
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ٕاف  يٗتصءاٞلُٕ  الصاٟىُٕ ملأحبيت يف اهلل، كجرّيا وا ٖتعرض 
، لءاا أأٖءمج  ءم عىٕمءٛ وءَ       ال؟صٕوّي صخٗح أً  ِن

لإلجابٛ ممٜ ِآ  العٗخ العجٗىني أمحْ اهلل يف الصٗاً يتأٝ 
يّٗءا اءالتْ    ئجبء  الاءاأ  أشءله اهلل ععءاأ أُ   التصاؤالت، ٔ

 ٔالرد ممٜ أش٠متْ ٔاشتفصاأاعْ، ٔباهلل التٕيٗق .  
 ( نٗف ٖجبت دخٕه ػّش سوضاُ؟ 1

بلٙ ٔشٗمٛ يإٌْ جيء  العىءن تات ءٜ     ٛ اهلالهوتٜ ثبتمج أؤٖ
إَِذا َرَأيُْتُموووُ  ♂:◘ أشءءٕه اهلل ِءءآ الرؤٖءءٛ، لعىءءًٕ فءءٕه   

، َوإَِذا َرَأيُْتُموُ  َفَأْفطُِروا  .  (تفق ممْٗو) ▬َفُصوُموا
 ( وا حهي وَ مل ٖعمي بذخٕه سوضاُ إال يف ٌّاسٓ؟ 2

إذا ممي الٍاط ب خٕه ظّر أو اُ يف أثٍاٞ الًٕٗ يإٌءْ جيء    
ممّٗي اإلوصاك؛ ألٌْ ثبمج أُ ِاا الٗءًٕ وءَ ظءّر أو ءاُ     

 ِٕٔ األحٕط. ٖمسوّي ف اٞ ِاا الًٕٗٔ
 ( وا ِ٘ األعزاس املبٗحٛ لمفطش؟3

، ٔوءَ األمءااأ أُ   املءرض ٔالصءفر   األمااأ املبٗخٛ لمفطءر: 
عكءءُٕ املءءرأٚ حاوماءءا ىءءاس ممءءٜ ٌفصءءّا، أٔ ممءءٜ جٍٍّٗءءا، 

عكُٕ املرأٚ وراّعا ىاس إذا صاومج ممٜ ٌفصّا، أٔ ممءٜ  أٔ
إٌاءاذ  فطءر إلٌاءاذ وعصءًٕ وءَ ِمكءٛ، وجءن       أٔ الأاٗعّا، 

 اجلّاد يف شبٗن اهلل.ٔغرٍٖق يف البخر، 
 ( وا حهي صٗاً تاسك الصالٚ؟ 4

 الٚ صٕوْ لٗض بصخٗح ٔال وابٕه وٍْ؛ ألُ عءاأك عاأك الص
ِك  ♂:◘لصالٚ كاير ورع  لإه الٍيب ا ْ ُجِل َوَبْْيَ الِّشر إِنَّ َبْْيَ الرَّ

ووَ ةِ  ماوءءٛ  ، ٔألُ ِءءاا فءءٕه)أٔآ وصءءمي(▬ َوالُكْفووِر َرووْرَك الصَّ
 .الصخابٛ إُ مل ٖكَ إ اّما وٍّي

 طٍٛ؟  15( ِن ٖؤوش الصبٗاُ بالصٗاً دُٔ 5
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، ٌعءءي ٖءءاور الصءءبٗاُ الءءاَٖ مل ٖبمػءءٕا بالصءءٗاً إذا أ ءءافٕٓ 
 .ٗتىرٌٕا ممْٗ ٖٔللفٕٓل

 ( ِن ٖبطن الصًٕ بالشعاف ٔخبمع الضشغ؟ 6
ٔال   خرج ال ً وَ األٌء ، أٙ :  -بالرماسال ٖبطن الصًٕ 

 . ارشْ لمتلذٙ وٍْ ألٌْ خمم ؛مم ال رطخب
 ( وا حهي االطتحىاً يف ٌّاس سوضاُ أنجش وَ وشٚ؟ 7

ٖصءء  ممءءٜ أأشءءْ املءءاٞ وءءَ ا ءءر كءءاُ  ◘يءءالٍيب جءءاٟس، 
 .  العطغ ِٕٔ صاٟئ
  ؟الهفاسٚجتب عمْٗ ( إرا اطتىٍٜ الصائي فّن 8

ألُ الكفءاأٚ ال   الًٕٗ، ٔلءٗض ممٗءْ كفءاأٚ،   ِاا ممْٗ ف اٞ 
 جت  إال باجلىاع.  

ًٍا آخش؟ 9 ًٍا ٔجيَ صو  ( وا حهي صٗاً وَ ٖعكن صو
يف٘ الًٕٗ الءاٙ ٖصءخٕ يٗءْ ٖمسوءْ الصءًٕ، ٔيف ا خءر ال       

 ٖمسوْ الصًٕ. 
 ( ِن جيٕص لمعىاه إرا ػل عمّٗي العىن أُ ٖفطشٔا؟ 11

، يىَ اشءتعاُ بءاهلل   ♣ممّٗي أُ ٖصٕوٕا ٔأُ ٖصتعٍٕٗا باهلل 
هلل، يإذا أأٔا أثٍءاٞ الٍّءاأ مطّعءا ٖ ءرِي، أٔ ٖكءُٕ      أماٌْ ا

 . شبّبا يف ِالكّي يال حرج ممّٗي أُ ٖفطرٔا لم رٔأٚ
 ( وا حهي الفطش يف ٌّاس سوضاُ بذُٔ عزس؟ 11

 وَ أكرب الكباٟر، ٖٔكُٕ بْ ياشااا، ٔجي  ممْٗ أُ ٖتٕب إأ 
 ً.ٔأُ ٖا ٘ ذلك الٕٗ اهلل
 ٔجتْ؟  ( ِن ٖمحل الصائي إثي يف تكبٗن ص12
 ، وصءمي  صءخٗح  يف ملءا  زٔجتْ، بتابٗن إثي الصاٟي ٖمخق ال

َِ َِ ُمَىَر َم َٛ َأِب٘ ِب ُْ ،☺ َشَمَى  َأَُٖابِّءنُ : ◘ اهلِل َأُشَٕه َشَلَه َأَّ
ُْ َيَاءءاَه الصَّءءاُِٟي؟ ِّ ▬َسووْل َذووِ  ِ ♂:◘ اهلِل َأُشءءُٕه َلءء َٛ ِلءءل   َشءءَمَى
،ُْ َّ َيَلِخَبَرِع  َٕهءءَأُش َٖا: اَهءءَيَا َذِلَك، َِٖصٍَُم ◘ اهلِل َأُشَٕه َأ
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ًَ َوا َلَك اهلل  َغَفَر َفِ  اهلِل، َِ َعَا َّ ُْ  َيَاءاهَ  َعءَلخََّر،  ََٔوا َذٌِِبَك ِو  َلء
، َوَأْخَشاُكْم َلهُ ♂:◘ اهلِل َأُشُٕه

ِ
، إِِّنر ََلَتَْقاُكْم هلل

ِ
 . ▬َأَما َواهلل

 ( وا حهي فتاٚ تشنت الصٗاً جّال بعذ أُ حاضت؟ 13
   ْٟ.اجلاِن ال إثي ممْٗ ٔجي  أُ عبادأ با الٗض ممّٗا إثي ي

 ( ِن ٖبطن الصًٕ باطتعىاه دٔاء الػشغشٚ؟ 14
 . لم رٔأٚال عفعمْ إال ٔال ٖبطن الصًٕ إذا مل ٖبتمعْ، 

 ( هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم يف نوار رمضان؟ 51
 . الػٗبٛ ٔالٍىٗىٛ ال عفطراُ، ٔلكٍّىا عٍاصاُ أجر الصًٕ

 جل مريض ال يرجى برؤه؟ ( ما حكم ر51
 ال جي  ممْٗ شٕٝ ف اٞ األٖءاً الءيت أيطءر يّٗءا إذا    املرٖض 

ظف٘، أوا واال ٖرجٜ ظءفاؤٓ ال ٖمسوءْ الصءًٕ، ٖٔمسوءْ أُ     
ٖطعي مَ كن ًٖٕ وصءكٍّٗا إذا كءاُ مافماءا بالّػءا، ٔلإل عءاً      

ّٞ ثي ٖ مٕ ّٞ أٔ معا إلْٗ املصاكني  كٗفٗتاُ: أُ ٖصٍم  عاّوا غ ا
 أأز ٔوا اأٓ أُ ٖٕزع حبًّا وَ برأٔأٔ  ،اليت ممْٗبا أ األٖاً 

املّ  ٌص  كٗمٕ ٔمعرٚ غراوات، يٗطعي اإلٌصاُ ِءاا  ٔو ، 
 الا أ وَ األأز أٔ وَ الرب، ٔجيعن وعْ  ّىا ٖادوْ.

 ( وا حهي صًٕ املظافش؟ 17
 األي ن أُ ٖصًٕ.  ٔإال ييإُ كاُ ٖعق ممْٗ يإٌْ ال ٖصًٕ،  

 مٜ طائك٘ الظٗاسات؟ ( ِن ٍٖطبل حهي املظافش ع18
ٌعءءي ٍٖطبءءق حكءءي الصءءفر ممءءّٗي، يمءءّي الاصءءر ٔاجلىءءم   

ٕ ، ٔميكَ هلءي أُ  ٔالفطر يف أٖءاً العءتاٞ ألٌّءا أٖءاً      اٖصءٕو
 يال.وا الصاٟإُ داخن امل ُ ، أفصريٚ ٔباأدٚ

 ( وا حهي اطتعىاه الشٔائح ٔوشطب الؼفتني؟ 19
ُ  وَ اشتعىاه الرٔاٟح العطرٖءٛ يف ال بلط   ٔأُ  ٌّءاأ أو ءا

بلط وَ عر ٗ  العفتني باملرِي ٔلكَ حيرتز  ٔالٖصتٍعاّا، 
   . ال ٖفطرٔوا ٔصن بػري فص   ،ٕيْجلوَ أُ ٖصن ظ٘ٞ 
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 ( وا حهي اطتعىاه الظٕاك لمصائي؟ 29
وَرة  :♂◘الءٍيب  الصٕاك لمصاٟي شءٍٛ، فءاه    ََ ُك َمْط وَوا لِْلَفوِم  السر

بر   . )أٔآ أمح  بصٍ  صخٗح ( ▬َمْرَضاة  لِلرَّ
 ( ِن ٖبطن الصًٕ بتزٔم الطعاً؟ 31

 دخن ظ٘ٞ إأ بطٍك بػري فص .ٔحتٜ لٕ ال ٖبطن الصًٕ 
 ( وا حهي وذاعبٛ الشجن لضٔجتْ ِٕٔ صائي ؟ 31

   ٔجي  أُ ٖا ٘ ِاا الًٕٗ. املين أٌسه إذاصٕوْ ٖفص  ياط 
 ؟ االعتهاف عَ( وارا 32

َ  بْ لٍٗفرد ّ؛وصج ا اإلٌصاُ لسًٔ ِٕ االمتكاس  الٍءاط،  مء
 األي نٔ ال، أً اجلىعٛ، يْٗ عااًشٕاٞ  اهلل، بطامٛ ٖٔعتػن

 أٔ ب ُٔ صًٕ. بصًٕ،اإلمتكاس ٖكُٕ ٔ ،األٔه

 ؟إرا ثبت ِاله لٗمٛ الجالثني ٔالكٗاً الرتأٖح صالٚ تكاً ( ِن33
 .أو اُ ظّر  رٔجخل صالٚ الرتأٖح ٔالاٗاً؛ عااً ال
 ( وَ ٖكض٘ الصٗاً عَ املٗت؟ 34

 يإٌْ ٖطعي وَ عركتْ لكن ًٖٕ وصكٍّٗا. ٔإال ٔلْٗ ٖصًٕ مٍْ
 ( بذأت الصٗاً يف بمذ ٔاٌتكمت آلخش فىع أّٖىا أفطش؟ 35

 يإذا صىمج أفءن وءَ   ، مج يْٗ العٗ عفطر وم البم  الاٙ أدأك
ْ  ٔمعرَٖ ٖٕواعصعٛ  عصءعٛ   صءىمج ٔإُ بعء  العٗء ،    يلكىمء

، بعء  العٗء    عاوًّا يف البم َٖ، يلكىمْ اُ أو أُكٔمعرَٖ 
 ٔإذا صىمج ثالثني ٖٕول يايطر شّرا ألُ الٍاط صاٟىُٕ.

 الفطش؟ صناٚ عَ( وارا 36
ٛ  ظءكر  إظّاأ شببّا ٜ  ععءاأ  اهلل ٌعىء َ  بءالفطر  العبء   ممء  وء

 ٔجبمج، العٗ  لٗمٛ وَ العىض غابمج ٔإذا ٔإكىالْ، أو اُ
ُِٔل   عصتخ  ٔإمنا العٗ  لٗمٛ العىض وػٗ  بع  ٔال عمسً وَ 

 . العٗ  لٗمٛ العىض غرٔب فبنٔال جت  ممٜ وَ وات 
 زاد املسلم اليومي من العلم الشرعي :كتابللمسيد ارجع ل
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 ( ِن ٌٗٛ صٗاً سوضاُ نافٗٛ عَ ٌٗٛ صًٕ نن ًٖٕ؟ 21
 الإه الراجح أُ ٌٗٛ صٗاً أو اُ يف أٔلْ كايٗٛ ال حيتءاج إأ 

 مّي إال أُ ٖٕج  شءب  ٖبءٗح الفطءر   جت ٖ  الٍٗٛ لكن ًٖٕ، ال
 .يخ٠ٍٗا الب  وَ ٌٗٛ ج ٖ ٚ لمصًٕ 

 ػعباُ صٕوا وؼشٔطا؟  31( ِن جيٕص صًٕ 21
 ّآ الٍٗٛ. بكجري وَ الٍاط ٍٖاوُٕ يالعاِر الإه باجلٕاز 

 ( ِن ػشب الذخاُ ٖفطش؟ 22
 .  فطرلاا يّٕ واجلٕس، ٖٔصن إأ املع ٚ أُ ال خاُ ال ظك 

 يف الٕسٖذ أٔ العضن الصًٕ؟ ( ِن تفظذ احلكَ 23
 .الصًٕ ٔاملػاٖٛ عفص  غري املػاٖٛ ال عفص  الصٗاً،

 ( وا حهي اطتعىاه احلكَ الؼشجٗٛ أثٍاء الصٗاً؟ 24
 لٗصمج وفطرٚ.  ٔالبعض فاه:  وفطرٚفاه: ِ٘ العمىاٞ  بعض

 ؟ -المبٕغ أٙ : -( وا حهي اطتعىاه الصائي التحاوٗن25
 .األكن ٔالعرب حكي اٖجبمج هليف ذلك يمي ال بلط 

 ( ِن قطشٚ العني ٔاألٌف ٔاالنتحاه تفطش الصائي؟ 26
فطرٚ األٌ  إذا ٔصممج إأ املعء ٚ يإٌّءا عفطءر، ٔأوءا فطءرٚ      

 . فطرٚ األذُ يإٌّا ال عفطر الصاٟئاالكتخاه ٔالعني 
 ( ِن اطتعىاه خباخ ضٗل الٍفع لمصائي ٖفطش؟ 27

 . أٌمج صاٟي ٔال عفطر بالكال بلط وَ اشتعىالْ ٔ
 ( وا حهي وَ أٌضه وَ غري مجاع يف ٌّاس سوضاُ ؟ 28

أٌءسه  إذا ٔال ٖ رٓ ألٌءْ بػءري اختٗءاأٓ،    يالًٍٕ  أثٍاٞإذا كاُ 
لاءٕه الءٍيب    ؛ال ٖفص  صٕوْ وجماا أِمْ يف  اعتفكري ٌتٗجٛ لم

َموْل َأوْ ♂:◘ َْ ا َموا َ ْ َر ََ َثْت بِوِه َأُْْفَسو تِي َما َحدَّ  إِنَّ اهلَل ََتَاَوَز َعْن ُأمَّ

ٔوءَ يعءن    ،ال ٖتخا وَ ِاا مادٚٔ (أٔآ البخاأٙ) ▬َروَتَكلَّمْ 
العادٚ الصرٖٛ ٖفص  صٕوْ ٔممْٗ أُ ٖتٕب إأ اهلل وَ يعمّا، 

 ٔوَ يصاد صٕوْ، ٖٔا ٘ ِاا الًٕٗ الاٙ أيص ٓ .
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 فتاوى رمضان

 

 

 

 


