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 هذا مقصوده باملفعول ،، يعين ما جيري يف وقت الصيام من األعمال"املفعول فيه" :-رمحه اهللا-قوله 
 .فيه، أحكام ما جيري وقت الصيام من أعمال

 . وهي االشتغال بالطاعة، مثة أعمال وأفعال مستحبة:أي "مستحب" :-رمحه اهللا-قوله 
 ."كاالشتغال بالطاعة" : -رمحه اهللا-قوله 
 .نع منه الصائمُ يعين األخذ بكل مباح مما ال مي"كتعاطي املباحات" وذلك "ٌومباح" : -محه اهللار-قوله 
 .، هذا القسم الثالث من األقسام"ومكروه": قال
ً والذوق هو أن جيد اإلنسان حالوة أو ملوحة أو ما أشبه ذلك من الطعم ،"كذوق طعام":ل له بقولهَّومث

 إمنا هو نظر يف طعم املأكول من طريق ،ً وال شرباً فالذوق ليس أكالبلسانه دون أن يدخله إىل جوفه،
 .إيصاله إىل اللسان

كره للصائم مضغ علك؛ ألنه جيمع ريقه، هذا ُ مما ي: أي"ومضغ علك ال يتحلل" : -رمحه اهللا-قوله 
 .وجه الكراهة

 . ال يذهب منه شيء إىل اجلوف:أي" ال يتحلل" : -رمحه اهللا-قوله 
 . ومن املكروه القبلة للصائم:، أي"بلةُوق" : - اهللارمحه-قوله 
 والصواب أنه ،هو أحد األقوال يف املسألة -ُرمحه اهللا-، والقبلة ما ذكره "وحنو ذلك" : -رمحه اهللا-قوله 

 . شهوةةنة إثارِال تكره القبلة إذا مل تكن مظ
 . يف وقت الصيام ما هو حمرم أو، من األفعال اليت تكون يف الصوم: أي"وحمرم" :-رمحه اهللا-قوله 
 :أي» ِورُّ الزَ قولْعَدَ يْمَ لْنَم« : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فإنه حمرم"ٍيبةِكغ" :-رمحه اهللا-قوله 

 .»َُهرابَ وشُهَ طعامَعَدَ يْ في أنٌ حاجةِ هللاَسْيَلَفـ« يعين والعمل بالباطل»  بهَلَمَوالع«القول الباطل 
 .ل الصومِبطُواحملرمات، لكنها ال ت  كالنميمة، والكذب، وسائر املعاصي: أي"وحنوها" :-رمحه اهللا-قوله 
ب عليه حملرمات فإن صومه ال يفسد فال جي إذا وقع يف هذه ا:، أي"وال يقضي" :-رمحه اهللا-قوله 

أن يصون اإلنسان  القضاء، لكن صومه ينقص أجره مبا يوقعه فيه من املعاصي؛ ألن مقتضى الصوم
 به َ والعملِورُّ الزَ قولْعَدَ يْ لمْنَم«:  حلديث أيب هريرة؛ عن كل قول باطل، وعن كل عمل باطلصومه
 .»َُهابَرَشَ وُهَ طعامَعَدَ في أن يٌ حاجةِ هللاَفليس
 وهو مذهب ،من يقول بأنه يفسد الصوم، وجيب القضاءقول إشارة إىل " ال يقضي" :-رمحه اهللا-قوله 

ا القضاء،نه يرى أن كل معصية تكون وقت الصوم تفسده فإ،ُرمحه اهللابن حزم ا  والصواب أنه . وجيب 
ذه املعاصي ا األجرُ لكنه ينق،ال يفسد الصوم   . وال قضاء على فاعلها،ص 

 


