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 مفسدات الصیام
 أثر الحجامة على الصیام

 
 وهل هناك فرق بین صوم رمضان وصوم التطوع؟  ؟ما القول الراجح في إفطار المحتجم :السؤال
بي النأن  ،عام الفتح -رضي هللا عنه– الحجامة للصائم ورد فیها حدیث شداد بن أوس :الجواب

/  ٢٣٦٩[أبو داود:  »الحاجم والمحجومأفطر «�حتجم فقال:  رأى رجًال  -علیه الصالة والسالم-

 هللا صلى- النبي أن« -رضي هللا عنهما– حدیث ابن عباس افیهورد و ، ]١٧١١٢المسند: و 

وحدیث ابن عباس في ، ]١٩٣٨[البخاري:  »صائم وهو واحتجم محرم، وهو احتجم -وسلم علیه

ر الصائم عمًال ى أن الحجامة فمن أهل العلم من یر  ،وهو أصح من حدیث شداد ،الصحیح  تفطِّ

ع بین الصیام والحجامة مَ ألنه جَ  ؛كًما على حدیث ابن عباس أنه غیر محفوظوحُ  ،�حدیث شداد

إنه  :فقالوا ،أنه صام في حجه وال في عمرته -علیه الصالة والسالم-ولم یثبت عنه  ،واإلحرام

 ،ر الصائمالحجامة تفطِّ وقالوا �أن  ،م في المسألة حدیث شداد بن أوسكَ وجعلوا الحَ  ،غیر محفوظ

 .وهو المذهب عند الحنابلة ،وعلیه الفتوى من ِقَبل جمع من أهل العلم من شیوخنا

ر الصائم عمًال ال من أهل العلم من یرى أن الحجامة و  ألنه في  ؛ابن عباس  �حدیثتفطِّ

في الزمن، فیكون  متقدم علیهحدیث شداد و ، وألنه متأخر حدیث شداد دونه في الصحةو  الصحیح

 حدیث شداد منسوًخا.

وأ�ًضا حدیث شداد في عام الفتح قبل حدیث  ،یث الترجیح حدیث ابن عباس أرجحمن حو 

صحیح (ألن ثبوت الحدیث في  ؛وهذا القول له وجاهته ،فهو منسوخ على هذا القول ،ابن عباس

فهو  ،نقبل �الم أحد فیهال ف )البخاري (دام الحدیث في  ماف ،ال ُ�قبل معه أي �الم )البخاري 

 .-إن شاء هللا تعالى-الراجح 

 ،ف للبدنعِ ْض ألن المقصود خروج الدم المُ  ؛وفي حكم الحجامة التبرع �الدم إذا �ان �ثیًرا

ِعف البدن �حیث یؤول إلى الِفْطر فإنها جمع من أهل العلم أنه إذا �انت الحجامة ُتْض یرى ولذلك 

و�حملون  ،فطر لضعف بدنه عن الصیامألن مآل المحجوم أنه �ُ  ؛نهى عنها لهذا األمرحینئٍذ یُ 

 .الحدیث على هذا

 ،ألنه قد یتسرب إلى جوفه شيء من الدم إذا مصه من بدن المحجوم :وأما الحاجم قالوا

وعلى �ل حال على المسلم  ،ألن األصل الصیام ؛ة ال ُ�فِطر بها الحاجمنَّ ظِ وعلى �ل حال هذه مَ 
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سواء �ان حاجًما �حیث �خشى أن یتسرب إلى جوفه شيء  ،خدش صیامهأن یتوقى جمیع ما �

 هصُّ مَ و�نما تَ  ،�الفم ّصٍ ألنه ال �حتاج إلى مَ  ؛ت الحدیثةمثل هذا انتهى أمره �اآلالو  ،من الدم

 .فعلیه أن �حافظ على صیامه فال یتعب تعًبا یؤول �ه إلى أن �فطر أو �ان محجوًما ،اآلالت

ألن ما ثبت في النفل ثبت مثله في الفر�ضة إال ما  ؛فرض والنفلصیام الو�ستوي في ذلك 

 .الصیام صیام ،فالحكم واحد ،دل الدلیل علیه والعكس

لكن ینبغي أن �حافظ  ،رأن الحجامة ال تفطِّ  -إن شاء هللا تعالى-فالمرجح في هذه المسألة 

الحجامة أو غیرها من سواء �انت  ما �شق علیه، فال یرتكب من األعمالاإلنسان على صیامه 

 األعمال التي تشق علیه �حیث یؤول أمره إلى الفطر.
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