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 .  محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

قادر   مكمف   مسمم   لكل   الصوم   ويمَزم  :  اهلل حمهر  المؤلف قال  . 

 .  اإلسالم عن الكالم تقدم

 الكبير وكذا ، الصوم عميو يجب ال فالمجنون ، العاقل البالغ ىو والمكمف ، المكمف غير بو يخرج( : المكمف)
 غير عمى الصوم يجب وال ،( العقل) التكميف لشرط فاقد ألنو ؛ اإلطعام وليو عمى يجب وال ، خرفمال الشائب
 :  العمم ألىل طويل كالم فييا التي المسائل من وىي ، البالغ
 .  أطاقو إذا الصغير عمى واجب الصيام أن يرى:  األصحاب بعض
 :  األدلة
 اهلل صمى اهلل رسول قال:  قال أنو ، لبيبة أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن ، جريج ابن حديث :األول الدليل
 عبد وأخرج [ رمضان شهر صوم عميه وجب فقد,  متتابعات أيام ثالثة صيام الغالم أطاق إذا] وسمم عميو

 ، مشيور مدلس وىو ، عنعن وقد ، جريج ابن فيو أن:  األولى العمة ، لعمتين يصح ال الحديث وىذا ، الرزاق
 .  أيضا مرسل والحديث

 .  الصغير عمى فتجب ، الصالة أشبيت ، بدنية عبادة أنيا :الثاني الدليل

 .  الراجح عمى الصغير عمى تجب ال أيضا الصالة ألن ؛ صحيح غير قياس القياس وىذا
  ؟ به يؤمر هل لكن,  الصوم عميه اليجب والصغير

 .  حقو في يشرع وال بالصوم يؤمر ال الصغير أن يرون:  المالكية

 المذىب:  يقول اهلل رحمو القاضي وكان ، يبمغ حتى الصوم عميو يجب ال أنو يرون:  المذىب من حوالصحي
 .  يبمغ حتى عميو يجب ال أنو واحدةً  روايةً  عندي

 .  الصوم يطيق وكان ، سنة عشرة ثنتي بمغ إذا يجب أنو:  الحنابمة عند أخرى رواية

 . وأطاقو عشرا مغب إذا الصوم عميو يجب أنو:  أخرى رواية وعندىم

 يضعف وال ، أيام ثالثة يصوم بأن يحددىا من ومنيم ، معين بمعنى يحددوىا لم ، اإلطاقة حد أطمقوا واألصحاب
 .  يضره وال

 في والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، كالصالة ، لعشر عميو ويضرب ، لسبع بو يؤمر:  قال من العمم أىل ومن
 اهلل صمى النبي ألن" قال ، لعشر عميو يضرب أن األولى أن أي" أولى بالعشر ارهواعتب" قدامة ابن يقول ، رواية
 " . أحسن بالصالة الصوم واعتبار ، لعشر الصالة في بالضرب أمر ، وسمم عميو
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 وذىب ، اهلل رحميم والشافعي والزىري سيرين ابن إليو ذىب ، بالصيام الصبي أمر العمم أىل من طائفة واستحب
 ، الصحابة بفعل ويستدلون ، أطاقو إذا بالصيام يؤمر أنو إلى والحنابمة وقتادة والزىري سيرين وابن والحسن عطاء
 صمى النبي أرسل : " عنيا اهلل رضي معوذ بنت الُربّيع حديث في كما ، صبيانيم يصّومون كانوا الصحابة فإن
(  فميصم صائما أصبح ومن يومو بقية يتمفم مفطرا أصبح من)  األنصار قرى إلى عاشوراء غداة سمم و عميو اهلل
 ذاك أعطيناه الطعام عمى أحدىم بكى فإذا العين من المعبة ليم ونجعل صبياننا ونصوم بعد نصومو فكنا قالت. 

 !ويمك :رمضان في لنشوان عنو اهلل رضي عمر وقال"  البخاري وروى ، عميو متفق " اإلفطار عند يكون حتى
 بداية فيو بل ، السكر منو يتمكن لم الذي ىو النشوان:  ويقولون ، السكران النشوانو  ، "فضربو صيام وصبياننا
 ، الصيام وتارك سكران أنت:  يقول كأنو ؟ صيام وصبياننا ويمك:  فقال ، إليو بو ُأتي ، نيايتو أو السكر

 عند مشيورة عبارة وىذه ، وجيك عمى:  فقال ، عثر أنو وغيره البَغوي رواية وفي ؟ يصومون عندنا والصبيان
 أن عمى داللة فيو وىذا ؟ صيام وصبياننا!  ويمك ، وجيك عمى:  فقال ، وجيو عمى:  قالوا أحد سقط إذا ، الناس

 . سكران كان ألنو ؛ جمده أي ، وضربو:  قال ، يصومون كانوا الصبيان

 :  الراجح

 لكن ، عميو إيجابو في ، وسمم عميو هللا صمى النبي عن ثابت دليل ثمة وليس ، الصبي عمى يجب ال الصيام أن
 في الكرام الصحابة فعل ألنو ؛ لو معتادا ويصبح يصوم حتى ، بو يؤمر فإنو ، فيو الصوم يطيق حدا بمغ إذا

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في فعميم ىذا أن معوذ بنت الربيع حديث وظاىر ، صبيانيم

 وحج وصالة صوم من ، تعالى اهلل إلى بيا يتقرب طاعة كل وعمى وعمي يؤجر ، نعم ؟ عميو الصبي يؤجر وىل
 .  وغيرىا

 :  الصيام وقضاء الصبي بموغ

 .  ؟ المستقبل في الشير من فاتو ما بقضاء يؤمر فيل ، الشير أثناء في الصبي بمغ إذا

 واإلمام ، مالك واإلمام ، حنيفة أبو اإلمام بذلك قال وممن ، فاتو ما بقضاء يؤمر ال أنو عمى:  العمم أىل جميور
 .  أحمد واإلمام ، الشافعي

 .  ؟ يومه بقية البالغ يمسك هل

 :  العمم أىل بين خالف فييا المسألة ىذه

 .  واألوزاعي والثوري والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، فيو بمغ الذي اليوم ويقضي يومو بقية يمسك أنو:  األول القول

 :  األدلة

 .  الكافر إسالم في لتيمكأد ىنا أدلتيم -

 .  والشافعية المالكية إليو وذىب ، القضاء وال اإلمساك يمزمو ال أنو:  الثاني القول

 :  األدلة
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 .  القضاء يمزمو وال اإلمساك يمزمو ال:  قالوا ، الكافر إسالم في أدلتيم -

 :  الراجح

 في مر كما يمزمو ال أنو فالراجح القضاء اوأم - ىناك تقدم كما - يقضي أن يمزمو وال ، يمسك أن يمزمو أنو
 .  الكافر إسالم قضية

أهالا  أثنائ ه في صارَ  من   ك ل   عمى والقضاء   اإلمساك   وَجب النهار   أثناء   في البينة   قامت   إذا:  اهلل رحمه قال 
 .  لوجوب ه

 خبر يأت لم أنو ولنفرض ، الصوم لوجوب أىال كان من كل ساكاإلم لزم ، النيار أثناء في البينة قامت إن
 سيأتي ؟ يقضون وىل ، يوميم بقية الناس يمسك ، اإلمساك فالواجب ، صباحا عشرة الحادية الساعة إال اليالل

 .  والقضاء اإلمساك مسألة:  مسألتان وعندنا ، اهلل شاء إن

 .  اإلمساك:  األولى المسألة

 ينقل ولم ، الخبر بموغ حين الصيام لوجوب أىل ىو من كل عمى اإلمساك يجب أنو مىع:  العمم أىل عامة
 ، عطاء غيرَ  قالو أحدا نعمم ال:  البر عبد ابن قال ، اإلمساك وجوب بعدم قال فإنو ، عطاء عن إال الخالف

 عمييم اهلل رحمة العمم لأى من كثير انتقدىا وقد ، اإلمساك يمزمو ال أنو أحمد اإلمام عن رواية الخطاب أبو ونقل
 " . غمطا ىذا وأظن ، غيُره ذكرىا أحدا نعمم لم" قال فإنو ، قدامة ابن منيم ،

 :  األدلة

 .  عميو فيجب ، فيو الشروط وتوفر ، حقو في الوجوب سبب لقيام :األول الدليل

 أن كما ، يصوم أن عميو فيجب ، النيار أثناء في األمر جاء قد فإنو ، عاشوراء صيام عمى قياسا :الثاني الدليل
 .  يوميم بقية أمسكوا اليوم ذلك في بالصيام أمروا الذين عاشوراء أىل

 .  القضاء:  الثانية المسألة

 :  قوالن ؟ ال أو أثنائو في الخبر بمغيم الذي اليوم يقضون ىل

 .  والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، يقضوا أن عمييم يجب أنو:  األول القول

 :  ةاألدل

 ومن ، القضاء فيمزمو وعميو ، يوم بعض صام قد فيكون ، الفجر قبل الصيام ينو لم الصائم ىذا أن :األول الدليل
 .  الميل من بنية الصيام كون يمزم أنو المعروف

 .  يقضيو أن فوجب بيوم إال الصوم من الجزء ذلك فعل يمكن وال ، الفرض وقت من جزءا أدرك أنو :الثاني الدليل

 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، الحنفية إليو وذىب ، اليوم ىذا يقضوا أن عمييم يجب ال أنو:  الثاني لقولا
 .  جميعا اهلل رحميم

 :  األدلة
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 الناس في ينادي رجال بعث سمم و عميو اهلل صمى النبي أن:  عنو اهلل رضي األكوع بن سممة عن :األول الدليل
 أمرىم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ،(  يأكل فال يأكل لم ومن فميصم أو فميتم كلأ من إن)  عاشوراء يوم

 .  أولو في أفطروا أن بعد ، النيار أثناء في جاء إنما والوجوب ، بالقضاء يأمرىم ولم ، بالصوم

 أن اىالج شرب أو أكل ومن ، عميو الصوم بوجوب جاىال النيار أول في وشرب أكل قد أنو :الثاني الدليل
 .  الراجح عمى عميو قضاء فال ، الفطر عميو يحرم أنو يجيل ، بالحال جاىال أو ، عميو واجب الصوم

 ، األصل استصحب ألنو ؛ صحيح صومو فإن ، بعدُ  وعمم يطمع لم الفجر أن ظانا أكل من قياس :الثالث الدليل
 .  الميل بقاء واألصل

 .  لو نية ال ىذا لكن ، الصوم ينوي ، نية عنده أكل من ألن ؛ الفارق مع قياس ىذا بأن:  ونوقش

 :  الراجح

 ؛ فيو أمسك الذي اليوم ىذا قضاء يمزمو لم ، وأمسك اليوم أثناء في والبينة الخبر بمغو من أن ، الثاني القول ىو
 لم ذلك وقبل ، عممو حين من الصيام عميو فوجب ، النيار أثناء في إال يعمم لم وىذا ، العمم يتبع الوجوب ألن
 صحيحا صومو فيكون ، بالحال منو بجيل كان النيار أول في وأكمو ، وتواستطاع قدرتو فيذه ، عميو واجبا يكن

ال ، الطمب بتوجو تبرأ ذمتو فإن ، إليو الطمب توجو قد أنو دام ما ، اليوم ىذا بقضاء يطالب وال ، ومجزئا  فيكون وا 
 قيل إن ؟ أخرى مرة ويصوم يمسك بأن يكمف وأن ؟ نياره بقية يمسك أن ئدةفا ما ، منو فائدة ال اليوم ليذا صيامو

 ، الوجوب يبمغو لم ألنو ؛ شرعي بإذن اليوم أول في أفطر قد ىو:  يقال ، اليوم احترام باعتبار يمسك: 
 .  العبادة بأداء تبرأ ذمتو فإن ، عميو الصيام بوجوب قيل إذا لكن ، النياية حتى األصل ىذا فيستصحب

َطه رتا ونفساء   حائض   وَكذا:  قال  . 

 مثل ، نيارىم بقية يمسكوا أن يمزميم ىؤالء ، مفطرا قدم إذا والمسافر ، طيرت إذا والنفساء طيرت إذا الحائض
 اإلمساك ووجوب القضاء وبوج:  مسألتان وعندنا ، النيار أثناء في البينة عميو قامت من ومثل ، أسمم إذا الكافر

 وبعضيم ،" إجماعا" يحكيو وبعضيم ،" خالف بال" بعضيم يحكيو ، فيو خالف ال أمر فيذا القضاء وجوب أما ،
 .  مفطرا قدم إذا والمسافر والنفساء الحائض عمى القضاء يجب أنو ، ىبيرة بن كالوزير" اتفاقا" يحكيو

 عدة فعميو فأفطر أي {أُخَرَ أَيَّامٍ هِيْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ هَرِيضًا هِنْكُنْ ىَكَا فَوَيْ} تعالى اهلل قول :األول الدليل
 .  أخر أيام من

 بقضاء فنؤمر ذلك يصيبنا كان" عنيا اهلل رضي عائشة عن جاء فقد والنفساء لمحائض بالنسبة وأما :الثاني الدليل
 . عميو متفق "الصالة بقضاء نؤمر وال ، الصوم

 .  أفطروىا التي األيام يقضوا أن المريض ومعيم ىؤالء عمى فيجب

 :  قولين عمى خالف ؟ النيار بقية يمسكوا أن يمزميم ىل

 .  والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، نيارىم بقية يمسكوا أن عمييم يجب:  األول القول
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 وتوفرت ، الوقت من جزءا أدركوا  ، الوجوب سبب فييم وجد وقد ، الوقت من جزءا أدركوا ألنيم :األول الدليل
 ، الصيام وقت من جزءا أدركوا وىؤالء ، يصمي أن يمزمو فإنو ، الصالة وقت من جزءا أدرك كمن ، شروطو فييم

 .  يمسكوا أن فيمزميم

 ألن ؛ الصيام وقت من جزء إدراك وبين ، الصالة وقت من جزء إدراك بين فرق فيناك ، الفارق مع قياس وىذا
 الوقت جميع يستوعب أن يمزم وال ، صحيحة عبادتو وتكون ، الجزء ىذا في أوقعيا ، منيا اجزء أدرك ذاإ اإلنسان
 ، يصح لم منو جزء في الصوم أوقع ولو ، بالصوم جميعا الوقت استيعاب يمزمو فإنو ، الصيام بخالف ، بالصالة

  .  البنية قامت لو كما ، لعذر إال

 كانوا أنيم مع ، بالصيام الناس أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، عاشوراء مصيا عمى القياس :الثاني الدليل
 رجع ، والمانع العذر وزال ، اليوم أول مفطرين والمسافر والنفساء الحائض كانت فإذا ، مفطرين اليوم أول في

 .  النيار بقية فيصومون ، الوجوب إلييم

 الحائض طيرت لو ، النيار أثناء في وجد إذا فكذلك ، الصوم لمزميم الفجر قبل وجد لو معنى أنو :الثالث الدليل
 فمثمو ، اليوم ىذا صوم لزمو الفجر قبل المسافر قدم ولو ، النفساء وكذا ، الصوم لزميا الفجر قبل الحائض قبل
 .  النيار أثناء المعنى ىذا فييم وجد لو

 فييما وجد والحائض النفساء ، الصيام وجوب من مانع ندهع المسافر ، حقيم في زال قد المانع أن :الرابع الدليل
 .  يوميم بقية يمسكوا أن فيمزم ، عمييم واجبا الصيام أصبح ، السبب ووجد المانع زال فإذا ، المانع

 والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، قدم إذا والمسافر والنفساء الحائض اإلمساك يمزم ال أنو:  الثاني القول
 .  رواية يف

 :  األدلة

 أكل،  شيبة أبي ابن أخرجو" آخره فميأكل النيار أول أكل من" قال ، عنو اهلل رضي مسعود ابن أثر :األول الدليل
 .  لو بالنسبة فطر يوم أصبح قد اليوم ىذا ألن ؟ آخره في يأكل أن المانع فما النيار أول في

 بقية إمساكيم من شيئا يستفيدوا لن وىم ، وباطنا ظاىرا النيار لأو  في يفطروا أن ليم يجوز أنيم :الثاني الدليل
 بإذن النيار أول من حقيم في الحرمة زالت فقد ، اليوم حرمة:  قيل فإن ، عمييم واجب القضاء الن ؛ يوميم
مساكيم ، النياية حتى االستمرار فميم ، شرعي  .  داع بال وغيره والشراب الطعام من ليم حرمان مجرد وا 

 :  راجحال

 ألن ؛ يوميم بقية يمسكوا أن يمزميم لم قدم إذا والمسافر ، طيرتا إذا والنفساء الحائض أن ، الثاني القول ىو
 .  عمييم واجب غير الصيام

 أسمم إذا الكافر ، ىؤالء وبين بينيم فرق ىناك:  يقال ؟ عمييم يجب لماذا يبمغ والصبي يسممُ  الكافر:  قيل فإن
 موجود حقيم في الوجوب فسبب ، والمسافر والنفساء الحائض وأما ، الوجوب سبب حقيم في امق بمغ إذا والصبي
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 السبب كان ومن ، الوجوب سبب فيو وجد من بين فرق وثمة ، عمييم الصوم وجوب يمنع ما ىناك لكن ، قبل من
 ، القضاء ىؤالء عمى أن ىعم قائم اإلجماع إن:  أيضا ويقال ، الوجوب من يمنع مانع فيو وجد لكن ، فيو موجودا

 .  خالف فييا فالمسألة بمغ إذا والصبي أسمم إذا الكافر وأما

 :  القادم المسافر جماع

 ، السابق الخالف عمى ؟ نفاسيا من أو ؟ حيضيا من طيرت إذا امرأتو يجامع أن قدم إذا لممسافر يجوز ىل
 القول أصحاب قول عمى وأما ، وعمييا عميو واجب اإلمساك ألن ؛ ذلك لو يجوز ال والحنابمة الحنفية قول فعمى
 عن منقول وىو ، الشعثاء أبو فعمو وقد ، امرأتو يجامع أن لو فيجوز ، رواية في والحنابمة والشافعية المالكية الثاني
 بقية في الفطر أنواع أي من نوع بأي فميفطر الفطر لو جاز فإذا ، لو الفطر جواز يرون ألنيم ؛ السمف بعض
 . أعمم واهلل ، يومو

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


