اليوم التاسع عشر من رمضان:
السؤال :1صوجٍ ِشَط ثبألػصبة ،وسأَزه َأوً فٍ سِعبْ ،وػٕذِب ٔهُزه لبي ئٍٔ ِشَط ،ثُ عأٌذ أخزه فمبٌذ ِٕز
ِذح وهى هىزا ،وػٕذِب أوٍّه َعشثٍٕ ،فهً ػٍٍ ئثُ ػٕذِب َفطش؟
الجواب :سِعبْ ػٕذ اٌجضائشٌ ِمذط وِحزشَ ،فبٌٕبط فُهُ ِٓ ال َصٍٍ ،وٌىٕه َحشص ػًٍ اٌصُبَ ،وصوجه أفطش
ثغجت اٌّشض ،وٌؼً غجُجه ٔصحه ثزٌه ،وأٔذ حبوٌٍ أْ رزىٍٍّ ِؼه ثهذوء ٌزؼشفٍ عجت اٌفطش ٌُطّئٓ لٍجه.
وأٔذ وضوجخ لذِذ ٌه إٌصُحخ ،وهى أدسي ثحبٌه وَزحًّ ِغإوٌُزه أِبَ هللا رؼبًٌ ،وال ئثُ ػٍُه فُّب َفؼً.
السؤال :2أٔب ِشَط ِشظب ِضِٕب ،وأفطش فٍ سِعبْ ،وٌىٍٕ أجذ حشجب ػٕذِب َغإٌٍٔ أصذلبئٍ ،فهً ألىي ٌهُ ئٍٔ
صبئُ؟
الجواب :اٌّشض ػزس ِٓ األػزاس اٌششػُخ اٌّجُحخ ٌٍفطش فٍ سِعبْ ،ووبْ األوًٌ ثاصذلبئه رفهُ ػزسن فٍ اٌفطش،
وٌُظ ئحشاجه ثبٌغإاي ،ػٍُه أْ رصبسحهُ وال ػُت فٍ رٌه ،فهى خُش ِٓ اٌىزة ،ولذ لبي صًٍ هللا ػٍُه وعٍُ":ػٍُىُ
ثبٌصذق وئْ سأَزُ فُه اٌهٍىخ فاْ فُه إٌجبح".

السؤال :3أصٍٍ وأصىَ ،وٌىٍٕٕ ثحىُ ِٕصجٍ ال أسرذٌ اٌحجبة ،فهً صالرٍ وصُبٍِ ِمجىٌُٓ؟.
الجواب :ال رىجذ لىأُٓ فٍ ثالدٔب رّٕغ اٌّشأح اٌّحججخ ِٓ رمٍذ إٌّبصت اٌؼبٌُخ ،لذ رىىْ رصشفبد ثؼط اٌّغإوٌُٓ ِٓ
أصحبة اٌزىجهبد اٌّزغشثخ ،أِب اٌمبٔىْ فال َّٕغ ِٓ رٌه ،واٌىاجت ػٍُه أْ رغزشٌ جغذن ػذا اٌىجه واٌىفُٓ ،وال
رىىٍٔ عججب فٍ ٔشش اٌفغبد فٍ اٌّجزّغ ،وجٍت أٔظبس اٌشجبي ئٌُه ،وحّبَخ ٌٕفغه ِٓ إٌبس ،فمذ روش إٌجٍ صًٍ هللا ػٍُه
وعٍُٔ ،غبء وبعُبد ػبسَبد ُِّالد ِبئالد سؤوعهٓ وأعّٕخ اٌجخذ اٌّبئٍخ ،ال َذخٍٓ اٌجٕخ وال َجذْ سَحهب... .
َجمً لجىي اٌصالح واٌصُبَ ػٕذ هللا رؼبًٌ ،اٌزٌ لبي {:ئّٔب َزمجً هللا ِٓ اٌّزمُٓ}.
أِب اٌصحخ وهزا اٌزٌ ٔؼٍّه ِٓ اجزهبد اٌفمهبء ،أْ اٌصالح َشزشغ ٌهب عزش اٌؼىسح ،فصالره ِ -ب دِذ رٍجغُٓ ثىثب عبرشا-
صحُحخ.
واٌصىَ صحُح ألْ اٌصبئُ ال َطٍت ِٕه عزش اٌؼىسح.
ػٍُه ثبٌزىثخ ئًٌ هللا رؼبًٌ ،ثبسرذاء اٌحجبة واإلوثبس ِٓ اٌذػبء واٌزعشع ٌمجىي اٌؼًّ ،وهللا اٌّىفك.
وهللا رؼبًٌ أػٍُ

