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 .نعم
ل وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه �سم هللا الرحمن الرحیم، اللهم صأحسن هللا إلیك،  

 ،أجمعین، و�عد
 –قال: نهى رسول هللا -ضي هللا عنهر -: "وعن أبي هر�رة -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف  

عن الوصال، هو ترك الفطر �النهار وفي لیالي رمضان، �القصر فقال  -صلى هللا علیه وسلم
 رجل من المسلمین".

فطر في نهار رمضان وفي اللیل، هذا تعر�ف الوصال عندهم، الوصال عرفه �أنه ترك ال

والوصال معروف أنه �النسبة لمن صام، فذ�ر الفطر في النهار ال داعي له؛ ألن المراد 

�عني هل یتصور أن �فهم فاهم و�فهم أحد �أن  ،�الوصال �النسبة للصائم، ترك الفطر في النهار

 .النهار؟ هذا ال �فهمه أحدمن لم �أكل �اللیل أنه مواصل، ولو أكل �

المقصود نهى عن الوصال �النسبة للصائم، ولذا لو لم �أكل اإلنسان من غروب الشمس إلى 

، إنما الوصال ترك األكل �اللیل في الصیام، فیجمع األ�ام وال �عتبر مواصال   ،طلوعها ما أجزأ

لكنهم  ،-علیه الصالة والسالم-، فنهى عنه النبي ئ االیومین والثالثة واألر�عة ال �أكل بینها شی

د  {قالوا له: إنك تواصل، واألصل االقتداء واالئتساء،  ان   ل ق  ول   ف ي ل ك م   �  و ة   للاا    ر س  ن ة   أ س   }ح س 

 -علیه الصالة والسالم-، فما دامت تواصل فعلینا أن نواصل مثلك، فأجابهم ]21:األحزاب[

 .»ر�ي �طعمني و�سقینيإني لست �هیئتكم، إني أبیت عند «�قوله: 

  اسمه". على أقف لم قال المصنف:"

: إنك تواصل، -علیه الصالة والسالم-ف على تعیین المبهم هنا الذي قال للرسول �عني لم �ق

 .ستر ا علیه ؛وفي الغالب أن مثل هذا إذا �ان مما �ظ ن أنه یتعر ض له بذم أنه ال یذ�ر اسمه

علیه -، واعترض علیه -علیه الصالة والسالم-على النبي قد �قول قائل: هذا الشخص استدرك  

وحیاتك ، �عني مثل ما �قول �ثیر من الناس لما یذ�ر له شيء �قول للقائل: -الصالة والسالم

اللهجة العامیة، هذا �ستدرك على القائل، بال شك، وهو أسلوب فیه ما فیه من االعتراض، � ؟أنت

-الحكم، لكنه یر�د أن یتثبت، ولینظر هل فعل النبي  لكن ال �ظ ن �الصحابي أنه �عترض على

 ؟ -علیه الصالة والسالم-أو هو خاص �ه  ،عز�مة للجمیع -علیه الصالة والسالم

 ستر ا علیه. ؛المقصود أن هذا لیس من �اب االعتراض، و�ن فهمه �عضهم، ولذا أبهموا القائل
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 أن أبو فلما ،»و�سقیني ر�ي �طعمني تأبی إني ؟مثلي وأ�كم«: فقال هللا رسول �ا تواصل "فإنك

  یوم ا". ثم ایوم   بهم واصل الوصال عن ینتهوا

نهاهم  -علیه الصالة والسالم-أیهما أقوى الفعل أو القول؟ الرسول  ،أبوا أن ینتهوا عن الوصال

، -علیه الصالة والسالم-اقتداء  �ه  ؛لكنه یواصل، وأبوا أن �كفوا عن الوصال ،عن الوصال

عن  -علیه الصالة والسالم-ولم �متثلوا نهیه؛ ألنهم اعتقدوا أن نهیه  ،ا واقتدوا �فعلهامتثلو 

الوصال من �اب الشفقة علیهم، �عني �ما ینهى الشخص �أن �صلي مائة ر�عة في الیوم مثال  

، اشفقة علیه فیقول: ال، أنا أستطیع أكثر من ذلك، فالذي �قول مثل هذا الكالم ال � ع د عاصی  

ثم �عترض من �اب التأكد ال سیما إذا �ان فعله في إطار ما شرعه هللا،  ،ینهى شفقة علیه الذي

من الصیام،  -سبحانه وتعالى-اإلكثار من التعبد لیس ببدعة، شخص �صوم ما شرعه هللا 

 او�فطر یوم   او�صوم االثنین والخمیس وثالثة أ�ام من �ل شهر، أو �صوم یوم   ،�صوم رمضان

، فیأتیه أبوه ولنفترض أن أ�اه من أهل العلم والفضل والخیر والصالح، -یه السالمعل -ودصوم دا

هل �كون عاصی ا؟ إنما �ان نهیه من �اب  ،ف على نفسك، فال �متثل أمره�قول له: �ا ابني خف  

عن الوصال ولم  -علیه الصالة والسالم-ال من �اب اإللزام، ولذا لما نهاهم النبي  ،الشفقة علیه

ا إنما حداهم على ذلك الحرص على الخیر، �ما أنهم لم �متثلوا أن �حلوا في الحدیبیة، �متثلو 

أن �حلوا فلم �حلوا؛ ألنهم تطلعوا إلى أداء العمرة في هذه  -علیه الصالة والسالم-أمرهم النبي 

 ورأوا أن فعلها هو العز�مة، وأن إحاللهم رخصة، ثم جاء الفعل وهو في ،وتشوفوا إلیها ،السنة

إلى �عض أزواجه عدم  -علیه الصالة والسالم-�عض المواقف أقوى من القول، لما شكى النبي 

، ن رأسه �ادوا �قتتلو  -علیه الصالة والسالم-امتثالهم في الحلق، قالت: احلق رأسك، فلما حلق 

و�ومین  اكلهم امتثلوا، ما تأخر أحد، وهنا لما رآهم ترددوا في ترك الوصال واصل بهم، یوم  

لو امتد مد  لهم في  ،ثالثة، �المنك  ل لهم، معاقب، ثم انتهى الشهر، ولو زاد الشهر لزادهمو 

علیه -یواصل لما أبداه في الحدیث  -علیه الصالة والسالم-فكونه  ،الوصال، وهذا درس عملي

، �طعمني ر�ي و�سقیني، والخالف في المراد بهذا الطعام بین أهل العلم -الصالة والسالم

 وستأتي اإلشارة إلیه.  ،معروف

  علیه". متفق ینتهوا. أن أبوا حین لهم كالمنك  ل »لزدتكم الهالل تأخر لو«: فقال الهالل رأوا "ثم



 
 

 
 

=fl˙åÿ^=⁄gã–==fl_Îîÿ^=i_k‘= 4 

اآلن إذا تعارض القول مع الفعل أو تعارض القول مع الحرص أو تعارض القول مع االحترام، 

لنا ونظ رنا، تعارض االمتثال مع صار القول الفعل أحیان ا أقوى �ما مث   ،تعارض القول مع الفعل

 ،�عني صل   �الناس ،لما أشار إلى أبي �كر أن قف -علیه الصالة والسالم-االحترام، النبي 

، هل -علیه الصالة والسالم-تقهقر، وترك اإلمامة للنبي  ،اثبت في مكانك، فلم �متثل أبو �كر

ثل أمره؟ ما عصى، ما �ان البن ما امت -علیه الصالة والسالم-إن أ�ا �كر عصى النبي  :نقول

ن أ�ا �كر إ :�ما قال، فما نقول -صلى هللا علیه وسلم–أبي قحافة أن یتقدم بین یدي رسول هللا 

ال، ولكن مثل هذا  ،�الثبوت في مكانه و�تمام اإلمامة -علیه الصالة والسالم-خالف أمر النبي 

باع، ال �قول قائل: أنا من �اب احترام وال یتعداه؛ ألن األصل االت ،�قتصر فیه على مورد النص  

ال تطروني �ما أطرت النصارى ابن «أخالف أمره، وأغلو فیه، ال،  -علیه الصالة والسالم-النبي 

 . وال �قاس علیه؛ ألنه خالف األصل ، فمثل هذا یوقف فیه على مورده،»مر�م

 طالب: ...         

 ؟ماذا

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

علیه الصالة -ما امتثلوا، ترددوا، لكن لما حلق  ؟لما أمرهم أن �حلوا لوا األمر�عني هل ما امتث

 -علیه الصالة والسالم-�ادروا �الحلق رأوا أن المسألة جد ما تحتمل، لو تعارض قوله  -والسالم

، والقول -علیه الصالة والسالم-ن الفعل �حم ل على الخصوصیة �ه إ :مع فعله منهم من �قول

 -صلى هللا علیه وسلم-مع �ونه  »الفخذ عورة«: -علیه الصالة والسالم-في قوله لألمة �ما 

إن الفعل  :تعارض الفعل مع القول، هل نقول :في الحدیث الصحیح حسر عن فخذه، نقول

والقول لألمة؟ قیل �ه، قیل بهذا، لكن مثل هذا ال ینبغي؛ ألننا  -علیه الصالة والسالم-خاص �ه 

-ل ستر الفخذ أو �شفه؟ أیهما أكمل؟ ستره، �ل �مال �طلب من األمة فالنبي ما األكم :إذا قلنا

من الكماالت ما ال  -علیه الصالة والسالم-أولى �ه، قد �طلب من النبي  -علیه الصالة والسالم

 .-علیه الصالة والسالم-ل من أمته تكلف �ه األمة؛ ألنه أولى �الكما
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 �إخراجه مسلم وتفرد وأنس، وعائشة عمر وابن ةهر�ر  أبي حدیث من الشیخین عند "الحدیث

  الوصال". تحر�م على دلیل وهو سعید، أبي عن

 .، البخاري لیس �مسلم، معروف من مفردات البخاري ؟ البخاري ماذا

 طالب:...

ثبت أنه  ،وأمر �القيء لمن شرب قائم ا، وشرب قائم ا ،وشدد في ذلك ،نهى عن الشرب قائم ا

 لوجود الصارف. ؛ولیس على التحر�م ،لنهي على التنز�هیحم ل اف، اشرب قائم  

 لحدیث ؛السحر إلى الوصال أبیح وقد ،النهي في األصل "وهو دلیل على تحر�م الوصال؛ ألنه

 على دلیل هذا سعید أبي حدیث وفي ،»السحر إلى فلیواصل یواصل أن أراد فأ�كم« سعید: أبي

  مواصلة". اللیل �عض إمساك أن

 نعم.

  بنیته". ینعقد فال ،للصوم محال   لیس اللیل إن قال: من على یرد "وهو

إذا أقبل اللیل من «: -علیه الصالة والسالم-لو �ان األمر �ذلك وهذا القائل إنما استدل �قوله 

، ولو �ان األمر �ما قال لما نهي عن »ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم

لم �أكل، ولما أمروا �المبادرة بتعجیل الفطر، وتأخیر السحور،  الوصال؛ ألنه أفطر حكم ا، ولو

دخل وقت فطره �ما  »فقد أفطر الصائم«هو مفطر من غروب الشمس حكم ا، لكن المراد �قوله: 

 .أظلم وأنجد وأتهم إذا دخل في ذلك�قال: 

 يف اختلف وقد ،-وسلم علیه هللا صلى- خصائصه من الوصال أن على داللة الحدیث "وفي

ا، التحر�م :فقیل ،غیره حق  �شق ال لمن و�باح علیه، �شق من حق في محرم :وقیل مطلق 

 هللا صلى- �أنه �حرم ال إنه :قال من واستدل التحر�م، وأصله ،للنهي ؛األكثر رأى األول علیه،

 ؛للكراهة أنه قر�نة فهو علیه، أقرهم لما للتحر�م النهي �ان ولو ،بهم واصل -وسلم علیه

ا ،همل رحمة - هللا نهى رسول الصحا�ة: من رجل عن داود أبو أخرج وألنه عنهم؛ وتخفیف 

 إسناده أصحا�ه. على إ�قاء   �حرمهما ولم والمواصلة الحجامة عن -وسلم علیه هللا صلى

  صحیح".



 
 

 
 

=fl˙åÿ^=⁄gã–==fl_Îîÿ^=i_k‘= 6 

 و��قاء .

- النبي نهى سمرة: حدیث من األوسط في والطبراني البزار وروى  نهى، :�قوله متعلق "و��قاء  

ا له و�دل �العز�مة، ولیس الوصال عن -وسلم علیه هللا صلى  فروى  الصحا�ة، مواصلة أ�ض 

 عن ذلك وذ�ر یوم ا، عشر خمسة یواصل �ان الز�یر ابن أن صحیح �إسناد شیبة أبي ابن

  غیره". جماعة

 جماعة  غیره.

  فعلوه". لما التحر�م فهموا "وذ�ر ذلك عن جماعة غیر ه فلو

لم یبلغ من فعله من الصحا�ة، وحینئذ  ال عبرة �ما خالف  ؟ون النهي لم یبلغهلكن ما المانع أن �ك

المرفوع، من أي مخالف �ائن ا من �ان، وقد اشتد األمر �النسبة لمن �عد الصحا�ة من التا�عین 

فمن دونهم، ممن ینتسب إلى الزهد والعبادة، ممن وقع في �ثیر من المخالفة فواصلوا الشهر 

ذ�ر في السیر  -رحمه هللا-من صام األر�عین من غیر فطر، الحافظ الذهبي الكامل، ومنهم 

ا لهذا النوع، ذ�روا أنهم إذا أتموا األر�عین حصل لهم من الكشوف ما لم �حصل لغیرهم،  قصص 

إن هذه الكشوف لیست في  :الحافظ الذهبي �علق على ذلك �ثیر ا و�قول -رحمه هللا-والحافظ 

طو�لة ما  ا، و�نما هي نوع من الهلوسة، الذي �جوع أ�ام  ائ  غیر من الواقع شیولم ت ،ا�شوف   ةالحقیق

، ولذا إذا جاع الكثیر�ختل عقله، یرد علیه من الواردات الشيء  ،شك أنه �ختل توازنه هفی

هللا  ،ما یرد علیهم من الجوعمقدامه من الجوع،  یرى من، أو ما أرى الواحد اثنیناإلنسان قال: 

 المستعان.

ا للجواز �دل"و   شاء فمن ،�اللیل الصیام �كتب لم هللا ان« مرفوع ا: السكن ابن أخرجه ما أ�ض 

 واعتذر التحر�م، �قتضي ال النصارى  فعل من �أنه والتعلیل :قالوا »له أجر وال ،فلیتبعني

 وتنكیال   لهم تقر�ع ا �ان ذلك �أن �الصحا�ة -وسلم علیه هللا صلى- مواصلته عن الجمهور

 لهم ظهرت �اشروه إذا ألنهم زجرهم؛ تأكید في النهي مصلحة ألجل ذلك جواز احتملو  بهم،

 فیما والتقصیر العبادة في الملل من علیه یترتب لما قبوله؛ إلى أدعى ذلك و�ان النهي، حكمة

  التفصیل". هو األقوال من واألقرب العبادات، وظائف من وأرجح منه أهم هو
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أقل أحواله الكراهة، �عني إذا لم  وصال �من ع، ومن ال فال، على �ل   �عني من �ان یتعبه و�رهقه ال

النهي في حدیث الباب یتجه القول �التحر�م لقوة المعارض فأقل األحوال الكراهة، حینئذ  �حمل 

 .على الكراهة

 صفتي على أ�كم أي ،وتو�یخ إنكار استفهام »مثلي؟ وأ�كم« :-وسلم علیه هللا صلى- "وقوله

 �طعم �ان حقیقته على هو فقیل: ،و�سقیني �طعمني :قوله في واختلف ر�ي، نم ومنزلتي

  مواصال ". �كن لم �ذلك �ان لو �أنه بعق   وت   هللا، عند من و�سقى

صار  ،لو جيء له �طعام من طعام الجنة على ما قاله �عضهم ما �ان مواصال   ،نعم لو أكل

 ،نه طعام معنوي إ : لیس على حقیقته، و�ذا قیلحقیقة، ولما صار مواصال ، فالوصال حینئذ   امفطر  

نه إ :غذاء روحي �ما �قول ابن القیم وجمع ، لم �كن الطعام على حقیقته، وعلى هذا �قول �عضهم

ل الوصال،  ل الطعام أو یؤو  في هذا الحدیث ال بد من ارتكاب المجاز، �یف ذلك؟ إما أن یؤو 

كول حقیقة، فتأو�له �الغذاء الروحي إخراج له عن ظاهره، �عني ال طعام ال لغة وال شرع ا إال �المأ

هذا تأو�له، فحقیقة الطعام اللغو�ة والشرعیة والعرفیة ما یؤ�ل، هل �طلق الطعام و�راد �ه شيء 

أو في النصوص أو في ع رف الناس؟ نعم قد جاء ما �شیر إلیه في الغیبة  ،آخر في لغة العرب

ولیس �حقیقي،  ،و�ن أ طل ق  علیه، هو أكل معنوي  ،�أكل حقیقيمثال ، وأكل لحوم الناس هذا لیس 

نه ال بد من ارتكاب المجاز أنه لم إ :فالذي عندنا من هذا الباب، وعلى هذا �كون قول من قال

یرد في النصوص ما یدل على أن األكل �طلق على غیر المأكول حقیقة أو في لغة العرب أو 

ذ ال یلزم من هذا المجاز، فاألكل �طلق على األكل وما في ب، وحینئق  في ع رف الناس �الم متع  

. حكمه مما �قوي البدن  و�نعشه و�غذ�ه، فال مجاز حینئذ 

 طالب: ...         

 نعم؟

 طالب:...

 .ه �الم، الحدیث ما یثبت ال الی، الحدیث ف، الحدیث فیه �المنعم

 طالب:...
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، مع أنه ما �سلم من د المباح إلى السحر، �عني الح، هذا الحد المباحإلى السحر، إلى السحر

 .یل الفطرمخالفة األمر بتعج

 طالب:...

 للیوم الثاني. ، نعم 

 �كون  وال التكلیف، ینافي ال فإنه التكر�م جهة على الجنة طعام من �ان ما �أنه عنه "وأجیب

 من قلبه على �فیضه وما معارفه من هللا �غذ�ه ما المراد: القیم ابن وقال الدنیا، طعام حكم له

 هي التي األحوال من ذلك وتوا�ع إلیه، والشوق  �حبه وتنعمه �قر�ه عینه وقرة مناجاته، لذة

 غذاء أعظم بها والروح وللقلب النفوس و�هجة العین، وقرة األرواح وتنعیم القلوب غذاء

قیل  �ما الزمان من برهة األجسام غذاء عن �غني حتى الغذاء هذا �قوي  وقد وأنفعه، وأجوده

 �ستضاء نور بوجهك الزاد، لها عن وتلهیها الشراب تشغلها عن ذ�راك من أحادیث لها :شعر ا

  معرفة". أدنى له حادي، ومن أعقابها في حدیثك ومن �ه

 إ�ش؟  له أدنى

 طالب: ...         

 ، ال.أفعل تفضیل

 "ومن له أدنى معرفة ". 

 .نعم

 طالب:...

 إ�ش؟ أمأفعل تفضیل  ؟ماذاال ال، 

 طالب:...

 �یف؟ شراب معرفة هنا. شراب عرا�ة،

 طالب:...
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 أدنى هذه معروفة. له

 فالن أشد قبوال  للحق، أشد قبوال  للحق.  :إخوان؟ إذا قیل�ا 

 طالب:...

 نعم �ا إخوان؟

 طالب:...

 ..من له أقل، أدنى أقل

 طالب: ...         

 ال ال ال، ال ال. 

 طالب:...

 أین أهل النحو؟

 طالب:...

 یدرسون النحو �ثیر، أهل النحو �ثر، ما بهم قلة وهلل الحمد. نی، الذمنع

 طالب:...

 وأقرب رحم ا؟ 

 طالب:...

 أقل معرفة  مضاف ومضاف إلیه؟

 طالب:...

 عندك آسر؟ هللا یهد�كم!ماذا ها �ا صالح 

 طالب:...
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 .اال  إذا قیل: ورجال البخاري أو صحیح البخاري أوثق رجاال  وأقوى اتصاال  وأشد اتص

 طالب:...

 .لو قلنا على نزع الخافض أدنى معرفة �عني في المعرفة، أشد في االتصال

 اقرأ اقرأ. إن شئت.

 سیما وال ،الحیواني الغذاء من �ثیر عن والروح القلب �غذاء الجسم استغناء �علم تشوق  "أو

 وساق ،عنه اوالرض �قر�ه وتنعم ،�محبو�ه عینه قرت الذي �مطلو�ه الظافر الفرحان المسرور

  واإلسقاء". اإلطعام في الوجه هذا واختار المعنى هذا

هذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد ممن حصل له ما یرغب فیه وتكون تلك الرغبة قو�ة ألي 

أمر من األمور تجد نفسه �عاف الطعام، هذا شيء ظاهر، الطالب إذا نجح في االمتحان یرجون 

بهذا حتى  أي مطلوب في أمور هذه الدنیا تجده منشغال   أهله �اكل، وفرح مسرور، من حصل له

وعبادته تجده ال یلتفت من هذه الدنیا إال  -سبحانه وتعالى-عن األكل، من تلذذ �مناجاة هللا 

الب لغة وحال العلماء وأهل العبادة والزهد ظاهر في هذا، �خالف من ر�ن إلى الدنیا وغفل عن 

 المر�وب والملبوس، �هللا المستعان.اآلخرة فإن همه الطعام والشراب، و 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .ما قاله ابن القیم: غذاء روحي

 أبي عن البخاري  حدیث في �ما فیه -وسلم علیه هللا صلى- أذن فقد السحر إلى الوصال "وأما

  سعید".

 عن أبي سعید.
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 ال«: �قول -لموس علیه هللا صلى- النبي سمع "كما في حدیث البخاري عن أبي سعید أنه

 :مرفوع ا الصحیحین في عمر حدیث وأما ،»السحر إلى فلیواصل یواصل أن أراد فأ�كم تواصلوا

 ال فإنه »الصائم أفطر فقد الشمس وغر�ت ههنا من النهار وأدبر ههنا من اللیل أقبل إذا«

  قیل". �ما حقیقة مفطر ا صار أنه ال اإلفطار وقت في دخل �أفطر المراد ألن الوصال؛ ینافي

 وفي تهامة. ،وأتهم، دخل في نجد ،وأنجد ،أظلم دخل في الظلم :�عني مثل ما �قال

 وال الوصال عن النهي وال اإلفطار تعجیل على الحث ورد لما حقیقة مفطر ا صار لو "ألنه

 السحر".  إلى �الوصال اإلذن استقام

 ال.فرق بین أول اللیل وآخره، عندهم أفطر حكم ا فال وص هما فی لكن

 لم من«: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضي- هر�رة أبي أي "وعنه

 في« إرادة أي »حاجة هلل فلیس« السفه أي »والجهل �ه والعمل« الكذب أي »الزور قول یدع

 له". واللفظ ،داود وأبو البخاري  رواه ،»شرا�ه و طعامه یدع أن

 التخر�ج. انظراري؟ ود فیه الجهل؟ أو في البخأبو دا

 طالب:...

 د؟ التخر�ج عند�م؟ الجهل في أبي داو 

 طالب:...

 �قول؟ماذا 

 طالب:...

 . صحیحنعم 

 طالب: ...         

 ؟ماذا
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 طالب:...

 .خر�ج؟ حالق هذا طبعة ابن الجوزي عمل �التماذا صحیح إذا ما میز مثل هذه األلفاظ 

 طالب: ...         

 .هال ال ما فی 

 طالب:...

 موضع آخر، �مكن وقف على موضع وأنا موضع. نعم. هالعكس؟ ال فی

 على محرمان وهما الصائم على السفه وتحر�م �ه، والعمل الكذب تحر�م على دلیل "الحدیث

ا الصائم غیر  من والخیالء الشیخ، من الزنا تحر�م �تأكد آكد، حقه في التحر�م أن إال أ�ض 

  الفقیر".

ظ م قدر من ع صي، الزمان والمكان ال شك أنه تعظ م بال شك لحرمة الزمان، إض افة إلى ع 

السیئات في �عض األزمنة دون �عض، وتعظ م في �عض األمكنة دون �عض، ومن �عض 

 .األشخاص دون �عض

 طالب: ...         

 ؟ماذا

 طالب:...

 ما �ضر. ،ما �خالف ما �ضر، نعم

 صیام، �ال صیامه وأن ذ�ر ما ارتكاب عظم انبی إرادة أي »حاجة هلل فلیس« قوله من "والمراد

  أحد". إلى �حتاج ال هللا فإن هنا المفهوم العتبار معنى وال

هو الغني الغنى المطلق الكامل عن �ل أحد،  -سبحانه وتعالى-ال من فعل وال من لم �فعل، هللا 

م ما زاد ذلك في ولو أن الخلق �لهم أولهم وآخرهم و�نسهم وجنهم �انوا على أتقى قلب رجل منك

 .، والعكسائ  ملكي شی
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 لمن المغضب �قول �ما القبول، عدم عن �نا�ة هو :وقیل �طال، ابن ذ�ره سبحانه الغني "وهو

  �ذا". في لي حیلة ال علیه: شیئ ا رد

، ال ال ال. ال حاجة لي في �ذا، قد ء�جي، ال حاجة، ما عندك؟ ال حاجةماذا أو ال حاجة؟ 

ا تأخر علیه قال: ال حاجة، نعم، هذا �نا�ة عن عدم قبوله ما جاء �ه، تكون له حاجة لكن لم

 الحاجة قائمة هذا �النسبة للمخلوق.فو�ال 

 طالب:...

 .لحاجة منفیة لیست في محل اإلثباتا لكن

 هذا ذ�ر لما العقاب من �ستحق ما الموازنة حكم في �قاوم ال الصیام ثواب أن معناه إن :"وقیل

 وال مبتدئ ا تشتم فال »صائم إني فلیقل سا�ه أو أحد شاتمه فإن« اآلخر الحدیث في ورد وقد

 مجاو� ا". 

 نعم فال إ�ش؟ 

 طالب: ...         

 ال ابتداء  وال جوا� ا ألحد. �عني احفظ لسانك.

 طالب:...

 .نعمكأنها أفضل 

 طالب:...

 .بتحقیق ا، ما هذالمحققة دعوى ال 

 وهو �قب  ل -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول كان: "قالت -عنها هللا رضي- عائشة "وعن

  هنا". �مراد ولیس ،الفرج في الوطء �معنى ترد وقد ،المالمسة المباشرة و�باشر" صائم

ترد هي األصل فیها المالمسة، ترد الوطء، وترد في الوطء فیما دون الفرج، �ما في حدیث 

فات زر فیباشرني وأنا حائض، هذه مباشرة، �أمرني  -صلى هللا علیه وسلم–عائشة: �ان رسول هللا 
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اللمس مباشرة، المقصود منه مس البشرة البشرة، من غیر حائل هذه هي المباشرة سواء �انت في 

 الفرج أو دونه، أو ما �عد منه �لها مباشرة.

 النفس حاجة وهو ،فموحدة الراء وسكون  الهمزة �كسر" إلر�ه أملككم �ان ولكنه ،صائم وهو"

  .ووطرها"

 إ رب وأ ر ب، ضبطت �ذا و�ذا �الفتحتین.

 في مسلم أي وزاد ،لمسلم واللفظ ،علیه متفق لعضوه. معناه التلخیص: في المصنف "وقال

 تتوهموا وال القبلة، من االحتراز لكم ینبغي أنه الحدیث معنى: العلماء قال رمضان. في روا�ة:

 وقوع من و�أمن ،نفسه �ملك ألنه حتها؛استبا في -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول مثل أنكم

 ذلك تأمنون  ال وأنتم ذلك، نحو أو نفس هیجان أو شهوة أو إنزال عنها یتولد أن القبلة

  ذلك". عن النفس �ف   فطر�قكم

 لكن من وجد منه الوصف وهو أنه �ملك إر�ه �جوز له ذلك �جوز له ذلك.

 طالب:...

 تى الكالم �من ع.ال، فال رفث وال فسوق، النكاح ودواعیه ح

 طالب:...

ألن �عض الناس حتى من وراء حجاب  ؛حائل ال �أس إن لم �فض  إلى شيء، إن �ان �ملك

�عض الناس �الفكر إذا فك ر أفسد صومه وأفسد  ،الناس �الفكر�عض �وناس من �عید �النظر، 

 .، هللا المستعان، الناس یتفاوتون حجه �مجرد التفكیر

 رسول ألیس: قلت ،ال: قالت ؟الصائم أیباشر :لعائشة قلت األسود: قطر� من النسائي "وأخرج

  "."إلر�ه أملككم �ان إنه: قالت ؟صائم وهو یباشر �ان -وسلم علیه هللا صلى- هللا

 طالب: ...         

 ؟ماذا
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 طالب:...

 أنها نعم.

 هوو : القرطبي قال ،-وسلم علیه هللا صلى- �ه خاص ذلك أن اعتقدت أنها هذا "وظاهر

 تنز�ه �راهة -وسلم علیه هللا صلى- لغیره القبلة �راهة ترى  أنها الظاهر: وقیل ،منها اجتهاد

  تحر�م". ال

 إذا وثق اإلنسان من نفسه فال �أس.فمن �اب سد  الذر�عة و�ال 

 بن حماد طر�ق من القاضي یوسف ألبي الصیام �تاب وفي إلر�ه، أملككم قولها: له یدل "كما

 والمباشرة القبلة جواز الباب حدیث وظاهر فكرهتها، للصائم المباشرة عن شةعائ سئلت :سلمة

 عمن جوا� ا الحدیث عائشة ذ�رت وألنها ،-وسلم علیه هللا صلى- �ه التأسي لدلیل للصائم؛

 علیه هللا صلى- �فعله �ان �ما مستدلة ،�اإل�احة قاض   وجوابها صائم، وهو القبلة عن سأل

ا". مكروه أنه للمالكیة: األول :والأق المسألة وفي ،-وسلم   مطلق 

 .�عني من �اب سد الذر�عة

وه ن   ف اآلن  {: تعالى �قوله مستدلین ،محرم أنه: "الثاني ر    ".]187:البقرة[ }� اش 

وما عدا ذلك، �عني اآلن وقبل ذلك ممنوع �عني في النهار، اآلن �عني في اللیل، وما قبل ذلك 

 . ممنوع �عني في النهار مفهومه أنه

- فعله ذلك نبی   وقد الجماع اآل�ة في بها المراد �أن وأجیب النهار، في المباشرة منع "فإنه

 قب ل من إن :وقالوا القبلة تحرم إنها: قوم وقال الباب، حدیث أفاده �ما -وسلم علیه هللا صلى

  صومه". �طل

 ال ال هذا ال ال.

  مستحب". إنه :فقال الظاهر�ة �عض و�الغ ,مباح أنه: "الثالث

 ، �عني من �اب االقتداء �ستحبونه.-علیه الصالة والسالم-�ه  اقتداء  
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 أخرجه ما ودلیله عباس، ابن عن و�روى  للشیخ، و�باح ،للشاب �كره: فقالوا التفصیل: "الرا�ع

 وأتاه له، فرخص للصائم المباشرة عن فسأله رجل -وسلم علیه هللا صلى- أتاه أنه داود أبو

  شاب". نهاه والذي شیخ، له رخص الذي فإذا فنهاه فسأله آخر

 نعم.

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ...         

 مخر ج؟

 طالب:...

العلة معتبرة، وهي المفهومة من حدیث الباب الصحیح، العلة معتبرة إذا �ان اإلنسان  على �ل   

ن ا�ملك نفسه سواء �ان شا�   ا �بیر ا،  ،أو �بیر الس  و�ذا �ان ال فال �أس و�ال فال ولو �ان شیخ 

نعم، �م من شاب أردأ من �ثیر من الشیوخ،  ،والعكس ،و�م من شیخ أقوى من �ثیر من الشباب

 نعم.

 عمر �حدیث له واستدل ،الشافعي عن مروي  وهو فال، و�ال له جاز نفسه مالك إن: "الخامس

 هللا صلى- أنه" سلمة أم أمه فأخبرته -وسلم لیهع هللا صلى- النبي سأل لما سلمة أبي بن

تأخر، فقال:  وما ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر قد: هللا رسول �ا فقال ذلك، �صنع -وسلم علیه

 ".»إني أخشاكم هلل«

أفال «، غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك یبالغ في العبادة و�قول: نعمبال شك، 

ا شكور ا وهو أ�عد الناس عن المعصیة،  ،، غفر هللا له ما تقد م من ذنبه وما تأخر»؟أكون عبد 

علیه -ا الجتنبه ، و�ن غفر هللا له، فلو �ان ممنوع  -سبحانه وتعالى-وهو أخشى هللا وأتقاهم هلل 

 .-الصالة والسالم



 
 

 
 
 

7  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=17 

 یماس ال لعمر، -وسلم علیه هللا صلى- لبینه و�ال والشیخ الشاب بین فرق  ال فدل على أنه"

  تكلیفه". ابتداء في �ان وعمر

 عبد هللا؟ اعمر في ابتداء تكلیفه! �م عمره �ا شیخ أ�

 طالب:...

 .-علیه الصالة والسالم-صحیح، نعم ما زال في أوائل التكلیف، هو ر�یب النبي 

 حدیث من داود وأبو أحمد أخرجه ما لذلك و�دل األقوال، أقوى  اإل�احة أن عرفت مما ظهر "وقد

  الخطاب". بن عمر

ا مقرر في الشرع، ومن خشي على  ،وعلى �ل حال االحتیاط للعبادة مطلوب وسد  الذرائع أ�ض 

 .نفسه من الوقوع في المحظور �جتنب

 صنعت: فقلت -وسلم علیه هللا صلى- النبي فأتیت صائم، وأنا فقب لت   یوم ا هششت: ""قال

 لو أرأیت«: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فقال صائم، وأنا فقبلت عظیم ا! أمر ا الیوم

: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فقال ،بذلك �أس ال :قلت »؟صائم وأنت �ماء تمضمضت

  ".»ففیم؟«

�ل هذه مقدمات، المضمضة مقدمة للشرب، والق بلة مقدمة إلفساد الصیام، فإذا لم �حصل  ،نعم

 .ذا فیه تمام المطا�قةن المضمضة وال من الق بلة ما تضر، هالمقصود ال م

شت  : "قوله "انتهى  معناه: ساكنة معجمة شین �عدها المعجمة الشین و�سر الهاء �فتح" هش 

  وخففت". ارتحت

 .نعم وم ل ت  

ا "واختلفوا  �قضي أنه وغیره الشافعي فعن أمذى، أو فأنزل �اشر أو نظر أو قب ل إذا فیما أ�ض 

 في إال و�كفر ذلك �ل في �قضي :مالك وقال مذاء،اإل في قضاء وال النظر، غیر في أنزل إذا

 جامع من على إال �فارة وال قضاء ال أنه األظهر خر،آ خالفات وثمة فقط، فیقضي اإلمذاء

 �عید". �ه الجامع غیر و�لحاق
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ألن النص  جاء في المجامع، النص  القضاء والكفارة جاء في المجامع، و�لحاق غیره �ه �عید، إال 

 »یدع طعامه وشرا�ه وشهوته«ولذا جاء المنع من الشهوة،  ،سبة لمن أمنى �شهوةأنه �قوى �الن

النسبة للمني فهذه شهوة، أما مجرد خروج المذي لیس �شهوة، وعلى هذا ال قضاء وال �فارة، وأما �

 . وأما الكفارة فال، الكفارة خاصة �الجماع.فأقل أحواله القضاء

 طالب:...

 نعم؟ 

 طالب:...

 �صوم یوم ا مكانه، ال، یلزمه القضاء بال شك. :�عض الروا�ات نعم، جاء في

 صحیحه في حبان ابن أخرج وقد صائمة، وهي قبلها أنه یدل ال) صائم وهو: (قولها) تنبیه("

 هللا صلى- النبي أن �إسناده ساق ثم والتطوع، الفر�ضة في نسائه �عض �قبل �ان عائشة عن

 �ان ألنه ؛تضاد الخبر�ن بین لیس وقال: ئمة،صا وهي وجهها �مس ال �ان -وسلم علیه

 �انت إذا استعماله وترك حاله، �مثل هو لمن الفعل هذا جواز على ذلك �فعله ونبه ،إر�ه �ملك

 علیهن ترد التي األشیاء عند الضعف من النساء في ر�ب �ما منه علم ا ؛صائمة المرأة

 انتهى".

سها وهي مثل الرجل، الرجل قد �ملك، ال سیما إذا بال شك إذا ح ر  ك ت شهوة المرأة ما ملكت نف

نظر ا  ؛قوي إ�مانه، و�وجد من �قع في المحظور من الرجال والنساء و�كثرة في العصور المتأخرة

 .یراتلرقة الدین عند �ثیر من الناس وغلبة الشهوة و�ثرة المث

 طالب:...

 لز م الرجل بذلك فالمرأة مثله، نعم.، إذا أ  . النساء شقائق الرجالما دام أفسدت صومها تقضي ،نعم

 محرم وهو احتجم -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن" -عنهما هللا رضي- عباس ابن "وعن

 وأنه ،مفترقین المذ�وران األمران منه وقع أنه ظاهره: قیل ،البخاري  رواه ."صائم وهو واحتجم
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 صائم ا �كن لم ألنه واحد؛ وقت في ذلك �قع لم ولكنه محرم، وهو واحتجم صائم، وهو احتجم

  إحرامه". في

 ،ولذا قال وهو محرم وهو صائم، والعطف على نیة تكرار العامل �أنه قال: احتجم وهو محر م

ه تدل واحتجم وهو صائم، ودل  على التغایر، لكن الروا�ة األخرى احتجم وهو محرم صائم هذ

 .على االقتران على ما سیأتي

 في سفره في محرم ا �ان وال رمضان في لیس إذ الوداع، جةح في وهو إحرامه أر�د "إذا

  اعتمرها". التي عمره من شيء في وال الفتح، عام رمضان

 فدل على أنه لیس �محرم وهو في رمضان. ،ألنه دخل دخل مكة وعلى رأسه المغفر ؛نعم

 أصحاب إن :أحمد وقال ،روا�ات الحدیث وفي ذلك، �عرف لم أنه إال نفال   صام أنه احتمل "و�ن

 الحجام وأعطى احتجم هو إنما شر�ك فیه أخطأ: حاتم أبو وقال صیام ا، یذ�رون  ال عباس ابن

  الحجامة". هو إنما الثابت هذا فعلى حفظه، ساء وقد ،حفظه من �ه حدث وشر�ك أجرته،

 .حتجم وهو محر ما

دة، على جملة �ل عن إخبار أنه �حتمل "والحدیث  وقت، في حرمم وهو احتجم المراد وأن ح 

 اإلحرام اجتماع له یتفق لم أنه معرفة هذا على والقر�نة آخر، وقت في صائم وهو واحتجم

  �عید". فأمر اللفظ ذلك على وانتقاده شر�ك تغلیط وأما والصیام،

 ؟ وانتقاده؟ماذا

 طالب:...

 مع روایته لفظ صحة على والحمل ،�عید فأمر اللفظ ذلك على وانتقاده شر�ك تغلیط "وأما

  أولى". تأو�لها

وهذا في وقت االحتجام في وقت،  ،صحیح، إذ ا �یف �مكن تأو�لها؟ على أن �كون هذا في وقت

 نعم.
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 :وقالوا األئمة من األكثر الصائم تفطر ال أنها إلى فذهب ،صائم وهو احتجم فیمن اختلف "وقد

 علیه هللا ىصل- النبي أن" أوس بن شداد وهو: وعن أوس بن شداد لحدیث ناسخ هذا إن

 رواه .»والمحجوم الحاجم أفطر«: فقال رمضان في �حتجم وهو �البقیع رجل على أتى -وسلم

 البخاري  صححه قد الحدیث حبان، وابن خز�مة وابن أحمد وصححة الترمذي إال الخمسة

 إنه: الصغیر الجامع في السیوطي وقال من الصحا�ة، عشر ستة عن األئمة وأخرجه وغیره،

 طائفة ذهبت وقد له، ومحجوم حاجم من الصائم تفطر الحجامة أن على دلیل ووه متواتر،

 �فطر أنه إلى آخرون  وذهب شداد، لحدیث وأتباعه حنبل بن أحمد منهم ذلك إلى قلیلة

 الذي ما أدري  فال األول، الطرف في هذا �الحدیث عمال   �فطر ال فإنه الحاجم وأما ،له المحجوم

 ،له محجوم وال حاجم �فطر ال أنه القائلون  الجمهور وأما ؟�عض دون  ببعضه العمل أوجب

- النبي صحب ألنه ؛متأخر عباس ابن حدیث ألن منسوخ؛ �أنه هذا شداد حدیث عن فأجابوا

  عشر". سنة وهو ،حجه عام -وسلم علیه هللا صلى

 .-علیه الصالة والسالم-حجة الوداع سنة عشر �عني في آخر عمره 

  الشافعي". عن حكي �ذا ح،الفت عام صحبه "وشداد

وهو المتأخر ناسخ  ،�القول �النسخ رأى أن حدیث ابن عباس -رحمه هللا-ولذا حكم الشافعي 

لحدیث شداد وهو المتقدم؛ ألن حدیث شداد في رمضان، عام الفتح، وحدیث ابن عباس في حجة 

الجمع على �ل حال فقال �النسخ، و�ذا أمكن  -علیه الصالة والسالم-الوداع وهي في آخر عمره 

ال �صار إلى النسخ، و�ن قال �ه الجمهور، حمله �عضهم على أن الحجامة تفطر من تضعفه، 

أفطر الحاجم لما قد �صل إلى جوفه من دم  :�حیث �ضعف عن إتمام یومه، فمعنى قوله

المحجوم، وأفطر المحجوم إذ صار مآله إلى الفطر؛ ألن هذه الحجامة تضعفه عن تحمل 

على القول �النسخ وقال �ه األكثر فاألمر واضح ال شك أن حدیث ابن عباس متأخر، الصوم، و 

ألنه ال  ؛ن المراد �أفطر �عني آل صیامه إلى الفطرإ :والمتأخر ینسخ المتقدم، والذین �قولون 

ح ب منه الدم الكثیر، �حیث صار  �حتمل الحجامة مع الصیام، وعلى هذا �كون في حكمه من س 

تمام الصیام، فإنه �حكم �فطره �خالف الشيء الیسیر الذي ال �ضر وال یؤثر ال �قوى على إ

 .علیه
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وعلى �ل حال االحتیاط عدم الحجامة في نهار رمضان، وعدم التبرع �الدم في نهار رمضان،  

 .لكن لو اضطر اإلنسان إلى ذلك أو احتیج إلیه فإن في قول الجمهور مندوحة

 طالب: ...         

 �النسخ.نعم القول  

 بن جعفر قصة في أنس حدیث في ما النسخ و�ؤ�د إلي، أحب احتیاط ا الحجامة وتوقي: "قال

  مثله". سعید أبي حدیث من الحازمي أخرج وقد طالب، أبي

مثل ه مثل ه. الحازمي له �تاب في الناسخ والمنسوخ اسمه (االعتبار في الناسخ والمنسوخ من 

 .لنسخ في الحدیثاآلثار)، من أجود ما أ ل  ف في ا

 طالب: ...         

 .نعم مطبوع مرار ا 

 في وجدنا لكن ر�ب، بال ثابت »والمحجوم الحاجم أفطر« حدیث إن: حزم بن محمد أبو "قال

 �حرمهما ولم المواصلة وعن للصائم الحجامة عن نهى -وسلم علیه هللا صلى- أنه حدیث

- أنه سعید أبي حدیث یؤ�د ما شیبة بيأ ابن أخرج وقد صحیح إسناده أصحا�ه. على إ�قاء  

 فدل ،العز�مة �عد تكون  إنما والرخصة للصائم، الحجامة في رخص -وسلم علیه هللا صلى

 أنس حدیث لها و�دل ،الكراهة على یدل إنه :وقیل محجوم ا، أو حاجم ا �ان سواء النسخ على

 " -وسلم علیه هللا صلى- قاله إنما :وقیل اآلتي،

  ؟ماذا

 �عینه؟ في خاص نعم �غتا�ان الناس، الحاجم والمحجوم �غتا�ان الناس.في رجل 

، "في   الوحاضي". رواه ،الناس �غتا�ان وهما بهما مر أنه وهو خاص 

 الوحاضي نعم.
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- هللا رسول قال إنما :قال أنه الصنعاني األشعث أبي عن ر�یعة بن یز�د "رواه الوحاضي عن

 ابن الناس، وقال �غتا�ان �انا ألنهما ؛»له والمحجوم الحاجم أفطر«: -وسلم علیه هللا صلى

  أعجو�ة". إنه: التأو�ل هذا في خز�مة

 � عد � عد.

 لو �انت الغیبة! من سلم ومن: أحمد وقال الصائم، تفطر الغیبة إن :�قول ال �ه القائل "ألن

  صوم". لنا �ان ما تفطر الغیبة

-ة و�غتاب الناس، ال، إنما هذا من ورعه ولو سمعنا هذا عن اإلمام أحمد �سترسل في الغیب

؛ ألنه مع ورعه �عتبر مجرد الكالم في الناس ألدنى سبب أو لحاجة من هذا الباب -رحمه هللا

 .یما في مثل هذا الشهرو�ال فمقامه أعظم من أن �غتاب الناس ال س -رحمه هللا-ورع ا منه 

 مثل الصوم، أجر سقوط على �الغیبة اإلفطار الشافعي وحمل ،القول هذا الشافعي هوج   "وقد

 ،�اإلعادة �أمره ولم ،»له جمعة ال«: �خطب والخطیب للمتكلم -وسلم علیه هللا صلى- قوله

  خز�مة". ابن قال �ما أعجو�ة لجعله وجه فال وحینئذ ،األجر سقوط أراد أنه على فدل

 طالب:...

 إنما �غتا�ان الناس؟

 طالب:...

 سنده؟ ماالوحاضي هذا ، تبثاب أم لیسثابت ال ال ال، 

 طالب:...

 ولن یذ�ر نعم.

 من شيء وصول �أمن ال فألنه الحاجم أما لإلفطار، تعرضهما �إفطارهما المراد: البغوي  "وقال

 إلى فیؤول ،الدم �خروج قوته ضعف �أمن ال فألنه المحجوم وأما المص، عند جوفه إلى الدم

 الحاجم أفطر« :-وسلم علیه هللا صلى- قوله إن: التأو�ل هذا رد في تیمیة ابن قال اإلفطار،

 صلى- والنبي صومهما �قاء �عتقد أن �جوز فال ،لهما الفطر حصول في نص »والمحجوم له
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 �قرنه أن غیر من إطالقا القول هذا أطلق وقد سیما ال �الفطر، عنهما مخبر -وسلم علیه هللا

  الفطر". ر�ةمقا یر�د أن جاز فلو مراد، غیر ظاهره أن على تدل �قر�نة

 نعم.

ا ذلك لكان حقیقته "دون  : انتهى. للحكم تبیین ا ال تلبیس   دل الذي هو هذا أن في ر�ب وال قلت 

  قوله". علیه

ألن مثل هذا االحتیاط فیه شيء، لما تحكم علیه �الفكر ثم یذهب فیكمل فطره و�أكل و�شرب 

إفساد صومه، فاالحتیاط في  فيبت تسب؟ أفعلماذا ما دام أنا مفطر مفطر،  :و�طأ امرأته و�قول

مثل هذا إذا قلت له: أفطرت، ما سلمت من أن �قع �سبب قولك محظور، و�ذا قلت له: لم تفطر، 

فاالحتیاط في  »أفطر الحاجم والمحجوم«�قول:  -علیه الصالة والسالم-فاألمر �ذلك، والنبي 

 ؟ مثل هذا، ما هو

 طالب: ...         

 ما أدري �هللا. 

 ...لب:طا

و�حتجم �اللیل و�تبرع �اللیل، لو حصل هناك  ،اإلحكام؟ أن تتقى الحجامة �النهار، �قدر اإلمكان

ضرورة من إسعاف وشبهه واحتیج إلى الدم أو حصل ضرر شدید �مناسبة أو �سبب �ثرة الدم 

في شخص ما أر�د إخراج شيء منه �حجامة أو �غیرها فالضرورة تقدر �قدرها، وحینئذ  �كون 

لكن من  ،ول قول الجمهور �النسخ، وفیه مندوحة، لكن مع عدم الحاجة ال شك أن االحتیاطالق

 .؟ ال�مل أكلك وشر�ك ،وقعت منه الحجامة مثال  تقول له: أفطرت

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...
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ا�أتي  االحتیاط من جهة أخرى، ال یلزمه لزوم القضاء، ال سیما وأن قول الجمهور له وجه،  أ�ض 

ح بهذا، فاألمر فیه سعةقضى من �اب االحتیاط من �اب إبراء الو لكن   .لذمة ن ص 

 طالب:...

 من هو؟ 

 فطر. المذهب عند الحنابلة �ما هو معروف.تالحجامة  یرى أن .نعم

 أبي بن جعفر أن للصائم الحجامة �رهت ما أول: "قال -عنه هللا رضي- مالك بن أنس "وعن

 ثم ،»هذان أفطر«: فقال -وسلم علیه هللا صلى- يلنبا �ه فمر صائم، وهو احتجم طالب

 ."صائم وهو �حتجم أنس و�ان ،للصائم الحجامة في �عد -وسلم علیه هللا صلى- النبي رخص

 لحدیث النسخ أدلة من أنه وتقدم ،علة له تعلم وال ثقات، رجاله إن :قال وقواه الدارقطني رواه

 شداد".

 ین؟أ

 طالب:...

فهو ناسخ  ،ظاهر في القول �النسخ، وحدیث ابن عباس متأخر بال شكعي �الم الشاف على �ل   

ال الحكم �ختلف، فحدیث أفطر الحاجم والمحجوم صر�ح في المراد،  :عند الجمهور، والذي �قول

أفطر احتجم وهو صائم وهو محرم ما اتفق له أن أحرم وهو  -علیه الصالة والسالم-و�ونه 

ائم هذه وهم من الراوي، نعم احتجم وهو محرم صحیح، و صصائم، و�عضهم قال: وهو محرم وه

 .أن االحتیاط ترك الحجامة �النهاروعلى �ل حال مثل ما ذ�رنا 

 طالب:...

على حدة،  :كل واحد على حدة، لكن حدیث ابن عباس �قتضي أن الحجامة غیر مفطرة إذا قلنا

فمعنى هذا  ،ما فیه إشكال حیحاحتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، والحدیث في الص :إذا قلنا

 ،احتجم وهو صائم فلم �فطر، فعلى هذا الحجامة ال تفطر الصائم -علیه الصالة والسالم-أنه 

 .ما دخل ال مما خرج، على ما سیأتيوأن الفطر م ،وهي مستند الجمهور، في أنها ال تفطر
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 وهو رمضان في اكتحل -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن" -عنها هللا رضي- عائشة وعن"

  شيء". الباب هذا في �صح ال الترمذي: وقال ،ضعیف �إسناد ماجه ابن رواه ."صائم

وعلى هذا  ،العین لیست �منفذ إلى الجوف ال �صح في الكحل ال إثبات وال نفي، وعلى �ل   

 وقد یوجد هذا، ،فاالكتحال ال �فطر الصائم، نعم إن وجد طعم القطرة أو الكحل في حلقه فابتلعه

ما هي لیست �منفذ طبیعي، إنما قد یوجد، األذن منفذ إلى الحلق، لكن العین لیست �منفذ، فإذا إن

د الطعم فابتلعه حینئذ  �فطر، وقد ینفذ الطعم إلى الحلق من غیر المنافذ الطبیعیة �ما لو وطأ  و ج 

 .، �حس �طعم، والباد�ة �عرفون هذاحنظلة مثال ، هذا مجر ب

 تعرف الحنظل؟

 ...طالب:

 اسمه؟  ماتعرف الشاري �ا أشرف 

 طالب: ...         

 �سمونه عندنا؟ ماذا حنظل نعم،  

 .شاري نعم شاري 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ...         

 م ر م ر شدید المرارة. ،نعم 

 طالب:...

 تجر�ه وتعرفه؟ كیف

 طالب:...
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 . لة ووطأتها في قدمك وجدت طعمهاهذه لو أحمیت الحنظ

        .  طالب: ..

 نعم؟  

 طالب: ...         

 ما �طاق.ه شك أنه �هللا هذا ما ندري، إذا أ ك ل؟ هو مرارته شدیدة ما فی 

 طالب:...

 ال ال شدید شدید.

 طالب:...

 ما جر�نا. ، �شيء من طعمه، على ما قالوا، نحنلكن هو قد �حس �طعمه ،ال، هو ما �فطر

 طالب:...

 .ال ال

 المبارك وابن سفیان قول وهو �عضهم فكرهه للصائم الكحل في علمال أهل واختلف قال: "ثم

 وخالف انتهى، الشافعي. قول وهو للصائم الكحل في العلم أهل �عض صورخ   و�سحاق، وأحمد

 دخل مما الفطر« :-وسلم علیه هللا صلى- لقوله �فطر إنه :فقاال لیلى أبي وابن شبرمة ابن

  ".»خرج مما ولیس

 ؟ارجخ أمهذا داخل 

 طالب:...

 ابن شبرمة وابن أبي لیلى؟ ما دلیل

 طالب:...

 �قول؟ماذا ؟ أم لیسهذا حدیث هذا مخر ج 
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 طالب:...

 الفطر؟

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 .�صله لكن البیهقي أعلى

 طالب:...

 نعم.

 او�نم ،�منفذ لیست العین ألن ؛داخال   �ونه نسلم ال �أنا عنه: وأجیب دخل فقد طعمه وجد "و�ذا

 وحدیث �فطر، وال ف یه، في طعمه فیجد �الحنظل قدمیه یدلك قد اإلنسان فإن المسام، من صل�

  شیبة". أبي ابن عنه ووصله ،عباس ابن عن البخاري  علقه ،دخل مما الفطر

 ؟ من قول ابن عباس.ا�عني من قوله موقوف  

 فقال »الصائم تقهلی«: اإلثمد في قال -وسلم علیه هللا صلى- عنه داود أبو أخرجه ما "وأما

 ".منكر هو :معین بن �حیى لي قال :داود أبو

 ال شك، نعم.

 طالب:...

 هذه منافذ بال شك.

 طالب:...

للحلق ثم ابتلعه هذا ألنها لیست �منفذ، أما األذن واألنف، �عني إذا وصل  ؛العین ال �أس ،ال

 .مفطر بال شك
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 طالب:...

في الغالب أنه ال �صل، والذین �جدون الطعم في ذ، �عني لیست �منف ،�هللا في الغالب ما �صل

یتسرب منها ما یدري، �جد  ،نعمالغالب أنه یتسرب من ق ب ل األذن، وهو ما یدري، هذا غالب ا، 

 الطعم.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 احتلم. ،، احتلمنعم

 طالب:...

 ائم.ت ص�الغ في االستنشاق إال أن تكون صائم ا، �ل المنافذ یتحفظ منها وأن

 طالب:...

 �عني من غیر قصد �عد أن تحفظ ال �أس.

 طالب:...

 رماه؟ أوفابتلعه 

 طالب:...

 .فابتلعه �فرض أنه من أي منفذ �انإذا ابتلعه دل على وجود شيء، في حلقه 

 وهو نسي من«: وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال :قال -عنه هللا رضي- هر�رة أبي "وعن

 هو فإنما« :الترمذي روا�ة وفي ،»وسقاه هللا أطعمه فإنما صومه تمفلی شرب أو فأكل صائم

 رمضان في أفطر من« هر�رة: أبي حدیث من أي وللحاكم علیه، متفق .»إلیه هللا ساقه رزق 
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 و�نما الجماع، �عم »أفطر من« لفظ: في وورد ،صحیح وهو »�فارة وال علیه قضاء فال ناسی ا

  العید". دقیق ابن قاله �ما النسیان في البالغ لكونهما ؛والشرب األكل خص

؛ ألنه إن ن ما ینسى و�جامع في نهار رمضانلك ،نعم غالب ا أن اإلنسان ینسى و�أكل و�شرب

نسي ما نسیت الزوجة، و�ن نسي في أول األمر ما نسي في آخره؛ ألن هذا �طول أمده. إال إذا 

  من النسیان.ى ال، و�ال خشي أن یتناسا �ان مثل �عض الناسكان إال إذ

 لداللة ذلك؛ �فطره ال فإنه ،لصومه ناسی ا جامع أو شرب أو أكل من أن على دلیل "والحدیث

  صومه". فلیتم :قوله

النص  في األكل والشرب، على �ل حال النص  في األكل والشرب، فإلحاق الجماع �ه مع أنه 

لیس لیس من �اب اإللحاق  �ه �ختلف معه في الحكم؛ إ�جاب الكفارة و��جاب القضاء، إلحاقه

 التام لالختالف في الحكم، فما �قاس الجماع على األكل والشرب؛ لالختالف في الحكم.

 طالب:...

ال ال، إذا  ،النهار ما طلع و�أكل :و�قول یرى �جلس في غرفة مظلمة وال ما ما هو  ،إذا لم �فر  ط

 ال �أس.فلم �فرط واحتاط إلى ذلك، وع رف �احتیاطه 

 .:..طالب

من بیصبر لذاك الوقت للمجامعة هذا؟ ال ال، هذا تفر�ط هذا، هذا تفر�ط استیقظ من النوم تفر�ط، 

وش استیقظ من النوم؟ أخبرك مثل واحد �سأل �سأل اللجنة الدائمة �قول إنه متعود على مرة في 

ان، ال هذا ستع المأول اللیل ومرة في آخره، فانتبه في آخر اللیل لما تبین له أنه قد أذن، هللا

 تفر�ط تفر�ط.

 طالب: ...         

 نعم. 

 طالب: ...         

 ؟ماذا
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 طالب:...

هذا ر�ن، ر�ن من أر�ان  ،، هذا صیامآخر اللیل اتر�ه ، خلأنت احتط، نعم. احتط لنفسك

 اإلسالم ما هو بلعبة.

 طالب:...

 .له واجب هذا ر�ن من أر�ان اإلسالم، االحتیاط :لكن أقول لك

  حقیقة". صائم هأن "على

 أنت موجود في أول األمر في اإلسالم؟

 طالب:...

شيء  هما فی ء�عني �عد العشا اإلسالم، أول ما شرع الصیام، لو أنت موجود في أول األمر في

 ي أول األمر ثم انتبهت خالص فاتك.خالص، تأكل المغرب وخالص، تلزم. أو نمت ف

 طالب: ...         

 ال بد من االحتیاط. ،ذا ر�ن من أر�ان اإلسالم، هال ال ال، االحتیاط

 طالب:...

 .وفعال   لنتعلم قوال   ؛نعم

  عیسى". بن وأحمد والباقر علي بن وز�د الجمهور قول "وهذا

أهل الورع والتحري  :تقول �ا عمر؟ أقولماذا ما سأل هذا السؤال، و  انظر الذي ما عنده نیة

 والتثبت ما �سأل.

 طالب:...

 نعم.
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 ر�ن المفطرات عن اإلمساك ألن قالوا: �فطر أنه إلى غیرهم وذهب والفر�قین، �حیى مما"واإل

 وتأولوا ناسی ا، �ان و�ن اإلعادة علیه تجب فإنه الصالة من ر�ن ا نسي من حكم فحكمه الصوم

 علیه قضاء فال قوله: �أن وأجیب المفطرات، عن إمساكه فلیتم المراد �أن صومه فلیتم :قوله

  له". قضائه وعدم صومه صحة في صر�ح رة�فا وال

ا أفطر  عند اإلمام مالك إذا أكل أو شرب ناسی ا �فطر، لكن ال �فارة علیه، لو أكل أو شرب عامد 

 مع الكفارة.

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

 هللا المستعان نعم.

 الرحمن عبد بن والولید المقبري  وسعید رافع أبي روا�ة في القضاء إسقاط الدارقطني أخرج "وقد

 علیه -علي منهم الصحا�ة من جماعة �ه وأفتى هر�رة، أبي عن �لهم �سار بن وعطاء

 سقوط وفي حزم، وابن المنذر ابن قاله �ما عمر، وابن هر�رة وأبو ثابت بن وز�د -السالم

ا، �عضها �شد أحادیث القضاء  قیاس فهو الصالة على القیاس وأما بها، االحتجاج و�تم �عض 

، مقابلة في ألنه ار؛عتباال فاسد   األصل". في منازع أنه على النص 

وهذا فعل األكل في نهار رمضان والشرب فعل، وما قاسوه علیه في الصالة ترك، فرق بین الفعل 

والترك، فالنسیان ینزل الموجود منزلة المعدوم، وال ینزل المعدوم منزلة الموجود، إنما یتم القیاس 

ال بد أن �أتي �ه، أكل أو شرب فعل، إ�جاد  اترك ر�ن، لو ترك ر�ن  و بفیما لو زاد ر�ن ا، ما ه

ا صالته صحیحة. اناسی   ا، ال شيء علیه، لكن لو زاد ر�ن  افعل ناسی    في الصالة أ�ض 

 طالب:...

أعطني  هیاعبد هللا؟  معدوم منزلة الموجود، تكمل �ا أ�االموجود منزلة المعدوم، وال ینزل الینزل 

 إ�اه.
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 -وسلم علیه هللا صلى- النبي عند �انت أنها"الصحابیات  لبعض موالة عن أحمد خرجأ "وقد

 ما �عد اآلن الیدین: ذو لها فقال صائمة أنها تذ�رت ثم منها، فأكلت ثر�د من �قصعة فأتي

 هللا ساقه رزق  هو فإنما صومك أتمي«: -وسلم علیه هللا صلى- النبي لها فقال شبعت!

 فقال: وطعمت صائم ا أصبحت له: فقال هر�رة أبي إلى جاء إنسان ا أن الرزاق عبد وروى  »إلیك

 تتعود لم إنسان أنت: هر�رة أبو قال فطعمت، فنسیت إنسان على دخلت ثم قال: �أس ال

 الصیام".

اما تعود الصیام، صحیح  ،ما تعود الصیام ، األكل والشرب أن الناس أول یوم من رمضان أبد 

 ،ا یتورعون عن األكل والشرب أو ینسون أنهم مفطرون في یوم العیدولذكثیر، لكن إذا اعتادوه، 

�عني �أنه صا�م صیامه نفسه، فاإلنسان على  ،في یوم عید الفطر، �ثیر منهم إذا ق د  م له شيء

 ، �هللا أعلم، انتهى.ما تعود

 على محمد. اللهم صل   

 


