
 مكروهات وحمرمات الصيام

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

مطويات خمترصة يف أحكام الصيام أعددهتا من  فهذه

راجيا من اهلل أن ينفع   كتب وفتاوى اإلمام ابن عثيمني

 .هبا وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم

 :«ويكره ذوق طعام بال حاجة» -1

 يكره أن يذوق الصائم طعامًا كالتمر واخلبز واملرق، أي:

ووجه هذا أنه ربام ينزل يشء من  إال إذا كان حلاجة فال بأس؛

هذا الطعام إىل جوفه من غري أن يشعر به، فيكون يف ذوقه هلذا 

وأيضًا ربام يكون مشتهيًا  الطعام تعريض لفساد الصوم،

ذذ به، وربام يمتصه ثم يتذوقه ألجل أن يتل الطعام كثريًا،

 .بقوة، ثم ينزل إىل جوفه

مثل أن يكون طباخًا حيتاج أن يذوق الطعام  :واحلاجة

شيئًا من السوق حيتاج إىل  لينظر ملحه، أو حالوته أو يشرتي

 .ذوقه، أو امرأة متضغ لطفلها مترة، وما أشبه ذلك

 :«ومضغ علك قوي» -2

ي هو والقو يكره للصائم أن يمضغ علكًا قويًا، أي:

ألنه ربام يترسب إىل بطنه يشء من  الشديد الذي ال يتفتت؛

 .طعمه إن كان له طعم

ولكن مع ذلك ال  فإن مل يكن له طعم فال وجه للكراهة،

ألنه يساء به الظن إذا مضغه  ينبغي أن يمضغه أمام الناس؛

أو  أمام الناس فام الذي يدرهيم أنه علك قوي أو غري قوي،

 أو فيه طعم وربام يقتدي به بعض الناس،أنه ليس فيه طعم 

وعلل ذلك يف الروض  فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم،

فهذه  ،ويورث العطش وجيمع الريق، بأنه جيلب البلغم،

 .ثالث علل

إذا ظهر دم من لسانه أو لثته، أو أسنانه، فهل جيوز  -3

 بلعه؟

اىل:  جيو  ال للصائم وال لغريه؛ لعموم قوله تعال: اجلواب

وإذا وقع من [، 3املائدة: ] چٻ ٻ ٻ ٱچ

جيب عىل اإلنسان أن يالحظ الدم  الصائم فإنه يفطر، وهلذا

الصوم، أو قلعه يف  الذي خيرج من رضسه إذا قلعه يف أثناء

يفطره  الليل، واستمر خيرج منه الدم أال يبتلع هذا الدم؛ ألنه

 .اموهو أيضًا حر

العلك املتحلل « وحيرم العلك املتحلل إن بلع ريقه» -4

هو الذي ليس بصلب بل إذا علكته حتلل وصار مثل الرتاب، 

 .فهذا حرام عىل الصائم

فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون يف الفرشة من تدليك 

األسنان باملعجون عىل العلك املتحلل، أو عىل العلك الصلب 

 القوي؟

 .قياس عىل املتحلل أقرب : فاجلواب

أن يستعمل املعجون يف حال  ال ينبغي للصائم -5

ألن نفوذه  الصوم، ألنه ينفذ إىل احللق بغري اختيار اإلنسان،

قوي، واندراجه حتت الريق قوي أيضًا، فنقول: إن كنت تريد 

أسنانك، فانتظر إىل أن تغرب الشمس ونظفها، لكن  تنظيف

 .عامل املعجونباست مع هذا ال يفسد الصوم

 :القبلة يف حق الصائم تنقسم إىل ثالثة أقسام -6

  .قسم جائز -1

 .وقسم مكروه -2

 .وقسم حمرم -3

 :والصحيح أهنام قسامن فقط
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 .قسم جائز -1

 .وقسم حمرم -2

فالقسم املحرم إذا كان ال يأمن فساد صومه، والقسم 

 :اجلائز له صورتان

 .الصورة األوىل: أال حترك القبلة شهوته إطالقاً  -1

الصورة الثانية: أن حترك شهوته، ولكن يأمن عىل  -2

 .نفسه من فساد صومه

أما غري القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه، فحكمها 

 .حكم القبلة وال فرق

الَكِذٍب َوالِغيَبٍة والَشتٍْم كلها حرام عىل الصائم  -7

هذا من باب التوكيد؛ ألنه يتأكد عىل  كرواوغريه، ولكنهم ذ

املحرمات، ما ال يتأكد عىل  الصائم من فعل الواجبات، وترك

 .غريه

من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 .«فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه

رشاب وإنام مل يرد اهلل منا بالصوم أن نرتك الطعام أو ال أي

 چڦ ڦچأن نتقي اهلل لقوله تعاىل:   يريد منا

من مل يدع قول »يف احلديث:  ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله [1٨3البقرة: ]

الزور: كل قول حمرم؛  أي: الكذب، وإن شئت فقل «الزور

 .ألنه أ ور عن الطريق املستقيم

 .ل فعل حمرمأي: بالزور، وهو ك «والعمل به»وقوله: 

  :أي« واجلهل» -٨

 .السفاهة -1

وعدم احللم، مثل الصخب يف األسواق، والسب  -2

: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  مع الناس، وما أشبه ذلك، وهلذا

ال  يصخب ـ يعنيإذا كان يوم صوم أحدكم فال »

وال يرفث وإن أحد  يرفع صوته، بل يكون مؤدبًا ـ

 .«صائم سابه أو قاتله فليقل إين

ُهمَّ  ر َلنَا ولمَوالدْينا وجلميع اللَّ قَت القوَم واْغفم  وفْقنا ملمَا َوفَّ

امحني وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل نبينَا  املسلمنَي برمحتمَك يا أرحم الرَّ

 .حممٍد وآلمهم وصحبمهم أمجعني

  بترصف واختصار من الرشح املمتع
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