اليوم الثالث والعشرون من رمضان:
السؤال :1يا يقذاس صكاج انفطشْٔ ،م ذجٕص ألخرٙ؟
الجواب :صكاج انفطش صاع يٍ غانة قٕخ انثهذٔ ،انصاع ْٕ أستؼح أيذادٚٔ ،قذس ب 20كهغ يٍ انقًح أٔ انذقٛق أ٘ انغًٛذ،
ْٕٔ غانة قٕخ أْم انثهذٔ ،قذد حذد ف ٙانجًٕٓسٚح انجضائشٚح ب 002دج ،نٓزا انؼاو 0202/ْ 0440و.
ٔال ياَغ يٍ دفغ صكاج انفطش ألخرك إرا كاَد فقٛشج يحراجحٔ ،نك أجش انصذقح ٔأجش انصهح.
السؤال :2يا ْٕ ٔقد إخشاج صكاج انفطش حغة انغُح انُثٕٚحْٔ ،م ذجٕص انقًٛح تذل انغًٛذ انز٘ ْٕ غانة قٕخ أْم انثهذ؟
الجوابٔ :قد إخشاج صكاج انفطش ْٕ صثٛحح انؼٛذ قثم انزْاب إنٗ انصالجٔ ،ال تأط أٌ ذذفغ قثم انؼٛذ تٕٛو أٔ ٕٚي ،ٍٛنفؼم
انصحاتح فقذ كإَا ٚؤيشٌٔ تئخشاجٓا قثم انؼٛذ تٕٛو أٔ ٕٚئْ ،ٍٛزا انز٘ دأتد ػه ّٛانًغاجذ ػًال ترٕجٓٛاخ انٕصاسج،
حٛث ذجًغ ْزِ انضكاج ٔذٕصع ػهٗ انؼائالخ انفقٛشج قثم ٕٚو انؼٛذ.
نكٍ األيش اخرهف ْزِ انغُح تؼذ انغهق انًؤقد نهًغاجذ تغثة فٛشٔط كٕسَٔأَ ،ظشا نحاجح انُاط ٔذٛغٛشا ف ٙإخشاجٓا
أفرد نجُح انفرٕٖ تانٕصاسج ،ترقذًٓٚا ػٍ ٔقرٓا انًؼراد قٛاعا ػهٗ ذؼجٛم صكاج انًال ،كًا ف ٙقصح انؼثاط سض ٙهللا ػُّ،
ٔأخزا تًزْة انشافؼ ٙانز٘ ٚجٛض اخشاجٓا تذاٚح سيضاٌ السذثاطٓا تانصٕو ،ػكظ يٍ ٚشاْا يشذثطح تانفطش يٍ سيضاٌ.
ٔٚجٕص إخشاج انقًٛح تذل انغًٛذ ،ػًال تاجرٓاداخ انفقٓاء كًا ْٕ سأ٘ األحُافٔ ،سٔاٚح ػٍ اإلياو يانكٔ ،سٔاٚح ػُذ
انحُاتهح ْٕٔ ،يا رْة إن ّٛاإلياو انثخاس٘ٔ ،تّ قال عفٛاٌ انثٕس٘ٔ ،أشٓة ٔ اتٍ انقاعى يٍ انًانكٛح ٔغٛشْى.
ٔقثم ْؤالء َجذ انخهٛفح انؼادل ػًش تٍ ػثذ انؼضٚضٔ ،قثهّ يٍ انصحاتح ػًش تٍ انخطاب ٔ اتٍ يغؼٕد سض ٙهللا ػًُٓا.
ْٔزا انشأ٘ ،إخشاج انقًٛح ْٕ يزْة يؼظى فقٓاء انؼصشٔ ،قذ تهغُ ٙأٌ ػهًاء انًًهكح انغؼٕدٚح أفرٕا سعًٛا تانقًٛح ْزا
انؼاو ،تؼذ أٌ كإَا ال ٚقٕنٌٕ تٓأْ ،زا يٍ فقّ انؼصش ٔذحقٛق انًقصذ يٍ صكاج انفطش ،حٛث قال انُث ٙصهٗ هللا ػهّٛ
ٔعهى ":أغُْٕى ػٍ انغؤال فْ ٙزا انٕٛو"ٔ ،اإلغُاء ٚرحقق ف ٙػصشَا تانقًٛح أكثش يٍ انذقٛق ،فقذ ٚكٌٕ انفقٛش ًٚهك يٍ
انغًٛذ يا ٚفضم ػٍ حاجرّ ،ف ٙحٚ ٍٛحراج إنٗ يال ٚغذد تّ ثًٍ انكٓشتاء ٔانغاصٚٔ ،شرش٘ تّ انذٔاءٔ ،تؼض نٕاصو انثٛد
انضشٔسٚح.
ٔقذ كاٌ تؼض انفقشاء ٚثٛغ يا ٚجًغ يٍ دقٛق أٔ أسص تثًٍ تخظ ،ألَّ ف ٙحاجح إنٗ انًالٔ ،قذ ثثد تانرجشتح أٌ إخشاج
انقًٛح أٚغش نهًضكٔ ٙانفقٛش ػهٗ انغٕاء.
السؤال :3ػُذ٘ اتٍ أخ ٙيرٕفٔ ٙنّ أٚراو فقشاءٔ ،أَا أسٚذ دفغ صكاج انفطش إنٓٛى ،فٓم ٚجٕص رنك ؟
الجوابٚ :جٕص نك دفغ صكاج انفطش ألتُاء أخٛك انفقشاءٔ ،أَد
-إٌ شاء هللا -يأجٕس ػهٗ ْزِ انضكاجٔ ،ػهٗ صهرك نهشحى.

ٔهللا ذؼانٗ أػهى.

