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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المق ـدمة
َّ
ونستغفره ،ونعوذ باهلل من
نستعني به
حنمده و
إن احلمد هللُ ،
ُ
ُ
شرور ِ
أنفسنا ،وسيئات أ َْع َمالِناَ ،م ْن يَ ْه ِده اهلل فال مضل له ،ومن
ي ِ
أشهد أ ْن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،
ضلل فال هادي له ،و ُ
ُْ
ورسوله.
أشهد أن حممداً ُ
و ُ
عبده ُ
َّ ِ
آمنوا اتَّـقوا اللَّهَ َح َّق تـ َقاتِِه َوال تَموت َّن إِالَّ َوأَنْـت ْم
ين َ
﴿يَا أَيُّـ َها الذ َ
م ْسلِمو َن﴾ [آل عمران.]201 :
س وِ
ِ
اح َدةٍ
َّ ِ
﴿يَا أَيُّـ َها النَّاس اتَّـقوا َربَّكم الذي َخلَ َقك ْم م ْن نَـ ْف ٍ َ
و َخلَق ِمْنـها زوجها وب َّ ِ
ِ ِ
اء َواتَّـقوا اللَّهَ الَّ ِذي
َ َ َ َْ َ َ َ َ
سً
ث مْنـه َما ِر َجاالً َكث ًيرا َون َ
ِ
ام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْيك ْم َرقِيبًا﴾ [النساء.]2 :
اءلو َن بِه َواأل َْر َح َ
سَ
تَ َ
ِ
َّ ِ
صلِ ْح
آمنوا اتَّـقوا اللَّهَ َوقولوا قَـ ْوالً َسدي ًدا * ي ْ
ين َ
﴿يَا أَيُّـ َها الذ َ
از
لَك ْم أَ ْع َمالَك ْم َويَـغْ ِف ْر لَك ْم ذنوبَك ْم َوَم ْن ي ِط ِع اللَّهَ َوَرسولَه فَـ َق ْد فَ َ
ِ
يما﴾ [األحزاب.]02-00 :
فَـ ْوًزا َعظ ً
و بعد :
فإن اهلل قد فرض على عبادة الصيام وجعله طريقاً من طرق التقوى
َّ ِ
ِ
ِ
ب
ب َعلَْيكم ِّ
ين َ
الصيَام َك َما كت َ
آمنواْ كت َ
قال تعاىل ﴿ :يَا أَيُّـ َها الذ َ
َّ ِ
ين ِمن قَـْبلِك ْم لَ َعلَّك ْم تَـتـَّقو َن﴾ [البقرة ]281 :وقد
َعلَى الذ َ
جاءت السنة ببيان ما يتعلق هبذه العبادة من حدود ومفسدات ،
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لكن العلماء اختلفوا يف بعضها نظر الختالف فهم وقبول هذه
األحاديث  ،ومن ذلك خروج الدم من البدن باحلجامة ،وهي مما
اختلف الفقهاء يف حكم فعله للصائم ،وبيان ذلك نقول :
املص  .يقال حجم الصيب ثدي
احلجامة  :مأخوذة من احلَجم  ،وهو ّ
احلجام  :املصاص .
أمة إذا مصه  .و ّ

حجام المتصاصه فم احملجمة(. )2
قال األزهري  :يقال للحاجم ّ
وصفتها  :التشريط ومص الدم بالزجاجة وحنوها الستخراجه .
وقد عرفت احلجامة منذ القدم وهي دواء لكثري من األسقام  ،وقد
()1

جاءت السنة بذلك ففي الصحيحني

عن أنس  قال  :قال

رسول اهلل .. ( : إن أمثل ما تداويتم به احلجامة  . )....وهي من
السنن القولية والفعلية  ،إال أن الفقهاء رمحهم اهلل قد اختلفوا يف
حكمها للصائم هل تفسد صيامه أو ال على قولني :

القول األول :

أن احلجامة ال تفسد الصوم  .وهو مذهب مجهور الصحابة كابن
مسعود  ،وابن عباس  ،و أنس وابن عمر و وأيب سعيد اخلدري،

( )1لسان العرب مادة (حجم) .
( )2البخاري ( )6565ومسلم ( )2652من طريق محيد الطويل عن أنس .
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وغريهم رضي اهلل عنهم أمجعني ،وهو قول مجهور العلماء ومنهم

األئمة الثالثة  :أبو حنيفة  ،ومالك  ،والشافعي( .)2ومن أبرز
أدلتهم يف ذلك :

الدليل األول :

ما جاء يف صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي اهلل
عنهما  ( :أن النيب  احتجم وهو حمرم و احتجم وهو صائم)

(.)1

لكن ُِ
اعُتض على هذا احلديث  :فقد أعله طائفة من احملدثني كأمحد
 ،وابن القطان  ،وابن خزمية وغريهم  ،فرجح بعضهم إرساله  ،وقال
آخرون  :بأن ذكر (احتجم وهو صائم ) زيادة ال تصح ،
قلت  :أما القول بأن قوله ( احتجم وهو صائم ) ال تصح  ،وأهنا
رواية مرسلة ،فمردود وذلك ألمور .
أوالً  :أما من جهة الرواية  :فقد رواه البخاري( )1يف صحيحه  ،من
طريق معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس

( )1املبسوط ( )65/3الذخرية ( )625/2مغين احملتاج( )131/1املغين ( )362/1فتح
الباري البن حجر (. )581/1
( )2البخاري ( )1638وأبو داود ( )2352وغريمها من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس .
( )1البخاري (. )1638
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 .وهذا إسناد صحيح ال غبار عليه  ،وقد تابع وهيب يف روايته عن
أيوب عبدا لوارث بن سعيد  ،كما يف البخاري( )2أيضاً .

وكذلك تابعه محاد بن زيد فوصله  ،وقد اختلف فيه عليه،فرواه عن

أيوب أيضا مرسالً( .)1وممن تابع محاد على اإلرسال  ،معمر ،
وإمساعيل بن علية( ,)1وتابع أيوب يف روايته عن عكرمة جعفر بن
ربيعة( ) ,وهشام بن حسان( )5و احلسن بن زيد ( :)6وهو متكلم فيه
 ،لكن األقرب أنه مقبول  ،يصلح يف املتابعات والشواهد.
واعُتض عليه أيضا  :بأنه قد يكون احتجم يف صيام نفل  ،فله أن
يفطر .
قلت  :هو احتمال  ،ويقابله بأن يكون فرض .
ومما تقدم يتبني أن رواية الوصل ثابتة صحيحة  ،ومل أقف على مدفع
قوي يردها  ،ومن وصلها أوثق ممن أرسلها  ،وقد صححها

الُتمذي( ،)0وابن حجر( ،)8وابن عبدالرب( )2وغريهم  .ومما يؤيد ذلك
( )1البخاري (.)1636
( )2الكربى للنسائي (. )3222
( )3الكربى للنسائي (. )3222
( )1الطرباين يف الكبري (. )12221
( )6االستذكار البن عبدالرب(. )11218
( )5الكربى للنسائي ( ، )3228مصنف عبدالرزاق (. )6122
( )1السنن (. )556
( )2فتح الباري (. )585/1
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ذلك أنه قول وعمل عامة الصحابة و التابعني  ،وسنورد مجلة من
األخبار الدالة على صحة هذا القول .
الدليل الثاني :

ما جاء عن ثابت البناين قال  :سئُل أنس  : أكنتم تكرهون
احلجامة للصائم؟ قال  :ال  ،إال من أجل الضعف(.)1
الدليل الثالث :
ما رواه عبدالرمحن بن أيب ليلى قال رجل من أصحاب النيب أن
رسول اهلل هنى عن احلجامة واملواصلة ومل حيرمهما إبقاءً
على أصحابه )....

()1

الدليل الرابع :

عن أيب سعيد اخلدري  قال ٌ ( :رِخص للصائم يف احلجامة والقبلة )

(

).

قلت  :وله حكم الرفع  ،فهو مما ليس للرأي فيه جمال .
=

( )3االستذكار البن عبدالرب(. )11218
( )1البخاري ( )1612من طريق آدم عن شعبة عن ثابت به .
( )2أمحد ( )18112وأبو داود ( . )556م ن طريق عبدالرمحن بن عباس عن عبدالرمحن
بن أيب ليلى به  .وإسناده صحيح .
خالد
( )1رواه ابن خزمية ( )1862و الدارقطين يف السنن ( )2211وغريمها من طريق ً
احلذاء عن أيب املتوكل عن أيب سعيد موقوفاً عليه .

بجواز الحجامة للصائم

20

الدليل الخامس :
ما روى الشعيب عن احلسن بن علي ( :أنه احتجم وهو صائم ).

()2

قال الشعيب  :إمنا كرهت احلجامة ألهنا تُضعفه
الدليل السادس :
ما جاء عن احلسني بن علي ( :احتجم احلسني بن علي وهو صائم )

()1

()1

ما جاء عن نافع عن ابن عمر قال ( :كان حيتجم وهو صائم )
 .وقد جاء عن ابن عمر تركه لذلك أخر حياته كما عند عبد الرزاق
يف املصنف

( )

عن نافع قال ( :كان حيتجم وهو صائم  ،مث تركه،

 ،...قال فال أدري أكرهه أم شيء بلغه ) ومل يبني نافع سبب ذلك ،
واألقرب أنه من أجل الضعف  ،قال أبو الوليد الباجي  :أن ذلك
كان منه ملا كرب وضعف خاف أن تضطره احلجامة إىل الفطر(.)5

( )2الطحاوي يف شرح معاين اآلثار ( )2215من طريق حممد بن خزمية عن حجاج عن
محاد عن الشعيب .
( )1عبدالرزاق يف املصنف ( )5611من طريق الثوري عن إمساعيل بن سامل عن الشعيب
.
( )2مالك يف املوطأ (. )32
( )3املصنف (. )5632
( )1املنتقى شرح املوطأ (. )65/2
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ويؤيد ذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال ( :ما كانوا يكرهون

احلجامة للصائم إال من أجل الضعف ) (. )2
الدليل السابع :

ما رواه بكري عن أم علقمة قالت  ( :كنا حنتجم عند عائشة فال

نُنهى) (.)1

القول الثاني :
أن احلجامة تفطر ،وهو قول احلسن ومسروق  ،وأمحد وإسحاق

()1

وغريهم واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
ودليلهم يف ذلك  :ما جاء مرفوعاً  ،وهو العمدة يف هذا الباب،
وسأقتصر على ذكره .

 -ما رواه شداد بن أوس  :أن النيب  أتى على رجل بالبقيع وهو

حيتجم يف رمضان  .فقال  ( :أفطر احلاجم و احملجوم)

( )

وجاء من حديث ثوبان  :من طريق حيي بن أيب كثري عن أيب قالبة
عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان مرفوعاً  .وهذا احلديث قد اختلف فيه

اختالف شديداً :

( )2املصنف للصنعاين ( )5628من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم .
معلق ( ،باب احلجامة والقيء للصائم) .
( )3رواه البخاري ً

-

( )1املغين البن قدامة (. )362/1
( )2أخرجه أمحد ( )15553وأبو داود( )2356وغريمها من طرق عن شداد بن أوس .
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فمنهم من ضعفه وذلك لالضطراب في إسناده  :فقد رواه أبو
قالبة واختلف عليه فيه  - :فرواه داود بن أيب هند ومجاعة عن أيب
قالبة عن أيب األشعث عن أيب أمساء الرحيب عن شداد به(.)2

 ورواه أيوب وغريه عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن شداد .()1

دون ذكر أيب األشعث

 -ورواه منصور ومجاعة عن أيب قالبة عن أيب األشعث عن شداد .

دون ذكر الرحيب(.)1

 ورواه حيي بن أيب كثري وغريه عن أيب قالبة عن شداد  .بإسقاطاألشعث وأبو أمساء .
 -ورواه أيضا حيي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان

 .فجعله من حديث ثوبان كما تقدم( ) .وجاء بطرق أخر عن أيب
قالبة .
وبناءً على ما تقدم فقد قال ابن معني  ( :إنه حديث مضطرب ،

ليس فيه حديث يثبت ) ( - .)5وقال الزيلعي( ( :)6وباجلملة فهذا

( )1النسائي يف الكربى (  )3133وغريه.
( )2النسائي يف الكربى( )3125وغريه .
( )3النسائي يف الكربى ( )3125وغريه .
( )1الطرباين يف الكبري ( )1115وغريه .
( )2نصب الراية للزيلعي (. )182/2
( )3نصب الراية (. )182/2
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احلديث أعين حديث  :أفطر احلاجم " روي من طرق كثرية وبأسانيد
خمتلفة كثرية االضطراب وهي إىل الضعف أقرب منه إىل الصحة مع
عدم سالمته من معارض أصح منه أو ناسخ له واإلمام أمحد الذي
يذهب إليه ويقول به مل يلتزم صحته وإمنا الذي نقل عنه كما رواه ابن
عدي يف " الكامل  :يف ترمجة سليمان األشدق  :بإسناده إىل أمحد
بن حنبل أنه قال  :أحاديث ( :أفطر احلاجم و احملجوم) يشد بعضها
بعضا وأنا أذهب إليها فلو كان عنده منها شيء صحيح لوقف عنده.
وقد نقل بعضهم تصحيح البخاري هلذا احلديث :
قلت  :لكنه تصحيح نسيب واهلل أعلم وذلك ألمور :
أوالً  :قول البخاري  ( :ليس يف هذا الباب شيء أصح من حديث

شداد  ،وثوبان ) (. )2

ال يعين ذلك الصحة املطلقة  ،واألقرب أن معناه أنه أقل ضعفاً من

غريه  .ومثل هذه اللفظة موجودة بكثرة يف كتب العلل  ،وهو حكم
ومما يرجح ذلك :
نسيب وذلك عندما يقاس حديث بآخر ،
 -1أن البخاري مل حيتج هبذا احلديث يف صحيحه .
 -2أنه نص يف صحيحه على ما خيالف ذلك  ،حيث بوب بقوله :
( باب احلجامة والقيء للصائم ) مث ساق حديث ابن عباس وبعض
اآلثار عن الصحابة .
( )1العلل الكبري للُتمذي (. )122
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ومثل ما تقدم من ( ألفاظ التصحيح والتحسني النسيب )موجود من
كالم البخاري وغريه :

مثاله :

ما رواه هنّاد عن عبدة عن عاصم األحول عن عكرمة عن النيب
قال  ( :ال جتزي صالة إال مبس األنف من األرض ما ميس اجلبني ) .
مرسالً
وجاء مرفوعاً من طريق محيد بن مسعدة عن حرب عن احلذاء عن
عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً .
قال ابو عيسى  :حديث عكرمة عن النيب  أصح(.)2

وبنحو ما تقدم :
قال ابن املديين " :أصح شيء يف الباب " حديث  :ثوبان وحديث

شداد بن أوس"(.)1

وقال أمحد " :أصح شيء يف هذا الباب حديث رافع بن خديج"(. )1
وقد صححه مجع من أهل العلم كابن خزمية وابن حزم وغريمها .
– وذهب مجع من أهل العلم إىل القول بنسخه  :ومنهم :

( )1العلل الكبري للُتمذي (. )52
( )1سنن الُتمذي (. )551
( )2املصدر السابق .
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 -الشافعي  -وابن عبدالرب  -وابن حزم  -والبيهقي – واخلطايب –

والعيين  -وابن شاهني وغريهم(. )2

 وقد جاءت بعض اآلثار عن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم يفهذا الباب  ،ليست صرحية يف حترمي احلجامة  ،وإمنا حكاية فعل
احلجامة ليالً  ،وما كان صريح يف ذلك فهو مقابل بقول مجهور
الصحابة جبواز احلجامة .
الترجيح :

الراجح مما تقدم واهلل أعلم هو القول األول (صحت احلجامة للصائم
)
وذلك ألمور :
 ن حديث (افطر احلاجم  )..منسوخ حبدث ابن عباس ،ذلك أنابن عباس صحب النيب يف آخر حياته فقد كان مستضعف يف مكة
قبل ذلك  ،وابن عباس صحب النيب حمرماً يف حجة الوداع سنة
عشرة من اهلجرة  ،ومل يصحبه حمرماً قبل ذلك .
 ما تقدم ذكره عن أم علقمة وذكرها احلجامة عند عائشة  ،وعدمإنكارها لذلك .

( )3سنن الُتمذي ( )551البيهقي يف الصغرى ( )1352ناسخ احلديث ومنسوخه البن
شاهني ( )122واحمللى البن حزم ( )1265االستذكار ( )11215معامل السنن
( )552/2عمدة القاري(. )12/11
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 مجهور الصحابة واألئمة على جواز احلجامة للصائم  ،فلو كان ممايفسد الصيام لشاع واشتهر بني الصحابة .
 ما جاء يف حديث أنس  ،يف رواية من طريق شعبة تبني أن هذاالفعل (على عهد النيب. ) 
 مث االختالف الشديد يف احلديث  ،وإن كان قد صححه بعض.
األئمة
ومع القول جبواز احلجامة للصائم  ،إال أن ذلك مشروط بالقدرة
وعدم الضعف املفضي للفطر  ،فإن علم من نفسه ذلك مل جيز له
االحتجام .
وصل اهلل وسلم على نبينا حممد .
كتبه/أبو عبدالرحمن

ماجد بن عبداهلل آل عثمان آل زامل الجالليل

