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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد

َفَسدَ  لصوِمو ذاكًرا عامًدا دم   وَظَيرَ  اْحَتَجمَ  أو َحَجمَ  أو:  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 وسبب ، والالحق السابق الخالف ذات ، الفقو في المشكمة والمسائل ، الذيول ذات المسائل من الحجامة مسألة
 لم منسوخة األحاديث أن رأى فمن ؟ منسوخة أو ثابتة اجةبالح التفطير في جاءت التي األحاديث ىل:  الخالف

 .  والمحجوم الحاجم تفطير عمى الحديث داللة بقاء رأى محكمة رآىا ومن ، بالحجامة الفطر ير

 .  نفسو حجم( : احتجم أو) ، غيره حجم أي( : حجم)
 كمية يقيد لم ، اإلطالق سبيل ىعم جاء وىذا ، يفطر ال الدم يظير لم فإن ، الدم ظيور من بد ال( : دم وظير)

 قميال أم كثيرا الدم كان سواء ، يفطر الصائم فإن الحجامة حصمت إذا:  ذلك معنى ، كثيرة أو قميمة ىي ىل ، الدم
 . 

 موضع أي في احتجم إذا:  ذلك معنى ، الظير أو الكتفين أو الرأس حجامة ىي ىل ، الموضع المؤلف يقيد ولم
 .  صيامو مىع يؤثر فإنو ، جسده من

 :  قولين عمى خالف محل المسألة وىذه

 رأي فيو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أصحاب من عدد إليو ذىب ، الصائم تفطر الحجامة أن:  األول القول
 وابن خزيمة وابن واألوزاعي إسحق رأي وىو ، عنيم اهلل رضي ، وعائشة ىريرة وأبي عمر وابن موسى وأبي عمي

 ابن اإلسالم شيخ واختيار  الحنابمة، مذىب مفردات من وىو ، والحسن وعطاء ميدي وابن ومسروق ، المنذر
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، عثيمين ابن وشيخنا القيم وابن تيمية

 :  تيمأدل

 أخرجو ،[ والمحجوم الحاجم أفطر] :قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، خديج بن رافع عن :األول الدليل
 اإلمام وقال ، المديني وابن والبخاري أحمد اإلمام وصححو ، مصنفو في الرزاق وعبد والترمذي أحمد اإلمام

 .  الباب في شيء أصح:  أحمد واإلمام البخاري

 إال الخمسة أخرجو ، (والمحجوم الحاجم أفطر) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ثوبان حديث :الثاني الدليل
 .  نوويال وصححو ، الترمذي

 لثماني   ، يحتجم وىو بالبقيع رجل عمى مر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، أوس بن شداد حديث :الثالث الدليل
 البخاري وصححو ، الترمذي إال الخمسة أخرجو ، (والمحجوم الحاجم أفطر) :فقال ، رمضان من خمت عشرة

 .  والنووي
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 عميو اهلل صمى النبي أن ، البخاري صحيح في الثابت ، اسعب ابن بحديث منسوخة بأنيا:  األحاديث نوقشت
 .  والبييقي والخطابي حزم وابن اهلل رحمو الشافعي اإلمام بو النسخ ذكر وقد ، صائم محرم وىو احتجم ، وسمم

 ولذا ، وغيرىما اإلسالم وشيخ ، اهلل رحمو أحمد اإلمام ذكر كما ، شاذة لفظة( صائم وىو) لفظة بأن:  وأجيب
 راويا إال ، يذكروا لم عنيما اهلل رضي عباس ابن عن الرواة ألن ؛ إخراجيا عن اهلل رحمو مسمم اإلمام رضأع

 .  واحدا

 أو السنن في األخرى واألحاديث ، البخاري صحيح في فيو ، يعضده والقياس ، أصح عباس حديث بأن:  رد
 صحة عمى بناء وىذا ، األخرى األحاديث مىع مقدم عباس ابن فحديث ، أحمد اإلمام ومسند الرزاق عبد مصنف
 .  فييا داللة فال بشذوذىا قيل إذا أما ،( صائم وىو) لفظة

:  مثل الداخل ، وخارج داخل:  قسمين إلى تنقسم المفطرات فإن ، المفطرات أصول عمى القياس :الرابع الدليل
 أنو مع ، ونحوه بجماع المني وخروج ، ستمناءواال ، القيء:  مثل والخارج ، مقاميما يقوم وما ، والشراب الطعام
 فتقاس ، خارج والحجامة ، المفطرات أصول عمى قاسوا لكنيم ، الجماع حال مني منو يخرج لم لو حتى يفطر
 يؤدي فإنو ، عمدا اإلنسان استقاء فإذا ، البدن يضعف لكونو الخارج منعت إنما الشريعة إن ثم ، يخرج ما عمى
 ىو الذي المني بخروج وفتوره الجسد ضعف إلى يؤدي فإنو ، جامع أو منو المني خرج اإذ كذلك ، ضعفو إلى

 .  الدم وىي ، والشراب الطعام خالصة خرجت فقد ، احتجم إذا وكذا ، الدم خالصة

 رأي وىو ، سبق كما العكس عنو ونقل ، عمر ابن عن نقل ، مطمقا الصائم تفطر ال الحجامة أن:  الثاني القول
 من طائفة رأي وىو ، عنيم اهلل رضي سممة وأم سعيد وأبي وأنس ، عنيما اهلل رضي عباس وابن عودمس ابن

 والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، والشعبي والثوري واألوزاعي والنخعي وعروة المسيب ابن:  مثل ، السمف
 .  والظاىرية رواية في والحنابمة

 :  تيمأدل

 في وىو ، صائم محرم وىو احتجم وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، السابق عباس ابن حديث :األول الدليل
 .  البخاري صحيح

 أجل من إال ، ال:  قال ؟ لمصائم الحجامة تكرىون أكنتم" :سئل أنو عنو اهلل رضي أنس عن :الثاني الدليل
 كأنو ، الرفع إلى إشارة وفييا ، عنيم اهلل رضي الصحابة من الكراىة بأن يشعر وىذا ، البخاري أخرجو" الضعف

 يكرىونيا فكأنيم ، الضعف أجل من إال ال:  فقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي زمن في تكرىونيا أكنتم:  قال
ذا ، الضعف بسبب احتياطا  .  يومو إكمال عدم إلى أدى ضعف وا 

 رضي طالب أبي بن جعفر أن لمصائم الحجامة كرىت ما أول ": قال،  عنو اهلل رضي أنس عن :الثالث الدليل
 عميو اهلل صمى النبي رخص ثم ،( ىذان أفطر) :فقال وسمم عميو اهلل صمى النبي فمر ، صائم وىو احتجم عنو اهلل

 أعمم وال،  ثقات رواتو:  وقال ، الدارقطني أخرجو ، صائم وىو يحتجم أنس وكان ، لمصائم الحجامة في بعد   وسمم
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 ورخص أذن ثم ، أوال الحجامة من منع ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، بالنسخ يشعر الحديث وىذا ، عمة لو
 الحديث ىذا أن عمى ، النووي وتبعو ، اهلل رحمو البييقي بو استدل ولذا ، منع بعد إال يكون ال والترخيص ، فييا
 وىو يحتجم كان وأنس ، السابقين عباس وابن أنس حديث في كما التفطير بعدم بالحجامة التفطير نسخ أدلة من

 .  رواه ما بمقتضى ويعمل ، صائم

 في إال ، خرج فيما ال ، دخل فيما أنيا المفطرات في األصل فإن ، المفطرات أصول عمى القياس :الرابع الدليل
 دلت لكن ، خروج ففيو ، األربعة األئمة رأي وىو ، فيو الحديث ثبوت عمى بناء ، القيء:  وىي ، واحدة حالة
 .  فقط يفطر الذي ىو الخارج ىذا أن عمى السنة

 الذي عباس ابن أثر عمى مبني كمو وىذا ، خارجا بل داخال ليس وىو ، يفطر المني خروج بأن:  يناقش وىذا
 في ، عنو اهلل رضي الصحابي من اجتياد وىذا" خرج مما وليس دخل مما والفطر" قال ، وغيره البييقي أخرجو
 .  أفطر احتجم إذا الصائم أن رأوا الذين ، اآلخرين لصحابةا اجتياد مقابل

 لكن ، النزاع محل في فيصال لكانت( صائم وىو) لفظة صحت ولو ، قوية واألدلة ، مشكمة المسألة ، ترون وكما
 .  يضعفونيا األئمة

 :  الراجح

 حديث في جاءت التي ، ثابتة التفطير أدلة دامت وما ، الصائم تفطر الحجامة أن يرى كان ، اهلل رحمو شيخنا
 تنيض بأدلة الثاني القول أصحاب جاء فإذا ، قائمة تزال ال فإنيا ، خديج بن ورافع ، أوس بن وشداد ثوبان

 تكون أن إلى ترقى ال الثاني القول أصحاب  أدلة أن ، أعمم واهلل لي يبدو لكن ، بقوليم أخذ األدلة ىذه لمقاومة
 األئمة من طائفة برأي أخذ فقد ، الثاني القول إلى ذىب ومن ، األئمة من طائفة رأي وىذا ، تقدم لما ناسخة
 .  أعمم واهلل مفطرة فالحجامة أيضا،

 :  بالحجامة التفطير عمة

 قوارير استخدم سواء ، حال كل عمى والمحجوم مالحاج فيفطر ، معقولة غير ، تعبدية العمة أن عندىم األصحاب
 .  باليد بل بالفم تمص ال قوارير أو ، بفمو يم صيا

 إلى وذىبوا ، طائفة ومعو ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره ، المعنى معقولة العمة أن إلى األصحاب بعض وذىب
 أما ، فيفطر جوفو إلى فيصل حمقو إلى الدم يذىب وقد ، الدم قوارير يمص فألنو الحاجم أما ، معقولة العمة أن

 ضعيفا فيبقى ، خرج( الدم) طعامو خالصة ألن ، بدنو ضعف احتجم إذا نوأل ؛ ظاىرة فيو فالعمة المحجوم
 الدم مص فييا يحصل ال بمحاجم يحجم اإلنسان كان إذا ، العمة ىذه عمى وبناء ، يومو صوم يستطيع ال متيالكا
 ألنو ؛ معو ومن اإلسالم شيخ قول عمى فطري وال ، األصحاب قول عمى فطريف ، اآلن ىو كما ، باليد بل ، بالفم
 .  الدم يمص لم

 :  والشرط الفصد
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 .  سابقتيا عمى مترتبة المسألة ىذه

 .  عرضا العرق شق:  الفصد

 .  طوال العرق شق:  الشرط

 :  المذىب في وجيين عمى خالف المسألة في  ، غيره أو نفسو اإلنسان فصد فإذا

 رحمو اإلسالم شيخ اختيار وىو ، منو سيخرج الدم ألن ؛ ةمعقول العمة أن عمى بناء وىذا ، يفطر:  األول القول
 .  الصائم فسيضعف الطعام خالصة وىو الدم خرج فإذا ، اهلل

 إال يفطر فال عميو بناء ، المعنى معقولة غير العمة ألن ؛ المذىب وىو ، والشرط بالفصد يفطر ال:  الثاني القول
 .  عمييا النص جاء التي بالحجامة

 إذا وكذا ، مفطرا كبيرة بكميات الدم سحب كان ، معقولة العمة إن:  قيل فإن ، الدم سحب مسألة اعميي ويترتب
 .  الدم بإخراج اإلنسان بدن ضعف وىي ، معقولة العمة ألن ؛ أفطر بالدم تبرع

 كان نوا   ، الفطر وقت إلى يؤخر أن إما:  يقال ؟ دم إلى يحتاج مريض ىناك كان إذا العمل ما:  قائل يقول قد
 الفطر يجوز أنو عمى العمماء نص كما ، اليوم بدل يوما ويقضي ، الدم وأعطى وأفطر، اإلنسان بادر سييمك
 أجل من تفطرا أن والمرضع لمحامل جاز كما ، الحريق إطفاء في وكذا ، الفطر إلى احتاج إذا الغريق إلنقاذ
 .  ولدييا

َفَسدَ  لصوِمو ذاكًرا عامًدا دم   وَظَيرَ  اْحَتَجمَ  أو مَ َحجَ  أو:  قال  . 

 :  شروط بيا التفطير في يشترط السابقة المفطرات

 الجيل ، بالحكم الجيل أم بالحال الجيل كان سواء ، يفطر ال جاىال كان فإن ، عالما اإلنسان يكون أن -أ
 مفطر غير أنو يحسب مفطرا يتناول أن:  بالحكم يلوالج ، فييا يفطر أن لو يجوز حال في أنو يظن أن:  بالحال

 . 

 :  أدلة وليم

 { . أَخْطَأْوَب أَوْ وَّسِينَب إِن تُؤَاخِزْوَب لَب سَبَّنَب} تعالى قولو :األول الدليل

 حَتَّى} اآلية مع قصتو في ، عنو اهلل رضي عمار فحديث ، بالحكم الجيل عمى الدليل وأما :الثاني الدليل

لى أسود عقال إلى عمدت ، {الْفَجْشِ مِهَ الْأَسْىَدِ الْخَيْطِ مِهَ الْأَبْيَضُ الْخَيْطُ لَكُمُ يَتَبَيَّهَ  فجعمتيما أبيض عقال وا 
 ذلك لو فذكرت سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول عمى فغدوت لي يستبين فال الميل في أنظر فجعمت وسادتي تحت
 .  بالحكم جيل ىذا ، البخاري أخرجو ( رالنيا وبياض الميل سواد ذلك إنما)  :فقال

 النبي عيد عمى ، غيم يوم في أفطروا أنيم ، عنيا اهلل رضي أسماء حديث بالحال الجيل ودليل :الثالث الدليل
 فييا والمسألة ، بالقضاء وسمم عميو اهلل صمى يأمرىم ولم ، ذلك بعد الشمس طمعت ثم ، وسمم عميو اهلل صمى
 .  الحال ىذه في قضاء ال أنو لراجحوا ، السمف بين خالف
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 .  يفطر لم ناسيا كان فإن ، ذاكرا يكون أن -ب

 ، صومو فميتم ناسيا شرب أو أكل من] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث -
 .  عميو متفق [وسقاه اهلل أطعمو فإنما

 .  مختارا يكون أن -ج

[ عميو استكرىوا وما والنسيان الخطأ ألمتي عفي] ، يفطر لم اإلفطار عمى اإلنسان أكره فمو ، المكره بو يخرج
 .  واأللباني حبان ابن وصححو ، والبييقي ماجو ابن أخرجو

 .  عامدا يكون أن -د

 فعمت قد:  قال وجل عز والرب ،( أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا) يفطر لم المفطر فعل في مخطئا كان فإن
 .  

 :  ناسيا الفطر

 :  خالف ؟ يفطر فيل ناسيا احتجم أو باشر أو شرب أو أكل إذا

 كابن ، السمف من طائفة إليو ذىب ، صحيح فصومو جاىال أو مكرىا أو ناسيا مفطرا فعل من:  األول القول
سحق والثوري واألوزاعي ذئب أبي وابن وطاوس عطاء رأي وىو ، ىريرة وأبي عمر  الحنفية مذىب وىو ، وا 

 .  آخر حكم عندىم فمو الجماع إال كميا لممفطرات عام الحكم وىذا ، والحنابمة والشافعية

  :  تيمأدل

 .  فعمت قد:  قال ،( أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا) اآلية عموم :األول الدليل

 عميو متفق( وسقاه اهلل أطعمو نمافإ ، صومو فميتم ناسيا شرب أو أكل من) السابق ىريرة أبي حديث :الثاني الدليل
ضافة ، اهلل إلى واإلسقاء اإلطعام وأضاف ، صيامو صحة عمى فدل باإلتمام أمر والنبي ،  تدل اهلل إلى الفعل وا 

 .  بالفعل مؤاخذ غير المكمف أن عمى

 ماجو ابن أخرجو( عميو استكرىوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن لي تجاوز اهلل إن) السابق الحديث :الثالث الدليل
 .  واأللباني حبان ابن وصححو والبييقي

 ، والحج كالصالة وسيوه عمده يختمف ما محظوراتيا في فكان ، وتحميل تحريم ذات عبادة أنيا :الرابع الدليل
 تدل لكن ، بعيد قياس ، مثمو الصيام فكذلك ، يبطمو ال والسيو الخطأ ، الحج وكذلك ، سيوىا يبطميا ال فالصالة

 .  العامة النصوص عميو

 إليو ذىب وىذا ، صحيح غير صومو فإن ، جاىال أو مكرىا أو ناسيا شرب أو الصائم أكل إذا:  الثاني القول
 .  مالك اإلمام شيخ ربيعة رأي وىو ، المالكية
 :دليميم



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  4_12  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
6 

 جامع إذا ناإلنسا ، كالجماع ، النسيان حال في فكذلك ، العمد حال في المفطرات مع يصح ال الصوم ألن -
 .  النية ترك ومثل ، صحيح غير صومو فإن ناسيا

 :  وجيين من مناقش القياس وىذا

 .  النص مقابل في قياس أنو:  األول الوجو

 .  عميو متفقا عميو المقيس األصل يكون أن بد وال ، سيأتي كما فييا مختمف مسألة عمى قياس أنو:  الثاني الوجو

 :  الراجح

 سمعنا ، مباشرة نسمم نصا سمعنا إذا ، النص نحترم أن لنا وينبغي ، النص لوجود ، أعمم هللوا األول القول ىو
 أن ، الواجب ىذا ، وطاعة سمعا:  أمره إذا لسيده يقول والعبد ، وجل عز لموالنا عبيد ألنا ؛ مباشرة ننقاد ، وأطعنا
 يا:  تقول ، يكون ما أجمل من ىذا ، بالطاعة يتمذذ أن لسيده طاعتو حال في لمعبد وينبغي ، مطواعا يكون

 وأن ، السيد عنك يرضى ألن أدعى ىذا فإن ، بخدمتو ويتمذذ ، لك عبدا أكون أن الشرف ولي ، عبدك أنا مواالي
 عمينا يحل أن اهلل نسأل ، مطموب أعظم ىو ىذا الرضا عميك يحل السيد وكون ، تطمب وما تريد ما يعطيك
 النص يعارض ال ، منقادا يكون أن السنة أو الكتاب من النص جاء إذا ممسممل فينبغي ، والمسممين رضوانو
 يفعل كما ، الخ ،، لعل ؟ السبب ما ؟ لماذا ، نص كل في عقمو اإلنسان يدخل أن العظمى المصيبة ، بالعقل
دخال النصوص حمحمة في ويبدأ ، بعضيم  وغيره القيم ابن ذكر كما ، داللتيا فيبطل ، فييا العقمية االحتماالت وا 

 ربما ،، لو ، احتمال عميو يرد إال شيء من ما ألنو ؛ داللتيا يبطل النصوص في العقمية االحتماالت إدخال أن ،
 ، التعبد من القوة تمك عنده ليس اإلنسان ويجعل ، النص داللة يبطل االحتماالت ىذه إيراد ،، كيف ،، لعل ،،
 وَسَسُىلِهِ اللَّهِ إِلَى دُعُىا إِرَا الْمُؤْمِننِيَ قَىْلَ كَبنَ إِوَّمَب} ، لسيده منقادا العبد يكون أن من وأشيى ألذ ال إخوان يا واهلل

 وىذا ، وسمم عميو اهلل صمى محمد أصحاب كان ىكذا ، {الْمُفْلِحُىنَ هُمُ وَأُولَئِكَ وَأَطَعْنَب سَمِعْنَب يَقُىلُىا أَنْ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ

{ قَبعِذُونَ هَبهُنَب إِوَّب فَقَبتِلَب وَسَبُّكَ أَوْتَ فَبرْهَبْ} إسرائيل كبني وليسوا ، تام وتسميم تام انقياد ، يممكانت رفع أسباب من

 .  باهلل والعياذ المعنة عمييم حمت ولذا

ُمْكَرًىا أو ناسًيا ال:  قال ثم  . 

 :  قولين عمى فخال ففييا ، ناسيا امرأتو جامع إذا

 وىذا ، صحيح صومو فإن الجماع منو فحصل جاىال كان أو ، أكره أو ، امرأتو فجامع نسي من:  األول القول
 .  رواية في والحنابمة والشافعية والحنفية والثوري ومجاىد الحسن رأي

 :  يميمدل

 اهلل أطعمو فإنما ، صومو فميتم) الق وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، والشرب األكل في النسيان عمى القياس -
 عن تجاوز اهلل ألن ، عميو يترتب ما عنو رفع نسي لما ، النسيان ىي والشرب األكل مسألة في والعمة ،( وسقاه

 .  ظاىر بين صحيح قياس وىو ، النسيان
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 األوزاعي يوإل ذىب ، الكفارة دون القضاء وعميو صومو فسد جيل أو أكره أو فجامع نسي من:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة والمالكية والميث

 : تيمأدل

 الصوم وأما ، الناسي الصائم عن محطوط اإلثمو ،  اإلثم لرفع الكفارة فألن الكفارة وجوب عدم أما :األول الدليل
 ذنب ال اإلنسان وىذا ، تووتغطي الذنب لستر تأتي ألنيا ؛ يكفر فال الكفارة وأما ، مفسدا فعل ألنو ؛ فاسد فإنو
 .  جاىل أو مكره أو ناس ألنو ؛ أصال عميو

 .  اآلتي الثالث القول أصحاب بأدلة الصوم فساد عمى ليم ويستدل :الثاني الدليل

 وابن عطاء إليو وذىب ، والكفارة القضاء فعميو ، جيل أو أكره أو فجامع الصائم نسي إذا:  الثالث القول
 .  الحنابمة عند ىبالمذ وىو ، الماجشون

 :أدلتيم

 اهلل صمى النبي إلى جاء فإنو ، أىمو المجامع الرجل قصة في ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث :األول الدليل
 فأمره ، صائم وأنا امرأتي عمى وقعت:  فقال ؟ مالك:  فقال ، احترقت:  رواية وفي ، ىمكت:  فقال ، وسمم عميو

 وسمم عميو اهلل صمى فكأنو ، الجواب في معاد السؤال وألن ، ناس غير أو ناس ىو ىل ، يستفصل ولم ، بالكفارة
 .  الكفارة فعميو صائم وىو امرأتو عمى وقع من كل:  يقول

 مفزوعا جاء الرجل ، احترقت ، ىمكت:  قال ألنو ؛ متعمدا كان الرجل بأن يشعر الحديث ظاىر بأن:  ونوقش
 العمم أىل من كبيرة طائفة ذىب ولذا ؟ بعيد وجد إلى الحديث داللة تصرفو  ؟ ناسيا كان:  يقال فكيف ، وجال

 .  فيو وقع الذي الذنب من البراءة فيطمب ، متعمدا كان الرجل أن عمى يدل أنو إلى الحديث وشراح

 ، بإسالم عيد حديث كان كمن الجاىل ، ممكن والجيل اإلكراه لكن ، الجماع في النسيان يمكن ال :الثاني الدليل
ذا ، جدا بعيد تصوره النسيان:  قالوا لكن ، بادية من أو  .  المرأة ستذكره ىو نسي وا 

 في نزل كمما ، وعمامتو والنعل بالمفاتيح لو يأتي من دائما يحتاج ، اإلنسان ينسى أن يمكن:  يقال ذلك مع لكن
 المرأة تكون ربما ، متصور وى بل ، صحيح غير ىذا متصور غير إنو:  فقوليم ، موجود ىذا ، شيئا ضيع مكان
 ، عندىا ونزل ، سفر من جاء كأن ، األسباب من لسبب مفطر الرجل أن وتظن ، مريضة أو ، حيض من طاىرا
 يقع أن يمكن شيء كل ، غرائب فييم والناس ، ويتصور ممكن الوقوع ، امرأتو وجامع نسي وىو ، مفطر أنو تظن

 درس في مرة اكن ، الطريف ومن ، تقع أن يمكن ال المسألة ىذه:  قلت ال ، يقع أن يمكن شيء كل:  أقول أنا ،
 سأذكرىا المسألة ىذه:  فقمت ،  الفقياء بين خالف وفييا ، جدا دقيقة مسألة عمينا ومرت ، الحج كتاب في نقرأ
 ، سائل اتصل اغِدى أو نفسيا الميمة وفي ، فييا العمماء وخالف المسألة عن وتحدثنا ، عنيا نسأل لن أنا مع ، لكم

 يييئ أن بد ال شيء كل ، عنو السؤال يمكن ال شيء يوجد ال ، اهلل سبحان:  قمت ، ذاتيا المسألة عن وسأل
 يسألك ، المسائل نوادر حتى ، عنو تسأل أن يمكن شيء كل ، الناس يفتي أنو يظن كان إذا نفسو العمم طالب
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 يحتاجون فالناس ، أكثر واألسئمة ، كثيرة والحوادث ، كثير الخمق ، القضية ىذه منو وقعت إنسان أو ، عمم طالب
 .  الحوادث ىذه في يفتييم من إلى

 حال في المفطر فمثمو ، الوضوء نقض في سواء وسيو ه الحديث عمد أن:  أدلتيم أقوى من وىو :الثالث الدليل
 بال ، أخبر أو ، بعد تذكر ثم ، ناسيا وصمى أحدث إذا ،  قوي دليل وىو ، سواء حد عمى وعمده فسيوه ، الصيام
 أحدث إذا أحدكم صالة اهلل يقبل ال] صالتو تصح فال ، أحدثت قد أنت:  صالتو بعد شخص لو قال ثم ، ناسيا
 جامع تناول إذا ذلك مثل أليس ، باإلجماع صحيحة غير فصالتو[ طيور بغير صالة اهلل يقبل ال[ ]يتوضأ حتى
 ؟ سيمتزمون ىل ، يفطر فإنو شرب أو أكل إذا ، األخريات تمحق أن بشرط لك ، بمى ؟ نسيانو حال امرأتو الرجل

 صومو فإن ناسيا شرب أو أكل إذا الصائم أن عمى جاء قد النص فإن ، النص لوجود ، يستطيعون ال ، ال
 .  الحال ىذه في المفطرات بين فرق ال إذ ، المفطرات سائر عمييما فتقاس ، صحيح

 :  الراجح

 يبين أن عميو الفقيو ، الحكم ىذا في يدخل الزنا ، زنا كان لو حتى ، النسيان حال في المرأة جامع إذا اإلنسان أن
 فإن اإلكراه أو النسيان حال الجماع حصل فإذا ، يجوز ال أو يجوز الفعل ىذا ىل عن النظر بغض ، الحكم
 تدل التي األدلة وعمومات ، النسيان حال المفطر عن بالعفو جاءت التي األدلة لعمومات ، بو يفطر ال الصائم
 .  أعمم واهلل ، واإلكراه الجيل حال في مؤاخذ غير اإلنسان أن عمى

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى

 
 


