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PUASA RAMADHAN KETIKA BALIGH DAN BALIGH ITU MEMILIKI TANDA-TANDA
Dari ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz kepada saudara yang mulia ح.س. حsemoga Allah
menjagamu. Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakaatuhu, wa ba’du:
Mengacu pada permintaan fatwa anda yang tercatat di lembaga “Idaratul Buhuts al-ilmiah
wal ifta’ ” (lembaga pengkajian dan fatwa) dengan nomor 1180 tanggal 23/3/1407 H yang
berbunyi:
Saya memiliki seorang putri yang berusia 13 th. Kami memiliki keyakinan bahwa anak
perempuan itu tidak berpuasa sebelum genap berusia 15 th. Namun sebagian orang
memberikan faedah kepada kami bahwa anak wanita bila telah mengalami haidh (datang
bulan), wajib atasnya berpuasa. Setelah itu, kami pun bertanya kepada putri saya tersebut.
Maka ia memberitahu bahwa dirinya sudah mengalami haidh sejak tiga tahun yang lalu di
saat usianya masih sepuluh tahun. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui hakekat
perkaranya, apakah anak wanita itu berpuasa ketika telah genap berusia 15 th ataukah
setelah mengalami datang bulan? Dan bila ia harus berpuasa setelah mengalami haidh,
lantas apa yang harus kami lakukan dengan tiga tahun yang telah luput darinya,
berpuasakah ia? Dengan catatan bahwa kami benar-benar jahil tentang masalah tersebut
dan tidak ada kabar yang sampai kepada kami tentangnya. Saya mohon kemuliaannya untuk
menjawab pertanyaan tersebut dan terima kasih.
Jawaban:
Saya berikan faedah kepada anda, bahwa wajib atas anak wanita mengerjakan puasa
Ramadhan bila telah menginjak usia baligh. Dan baligh itu terjadi dengan salah satu di antara
perkara berikut:
Genap berusia lima belas tahun, sudah pernah datang bulan (haidh), tumbuh bulu kasar
disekitar kemaluan,
atau keluarnya air mani karena syahwat baik saat terjaga maupun ketika mimpi meskipun
usianya belum genap lima belas tahun.
Berdasarkan hal itu, maka ia wajib mengqadha puasa Ramadhan yang terluput darinya
semenjak ia mengalami haidh, juga mengqadha hari-hari yang ia mengalami haidh pada
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bulan Ramadhan, sebagaimana wajib pula baginya untuk membayar kaﬀarah (tebusan) yaitu
memberi makan seorang miskin dari tiap hari yang ditinggalkannya, dikarenakan telah
’mengakhirkan qadha hingga Ramadhan berikutnya. Adapun ukurannya adalah setengah sha
dari makanan pokok penduduk setempat untuk tiap hari yang ia tinggalkan. Hal ini berlaku
apabila ia mampu untuk memberi makan. Namun bila ia seorang wanita yang faqir maka
tidak ada kewajiban memberi makan dan cukup baginya hanya dengan berpuasa saja.
Semoga Allah memberikan tauﬁk kepada semuanya menuju keridha’an-Nya.
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/node/8421
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
**********************************
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ﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺒﻠﻮغ ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺎت
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز إﻟﻰ ﺣﻀﺮة اﻷخ اﻟﻤﻜﺮم ح  .س  .ح  .ﺳﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ][1
ﺳﻼ ٌم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ  ،وﺑﻌﺪ :
ﻓﺄﺷﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻚ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺈدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء ﺑﺮﻗﻢ  1180وﺗﺎرﻳﺦ 23/3/1407ﻫـ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ  :ﻟﺪي
ﺑﻨﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  13ﺳﻨﺔ وﻋﻨﺪﻧﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺒﻨﺖ ﻻ ﺗﺼﻮم ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة  ،ﻟﻜﻦ أﻓﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أن
اﻟﻔﺘﺎة إذا ﺟﺎءﻫﺎ اﻟﺤﻴﺾ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮم  ،وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﺄﻟﻨﺎﻫﺎ وأﻓﺎدت ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺎءﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أﺗﻰ وﻋﻤﺮﻫﺎ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات  ،وﻟﺬا ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺗﺼﻮم ﺑﻨﺖ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة أم ﻣﻦ ﻣﺎ ﺟﺎءﻫﺎ اﻟﺤﻴﺾ ؟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺼﻮم إذا ﺟﺎءﻫﺎ اﻟﺤﻴﺾ ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺗﺖ  ،ﻫﻞ ﺗﺼﻮﻣﻬﺎ ؟ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﺎ ﺟﻬﺎل ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﺒﺮ
ﻣﻦ ذﻟﻚ  .أرﺟﻮ اﻟﺘﻜﺮم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻜﺮ .
ج :وأﻓﻴﺪك ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن إذا ﺑﻠﻐﺖ واﻟﺒﻠﻮغ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﺑﻠﻮغ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ  ،أو
اﻟﺤﻴﺾ  ،أو ﻧﺒﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺨﺸﻦ ﺣﻮل اﻟﻔﺮج  ،أو إﻧﺰال اﻟﻤﺎء ) اﻟﻤﻨﻲ ( ﻋﻦ ﺷﻬﻮة ﻳﻘﻈﺔ أو ﻣﻨﺎﻣﺎ ً وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﻬﺎ دون
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة .
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎء ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﺗﺤﻴﺾ  ،وﻗﻀﺎء اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺣﺎﺿﺘﻬﺎ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن
 ،ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎرة وﻫﻲ إﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ رﻣﻀﺎن آﺧﺮ  ،وﻣﻘﺪاره ﻧﺼﻒ ﺻﺎع
ﻣﻦ ﻗﻮت اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻃﻌﺎم  ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﻴﺮة ﻓﻼ إﻃﻌﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻜﻔﻲ اﻟﺼﻮم  .وﻓﻖ اﻟﻠﻪ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ رﺿﺎه .
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واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
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