ،وهىاا مىاه

الجم،ىور حنىه ا يقضىي وا يكفىر ،وعنىد المالكيىة حن مىن حكىل حو

ارب ناسيا فعليه القضال دون الكفارو ،ومن حكىل حو اىرب م عمىدا فعليىه القضىال والكفىارو ،والحىديث حجىة علىي،م،

والمريق ما تاله الجم،ور اس داا ه،اا الحديث(( :فال قضاء عليه وأ كفارة)) يعني من حكل م عمدا ((من حفتر
يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه)) تىال بعى

حهىل العلىم :ا يقضىي ،طذا حفتىر م عمىدا فلنىه ا

يقضي ،وهو ما يف،م من الحىديث(( :لىم يقضىه صىيام الىدهر وإن صىامه)) ويمىاهير حهىل العلىم وعىام ،م علىى حنىه

يقضي ،وإن حفتر م عمدا ،وحما ((لم يقضه صيام الدهر)) يعني لم يكفر اإلثىم الىاو ارتكبىه مىا لىم ي ى  ،يعنىي لىو
ييوم الدهر وتد حفتر م عمدا يوما من رمضان فلن طثمه با  ،وا يقاهله صوم الدهر ،وا يجبىه طا ال وبىة ،يعنىي
نظيىىر ذلىىك مىىا تيىىل فىىيمن تىىرك اليىالو عمىىدا ح ىىى ىىرج وت ،ىىا ،يقضىىي وإا مىىا يقضىىي؟ هىىاه مىىن غ ار،ى

المسىا،ل

ال ي نقل اإليما على طرفي،ا ،اهن حخم نقل ااتفا على حن،ا ا تقضى ،وغيره نقل اإليما علىى حن،ىا تقضىى،
على كل حال ا ،مة ا ربعة وحتباع،م كل،م يقولون :يج

حفتر يوما من رمضان م عمدا ،يج

عليه القضال مع ال وبة ،يعنىي ولىو ح رهىا م عمىدا ،ولىو

عليه حن ي وب ويقضي ما ح ل به.

"وعنه -رضي هللا عنه -عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من ذرعه القهيء))" يعنىي سىبقه ،بىادره ،فلىم
يس تع رده(( ،من ذرعه القيء فال قضاء عليه)) نه مولوب ،ليس حمره هيده ،كما لو اح لم وهو نا،م هاا ا مر
ليس هيده ،فال يفتر به ،وا تضال عليه ((ومن استقاء فعليهه القضهاء)) ومىن اسى قال يعنىي طلى
وال ال للتل  ،طل

القيل ،وتعمد القيل فعليه القضال ،عليه حن يقضي ،طذا طل

القىيل ،السىين

القضال وتعمده.

"رواه أحمد وأبو داود قال :سمع أحمد قول :ليس من ذا شيء" طيف معنى "ليس من ذا شيء؟" ليس مىن ذا
ايل يعني ي ب

"والنسائي وابن ماجه ،وهاا لفظه ،والترماي وقهال :حهديظ حسهن غريهب" مىع حن المىاه

الحناهلة حن من اس قال فقال حفتر ،ويلخمه القضال.

عنىد

هههها" يعن ىىي ا ح ن ىىه محفو ىىا،
"والترمهههاي وقهههال :حسهههن غريهههب ،وقهههال محمهههد  -عنهههي البخهههاري :-أ أراه محفو ً

"والدارقطني ،وقال في رواته :كلهم ثقات ،والحاكم وقال :صحي علهى شهرطهما ،ورواه النسهائي أ ضهاً موقوفهاً،
وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء(( :أ فطهر))" حو ا يفتىر ،يعنىي مق ضىى تىول مىن يقىول حن الفتىر
مما د ل ا مما رج حن القيل ا يفتر كالحجامة ،ومن ييحق هاا الحديث وهو تاهل لل يحيق تال :طذا تعمىد

القيل فلنه يفتر ،حما من ذرعه القيل وسىبقه القىيل وغلبىه القىيل فلنىه ا تضىال عليىه ،وا يفتىر هىالك ،والحىديث
مخ لف فيه.

"قال أبو داود :سمع أحمد قول :ليس من ذا شيء" يعنىي ا فىي حىال الولبىة وا فىي حىال ااسى دعال ،مىع حن
المعروف في ماهبه حن القيل هل طل

القيل واس دعال القي مفتر.

ال رمىىاو تىىال :حسىىن غري ى  ،وفىىي الوال ى

وبعضىى،م يتىىرد ذلىىك ،لكنىىه لىىيس بمتىىرد فىىي الوال ى  ،حنىىه طذا تىىال فىىي

حديث" :حسن غري " يعني ضعيف ،وهاا حغلبي ،وليس بكلي ،كما يقول بعض،م.

هها ،والهدارقطني وقهال فهي رواتهه :كلههم ثقهات ،والحهاكم وقهال:
"وقال :قال محمد  -عني البخاري :-أ أراه محفو ً

صههحي علههى شههرطهما ،ورواه النسههائي موقوف هاً" يعنىىي علىىى راويىىه وهىىو حهىىو هري ىرو ،كيىىف البخىىارو -رحمىىه هللا

تعالى -ا ي ب

طالب........:

عنده الخبر وي ب

عند غيره من يريق؟

من ا ،مة كأحمد م ال؟
طالب........:
كيف؟

طالب........:

يعنىىي لىىو اف رضىىنا حن البخىىارو تىىال :هىىاا حىىديث لىىيس بيىىحيق ،وصىىححه ححمىىد ،حو صىىححه غي ىره مىىن ا ،مىىة

المع برين.

طالب........:

وهللا ما حدرو ويف حن
طالب........:

تقول؟ انقلوا كالمه يا اإل وان؟

يعني يريق تول البخارو حو غيره؟
طالب........:

البخاروأل نه طمام الينعة ،لكن ....هاه؟
طالب........:

لماذا؟

طالب........:

ا ،ا ،ا تنىخل دريىة البخىارو عىن ححمىد وا عىن غيىره ح ىى فىي غيىر اليىحيحين ،ح ىى فيمىا نقىل عنىه ،لكىن تىد
يقول تا،ل :طنه ليس من ارط اليحة حن يبلا ارط البخارو ،فقد ا ييل الحىديث طلىى اىرطه وهىو صىحيق عنىد

غيره ،فال يراه البخارو صحيحاأل نه ا ييىل طلىى اىرطه ،وهىو عنىد غيىره صىحيق ،وهىل نحىن ملخمىون حا نعمىل
طا بمىىا اا ى رطه البخىىارو؟ لسىىنا بملىىخمين هىىالك ،يعنىىي طذا صىىححه طمىىام مع بىىر كمىىا لىىو كىىان الحىىديث مخىىرج فىىي

المسىىند حو فىىي السىىنن ،وبلىىا دريىىة اليىىحيق ،وتىىريم اإلمىىام البخىىارو -رحم ىه هللا تعىىالى -بمىىا يىىرد هىىاا الحىىديث،

نقىىول :نعىىم ،البخىىارو ا ي بى

هىىاا الحىىديث علىىى اىىرطه ،ا ييىىق علىىى اىىرطه ،لكنىىه ييىىق عنىىد غيىره ،البخىىارو

يقىىول :ا حراه محفو ىىا ،يعنىىي علىىى طريق ىىه ونقىىده ،لكىىن هىىو صىىحيق عنىىد غي ىره ،يعنىىي طذا كىىان البخىىارو يش ى رط
الدري ىىة العلي ىىا ،يعن ىىي طذا ك ىىان الح ىىديث ص ىىحيق عل ىىى ا ىىرط مس ىىلم ،وم ىىن يق ىىول بقول ىىه وه ىىم الجم ،ىىور بااك ف ىىال
بالمعاص ىرو ،وص ىحق علىىى هىىاا ا سىىاس ،ولىىم يبلىىا اىىرط البخىىارو ،ولىىيس بيىىحيق علىىى اىىرطه ،هىىل نقىىول :طن
الحديث ليس بيحيقأل ن طمام الينعة رده؟ ا.

بقي حن نشير وتد حارنا م ار ار حن البخارو ينس

طليه حتوال وتيحيق ححاديث من،ا ما هو في صىحيحه ،ومن،ىا مىا

هو ارج صحيحه ،فمىا فىي اليىحيق ا يىريق عليىه ححىد كا،نىا مىن كىان ،يعنىي حىديث اهىن عمىر فىي رفىع اليىدين

بعىىد الىىركع ين ريىىه البخىىارو ،وصىىححه مرفوعىىا ،واإلمىىام ححمىىد ا يىراه مرفوعىىا ،وييىىحق الوتىىف علىىى اهىىن عمىىر،
هىىل نىوازن هىىين تىىول البخىىارو وتىىول اإلمىىام ححمىىد؟ مىىا فىىي حدنىىى موازنىىة هىىين القىىولينأل ن ال يىىحيق فىىي اليىىحيق
الىىاو تلق ىىه ا مىىة بىىالقبول ،ولىىه اىىأن عنىىد ا مىىة ،فىىال يعىىدل بىىه غيىره ،لكىىن لىىو كىىان تيىىحيق حىىديث اهىىن عمىىر مىىن

البخىىارو ىىارج اليىىحيق فيمىىا نقلىىه عنىىه ال رمىىاو حو غي ىره نظرنىىا فىىي تىىول البخىىارو مىىع حت ىوال ا ،مىىة ،ووازنىىا هىىين

القولينأل نه طمام كويره من ا ،مة ،حما طذا حكم علىى صىحة حىديث و ريىه فىي صىحيحه ،هىاا لىيس حىد كىالم،

وا يعدل بقوله تول ححدا كا،نا من كانأل ن ا مة مجمعة على ترييق ما فىي البخىارو علىى غيىره ،حمىا مىا ينسى

طلى البخارو ولو صق في غير اليحيق فيما ينقل عنه من حتوال في ا حاديث تيحيحا وتضىعيفا ف،ىاا تولىه فيىه
كويره من سا،ر ا ،مة.

طالب........:
كيف؟

طالب........:
يعني يخاد يضاف طليه؟

طالب........:

ا ،مس حيل هاا.

وهللا حعلم ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى لله وصحبه حيمعين.

