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١٦٦

كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور

أركان الصيام ومباحاته 
ومستحباته ومكروهاته 

ومفسداته

٢

أركان الصيام
الركن اAول: ا$مساك عن 

المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس.

َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط  ــيَّ ٰ يَتََب ُبواْ َحتَّ ــواْ َوٱۡشَ لقولـه تعـاىل: ( َوُكُ
 َ ِ َياَم إ واْ ٱلّصِ تِمُّ

َ
ۖ ُثمَّ أ ــرِ ــَودِ ِمَن ٱۡلَفۡج ۡس

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
ٱۡل

ــِلۚ ) [البقـرة:١٨٧]، واملُـراد باخليط األبيض واخليط األسـود:  ۡ ٱلَّ
بياض النهار وسواد الليل.

الركن الثاني: النية. 
بأن يقصد الصائم هبذا اإلمسـاك عن املفطرات عبادة اهللا عز 
ا  ئٍ مَ رِ لِّ امْ كُ امَ لـِ إِنَّ ، وَ لُ بِالنِّيَّاتِ ـامَ امَ األَعْ وجـل؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ

» (متفق عليه). نَوَ

المحتويـــات
أركان الصيام

مباحات الصيام

مستحبات الصيام

مكروهات الصيام

مفسدات الصيام

النية في الصيام
جيـب تبييـت نيـة الصيـام مـن الليـل إذا كان هـذا 
الصيـام واجبا، أما إذا كان نفال فـال جيب، فيصح أن 
ا؛  يصام النفل بنية من النهار إن مل يكن قد تناول مفطرً
ـولُ  سُ لَ رَ : «دَخَ الَتْ نِنيَ قَ مِ ـةَ أُمِّ املُْؤْ ائِشَ نْ عَ ملا روي عَ
 ، نَا: الَ لْ ؟ قُ ءٌ ْ مْ يشَ كُ نْدَ ـلْ عِ : هَ الَ قَ ، فَ مٍ ـوْ اتَ يَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ذَ

». (رواه مسلم) ائِمٌ ا صَ إِينِّ إِذً : فَ الَ قَ

مباحات الصيام
االغتسال، واجللوس يف املاء للتربد.. ١
بلع الريق، والنخامة.. ٢
ذوق الطعـام باللسـان فقط، بـرشط أال يَدخل يشء منه إىل . ٣

حلقه.
شم الروائح، ومعطرات اجلو.. ٤

استعمال السواك للصائم
يرشع اسـتعامل السـواك يف أي وقت، سواء أكان قبل الزوال 
ا، لكن حيذر الصائم  أم بعده، وسواء أكان السواك رطبًا أم يابسً
إن كان السواك رطبا أن يصل إىل حلقه يشء؛ ألنه يفطر بذلك.
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١٦٧ فقه العبادات المصور

الدعاء عند الفطر. ٣
أُ،  بَ الظَّمَ هَ :«ذَ الَ ا أَفْطَـرَ قَ ـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلصَ كان إِذَ سُ ملـا ثبت أن رَ
ـاءَ اهللا»(رواه أبـو داود)، وقال  رُ إِنْ شَ بَتَ األَجْ ثَ ، وَ وقُ رُ عُ تَلَّـتِ الْ ابْ وَ

»(رواه ابن ماجه). دُّ رَ ا تُ ةً مَ وَ عْ دَ هِ لَ نْدَ فِطْرِ ائِمِ عِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ لِلصَّ

ترك اللغو والرفث. ٤
الَ  (٢) ،وَ فُثْ رْ مْ فَـالَ يَ كُ دِ مِ أَحَ ـوْ مُ صَ ـوْ انَ يَ ا كَ إِذَ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلصََ: «وَ
 « ائِمٌ ؤٌ صَ رُ : إِنِّـى امْ لْ يَقُ لْ هُ فَ لَ اتَ ـدٌ أَوْ قَ هُ أَحَ ـابَّ إِنْ سَ (٣)، فَ ـبْ خَ يَصْ
يْسَ  لَ ، فَ لَ بِهِ مَ عَ الْ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ ملَ (متفق عليه)؛ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

»(رواه أبو داود). هُ ابَ َ رشَ هُ وَ امَ عَ طَعَ دَ ةٌ يف أَنْ يَ اجَ هللاَِِّ حَ
ا$كثار من العبادات. ٥

وقيـام  الرتاويـح،  وصـالة  اهللا،  وذكـر  القـرآن،  كقـراءة 
والصدقـة،  الرواتـب،  والسـنن  القـدر،  ليلـة  وقيـام  الليـل، 
الصائمـني،  وتفطـري  اخلـري،  سـبل  يف  والبـذل  واجلـود 
مضاعفـة، رمضـان  يف  احلسـنات  فـإن  والعمـرة؛ 

(٢) يرفث: من الرفث، وهو الكالم الفاحش، ويطلق أيضا عىل اجلامع وعىل مقدماته.
(٣) يصخب: من الصخب، وهو اخلصام والصياح.

أركان الصيام ومباحاته ومستحباته ومكروهاته ومفسداته

مستحبات الصيام
ُحور وتأخيره إلى قبيل أذان . ١ iالس 

الفجر
»(متفق عليه). ةً كَ رَ ورِ بَ حُ إِنَّ يف السَّ وا؛ فَ رُ حَّ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «تَسَ

ويتحقق السحور بكثري الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء؛ لقوله 
مْ  كُ دُ عَ أَحَ ْـرَ وْ أَنْ جيَ لَ ، وَ وهُ عُ ، فَـال تَدَ ةٌ كَ رَ لُـهُ بَ ورُ أَكْ ـحُ ملسو هيلع هللا ىلص: «السُّ
« ينَ رِ ـحِّ ىلَ املُتَسَ لُّونَ عَ تَـهُ يُصَ الَئِكَ مَ ـإِنَّ اهللا وَ ، فَ ـاءٍ نْ مَ ـةً مِ عَ رْ (رواه أمحد).جَ
ويسـتحب تأخـري السـحور؛ فعـن زيـد بـن ثابـت  قال: 
. قال أنس  ـالةِ «تَسـحرنا مـع رسـولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قمنـا إِىل الصَّ
رُ مخسـني آية» دْ رُ ما بينَهام؟ قال: قَ دْ : كم كان قَ بـن مالك: قلتُ

(متفق عليه).

الشرب أثناء ا�ذان
إذا سـمع األذان ورشابـه يف يده فله أن يـرشب حتى ينتهي، 
ـولُ اهللاَِّ -صىل اهللا عليه وسـلم-:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ فعَ
 َ ىضِ قْ تَّى يَ هُ حَ عْ هِ، فَالَ يَضَ دِ ىلَ يَ اءُ عَ نَ اإلِ اءَ وَ مُ النِّدَ كُ دُ عَ أَحَ مِ ا سَ «إِذَ

»(رواه أبو داود).  نْهُ تَهُ مِ اجَ حَ
ومحـل العلامء احلديث عىل من شـك يف طلوع الفجر، أما إذا 
تأكـد من طلـوع الفجر فليس له أن يـأكل أو يرشب، فإن فعل 

بعد التأكد من طلوع الفجر، فقد بطل صومه ويلزمه القضاء.
تعجيل الفطر. ٢

يستحب للصائم تعجيل الفطر متى تأكد من غروب الشمس؛ 
»(رواه أبو داود)،  رَ طْ فِ لُوا الْ جَّ ا عَ ٍ مَ ريْ الُ النَّاسُ بِخَ زَ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلصَ: « الَ يَ
طَبَات، فإن مل جيد فتمرات، وأن تكون  ويستحب اإلفطار عىل رُ
الِكٍ  ا، فإن مل جيـد فعىل جرعات من ماء؛ حلديث أَنَسِ بْنِ مَ وترً
إِنْ  ، فَ طَبَاتٍ ىلَ رُ َ عَ يلِّ بْـلَ أَنْ يُصَ طِرُ قَ فْ انَ النبي ملسو هيلع هللا ىلصَ يُ : «كَ ـالَ  قَ
اتٍ  ـوَ سَ ـا(١) حَ سَ اتٌ حَ َ َريْ نْ متُ ْ تَكُ إِنْ ملَ ، فَ اتٍ َ ريْ تُمَ بَاتٌ فَ طَ نْ رُ ْ تَكُ ملَ
».(رواه الرتمذي)، فإن مل جيد شـيئًا نو الفطر بقلْبه، ويكفيه  اءٍ نْ مَ مِ

ذلك.

(١) حسا: رشب.

من أفطر خطأ
إذا أكل الصائـم ظانـا غـروب الشـمس، أو عدم 
طلـوع الفجر، ثم تبني له خالف ظنه، فال جيب عليه 
ــَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٞح  القضـاء؛ لقوله تعـاىل: ( َولَۡي
ــَدۡت قُلُوُبُكۡمۚ  ا َتَعمَّ تُم بِهِۦ َوَلِٰكن مَّ

ۡ
ۡخَطأ
َ
ــآ أ فِيَم

ــوٗرا رَِّحيًما ٥ ) [األحـزاب:٥]، ولقوله  ُ َغُف َّ َوَكَن ٱ
ا  مَ ، وَ ـيَانَ النِّسْ أَ، وَ َطَ تِي اخلْ نْ أُمَّ ـعَ عَ ضَ ملسو هيلع هللا ىلصَ:«إِنَّ اهللاَ وَ

»(رواه ابن ماجه).  يْهِ لَ وا عَ هُ رِ تُكْ اسْ
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كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور ١٦٨

 ، دَ النَّاسِ وَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَجْ سُ انَ رَ : «كَ الَ بَّاسٍ  قَ نِ ابْنِ عَ  فعَ
انَ  كَ ، وَ يـلُ ِ ربْ اهُ جِ قَ لْ ـنيَ يَ ـانَ حِ ضَ مَ ـونُ يف رَ كُ ـا يَ دَ مَ ـوَ انَ أَجْ كَ وَ
ولُ  سُ لَرَ ، فَ آنَ رْ قُ هُ الْ سُ ارِ يُدَ ، فَ انَ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ يْلَ لِّ لَ اهُ يف كُ قَ لْ يلُ يَ ِ ربْ جِ
 « ةِ ـلَ سَ يحِ املُْرْ ـنَ الرِّ ِ مِ َريْ دُ بِاخلْ ـوَ يـلُ أَجْ ِ ربْ ـاهُ جِ قَ لْ ـنيَ يَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص حِ

(رواه البخاري).

االجتهاد خاصة في العشر . ٦
اAواخر من رمضان

لَ  ا دَخَ انَ النبـي ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ : «كَ الَتْ ـةَ ريض اهللا عنهـا قَ ائِشَ ـنْ عَ عَ
(٢) »(رواه البخاري). هُ لَ ظَ أَهْ قَ أَيْ ، وَ يْلَهُ يَا لَ أَحْ هُ (١)، وَ رَ ئْزَ دَّ مِ ُ شَ رشْ عَ الْ

مكروهات الصيام
المبالغة في المضمضة . ١

واالستنشاق
الِغْ يف  بَ وذلك خشـية أن يذهب املاء إىل جوفه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ

»(رواه أبو داود). ائِامً ونَ صَ اقِ إِالَّ أَنْ تَكُ تِنْشَ سْ االِ
القبلة بشهوة. ٢

فتكـره للصائـم إن خـيش عـىل نفسـه إنـزال املنـي أو ثوران 
الشـهوة. وعـىل الصائـم جتنـب كل ما من شـأنه إثارة شـهوته 
نْ  وحتريكها، فإن أمن عىل نفسـه من فسـاد صومه فال بأس؛ فعَ
وَ  هُ ُ وَ بَارشِ يُ ، وَ بِّلُ قَ انَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يُ : «كَ الَتْ ةَ ريض اهللا عنها قَ ائِشَ عَ
(٣)» (متفق عليـه)؛ وهلذا تكره املبارشة  بِهِ رْ ـمْ إلِ كُ لَكَ انَ أَمْ كَ ، وَ ائِـمٌ صَ
أَلَ النبي  الً سَ جُ ةَ  «أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ للشـاب دون الشـيخ، فعَ
 ، اهُ نَهَ ، فَ هُ ـأَلَ رُ فَسَ اهُ آخَ أَتَ ، وَ هُ صَ لَ خَّ ، فَرَ ائِمِ ةِ لِلصَّ َ نِ املُْبَارشَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ

»(رواه أبو داود). ابٌّ َاهُ شَ ، والذي هنَ يْخٌ هُ شَ صَ لَ خَّ ا الذي رَ إِذَ فَ

(١) هو كناية عن االجتهاد يف العبادة زيادة عن املعتاد. وقيل: هو من ألطف الكنايات. 
عن اعتزال النساء وترك اجلامع، واملئزر: اإلزار وهو ما يلبس من الثياب أسفل البدن.

(٢) أي: نبههن للعبادة وحثهن عليها.
(٣) إربه: أي: حاجته.
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١٦٩فقه العبادات المصور

مفسدات الصيام
اAكل والشرب عمًدا في نهار . ١

رمضان
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط  ــيَّ ٰ يَتََب ُبواْ َحتَّ ــواْ َوٱۡشَ لقولـه تعـاىل: ( َوُكُ
 َ ِ َياَم إ واْ ٱلّصِ تِمُّ

َ
ۖ ُثمَّ أ ــرِ ــَودِ ِمَن ٱۡلَفۡج ۡس

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
ٱۡل

ِۡلۚ ) [البقرة:١٨٧]. ٱلَّ

تنبيهات
• مـن أكل أو رشب ناسـيًا فصيامـه صحيـح، وجيب عليه 
لَ أَوْ  أَكَ ائِمٌ فَ ـوَ صَ هُ َ وَ نْ نَيسِ ـر؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ اإلمسـاك إذا تذكَّ

»(رواه مسلم). اهُ قَ سَ هُ اهللا وَ مَ امَ أطْعَ إِنَّ ؛ فَ هُ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ ، فَ بَ ِ رشَ
• يفسـد الصيام بكل ما يصل إىل اجلـوف عن طريق الفم أو 
األنـف، مما هـو يف معنـى األكل والرشب، كاإلبـر املغذية. أما 
طِرُ هبا  فْ بـر غـري املغذية، مثـل: إِبر البنسـلني ونحوها، فـال يُ اإلِ

ا، وال بمعنامها. الصائم؛ ألهنا ليست أكالً وال رشبً

الفطر من أجل العمل
من يعمل يف األفران واألعامل الشـاقة ال يباح هلم 

الفطر؛ ألهنم مكلفون كغريهم بالصيام.

• مـا يدخل عـن طريق الفـم للحاجة من منظـار وبخاخة 
الربو ونحو ذلك ال يفسد الصيام. 

العـني  يف  والقطـرة  • الكحـل، 
واألذن ونحومها ال تفطر الصائم؛ 
ألنه ال دليل عىل فساد الصيام هبام؛ 
وألن العـني ليسـت بمنفـذ معتـاد 
للطعـام والـرشاب، وكذلك قطرة 
يف  األوىل  لكـن  واألنـف،  األذن 
قطرة األنف االحـرتاز منها؛ لنهيه 
االستنشـاق  يف  املبالغـة  عـن  ملسو هيلع هللا ىلص 
للصائـم (رواه الرتمـذي) ، وألهنـا منفذ 

للجوف.
• إذا تناول ما ال يُتغذ به أو يرضه، كالسجائر فإنه يفطر؛ 
ألنـه تناوله من املنفذ املعتـاد، وهو الفم، كام أنه يف معنى األكل 

والرشب.
• ال يفسد الصيام مما ال يمكن االحرتاز منه، كغبار الطريق، 

وما تبقى من الطعام بني األسنان.

أركان الصيام ومباحاته ومستحباته ومكروهاته ومفسداته

خباخة الربو ال تفطر

الكحل ال يفطر

بقايا الطعام ال تفطرالسجائر تفطر إبرة بنسلني ال تفطر الدواء المغذي يفطر
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كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور ١٧٠

الجماع. ٢
 ٰ َ ِ ــُث إ فَ ــاِم ٱلرَّ َي ــۡم َلۡلََة ٱلّصِ ــلَّ لَُك ِح

ُ
لقولـه تعـاىل: ( أ

نْ جامع وهو صائم  نَِسآئُِكۡمۚ ) [البقرة:١٨٧]، والرفث: اجلامع، فمَ
بطـل صيامه، وعليـه قضاء اليـوم الذي جامع فيـه، وعليه مع 
القضاء كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن مل جيد صام شـهرين 
نْ أَيبِ  متتابعني، فإن مل يسـتطع أطعم سـتني مسـكينًا؛ ملا ثبت عَ
ا  : مَ الَ . قَ تُ لَكْ : هَ الَ قَ لٌ إِىلَ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ جُ اءَ رَ : «جَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ هُ
تِقُ  عْ تَطِيعُ تُ : تَسْ الَ . قَ انَ ضَ مَ أَيتِ يفِ رَ رَ ىلَ امْ تُ عَ عْ قَ : وَ الَ ؟ قَ أْنُكَ شَ
؟  ِ نيْ تَتَابِعَ نِ مُ يْ رَ هْ ومَ شَ ـتَطِيعُ أَنْ تَصُ لْ تَسْ : فَهَ الَ : الَ. قَ الَ ؟ قَ بَةً قَ رَ
: الَ. الَ كِينًا؟ قَ سْ ـتِّنيَ مِ مَ سِ ـتَطِيعُ أَنْ تُطْعِ لْ تَسْ : فَهَ الَ : الَ. قَ الَ قَ

ذْ  : خُ الَ . قَ رٌ (١) فِيهِ متَْ قٍ رَ َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِعَ أُيتِ ، فَ لَسَ . فَجَ لِسْ : اجْ الَ قَ
تَّى  كَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حَ حِ نَّا؟! فَضَ ر مِ قَ ىلَ أَفْ : أَعَ الَ . قَ قْ بِهِ دَّ تَصَ ا، فَ ذَ هَ
»(متفق عليه). وتكون الكفارة  يَالَكَ هُ عِ مْ : أَطْعِ الَ ، فقَ هُ ذُ اجِ تْ نَوَ بَـدَ
عـىل الرتتيـب الوارد، فال يطعم إال إذا مل يقـو عىل الصيام، وال 

يصوم إال إذا مل يقو عىل العتق.
وجيـب عىل املرأة كفارة إن طاوعـت الرجل عىل اجلامع. فإذا 
أكرههـا زوجها عىل اجلامع فإن صومها قد بطل وعليها القضاء 

فقط دون الكفارة.
ا  - ويف معنى اجلامع: إنزال املني اختيارا؛ فإذا أنزل الصائم خمتارً

بتقبيل، أو ملس، أو اسـتمناء، أو غري ذلك فسد صومه؛ ألن 
ذلك من الشـهوة التي تناقـض الصوم، وعليه القضاء دون 
الكفارة؛ ألن الكفارة ال تلزم إال باجلامع فقط، لورود النص 

خاصا به.
إذا بارش أو ملس أو فكر فأمذ فصيامه صحيح؛ لعدم ورود  -

دليل عىل فساد الصوم باملذي.
إذا نام الصائم فاحتلم، أو أنزل من غري شهوة كمن به مرض،  -

فال يبطل صيامه؛ ألنه ال اختيار له يف ذلك.

. مُ خْ تَلُ الضَّ ِكْ : املْ قُ رَ (١) الْعَ

إذا أصبـح جنبًـا مـن مجـاع قبـل الفجـر أو احتـالم فصومه 
صحيح، وعليه أن يغتسل إلدراك صالة الصبح مجاعة؛ ملا ثبت 
رُ  جْ فَ هُ الْ كُ رِ دْ انَ يُ ولَ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ ةَ ريض اهللا عنها «أَنَّ رَ ائِشَ عن عَ

.« ومُ يَصُ لُ وَ تَسِ غْ مَّ يَ ، ثُ لِهِ نْ أَهْ نُبٌ مِ وَ جُ هُ وَ
التقيؤ عمًدا. ٣

وهـو إخراج مـا يف املعدة من طعام أو رشاب عن طريق الفم 
ا، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغري اختياره، فال يؤثر يف  عمـدً
نِ  مَ اءٌ وَ يْهِ قَضَ لَ يْسَ عَ لَ ءُ فَ يْ قَ هُ الْ عَ رَ نْ ذَ صيامه؛ لقوله -ملسو هيلع هللا ىلص-: «مَ

.« ضِ يَقْ لْ ا فَ دً مْ اءَ عَ تَقَ اسْ
خروج دم الحيض والنفاس. ٤

فمتـى رأت املـرأة دم احليـض أو النفـاس -ولـو يف اللحظة 
األخرية قبل غروب الشمس- أفطرت، ووجب عليها القضاء.
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١٧١فقه العبادات المصور

أركان الصيام ومباحاته ومستحباته ومكروهاته ومفسداته

فائدة:
- الراجـح أن احلجامـة -وهي إخراج الدم من اجلسـد 
بآلة خاصة- ال تفسـد الصـوم؛ ألن النبي -صىل اهللا عليه 
  يدٍ اخلدري ـعِ نْ أَيبِ سَ وسـلم- احتجم وهو صائم، فعَ
 ،« ةِ امَ جَ احلِْ ائِمِ وَ ةِ لِلصَّ بْلَ قُ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ الْ سُ صَ رَ خَّ : «رَ الَ قَ
  ٍالِك لكنهـا تكره مـن أجل الضعف، فعـن أَنَسَ بْـنَ مَ
نْ  : الَ، إِالَّ مِ الَ ؟ قَ ائِمِ ةَ لِلصَّ امَ جَ ونَ احلِْ هُ رَ نْتُمْ تَكْ سـئل: «أَكُ

.« فِ عْ لِ الضَّ أَجْ
- ال يـرض خـروج الـدم باجلـرح، أو قلع الـرضس، أو 
خروجـه مـن أنفه، أو عـن طريق احلقن ألخـذ عينات أو 

للتربع هبا وال يفسد صومه بذلك.
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