
 عىل من جيب الصيام؟

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

مطويات خمترصة يف أحكام الصيام أعددهتا من كتب  فهذه

راجيا من اهلل أن ينفع هبا وأن   وفتاوى اإلمام ابن عثيمني

 .جيعلها خالصة لوجهه الكريم

الصيام جيب أداًء عىل كل مسلم بالغ عاقل قادر : إخواين

مسلم بالغ عاقل قادر ، ستة أوصاف ، فهذهمقيم خال من املوانع

 . مقيم خال من املوانع

 :فأما الكافر فال جيب عليه الصوم وال غريه من العبادات -1

إذا أسلم الكافر يف أثناء رمضان مل يلزمه القضاء فيام  ولكن

يام األربعة ، فاأللم ليلة اخلامس عرش مثالً أس سبق إسالمه، فإذا

ء اليوم لزمه اإلمساك أسلم يف أثنا ، وإذاعرش ال يلزمه قضاؤها

: أمسك مثاًل قلنا له ، فإذا أسلم عند زوال الشمسدون القضاء

صار من  ، ألنه يلزمك القضاء، فنممره باإلمساكبقية يومك وال

 ه قام بام وجب عليه وهو، ألن، وال نممره بالقضاءأهل الوجوب

، ومن قام بام جيب عليه مل يكلف بإعادة اإلمساك من حني أسلم

 . ثانية العبادة مرة

 ، العقل هو ماأما العقل فهو الوصف الثاين للوجوب -2

اإلنسان عاقاًل  ، فإذا مل يكن: التمييز بني األشياءحيصل به امليز أي

سوى  يه يشء من العبادات، كام أنه ال جيب علفإنه ال صوم عليه

أن يبلغ اإلنسان  -أي ممن ليس له عقل-، ومن هذا النوع الزكاة

، فال وهو ما يعرف عند العامة باهلذرات، معه التمييز يسقط سناً 

، ألنه ليس من أهل ، وال يلزم عنه إطعامصوم يلزم املهذري

 .الوجوب

واحد وحيصل البلوغ ب ،أما الوصف الثالث فهو البلوغ -3

أن ينبت  : إما أن يتم لإلنسان مخس عرشة سنة، أومن أمور ثالثة

، وهي الشعر اخلشن الذي يكون عند القبل، أو ينزل املني العانة

، وتزيد املرأة أمرًا رابعًا سواء كان ذلك باحتالم أو بيقظة بلذة

، وعىل هذا فمن تم له فإذا حاضت املرأة بلغت وهو احليض،

فقد بلغ، ومن نبتت عانته ولو  ن ذكر أو أنثىمخس عرشة سنة م

ومن أنزل منيًا  ،عرشة سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغقبل مخس 

 بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل مخس عرشة سنة فقد بلغ، ومن

، وربام حتيض املرأة ت ولو قبل مخس عرشة سنة فقد بلغتحاض

التي يغفل وهنا جيب التنبه هلذه املسملة  ،وهي بنت عرش سنني

النساء حتيض مبكرًا وال تدري  ، فإن بعضعنها كثري من الناس

تتوقف أو التي  أنه يلزمها الصوم وغريه ومن العبادات التي

 يتوقف وجوهبا عىل البلوغ، ألن كثريًا من الناس يظنون أن

، ، وهذا ظن ال أصل لهم مخس عرشة سنةوغ إنام يكون بتامالبل

 .لغًا فإن الصوم ال جيب عليهاإلنسان با فإذا مل يكن

ذكر أهل العلم أن الويل مممور بمن يممر موليه الصغري  ولكن

بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا  من ذكر أو أنثى

، فإهنم كانوا يصومون يفعلونه  بلغ، وهذا ما كان الصحابة

منهم ليبكي فيعطى لعبة من  أوالدهم الصغار حتى إن الواحد

 .العهن يتلهى هبا حتى تغرب الشمس

ن يكون اإلنسان قادرًا عىل فهو أ وأما الوصف الرابع -4

، فإن كان غري قادر فال ، أي يستطيع أن يصوم بال مشقةالصوم

 .صوم عليه

 :ولكن غري القادر ينقسم إىل قسمني

ئاًم أن يكون عجزه عن الصوم مستمرًا دا: القسم األول

يوم ، فهذا يطعم عن كل كالكبري واملريض مرضًا ال يرجى برؤه

، وإذا مسكيناً  ، فإذا كان الشهر ثالثني يومًا أطعم ثالثنيمسكيناً 

 ،يومًا أطعم تسعة وعرشين مسكيناً  كان الشهر تسعة وعرشين

 :ولإلطعام كيفيتان

اع ، وقدره ربع صرأن خيرج حبًا من أرز أو ب  : الكيفية األوىل

جيد  ر  ن وأربعني جرامًا من ب  ويساوي كيلوي ملسو هيلع هللا ىلصبصاع النبي 

ن ما يبلغ ج  ين الد  ز  الر   ، يعني أنك إذا وزنت من الّب  ينز  ر  

، والصاع ملسو هيلع هللا ىلصكيلوين وأربعني جرامًا فإن هذا صاع بصاع النبي 

، وحيسن يف ساكنيألربعة م فيكفي ،أربعة أمداد ملسو هيلع هللا ىلصبصاع النبي 

يؤدمه من حلم أو  هذه احلال أن جتعل معه إذا دفعته للفقري شيئاً 

 .غريه حسب ما تقتيض به احلال والعرف
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فمن يصنع طعامًا يكفي لثالثني : وأما الكيفية الثانية لإلطعام

ويدعوهم إليه كام  فقريًا أو تسعة وعرشين فقريًا حسب الشهر

أن يطعم  ، وال جيوزحني كّبذكر ذلك عن أنس بن مالك 

، يعني يكفي الثالثني أو التسعة وعرشين شخصًا واحدًا مقدار ما

 .أن يكون عن كل يوم مسكني البد

ى رج  فهو العجز الذي ي   أما القسم الثاين من الوصف الرابع

أيام  ، فهو العجز الطارئ كمرض حدث عىل اإلنسان يفالهو  ز  

: أفطر واقض يومًا ، فنقول لهن يصوم، وكان يشق عليه أالصوم

 ڭ ۓ  ۓ ے    ے ھ ھ ھ چ: لقول اهلل تعاىل مكانه،

  [.٥٨١البقرة: ] چڭڭ ڭ

، وضده املسافر، أن يكون مقيامً : أما الوصف اخلامس -5

:  تعاىل، لقول اهللفاملسافر وهو الذي فارق وطنه ال يلزمه الصوم

ولكن ، چڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے    ے ھ ھ ھ چ

، فاألفضل الفطر، لقول أيب األفضل أن يصوم إال أن يشق عليه

وما  يف رمضان يف يوم شديد احلر ملسو هيلع هللا ىلص: كنا مع النبي  الدرداء

ا شق أما إذ. ، وعبد اهلل بن رواحهملسو هيلع هللا ىلص فينا صائم إال رسول اهلل

إليه أن الناس  شكي ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ؛عليه الصوم فإنه يفطر والبد

صام  : إن بعض الناس قد، ثم قيل لهقد شق عليهم الصيام فمفطر

 .»، أولئك العصاةأولئك العصاة» :فقال

ليًا من املوانع أي من أن يكون خا: أما الوصف السادس -6

فيشرتط يف وجوب الصوم  ،موانع الوجوب، وهذا خيتص باملرأة

حائضًا أو  ، فإن كانتعليها أداء أال تكون حائضًا وال نفساء

 ، وإنام تقتيض بدل األيام التي أفطرت،نفساء فإنه ال جيب الصوم

 «مأليس إذا حاضت مل تصل ومل تص» :مقررًا ذلك ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

، وهنا ، بل تقيض يف أيام أخرفإذا حاضت املرأة فال صوم عليها

 :ينبغي التفطن هلام مسملتان

أن بعض النساء تطهر يف آخر الليل وتعلم : املسألة األوىل

منها أهنا إذا مل  اليوم ظناً  ، ولكنها ال تصوم ذلكأهنا طهرت

بل صومها  ،، وليس األمر كذلكتغتسل فإنه ال يصح صومها

 .يصح وإن مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر

فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا : وأما املسألة الثانية

، تصيل املغرب غربت الشمس وأفطرت جاءها احليض قبل أن

 د الفطر وقبل صالة: إنه إذا أتاها احليض بعفبعض النساء يقول

صومها ذاك النهار يفسد، وكذلك بعض النساء يبالغ  املغرب فإن

إذا جاءها احليض قبل صالة العشاء فإن صومها : أيضًا ويقول

املرأة إذا غابت . بصحيح ذلك اليوم يفسد، وكل هذا ليس

لو  ، حتىالشمس وهي مل تر احليض خارجًا فصومها صحيح

 .ة واحدة، فصومها صحيحخرج بعد غروب الشمس بلحظ

هذه ست أوصاف إذا اجتمعت يف اإلنسان وجب عليه 

، فإن ختلف واحد منها صوم رمضان أداء، وال حيل له أن يفطر

 .فعىل ما سمعت

 .وصىلى اهلل وسلىم عىل َنبِيىنَا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني

 تم باختصار وترصف من فتاوى الصيام لإلمام ابن عثيمني
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