 ‐ 249495اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ إذا ﺗﺮدد ﻫﻞ ﻳﺼﻮم أم ﻻ ﺛﻢ ﻋﺰم ﻋﻠ اﻟﺼﻮم ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ .
اﻟﺴﺆال

ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ذﻫﺒﺖ ﻟﻠﻌﻤﺮة ﻣﻊ أﺧ وزوﺟﺘﻪ ﻓ رﻣﻀﺎن  ،وﻻ أﻋﻠﻢ ﻫﻞ ﺳﻴﺼﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ أو ﻻ  ،واﺳﺘﺤﻴﻴﺖ أن أﺳﺎﻟﻬﻢ ،
وﻗﻠﺖ إن ﺻﺎﻣﻮا ﺻﻤﺖ ﻣﻌﻬﻢ  ،وإن أﻓﻄﺮوا أﻓﻄﺮت ﻣﻌﻬﻢ  ،وﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ  ،وأﻧﺎ ﻣﺘﺮددة ﻫﻞ أﻣﺴﻚ أو ﻻ  ،ﺛﻢ أﺧﺒﺮﻧ أﺧ أﻧﻬﻢ
ﺻﺎﻣﻮا  ،وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧﻮﻳﺖ اﻹﻣﺴﺎك  ،وﻟﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﺸﻤﺲ  ،وﻗﺮأت ﻗﺒﻞ أﻳﺎم أن اﻟﺼﻴﺎم ﻻﺑﺪ أن ﺗﺠﺰم اﻟﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ،
ﻓﻘﺮرت أن أﺻﻮم ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم وﺻﻤﺘﻪ  .اﻟﺴﺆال ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ اﻟﻔﺎرة ﻣﻌﻪ أو ﻻ ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ  5ﺳﻨﻮات ؟ واﻟﺴﻮال اﻟﺜﺎﻧ : ﻛﺄﻧ
أذﻛﺮ أن أﺧﺘ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌ ﻣﺘﺮددة  ،ﻓﻬﻞ أﺧﺒﺮﻫﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺼﻴﺎم أم ﻻ ؛ ﻷﻧ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﺗﺮددت ﻣﺜﻠ ، وأﺧﺎف أن
ﺗﻘﻮل ﻟ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻮاس؟

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ ﺻﻮم اﻟﻔﺮض :ﺗﺒﻴﻴﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ؛ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ) :ﻣﻦ ﻟَﻢ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺼﻴﺎم ﻗَﺒﻞ اﻟْﻔَﺠﺮِ ﻓََ
ﺻﻴﺎم ﻟَﻪ ( رواه أﺑﻮ داود ) ، (2454واﻟﺘﺮﻣﺬي ) ، (730واﻟﻨﺴﺎﺋ ، (2331) وﻓ ﻟﻔﻆ ﻟﻠﻨﺴﺎﺋ ) :ﻣﻦ ﻟَﻢ ﻳﺒﻴِﺖ اﻟﺼﻴﺎم ﻗَﺒﻞ اﻟْﻔَﺠﺮِ
ﻓَ َﺻﻴﺎم ﻟَﻪ ( واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ﻓ" ﺻﺤﻴﺢ أﺑ داود".
ﻓﻤﻦ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺠﺮ وﻫﻮ ﻣﺘﺮدد  ،ﻳﺼﻮم أو ﻻ ﻳﺼﻮم ،ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺻﻮﻣﻪ.
ﻗﺎل ﻓ" أﺳﻨ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ" ) " :(1/411وﻳﺠﺐ ﻓ اﻟﺼﻮم ﻧﻴﺔ ﺟﺎزﻣﺔ ﻣﻌﻴِﻨﺔ  ،ﻛﺎﻟﺼﻼة  ،وﻟﺨﺒﺮ ) :إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت( ...
وﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻓ اﻟﻔﺮض  ،وﻟﻮ ﻧﺬرا أو ﻗﻀﺎء أو ﻛﻔﺎرة" اﻧﺘﻬ.
وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ " :ﻟﻮ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻳﺒﺎح ﻟﻪ اﻟﻔﻄﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن :أﻧﺎ ﻏﺪا ﻳﻤﻦ أن أﺻﻮم ،وﻳﻤﻦ أﻻ
أﺻﻮم ،ﺛﻢ ﻋﺰم ﻋﻠ اﻟﺼﻮم ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ،ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺻﻮﻣﻪ ﻟﺘﺮدده ﻓ اﻟﻨﻴﺔ" اﻧﺘﻬ ﻣﻦ "اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ" ).(6/362
وﻋﻠﻴﻪ  :ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻗﻀﺎء ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ،وﻗﺪ أﺣﺴﻨﺖ ﻓ ذﻟﻚ.
وﻻ ﺗﻠﺰﻣﻚ ﻛﻔﺎرة ،ﻷن اﻟﻔﺎرة ﺗﻠﺰم اﻟﻤﻘﻴﻢ إذا أﻓﻄﺮ ﻓ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﺎع ﻓﻘﻂ.
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وﻳﻨﻈﺮ :ﺳﺆال رﻗﻢ . (49750) :
وإذا ﻛﺎﻧﺖ أﺧﺘﻚ ﻗﺪ ﺻﺎﻣﺖ وﻫ ﻣﺘﺮددة ،ﻟﺰﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ،وﻳﻨﺒﻐ أن ﺗﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ.
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