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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  حممـــ  و لــــني اىيـــاا ا ولعنــــة اهلل  لـــ  أ ــــ ا  م احلمـــ  هلل ال العــــاى ا وعـــل  اهلل  لــــ
 أمجع .

يــا هي ــا الــنين كمنــوا كتــص علــيكم الصــيام كمــا كتــص علــى الــنين مــن قــات تعــاىل  
قبلكم لعلكم تتقون

1. 
 .2   )عواوا تصحوا( وقات اسوت اهلل 

 مبـــــا ان العبـــــاةاال توقيليـــــة ال أـــــوال لسبســـــان ان دـــــأ   ـــــا اال حســـــ  اـــــا واة   األةلـــــة
الشـر يةا فـالمالم  لـ  اابسـان ان در ـع   اعرفـة اسـا ل ا إىل العلمـاا واللث ـااا حيـ  قــات 

فأسألوا ههل النكر ان كنتم ال تعلمونتعاىل  
4. 

واـــن هنـــا كـــان ةأل اىـــسان  وســـن  اىســـلم   لـــ  ان در عـــوا   اســـا ل م الشـــر ية إىل 
ع بعض العلماا هذه االستلتاااال   كتب م ارا ع التثلي  لكي دعرفوا احلمت واحلراما وق  مج

 لتعميم اللا   .
وان ـا اـا بـ  دـ دا ه اد ـا الثـااي العفدـف ـ ف ـو  مو ـة اـن االسـتلتاااال الـ  تو  ـ  
إىل اىر ع ال دين األ ل  اااام السي  حمم  احلسيين الشناالي )ةام ظلني(   بـال الصـوم وقـ  

ـــــنيا ومجع ـــــا العماـــــة ال شـــــير  علـــــر احلـــــا ري   هـــــذا الكتـــــال وهـــــاه أ ـــــال  لي ـــــا هاحت
 ..)استفتاءات حول الصوم(

ــــا اــــن  ــــااي تعــــاىل ان أعلن ــــا بشــــره ســــا ل  الب ــــتما  ــــذه اىســــا ل ااتأدن وبظــــرا لكاــــر  االب
 الصا م  والثا م  ابني هيع ال  اا.

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر / بيروت لبنان
 هـ1326رمضان المبارك  
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 واأليام المشكوكةثبوت ال الل 

 هل داب  أوت الش ر بتك ناال اىنجم  أو ال؟ س:
 ال داب ا ولكن لو حصل لسبسان ااطمئنان بإخبااهم  مل بذلا. ج:
إذا حــ ا اخــتم  بــ  طــا لت  اــسانت  كبنتــ     بــوال هــمت  ــ ر اا ــان أو  س:

 غنه و  م  بوتني وكاب  كلتامها  ثة ا فما العمل هنا ؟
 ر ع تثلي ه.دتبع ا ج:

لو حصل االطمئنان الشخصـي بصـحة احلسـاباال الللكيـة لتولـ  افـمتا ف ـل  كـن  س:
 اال تماة  ل  هذا االطمئنان   إ باال أوت الش ر أو العي  اامً ؟

 إذا كان دثيناً ال بأس بني. ج:
إذا  بـــ  افـــمت   اكـــان  ـــرقي ااـــل إدـــران ف ـــل دلـــفم  لـــ  اـــن   ةوت ا لـــي  أو  س:
 الصوم أو اافطاا بناًا  ل  تلا الرؤدة؟ العراق

اؤدــة افــمت   الــبمة الشــرقية كافيــة    بوتــني للبلــ  ال ــرت ا وكــذا إذا كابــ  البلــ ان  ج:
 اتثاابة األفق  رفاً.

هــل دصـــعت اال تمــاة  لـــ  اؤدـــة افــمت   الـــبمة اثـــاوا  أو النا يــة ا باتـــني   بلـــ ان  س:
 أخرى؟
   األفق.   البمة الثردبة  ج:
إذا  ات   أنت   ر اا ان ق  ابت   أو ال ا ف ل دصوم اليوم التايل وبـأيت بيـة واـا  س:

 احلكم إذا ظ ر العكس؟
)االستصحال احلكم بالبثاا  ل  اا كان سابثاً دصوم بنية   ر اا ان استصحاباً  ج:

 لش ر اا ان ا وال ضرا إذا تب  ا م  بع  ٍذ . (
 بــوال افــمت وفــق بلــ  ال تو ــ  فيــني  لمــاا اف ــل أــوال العمــل    إذا كــان اثيمــا   س:

 حكم الثاضي اىخالف أو دلفم العمل حس  البل  الذي دوافثني اذهبياًا أو دتم الع   ؟
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 اتح  األفق اع بل  إقااتني. )األعلي(دتم الع   إالت إذا كان بل ه  ج:

 ؟هل د تُّ كرب افمت وتطوقني  ل  أبتني لليلة الستابثة س:
 كمت .  ج:
اــاذا دلعــل اــن ال دســتطيع أن دعــر  اليــوم األوت واألخــن اــن  ــ ر اا ــان كمــا لــو   س:

 كان   بل  أهل العااة ؟
 حيتاط   اليوم األوت بالصيام و  اليوم األخن بالسلر . ج:
 هل أوال التعودل   اؤدة افمت الشر ي  ل  اىنظاا واا دسم  بال واب  ؟ س:
 أوال . )بع  التح د  باىنظاا(دتني بالع  اثرة  إذا أاكن اؤ  ج:
 إذا  ب  افمت   بل  اا ف ل دلي  ألهل بل   خر؟ س:
كما إالت أن دكون البلـ ان اتثـااب  أو  ملـم أن أفث مـا واحـ  أو كـان أفـق بلـ  الرؤدـة   ج:

  رقاً بالنسبة إىل بل  اآلخر.
 ر اا ان؟اا حكم اىسجون الذي ال  كنني التيثن ان    س:
أــ  العمــل حســ  ظنــنيا وإذا ل دتيســر لــني الظــن أد ــاً عــع أن دصــوم   أي  ــ ر ج: 

 أااة.
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 اآلفاق المختلفة

  الــبمة الــ  ال دكــون ليل ــا وعااهــا اتعاافــاً كمــا لــو كابــ  ســا اال الليــل  م ــة أو  س:
 أقل كيف  سا أهل ا ودصواون؟

 واهلل العال .ا )اال اكتة واى دنة(كالبمة اىتعاافة   ج:
اا اأي هاحتكم حوت عيام بعض اىناطق ال  ت ي  في ا الشمس مخس ةقا ق أو  س:

 ابع سا ة واا أ بنيا كيف دكون عواني وعمتني ؟
دصواون كمتعاا  البمة إاساكاً وإفطـاااًا ولعـل األحـوط أن دصـواوا كمكـة اىكراـة  ج:

 واى دنة اىنوا  .
قيـ  الـذي  كـن اعـني الثـوت أن األفـق اتحـ  بـ  هـذدن اا هو اث اا اللااق   التو  س:
 البل دن ؟ 
 قرل البل دن وهو اا دثاال النصف سا ة. ج:
لو كان الصا م   ا دنـة غابـ   ن ـا الشـمس فـأفطرا ر سـافر إىل ا دنـة  اا احلكم س:

 ل ت    ن ا الشمس بع  ؟ 
 و    ليني اااساك احتياطاً .  ج:
ة طلــع في ــا اللجــر فأاســاا ر ســافر إىل ا دنــة ل دطلــع ولــو كــان الصــا م   ا دنــ س:

 في ا اللجر بع  ؟ 
  اال لني اافطاا اا ل دطلع اللجر . ج:
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 النّية

إذا   ـل الصـا م و ـول النيتــة    ـ ر اا ـان إىل حـ  أذان الظ ــر ف ـل دصـع لــني  س:
 أن دنوي   هذا الوق  ؟

 كان باسياً فا.  دأ   ا اىت  لم بو و ا ا أو اىت تذكرها إن ج:
ان بام قبل أذان الصبع ةون أن دنوي الصوما إذا اسـتيث  قبـل الظ ـر وبـوى الصـوم  س:

 هل دصع عواني؟
دصعُّ عواني   الصيام اىن ول والوا   غن اىع ت ا وأاتا   الوا   اىعـ ت كشـ ر  ج:

ي عـــيام  ـــ ر )وإذا بســـي ا تـــ ااك ا بعـــ  اللجـــر و كنـــني أن دنـــو اا ـــان فالنيـــة قبـــل اللجـــرا 
 . اا ان بأمجعني   أوت الش ر فيست ين  ن النيتة  ن كل دوم(

إذا عام بنيتة أوت   ر اا ان رت  لم   اا بع  أبني كان  اين أو  ال  اا ـان هـل  س:
 دصعُّ عواني ؟

 ععَّ عواني . ج:
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 المفطرات

إىل  لو ا تث ال   بلسي أن أاـرا اـا دبطـل الصـيام كـاالحتمم اـام ولكـين أاسـك  س:
ال ــرول اــع بيــ  بــأين الطــر حســ  ا تثــاةيا ف ــل بيــة اافطــاا تبطــل الصــوما وهــل  ــ  

 الكلاا  ؟
 .)أاا إذا ل دنو وامنا ال م ابني أفطر فم(إذا بود  اافطاا أ   ليا الث اا فثطا  ج:
  أ نــاا الصــوم حيــست الصتــا م أحيابــاً  لــ  لســابني بعــض الشتــعناال أو حبتــاال ال بــااا  س:
    ليني بصق لعابني وإخرا  ا ؟ف ل أ
 أ   ل  األحوطا واهلل العال . ج:
 اا احلكم إذا تكرتا هذا ااحساس ىرتاال   د   وامبا سب  لني احلرج؟ س:
 إن سبَّ  الوسواسا واهلل العال . ) بصق اللعال واخرا  ا (ال أ   ج:
لم ابني سو  دتثيأ إذا ةخل   عر  ةاخل فم إبسان و أااة إخرا  ا بإعبعني وهو دع س:

 ألبني سردع التثيس وحساس فماذا دلعل ؟
 ال خير  ا. ج:
 ؟)وهو ةواا ل يق الص ا(هل دلطر الصا م إذا استعمل البخاخ  س:
 إذا كان فيني ذااال ان السا ل فيبطل الصوما وإذا كان  رة غاال األكسيج  فم . ج:
ة ضروادة وذلـا للمحافظـة أ اين ان ض ط ال م ودواياً  خذ حبة للعمج وهذه احلب س:

 ل  استوى ض ط ال م ولكن أحياباً أبس  أن  خذ هذه احلبة   أدام   ر اا ان وخاعة 
   السحوا حي  ذلا دسب  يل ا ا لاال وإبين أتذكر بع   ذان اللجر؟

 أوال األخذ إذا كان دسب  ال را . ج:
 اا هو اللاعل ب  ال باا ال لي  وغن ال لي  ؟ س:
 العر  . ج:
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 األكل والشرب

 هل أوال ل ن الطبتاخ تذوتق الطعام   حات الصيام اع االلتفام بالشروط ؟ س:
 .) ودلثي اا وضعني   فمني بع  التذوق (بعم بشرط أن الدصل إىل حلثني  يا.  ج:
 هل خباا محام السباحة دمع ُّ الطراً ؟ س:
 الا إالت إذا كان كاناً   اً . ج:
 لذي دصل للجو  ان غن طردق اللم هل دمع  ان اىلطراال ؟اى ذي للمردض ا وا س:
 ال دع  ان اىلطراال . ج:
هل استعمات الصتا م لكافة أبواع اابر اى ذتدة أو اىخ تا  أو إبر ال تواا دبطـل الصـوم  س:

 ؟
 ال دبطل الصوم ا ولكن األحوط استحبابا اال تنال  ن اابر اى ذتدة. ج:
 ظف أسنابني باىعجون اىع  لذلا ؟هل دصع للصا م أن دن س:
 إذا ل دصل طعم ا إىل احللق ال بأس . ج:

 الب لوان أو الساحر الذي د خل أ ياا   فمني وخير  ا هل دلطر ؟ س:
 .) إذا وعل الشيا إىل حلثني(   ملني غن  ا ف وعيااني باطل . ج:
 اا حكم إدصات ةخان البخوا إىل حلق الصتا م ؟ س:
 أبطل . إذا كان غليظاً  ج:
 هل دلطر الصا م إذا استعمل البخاخ؟ س:
 إذا كان فيني ذااال ان السا ل فيبطل الصوما وإذا كان  رة غاال األكسيج  فم. ج:

 اا حكم الصا م إذا وضع اىاا   فمني للم م ة أو العب  وإلثا ني بع  ذلا ؟ س:
 إذا ل دصل إىل احلق ال بأس .  ج:
ح  فـــ  اك أحــ  األ ـــخاص  لـــ  طعـــام ولـــو كـــان إذا كنــ  عـــا ما بالصـــوم اىســـت س:

قلــيمً ا ف ــل عــحيع أبــني دســتح  لــا قبــوت الــ  و  وحيتســ  لــا أ ــردن أ ــر قبــوت الــ  و  
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بعــم ف ــل هــذا احلكــم  ــاا  لــ  اــن دعــي  اعــي   اىنــفت   وأ ــر الصــيام . إذا كــان ا ــوال
 ؟ .)كافة العا لة(

 بعم .  ج:
 

 تقديم الطعام للمفطر

 .)كاىردض واىسافر( الطعام والشرال للملطر اىعذوا  هل أوال تث مي س:
 ال بأس بذلا ج:

 هل أوال تث مي الطتعام للملطر العاعي الذي د خل ضيلاً  ل  الصتا م ؟ س:
 اشكل . ج:
 لو كان الفوج ال دصوم  م اً و صياباً ف ل أوال للفَّو ة أن تطبر لني طعااني ؟ س:
 خم  االحتياط . ج:
  م الطـبر دسـب  فـا ا ـادثاال اـن الـفوج وإدـذااها أو دطلث ـا اـامً  وااذا لو كان س:

 ؟
 دمح    م العسر واحلرج فا . ج:
 هل دو   قي    استحبال إفطاا اىسان   الصيام اىستح ؟ س:
 كم .  ج:
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 الجماع

إذا أكــره أحــ  الــفو   اآلخــر  لــ  ا مــاع   عــاا  ــ ر اا ــان فعلــ  اــن تكــون  س:
 الكلتاا  ؟
 إذا كان اىكره هو الر ل فعليني كلااتان . :ج

إذا قــاال الر ــل الو تــني    ــ ر اا ــان وهــي با مــة ول تشــعر إالت بعــ  اىثاابــة فمــا  س:
 احلكم؟
 عع عوا ا ا و ليني الكلتاا  والث اا . ج:
 هل االستمناا     ر اا ان او   لكلاا  ا مع ؟ س:
 بعم  ل  األحوط . ج:
نــذا واليمــ  واــا أ ــبني إذا أ نــ  الصــا م بعــ  أذان اللجــر ف ــل   عــوم الكلــاا  وال س:

 دبطل عواني أم ال ؟
 إذا أ ن   ن  م  دبطل عواني ا وان كان  ن احتمم أو اا أ بني ال دبطل . ج:

 هل وطئ اىستحاضة   عاا   ر اا ان او   لكلاا  ا مع؟ س:
 بعم  ل  االحوط   بعض اىوااة. ج:
 ثص  خروج اىين هل دبطل عواني إن ل خيرج انني اىين؟إذا ةا   الصتا م ب س:
 دبطل عواني احتياطا و وبياً . ج:
 اا حكم اافطاا  ل  اثاابة الفو ة  ن  أذان اى رل ؟ س:
  ا ف . ج:

إذا خرج ااا ان اىرأ  باى ا بة ول  ن  ول دثص  اال نال فمـا الوا ـ   لي ـا    س:
  تعم  ؟  ر اا ان إذا كان  ن تعم أو غن

 ال  يا  لي ا ا ولكن تكره اى ا بة للصا م . ج:
إذا ةا ـــ  الصـــا م ال بثصـــ  خـــروج اىـــين وكـــان اطمئنـــاً إىل ذلـــا ا ولكـــن عـــ فة  س:
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أحــست بــني    ــراه فجــأ  ديــ  ل دثــ ا  لــ  انعــنيا فمــا حكــم عــوانيا وهــل  ليــني كلــاا  واــا 
 هي الكلاا  ؟

 دث ي وال كلاا   ليني . ج:
 

 حدث األكبر قبل الفجرالط ارة من ال

اا احلكم إذا ضاق الوق   ل  اثن  قبل اللجر ان   ر اا ـان ديـ  دلوتـني إذا  س:
 ابش ل بإالالة النجاسة وال سل ؟

 .) ود تسل فيما بع  ( دتيمتم ر دفدل النتجاسة .  ج:
إذا عــلي  وعــم  ر اأدــ  انيــا  لــ  امبســي ول ا ــر  تااخيــنيا ف ــل أــ   لــيَّ  س:
 أم ال ؟الث اا 
 عح  عمتا وعواا وال ق اا  ليا . ج:
 إذا بام ا من  وأوع  بإدثاظني ولكنني لاثل بواني ل دستيث  اا حكم عيااني؟ س:
 عواني عحيع وال بأس  ليني إذا كان   النوم األوت . ج:
اـــن  لـــس   الن ـــاا واأى أن  ليـــني  نابـــة ولكنـــني ال دعلـــم اـــىت حـــ    اهـــل قبـــل  س:

 ا   بواتني الاابية بع  أةاا عم  الصبع ا فما حكم عمتني وعيااني ؟ األذان أم بع ه ا وذل
 كممها عحيحان .  ج:
لــو  لــم   الليــل أن  ليــني غســل ا نابــة ولكنــني بســي ذلــا واغتســل   الن ــاا ا فمــا  س:

 حكم عيااني ؟
 عواني عحيع . ج:
دـ ه اليمـ   اغتسل غسل ا نابة   ليلة   ر اا ان ار   الن اا ابتبني أن  لـ إذا  س:
وكان دعلم باىابع قبل ال سل ولكنني بسـينيا فمـا حكـم عـمتني وعـواني  )العق كالصمغ(اابع 

 ؟
 عواني عحيع ودعي  غسلني وعمتني . ج:
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ااــرأ  اقــهل ط رهــا اــن ةم العــاة    الليــل اــن  ــ ر اا ــانا فنااــ  اختيــاااً قبــل  س:
 باحية الصوم ؟ اللجرا و لس  ان النوم بع  اللجر وق  ط رالا فما حكم ا ان

 ال بأس بصوا ا وتث يني احتياطاً إذا  لم  بط رها قبل اللجر . ج:
 

 الغوص في الماء والسباحة واالستحمام

 اا  لتة كون غمس الرأس   اىاا الطراً ؟ س:
)ولعــلت اــن احلكمــة فيــني أن ال    هــذا ا صــوص . تعبــ ا مبــا واة  ــن أهــل البيــ   ج:

 كر بذلا أح  أحوات دوم الثيااة( .دذوق الصا م برة اىاا ودتذ 
 اا حكم عيام ال واص الذي دبث  بعض ب بني غن اماس للماا؟ س:
 ال أوال لني ال وص وعواني باطل . ج:
 هل أوال للصتا م اال هاك   اسابثاال السباحة ؟ س:
 بعم بشرط أن ال درمتس . ج:
 اا حكم االستحمام بال وش     ر اا ان فه  الصيام ؟ س:
 ال بأس . ج:
 هل إةخات الرأس حت  ةوش احلمام دعترب ان قسم ال مس واالامتاس أم ال ؟ س:
 دي  دص ق االامتاس. ) كالشمت واا أ بني (ال دعتربا اال إذا كان اىاا كاناً  ج:
ال واص     ر اا ـان إذا غمـس   اىـاا اـع العلـم بأبـني حيمـل األوكسـج  وذلـا  س:

 ة لو وة اىنظااا فما احلكم؟دعين ان انطثة الع  ا طي
 ال أوال . ج:
 بالنسبة إىل ان  ن ه بطولة   السباحة     ر اا ان ؟اا احلكم  س:
  ا ف ولكن ال در متس. ج:
)السباحة ال  تستلفم غطـس الـرأس دلـفم  لـ  الصـا م ا تنا ـا إذا تذكر الذي دسبع  س:

 إبني عا م فما حكمني؟ ألعا ان اىلطراال(
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 اىاا فوااً .خيرج ان  ج:

وألثــ  بنلســني إىل اىــاا وهــو   افــواا تــذكر إبــني  )قلتــاال(إذا عــع  الصــا م فــوق ارتلــع  س:
عا م وهو بإاكابني أن حير  بلسني حنو األاض ودت را ان  راا ذلا ف ـل أـوال لـني ذلـا أم 

 ال ؟
 .)وال دبطل عواني( دسثط   اىاا وخيرج بسر ة .  ج:
 

 اإلفطار لعنر

األ ذااا هل أوال فم اافطاا     ر اا ان  ل  ارأى اـن النـاس  بالنسبة لذوي س:
 ا  لماً بأبني دنب ي  ل  اىسلم احملافظة  ل  ق سية هذا الش ر اىبااك؟

 إذا كان خرقاً حلراة   ر اا ان اىبااك ل أف. ج:
طيع إذا كان الطبي  الذي اا عني الصتا م كافراً وق  أاره باافطاا وهـو دعلـم أبـني دسـت س:

 الصوم فماذا دلعل ؟
 دصوم . ج:
وإذا ل دكــــن دعلــــم أنت باســــتطا تني الصــــوم أم ال ف ــــل دصــــع لــــني اافطــــاا  لــــ  قــــوت  س:

 الطبي  الكافر؟
 بعم أوال لني اافطاا إذا كان الطبي   ثة . ج:
 ــخح حــاوت الصــيام   أوت بلوغــني فلــم دــتمكن بســب  ال ــعف الشــ د  فكــان ال  س:

ان دصال بص اع   د  وةواان   اأسني فلم دصم لسنواال  ـ   بنـاًا  كنني الثيام بأ مالني وك
 ل  ا تثاةه بع م استطا تنيا وبع  تلا السنواال عام فمح    بلسني الثـ ا   لـ  الصـيام 

 ا فما حكم اا ا   ؟
إذا كان ال دستطيع الصوم د فع  ن كل دوم ا ت ان الطعام وان كان دستطيع دث ـي  ج:
 ودطعم.
أن احلاال أو اىرضع إذا خاف   ل  الولـ  أـوال فـا أن تلطـر    ـ ر  دذكر اللث اا س:

اا ان والسسات أن اىرضع هل أوال فا أن تلطر   اا ان إذا خشي   ل  حليب اا اع ابني 
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  كن   هذا الفان إاضاع الطلل باحللي  الصنا ي اىعبأ   العل  ؟
 أوال فا اافطاا . ج:
ة ان العطـ  حـىت دـبس فمـني وحلثـني وظـنت أبـني ال  كنـني أن إذا وعل الصا م إىل حال س:

 دواعل الصيام وفطر ا فما هو حكمني ؟
) و ليــني الث ــاا ا وإذا كــان اــن ذوي العطــاش فــم إذا كــان ا ــطراً ال بــأس  ليــني .  ج:

 .ق اا  ليني ( 
البن  ال  و    لي ا عوم   ر اا ـان   أوت سـنة بلوغ ـا للتكليـف الشـر ي ا  س:

 فماذا حكم ا ؟ -اامً -م بالنسبة فا ال دطاق حتملني وتبكي وترد  اىاا ولكن الصو 
 دلفم تعليم اا بعم إذا كان الصوم ضرااً أو حر اً فم أ . ج:
 ااذا أ   ل  ان أفطر   ق اا اا ان بع  الظ ر لعذا قاعر ؟ س:
  ليني إطعام  شر  اساك  . ج:
 

 اإلفطار عمدا  

وأااة ق ــااه فصــام دواــاً  )بــاحلمت (ن  ــ ر اا ــان  مــ اً إذا افطــر الصــا م دواــاً اــ س:
 قبل   ر اا ان الااين واكمل كلااتني بع ه اع اتساع الوق  ف ل     ليني كلاا  أخرى ؟

 ال     ليني كلاا  أخرى . ج:
 نـ با بعـض األ ـخاص دتجـاهرون باافطـاا    ـ ر اا ـان فمـا هـو احلكـم الــذي  س:

 دهت   لي م ؟
 اعذوا دسةل أل ل إفطااه العم ي ا و رق حراة   ر اا ان اىبااك إن كان غن ج:

. 
ان أفطر اتعمـ اً   عـاا  ـ ر اا ـان و  بلـس اليـوم سـافر أو حاضـ  اىـرأ  ف ـل  س:

    الكلاا  ؟
 فيني خم  ا واألحوط الكلاا . ج:
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 ا ن  الذي ل دنو ال سل وبام بوات  إىل اللجر فما حكم عواني ؟ س:
   البثاا .كتعم  ج:
 

 اإلفطار س وا  

اــن اىعلــوم أن اىلطــراال إذا  ــااال ســ واً ال تبطــل الصــوم    ــ ر اا ــان ا ف ــل  س:
 هذا  اا   غنه ان الصوم الوا   واىستح ؟

 بعم . ج:

 هل أوال   م تنبيني الصا م الذي دأكل أو دشرل باسياً ؟ س:
 بعم . ج:
ني حــىت دــتم طعااــني ف ــل ااتكــ  النــاظر إذا بظــر  ــخح لصــا م دأكــل باســياً ول دنب ــ س:

 إمثاً ؟ وهل دبطل عوم اآلكل باسياً ؟
 ال دبطل عوم الناسي وال بأس  ل  الناظر . ج:



 

 17 

 
 وقت اإلمساك واإلفطار

ثــم هتّمــوا    ــ ر اا ــان البــ ت أن بلطــر بعــ  ةخــوت الليــل حســ  اآلدــة الكر ــة  س:
الصيام إلى الليل

 فكم ةقيثة بنتظر لكي بلطر ؟ 3
 بع  ابع سا ة ان غرول الشمس ال بأس باافطاا . :ج
 

 الصوم اإلستيجاري

هل أوال ىن دصوم عوااً إستيجااداً أن دبـ أ مبـا اسـتأ ر لصـواني قبـل ق ـاا اـا  ليـني  س:
 ان عيام وا  ؟

 ال أوال . ج:

                                                           
 .187سوا  البثر    - 3
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 هحكام المسافر

حـح لو سـافر اابسـان اـن بلـ ه    ـ ر اا ـان  نـ  الـفوات ا ف ـل أـ   ليـني الل س:
حالة الوات الشمس أم ال ا ليهتـ   ليـني عـحة عـيام ذلـا اليـوم أو بطمبـني؟ فـإذا كـان الـفوات 

 قبل السلر حيكم بصحة عواني لذلا اليوم وإذا سافر قبل الفوات فيلطر   ذلا اليوم .
 بعم . ج:
 إذا ترك اللحح وسافر ةون أن دعلم بالفوات أو   اني فما حكمني ؟ س:
 يلطر ودث ي .دستصح    م الفوات ف ج:
 إذا ل دتمكن ان اللحح فما تكليلني ؟ س:
 دسخر سلره حىت دطمئن بفوات الشمس واهلل العال . ج:
ــــفوات وكــــان  ســــكا  ــــن  س: ــــل ال ــــني قب إذا ا ــــع اىســــافر   عــــاا  ــــ ر اا ــــان إىل وطن

اىلطـراال إىل حـ  وعــولني لكنـني كـان دظــن ابـني أـوال لــني افطـاا   ذلـا احلــ  أي قبـل الــفوات 
 م باىسألة فإذا تناوت اىلطر واحلات هذه ف ل أ   ليني اع الث اا الكلاا  ؟  

 أ   ليني الث اا فثط . ج:
هل السلر     ر اا ان بع  الفوات وا و ني قبـل اى ـرل   بلـس اليـوم ا دـس ر    س:

 عحة الصوم ؟
 ال دس ر ذلا ا وعواني عحيع . ج:
فمــا هــو تكليلــني وهــل أــ   ليــني    ــ ر إذا كــان هنــاك إبســان دــ اس   ا ااعــة  س:

 اا ان اافطاا والثصر   الصم ؟
 اىوااة خمتللةا والتلصيل اذكوا   الرسالة العملية . ج:
 عام   السلر   مً باحلكم أو خبصوعياال احلكم فما حكم عواني؟ س:
 .)عواني عحيع ( دكليني .  ج:
ناه وقطــع اســافة  ــر ية اــن إذا كــان اابســان دعمــل   انطثــة بعيــ    ــن حمــل ســك س:
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حمل العمل إىل اكان  خر ل رض اا ا و اة إىل انطثة العمل قبل الفوات . فمـا حكـم عـواني 
 إذا كان ابيتاً للنية ان الليل ؟

 ال إ كات فيني والتبيي  للنيتة ال ا تباا لني . ج:
ب ون أن    اكة واى دنة خين اابسان ب  إمتام الصم  أو قصرها ف ل  كنني الصوم س:

 دنوي إقااة العشر  ؟
 .) إال أن دنوي  شر  أدام ( ال دصوم .  ج:
 هل أوال الصيام   األااكن ال  خينت اىسافر في ا ب  الثصر واامتام ؟ س:
 ال أوال للمسافر. ج:
إذا سافر  ـخح بعـ  الـفوات بالطـا ر  وبعـ  اـ   اـن التحليـق عـاا اافطـاا   بلـ ه  س:

لطا ر  اع أبني درى الشمس واضحة وال حيصل اافطـاا   بلـ  اىسـافر إليـني هل دلطر وهو   ا
 إال بع  سبع سا اال اامً ؟ 

 دمح  أفق البل  اىسافر إليني ا ال اىسافر انني . ج:
ان سافر إىل ح  الهخـيح وأفطـر رت ا ـع إىل وطنـني قبـل الـفوات اـا حكـم عـواني    س:

 ذلا اليوم ؟
 ي ذلا اليوم . سا بثية الن اا ودث  ج:
 لو سافر اابسان ان بل ه     ر اا ان  ن  الفوات   س:
 أ  إذا ترك اللحح وسافر ةون أن دعلم بالفوات أو   اني فما حكمني ؟ 

 ل   إذا ل دتمكن ان اللحح فما تكليلني ؟
 أ   دستصح    م الفوات فيلطر ودث ي . ج:
 ل   كالسابق . 

الصـبع وقطـع اىسـافة الشـر ية للـذهال إىل   خح عام استحبابا وخرج بع  عم  س:
  ملني )ةاخل بل ه( ودعوة بع  وق  عم  الظ ر ف ل عيااني عحيع ؟

 عيااني عحيع . ج:
 اا احلكم إذا أفطر اىسافر قبل  اوال ح  الهخيح   مً باحلكم ؟ س:
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 دث ي دواني . ج:
 

 القضاء

 الكلاا  ؟أي أبواع الصوم اث م  ل  اآلخر ا الث اا أم النذا أم  س:
 الث اا . اال إذا كان النذا اعينا. ج:
حــ  التــفاحم وت ــيق الوقــ  واالقــهال اــن  ــ ر اا ــانافأي الصــوم دتث ماعــوم  س:

 الكلاا ا أو عوم الث اا أي دث ي اا  ليني ان الصوم الوا   ؟
 دث ي اا  ليني. ج:
شــرل وبعــض كنــ    األدــام األوىل للبلــو  أفطــر   عادــة  ــ ر اا ــان باألكــل وال س:

 األحيان بأ ياا حمرتاة فما العمل ا أفتوبا  فاكم اهلل أف ل ا فاا؟
 اقض تلا األدام واست لر اهلل تعاىل . ج:
  ق ـــاا الصـــوم الوا ـــ  هـــل دصـــعت اختيـــاا اوســـم الشـــتاا   البلـــ ان الـــ  دكـــون  س:

 النت اا في ا قصناً   اً ؟
 بعم . ج:
 ع البثاا  ل  عواني إىل ال رولا فما حكمني؟إذا أفطر الصا م بظن أبني ال دستطي س:
 إذا كان ا طراً ال بأس  ليني ا وأ   ليني الث اا . ج:
فتـا  كابـ  تعتثـ  إن الصـوم تعبـ  اسـتح  وغـن وا ـ  إىل حـ  وعـل  السـن ألـــ  س:

ول خيربها أح  بو وبني  ل  البالغ اىتمكناول تصم هي ال تثاةها باستحبابني  لي ـا فمـا  13
   ؟حكم اا ا 

 تث ي اا فاهتا ان الصوم اع إ طاا الل دة . ج:

اا دثاال  م ة أ  ر كنـ    بعـض األدـام افطـر   عـاا  ـ ر اا ـان ااـل األكـل  س:
والشرل وبعض األحيان بأ ـياا حمراـة ولكنـين ال أ ـر  كـم هـو  ـ ة األدـام الـ  فطـرال في ـا 

 فما العمل ؟  ولكنين أتصوا إعا أقل ان  شر  أدام  ل  ا اا  م ة أ  ر
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 اقض تلا األدام واست لر اهلل تعاىل . ج:

 أفطرال ارت  ان حرام اتعم اً ال لعذا فما احلكم ؟ س:
إذا كن    أوا ل البلـو  وكنـ  ال تعـر  األحكـام فعليـا الث ـاا  ـن كـل دـوم بيـوم  ج:

 واالست لاا .
  األقـــل لـــو  ـــات   الصـــوم الـــذي بذاتـــني بـــ  األقـــل واألكاـــر ف ـــل أن دثتصـــر  لـــ س:

 ألعالة الرباا   ن الفا   ؟
 بعم . ج:

 ـــخح حـــ د    ـــ  بـــااللتفام والتـــ دتن وةم ـــي  لـــ  اا ـــ   إفطـــاا  نـــ  مجا ـــة اـــن  س:
الســنتة ا  نــ اا أذتن  ذاعــم قــ تم لــني اافطــاا فلــم دأكــل ا ولكــن و ــ  بلســني   حــرج  ــ د  

بتظــاا حــىت الوات حيـ  األبظــاا تو ت ــ  إليــني فـأفطر قبــل ةخــوت الوقــ  اـع  لمــني بو ــول اال
 احلمر  اىشرقية ولكن احلرج ة اه للمخاللة فما حكمني؟

 دث ي ذلا اليوم . ج:
 ا ل كان دلطر قبل اى رل الشر ي تثية ف ل  ليني ق اا؟ س:
 ال . ج:

لو استبصرال اارأ  سنية ا وأدام اـا كابـ   لـ  اـذهب ا ل تكـن تث ـي عـيام  ـ ر  س:
 هذه األدام بع  تشيع ا أم ال ؟ اا ان ألدام ال وا  الش ردة ف ل تث ي

إذا كــان   اــذهب ا  ــ م الث ــاا ال تث ــي ا وإن كــان   اــذهب ا الث ــاا فتث ــي  ج:
 بع  االستبصاا . 

 ــخح دعلــم أبــني أفطــر   عــاا  ــ ر اا ــان ولكنــني ال دــ اي هــل كــان إفطــااه قبــل  س:
 ال أ   ليني  يا ؟البلو  أم بع ه ف ل أ   ليني الث اا والكلاا ا أم الث اا فثط ا أم 

 ال أ   ليني  يا . ج:
ان كان  ليني عيام ق اا   ر اا ان هـل دسـتطيع أن دلطـر   عـوم الث ـاا قبـل  س:

 أذان الظ ر اختياااً أو إذا اا أاد  إفطااه ان قبل أح  اىسان ؟
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 بعما أوال لني اافطاا قبل الفوات. ج:

بظـــن أبـــني  يـــ  اللطـــر فمـــا   ـــخح كـــان   الســـجن عـــا ماً وفطـــر اـــع أبنـــاا العااـــة س:
 حكمني ؟
 دث ي دوااً . ج:
 

 الكفارة

اـــــن  ليـــــني ا مـــــع   الكلـــــاااال  لـــــ  األحـــــوط ا ف ـــــل  ليـــــني  ـــــيا إذا ل دأخـــــذ  س:
 باالحتياط والتفم بصوم الكلاا  فثط ؟

) أي ال أــوال خماللــة االحتيــاط إذا كــان احتياطــاً إذا كــان االحتيــاط الالاــاً  مــل بــني .  ج:
 .و وبياً ( 
 ل دلفم عوم الكلاا  ب ت أ ناس الكلاااال األخرى ؟ه س:
 كم.  ج:
إذا اكرهـــ  الفو ـــة أو الـــفوج   عـــاا  ـــ ر اا ـــان با مـــاع فجااع ـــاا هـــل دكـــون  س:

  لي ما كلاا  ؟
 إذا كان اىكره الر ل فعليني كلااتان . ج:
اــا حكــم اــن  ليــني عــيام كلــاا  فــأخر الصــيام  ــوع أو فثــر أو اــرض أو اشــاكل أو  س:

عال بلسية حىت وافاه عيام اا ان  اٍن واـا احلكـم   هـذه اىسـألة إذا كـان عـاحب ا فثـناً أت
 أو غنياً ؟
 ال  يا  ليني .  ج:
 هل خيتلف احلكم   اىسألة السابثة ب  اا كان الكلاا  كلاا  مجع أو ختين؟ س:
 ال. ج:
 كيف أطعم ست  اسكيناً ؟ س:
اة  لـــ  الطعـــاما أو بـــ فع اىبلـــغ إىل اـــن تاثـــون إاـــا بـــ  وهتم  تمعـــ  أو  لـــ  ابلـــر  ج:
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 بإدصالني للمساك  .
 

 المتفرقات

 اا حكم اىسلم    أفردثيا الذدن ال أ ون  يئاً دأكلوبني     ر اا ان؟ س:
 دصواون حس  التمكن . ج:
 اا حكم سح  ال م أو تفادثني   اابسان   عاا   ر اا ان ؟ س:
 اكروه . ج:

اىـــرأ  حبـــول انـــع احلمـــل    ـــ ر اا ـــان وذلـــا فـــ   اواعـــلة اـــا حكـــم تنـــاوت  س:
 الصيام؟
  ا ف. ج:
 هل تلطر احلثنة باىا ع   قبل اىرأ  ان أ ل التنظيف أو اى اوا  ؟ س:
 ال . ج:
 اا هو احلكم خبصوص  م الروا ع اىعطر      ر اا ان؟ س:
 اكروه .  ج:
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 زكاة الفطرة

افطـــاا  نـــ ه ليلـــة العيـــ  ا ف ـــل حيســـ  اـــن العيـــات إذا ة ـــا اابســـان  خصـــاً إىل ا س:
و   فطرتـني  لـ  اـن ة ـاه ؟ واـا احلكـم إذا  ـااه أحـ  اـن اعاافـني بـ ون ة ـو  وتنـاوت اعـني 

 طعام اافطاا ليلة العي  ؟
 إذا  اا ال يف قبل ال رول فعل  عاح  البي  اللطر   نني   اىواةدن . ج:
ترب ــاً كمــا إذا )غــن اــن و بــ   ليــني( ع ــا ال ــن   الكــا  اللطــر  هــل تــربأ الذاــة إذا ةف س:

 ةفع ا الول   ن وال ه أو العكس أو الص دق  ن ع دثني ؟
 بعم تربأ الذاة . ج:
)اـام كـان االـني اا حكم اـن كـان  لـا   دـوم العيـ  اـاالً ال دسـتطيع الوعـوت إليـني  س:

وات ا أم دســتطيع أن هــل أــ   ليـني أن دثــهض ألةاا اللطــر  قبــل الــف    البنـا والبنــا ا لــق(
دصرب إىل ح  متكنني ان االني ود فع اللطر  فيما بع  ا   هذه احلالة بأي بيتة د فع ا )األةاا 

 أو الث اا أو الثربة اىطلثة( ؟
 دثهض ألةاا الفكا  إذا متكن . ج:
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