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إفْ  َوَيلَْزُمهُ  ْومإ  َسادإ ِلإ َماعإ  َرَمَضانَ  فإ  الصَّ اَرةُ  الَْقَضاءإ  َمعَ  بإاْْلإ َ  ،الَْكفَّ تُْق  َوهإ  َرَقبَة   عإ
نَة   نَ  َسلإيَمة   ُمْؤمإ ةإ  الُْعيُوبإ  مإ َّ دْ  لَمْ  فَإإنْ  ،1الُْمِضإ يامُ  ََيإ  لَمْ  فَإإنْ  ،ُمتَتَابإَعْيإ  َشْهَريْنإ  فَصإ
عْ  تِّيَ  فَإإْطَعامُ  يَْستَطإ ينًا سإ ْسكإ تإهإ  َعَجَز ثَبَتَْت فإ  فَإإنْ  ،مإ مَّ ُب  َوَل  ،2ذإ  الَْمْوُطوَءةإ  ََعَ  3ََيإ
اَرٌة.   َكفَّ

کفاره:  شود. راه قضا، کفاره واجب او میبرای فاسد کردن روزه در رمضان با جماع به هم
 اننده به کار و کسب سالم باشد؛ اگرآزاد کردن بردۀ مسلمانی است که از عیوب ضرر رس

 اگر عاجز دهد؛ طعام می به شصت مسکین گیرد؛ اگر نتوانست روزه می اندرپی دو ماه پی نیافت
  ماند. اش ثابت می ماند در عهده

 شود. بر زنی که با او جماع شده، کفاره واجب نمی

يعَ  [ َفَعَل 1] فَإإنْ  يًا ََجإ إَك نَاسإ وْ  4ٰذل
َ
ًل  أ وْ  5َجاهإ

َ
وْ 2؛ ]6ُمْكَرًها أ

َ
ءُ  َغلَبَهُ  [ أ وْ 3] ؛7الََْقْ

َ
 [ أ

نَْزَل 
َ
وْ  أ

َ
وْ  َعنْ  بإاْحتإَلم  أ

َ
وْ  [4؛ ]8َنَظر   فإْكر  أ

َ
وإ  بإَمْضَمَضة  َجْوفَُه  9نََزَل  أ

َ
 بإَل  اْستإنَْشاق  أ

                                                           
َّةِي.. يف 1 ِي َي ِي لنع َل لنعضيميب ٍ  ِي َل ِيم َل   عض  لنسخ  عون:  
ِةمل، إيذع جلاءلهي رلجي  2 َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ِيبٌس عيسعول لنسةبي َي جي ا َنلع َل سل َع ألِبي هيَّلي عَّلِل، قلالل  ع لم ع َيبلل لّلليهي . عل ٌل ف لقلالل  َيل رل

. قلالل   ِلكعتي ؟»هل ِةمل  قلالل  نلق ل « ِلا نلكل َل َيبلي لّلليهي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َّلألِتي نلألَنل صلائيٌم، ف لقلالل رل ِع هللع َتليوي »ضعتي علِلىه ل
ًٍ ت يضعتيقيهلا؟ ، قلالل  « رلق لبل ي »قلالل  َلل ِيت لتلاعيضليع َي  َّليع تلطيمعي أل:ع تلصيبمل شلهع ، ف لقلالل  «ف لهللع تلخع امل ف لهللع َتليوي إيطعضل »، قلالل  َلل
كيمًسا تيييل ِيخع ُّ صلِة «. َي ل لنسةبي نيكل أيِتي َي علِلىه ذه سلا َنلع ِةمل، ف لب لم ع َل ُّ صلِةى هللاي علِلمعهي نل َلكلثل لنسةبي ، قلالل  فل ى هللاي علِلمعهي قلالل  َلل

ِةمل عيضلَّلق  فيمهلا َتلعٌَّ  َل تللي  -نل َيكع َل لنخةائيلي »قلالل   -نللنعضلَّلقي لنع ، قلالل  « ؟أليع هلا، ف لتلصلوةقع عيهي »ف لقلالل  ألَنل ف لقلالل « خيذع
ع لت لم عهلا  ل َلل َيبلل لّلليهي؟ ف لبللّللةي ِلا ع ليع ي  -لنَّةجيلي  ألعلِلىه ألف عقلَّل ِيّنيي َيل رل ،  -ييَّييوي لْلعلَّةت ليع لي ع لمعِتي َع ألهع لي ع لمعت  ألف عقلَّي ِي ألهع

ُّ صلِةى هللاي  كل لنسةبي ِلحي . لنبرار  فل ِلكل هي ألهع َع َةه علول ع ألي عملاعيهي، َّمية قلالل  ألطعضي ِةمل تل َل  .1391 علِلمعهي نل
. . يف يخرٍ  9  نلَلل َتليبي
ِةمل، قلالل   4 َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َي لنسةبي َلقلاهي ». عل هي لّللةي نل َل ِلهي، فلإيَّنةلا ألطعضل ، ف لِعميتيمة صلبع ِل يل فلألكللل نلشلَّي «. إيذلل يلخي

 .1399لنبرار  
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وْ  [5؛ ]10ُمبَالََغة  
َ
يُق  َجَرى أ َ  بإَما الرِّ نَ  بََقإ َعامإ  مإ َللإ  فإ  الطَّ ْسنَانإهإ  11خإ

َ
 ََتْلإيلإهإ وََعَجزَ  َبْعدَ  أ

؛ ] وْ 6َعْن ََمِّهإ
َ
يَقهُ  ََجَعَ  [ أ هإ  فإ  رإ فًا؛ ] َواْبتَلََعهُ  فَمإ ْ وْ 7ِصإ

َ
ْخرََجهُ  [ أ

َ
ٰ  أ إَسانإهإ  ََعَ ُه  ُثمَّ  ل رَدَّ

وإ  [8َوَبلََعُه؛ ]
َ
نْ  اْقتَلَعَ  أ نإهإ  ُُنَاَمًة مإ وْ 9فَلََفَظَها؛ ] بَاطإ

َ
هإ  َوفإ  الَْفْجرُ  َطلَعَ  [ أ  َطَعامٌ  فَمإ

وْ  [10فَلََفَظُه؛ ]
َ
ًعا أ ؛ ] فإ  َفََنَعَ  ََكَن َُمَامإ وْ  [11اْْلَالإ

َ
يعَ  نَامَ  أ ؛ ََجإ وْ 12] انلََّهارإ

َ
َ  [ أ ْغمإ

ُ
 َعلَيْهإ  أ

فَاَق 
َ
نُْه؛ لَمْ  َْلَْظةً  فإيهإ َوأ ُه فإ  مإ يعإ  يَُِضَّ ح   ََجإ إَك، َوَيصإ  َصْوُمُه. ٰذل

[ یا استفراغ بر او غلبه 2انجام داد؛ ]ها را به فراموشی یا به نادانی یا به اجبار  اگر تمام این
[ یا با مضمضه و 4[ یا بوسیلۀ خواب دیدن یا فکر زدن یا نگاه کردن، منی نازل شد؛ ]3کرد؛ ]

 ،[ها دندان] کردن خالل از بعد [ یا5روی، ]آب[ به جوفش پایین رفت؛ ] استنشاقِ بدون زیاده

                                                                                                                                                                                     

ِةمل قلالل   َل َيبلل لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َع ألِبي هيَّلي عَّلِل، أل:ة رل ِلاءل علِلمعهي نلَلل  ِل »عل ًما، َلل قل َي ِلا:ل َنل َّي رلِل َع ألفعطلَّل يفي شلهع
َةو ، نلقلالل إيع عَّللهيممي يفي تلوييثيهي  « كلفةارلِل  ل تلوييثي ُميل ِلاءل علِلمعهي نلَلل  »هلذل ًما فلَلل قل َي ِلا:ل َنل ِل يفي رلِل َع ألكللل ألنع شلَّي ِل
 .1331لعَ خزميٍ «. كلفةارلِل 

سلا ألَنل . قم 5 ، قلالل  ع لم ع َيييي ِل َي لْلعلكلمي لنخُّ ِيضلانييلٍل عع اَا عِى عوم فخاد صَلته ابنكَلم جاهَل، كَا جاء يف تويث  
، ف لقيِعتي  ي لَّعَحليكل هللاي ف ل  َل لنعقلبعمي ِةمل، إيذع علطلسل رلجيٌل ِي َل َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ي ِلعل رل

بعمي ِبيلععصلاريهيمع، َّلِلاِني لنعقل أيصلِيي
َّيعيب:ل ِبيليعوييهيمع علِلى ألفعرلاذيهيمع  ِع ملاهع، ِلا شلأعييكيمع؟ ت لسعظيَّين:ل إيَللة، فلجلضلِيبل يل لل أيِيي تيبيلّني ف لقيِعتي  نللثيكع َيي ا رلألي عت يهيمع ييصل َة ، ف لِل

َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي  َةا صلِةى رل ، ف لِل َلكلتُّ َل  نلكيّنيي  خل هي ألتع ِلهي نلَلل ع لضعول ا ق لب ع ًَ ِيضلِيي ِةمل، فلبيألِبي هيبل نلأيِييي، ِلا رلأليعتي  َل نل
، قلالل   َلّني هللاي، ِلا كلهلَّلِني نلَلل ضلَّلعلّني نلَلل شلتل سعهي، ف لبل ا ِي ًَ ِيم ، »ت لضع مي لنسةاسي َع كلَلل ٌء ِي ِيحي فيمهلا شليع ِل َلل يلصع إي:ة هلذيهي لنصةَلل

بي ُي نلقيَّللءلِي لنعقيَّعِ:ي إيَّنةل  بيمحي نللنتةكع ِم مل أيَِّه 595ِخِم «. ا هيبل لنتةخع . ندل عِى صحٍ صَلته أيه صِى هللا عِمه َن
 عقِائها.

ِةمل، قلالل   1 َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َي لنسةبي ملا:ل، ». عل َع أيِةِتي لْلعلطلأل، نللنسييخع َّيهيبل علِلمعهي إي:ة لّللةل نلضلعل عل تيكع َع ِلا ل «. نل
 .2145صحمح، لعَ ِاجه 

ِلاٌء، نلإي  5 ٌء، نلهيبل صلائيٌم، ف لِلمعسل علِلمعهي قل َع ذلرلعلهي قليع ِةمل  ِل َل َيبلي لّلليهي صلِةى هللاي علِلمعهي نل . . قلالل رل ت لقلاءل ف لِعم لقع ي َع :ع ل
 .2931صحمح. أعب دلند 

َيبلي لّللةي صلِة  3 ٍي ". لعَ خزميٍ . قلالل رل ِل ا ءي، نللْلعيجل مي، نللنعقليع تيَلل تع ٌث َلل ي يفلطييَّع:ل لنصةائيمل  لَلي ِةمل  " ثلَلل َل ى هللاي علِلمعهي نل
 .2213، َسَ لنولر قطّن 1353

 . يف عض  لنسخ  زَيدِ  ِاء. 3
تيسعشلاقي إيَلة أل:ع تلكيب  11 َع نيغع يفي لَلي بيغي لنعبيضيبءل، نلابل َع ِةمل  أل َل َيبلي لّلليهي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ا. صحمح. أعب . قلالل رل :ل صلائيًَ
 .35دلند 
. . يف عض  لنسخ   11 ِللي  خي
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 پرتابش از و شد جاری دهانش در بزاق ،مانده باقی هایش دندان میان در طعام از آنچه بوسیلۀ
[ یا بزاق را بر زبانش 7[ یا بزاقش را در دهانش جمع کرد و تنها آن را بلعید؛ ]6] ماند؛ عاجز

[ یا خلط سینه از درونش کَند و آن را پرتاب 8خارج کرد سپس آن را بازگرداند و آن را بلعید؛ ]
[ یا در حالت جماع بود 01[ یا فجر زد و در دهانش طعام بود پس آن را پرتاب کرد؛ ]9کرد؛ ]

[ یا در روز 02[ یا در تمام روز خوابید؛ ]00زد[ پس بالفاصله ]ذَکَر[ را بیرون کشید؛ ] ]که فجر
رسد و  ها به او ضرر نمی ای از روز به هوش آمد؛ در تمامی این بیهوش شد و در لحظه

 اش صحیح است.    روزه

َكَل  َوإإَذا
َ
ًدا أ نَّهُ  ُمْعتَقإ

َ
نَّهُ  َفبَانَ  ََلٌْل  أ

َ
وْ  ؛12َنَهارٌ  أ

َ
  أ

َ
اِْلإْشََكُل؛  َواْستََمرَّ  الُْغُروَب  َظانًّا َكَل أ

نَّ  َظنَّ  . َوإإنْ 13الَْقَضاءُ  وََجَب 
َ
َكَل، َيْطلُعْ  لَمْ  الَْفْجرَ  أ

َ
 قََضاَء. اِْلإْشََكُل، فََل  َواْستََمرَّ  فَأ

و هرگاه خورد در حالی که اعتقاد داشت که شب است پس معلوم شد که روز است؛ یا 
در هر دو مساله[ پیدا کرد؛ ] رخورشید داشت و اشکال استمرا غروبِ گمانِخورد در حالی که 
 قضا واجب است. 

 اگر گمان کرد که فجر نزده است پس خورد و اشکال استمرار پیدا کرد قضا ]بر او[ نیست. 

  َوإإنْ 
َ
ثْنَاءإ  فإ  َطَرأ

َ
نُْه؛ َْلَْظة   فإ  َولَوْ  ُجنُونٌ  14انلََّهارإ  أ وإ  مإ

َ
؛ َنَهارَهُ  اْستَْغَرَق  أ ْغَماءإ وْ  بإاِْلإ

َ
 أ

 
َ
وْ  َحيٌْض  َطَرأ

َ
ْوُم.  َبَطَل  نإَفاٌس؛ أ  الصَّ

دار[  ای از روز باشد؛ یا ]روزه اگر در اثنای روزه، دیوانگی حادث شد و اگر چه در لحظه
روزش را با بیهوشی مستغرق کرد؛ یا حیض یا نفاس بوجود آمد؛ ]در هر سه مساله[ روزه 

 شود. باطل می

                                                           
َّ  قلانلتع   12 َع ألْسعلاءل عيسعتي ألِبي علكع ًِا يفي ». عل ِةمل، َّمية  ألفعطلَّعَنل ي لبع َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل وي رل ، يفي علهع ِلا:ل يفي غلمعم  رلِل

سي  َع َع ذلنيكل ". تخَ، أعب دلند «طلِلضلتي لنشة ِلاءي، قلالل  نلعيوٌّ ِي نعقل َّينل ابي ٍل  ق يِعتي ِلييشلام   " أيِي ِل ا َل ، قلالل ألعيب أي
2953. 

. . أل: لألصل عقاء لنسهار، نقو 19  نرد لنتغِمظ عِى َِ أفطَّ قبل لنغَِّن
ِلبعضيي،  ل عي ، فلألخلذل :ي ِني رلجيَلل ئيٌم، إيذع ألَتل سلا ألَنل َنل ِةمل  " ع لم ع َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل بلًَل نلععًَّل، ف لقلاَلل  قلالل رل فلألت لملا ِبي جل

. ف لقيِعتي  إيِنيي َلل أيطيمقي. ف لقلاَلل  ، إيذلل ألَنل ِبيلصعبلل   َلي  لصعضلوع َلبللءي لْلعلبللي َة كيسعتي يفي  ، فلصلضيوع ي تل ِيهي نلكل سيخلهيي َل   إيَنة 
، فلإيذلل عيقلبعم   لي لنسةاري، َّمية ليعطلِلقل ِبي ل هيبل عيبللءي ألهع ؟ قلانيبل  هلذل لصعبلل ي ِ ، ق يِعتي  ِلا هلذيهي لألع ِيضلِةقييل عيضلَّللقيمبيهيمع شلوييول   ،
َل ي يفعطيَّين:ل ق لبعلل  ءي لنةذيي ءي؟ قلالل  هلؤيَلل ًِا، ف لقيِعتي  ِلا هلؤيَلل لق يهيمع دل ول ملي ألشع لق يهيمع، تلخي ول ًٍ ألشع هيمع. لْلاكم ِيشلقةقل ِي ٍي صلبع َليِة  

 ، نقال صحمح عِى شَّط ِخِم ننلفقه لنذهب.2395يف لملختورك 
. . يف يخرٍ  14  لنعملبعمي
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ُحورُ  َوُينَْدُب  ، َولَوْ  َوإإنْ  15الس  فَْضُل 16بإَماء   قَلَّ
َ
رُيُه َما ، َواْْل خإ

ْ
بْحَ  ََيَفإ  لَمْ  تَأ . 17الص 

فَْضُل 
َ
يُل  َواْْل ْطرإ  َتْعجإ َق  إإَذا الْفإ رُ  ،18الُْغُروَب  ََتَقَّ ٰ  َوُيْفطإ تًْرا، َتَمَرات   ََعَ ْد  لَمْ  فَإإنْ  وإ ََيإ

ٰ  ُصْمُت، لََك  امهللَوَيُقوُل:  19،20فَالَْماءُ  ْفَطْرُت  رإْزقإَك  وَََعَ
َ
 . 21أ

تأخیر آن بهتر است تا وقتی که از  شود و اگر چه کم باشد. ن سنت میسحری کرد
، و بر چند دانه را یقین کردشتابیدن به افطاری بهتر است هرگاه غروب  دن[ صبح نترسد.]دمی

گوید: خدایا! برایت روزه گرفتم و   می کند، پس اگر نیافت پس با آب. و خرما به وتر افطار می
 ات افطار کردم. بر روزی

ةُ  َوُينَْدُب  لَةُ  َكْْثَ ، وَصإ ، َوَكَْثةُ  اْْلُودإ مإ يََّما 23،24َواِْلإقَْراءإ  22اتلَِّلَوةإ  الرَّحإ ْعتإََكُف سإ  َوالإ
رُ  الَْعْشُ  َواخإ

َ
نْ  ،25اْْل

َ
رَ  َوأ اَم َولَوْ  ُيَفطِّ وَّ يمُ وَ  ،26بإَماء   الص   ،27الَْفْجرإ  ََعَ  اْْلَنَابَةإ  ُغْسلإ  َتْقدإ

                                                           
 مبضسای  خبرلکی لَت که در نقت َحَّ خبريو.« لنخةحيبري »ور لَت لِا . لنخُّحيبري ِص 15
ِةمل   11 َل َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ًٍ ». قلالل رل  .1135، ِخِم 1329لنبرار  «. تلخلحةَّينل، فلإي:ة يفي لنخُّحيبري ع لَّلكل

ِةمل   َل َيبلي لّللةي صلِةى لّللةي علِلمعهي نل ٍ  َِ ِاء". تخَ، لعَ تبا: قلالل رل لَّععل  .9451"تلخلحةَّينل نلنلبع ِبي
ِةمل   َل َيبلي لّللةي صلِةى لّللةي علِلمعهي نل ٍي لنخةحلَّي »قلالل رل ِل ، ألكع ِي لي لنعكيتلا ملامي ألهع سلا نلصي ملاِي ل صي  .1131ِخِم «. فلصعلي ِلا ع ليع

ضعو ، قلالل كيسعتي ألتلخل  15 َل َي  لي عع َلهع َع  َيبلي لّلليهي صلِةى هللاي . عل َيَّععلِتي أل:ع أيدعريكل لنخُّجيبدل ِلعل رل ِيي، َّمية تلكيب:ي  حةَّي يفي ألهع
ِةمل. لنبرار   َل  .1321علِلمعهي نل

سلا إيَلل لن َع ِةمل، َّمية قي َل َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ، قلالل  تلخلحةَّعَنل ِلعل رل عيت  َي َثل َع زليعوي عع ري ِلا عل ِي. ق يِعتي  كلمع كلا:ل قلوع صةَلل
يل ِيلًٍ. ِخِم  ا؟ قلالل  َخلعخي َل س لهي  .1135ع لم ع

. لنبرار   13 ِيبل لنعفيطعَّل ل ُع  ِلا علجة ِةمل  َلل ي لزلللي لنسةاسي ِبي َل َيبلي لّلليهي صلِةى هللاي علِلمعهي نل  .1355. قلالل رل
ِللي. . يف يخرٍ  13 اءي ألفع َل  فلانع
َل ِلانيك  قلالل  . عل  21 ، فلإي:ع مللع »َع أليلسي عع يل

ِةمل ي يفعطيَّي علِلى ريطلبلا   ق لبعلل أل:ع ييصلِيي َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل كلا:ل رل
َع ِلاء   َع تلخلا تلخلبلل   ِي ، فلإي:ع مللع تلكي َع ريطلبلاٌ ، ف لضلِلى َتللَّلل    .2951تخَ صحمح، أعب دلند «. تلكي

ِةمل قلالل  إيذلل ألفعطلَّل ألتلويكيمع ف لِع عل  َل يي صلِةى لّللةي علِلمعهي نل َي لنسةبي ، عل يي ِةبيي َّ  لن َي علاِي ا:ل عع َل ِع َل وع َع  َلي م يفعطيَّع علِلى َتلعَّ ، فلإي:ع مللع 
ذ   ِعم يفعطيَّع علِلى ِلاء  فلإييةهي طلهيبٌر. تخَ صحمح، لنرِت  .135ف ل

َي  21 ِيضلاذي عع َع  ِةمل كلا:ل إيذلل ألفعطلَّل قلالل   . عل َل ة صلِةى هللاي علِلمعهي نل َّلِل، أليةهي ع لِلغلهي " أل:ة لنسةبي ، نلعلِلى »زيهع تي َع لنِةهيمة نلكل صي
 .2953أعب دلند «. ريزعقيكل ألفعطلَّع ي 

ِةمل،  َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َّل  كلا:ل رل َل َي عي َّي »إيذلل ألفعطلَّل قلالل  قلالل لعع لجع ، نلث لبلتل لألع أي نللع عت لِةتي لنعضيَّينقي َل ذلهلبل لنظة
 .2955تخَ، أعب دلند «. إي:ع شلاءل لّللةي 

. نيف أخَّى  22 ِي لنعقيَّعِ:ي نل ثَّلِي تيَلل ثَّلِي  . يف يخرٍ  نلكل .نلكل ِي نيِعقيَّعِ:ي نل  لنتييَلل



6 
 

يبَةإ  َوتَْركُ  بإ َوالُْفْحشإ  الْغإ َهواتإ َوالَْفْصدإ  28َوالَْكذإ : فَلْيَُقْل  ُشوتإمَ  فَإإنْ  .29َواْْلإَجاَمةإ  َوالشَّ
 . 30َصائإمٌ  إإّنِّ 

                                                                                                                                                                                     
ق عَّللءي.  29  . يف عض  لنسخ  عون:  نللْلعي
، قلالل   24 َي علبةاس  َي لعع ِلا:ل ». عل بلدي ِلا يلكيب:ي يفي رلِل ، نلكلا:ل ألجع بلدل لنسةاسي ِةمل ألجع َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل كلا:ل رل

َيهي لنقيَّعِ:ل، ف لِل  لري ِلا:ل ف لميول َع رلِل ٍ  ِي ِل ْبعييلي، نلكلا:ل ي لِعقلاهي يفي كيليي نلم ع يل ي لِعقلاهي جي بلدي تي ِةمل ألجع َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َّل
ٍي  ِل َل يَّع
َل لنَّيييحي لمل ْلل ُعي ِي  .1لنبرار  «. ابي

َع شلضعبلا:ل ف لقلالل   َّي ي لبعم  ِي ِةمل يفي ِخي َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ا:ل قلالل  خلطلب لسلا رل َل ِع َل َع  ألظلِةكيمع ألي ُّهلا لنسةاسي قلوع »عل
ًٍ، نلقيمل  ِل ملاِلهي فلَّيي َّ ، جلضللل لّللةي صي َع ألنعفي شلهع ٌَّ ِي م ع ٌٍ خل ِل ٌَّ فيمهي نلم ع ِيبلارلٌك، شلهع  ٌَّ ٌَّ علظيمٌم، شلهع َع شلهع امل نلمعِيهي تلطلبًُّعا، ِل

بللهي،  َي ا  َل ًٍ فيم ِل َع ألدةى فلَّيي َل ا:ل كل َل لْلعل ُعي، كل ٍ  ِي ِل لصع ِل فيمهي ِبي ًٍ ت لقلَّة ِل بعضييل فلَّيي َل َع ألدةى  َل ًٍ كلا:ل كل ِل َع ألدةى فيمهي فلَّيي ِل نل
بللهي. لعَ خزميٍ  َي ا  َل  .1335فيم

ا   25 هل يل هللاي علس ع ٍي رلضي َلعتلهيوي ». قلانلتع علائيشل َّي، ِلا َلل  لنللخي َّي لألع َلعتلهيوي يفي لنعضلشع ِةمل  َل َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل  كلا:ل رل
 .1155ِخِم «. يفي غل ُعيهي 

َةه  ِلا:ل تل َع رلِل َّل ِي لنللخي َّل لألع ِةمل ، كلا:ل ي لضعتلكيفي لنعضلشع َل ة صلِةى هللاي علِلمعهي نل ٍل  أل:ة لنسةبي َع علائيشل ي، َّمية لععتلكلفل عل  ت لبلفةاهي لّلليه
َع ع لضعويهي. لنبرار    .2121ألزعنللجيهي ِي

َيبلي لّللةي  21 ِةمل  . قلالل رل َل َع أيجيبريهيمع » صلِةى هللاي علِلمعهي نل َع غل ُعي أل:ع ي لس عقيصل ِي َّيهيمع، ِي ثعلي ألجع ا كلا:ل نلهي ِي ًَ َع فلطةَّل صلائي ِل
ًئا م ع  .1541صحمح، لعَ ِاجه «. شل
ا قلانلتع   25 يل لّللةي علس عهل ٍل رلضي َع علائيشل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي ». عل هلوي علِلى رل َع ألشع ِةمل إي:ع كلا:ل نلميصعبيحي جيس يًبا ِي َل  علِلمعهي نل

، َّمية يلصيبِيهي  تيَللم  لاع  غل ُعي لتع  .1391لنبرار  «. ِجي
ٍل رل  َل ِل َل ِلهي إيَلل أيميي  َل ثلهي أل:ة ِلَّعنلل:ل ألرع َّ ، تلوة ، أل:ة ألابل علكع َع ُلي يي َي كلضعب  لْلعي َع علبعوي هللاي عع َي لنَّةجيلي ضييل هللاي عل عل أللي عل س عهلا يلخع

، َّمية َلل »ييصعبيحي جيس يًبا، أليلصيبمي؟ ف لقلانلتع   ِيم  َع تي ، َلل ِي لاع  َع ِجي ِةمل ييصعبيحي جيس يًبا ِي َل َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل كلا:ل رل
ي ِي  .1113ِخِم «. ي يفعطيَّي نلَلل ي لقع

شلاءي. 23  . يف عض  لنسخ   لنعفلحع
ٌٍ يفي قلالل رل  لل عيهي، ف لِلمعسل ّللييهي تلاجل َل َع مللع يلولعع ق لبعلل لنزُّنري نللنعضل ِل ِةمل   َل  أل:ع يلولعل طلضلاِلهي نلشلَّللعلهي. َيبلي لّلليهي صلِةى هللاي علِلمعهي نل

 .1319لنبرار  
ِةمل   َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ِة صلائيم  نلمعسل نل »قلالل رل هي إيَلة ري َع قيملاِي ِة قلائيم  نلمعسل نلهي ِي هي إيَلة لْلعيبعي، نلري ملاِي َع صي هي ِي

 .1131تخَ صحمح، لعَ ِاجه «. لنخةهلَّي 
ِلتلا نلأل:ة رلجيًَل للل  َيل رل  ي صلا َّلألت ليع ِع ِةمل  أل:ة ل َل َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َع عيب لمعو  ِلبعَلل رل ي قلوع َيبلل هللاي عل َّلألت ليع ِع  إي:ة هلاهيسلا ل

، َّمية علادل، نلأيرللهي قلالل  َلكلتل ، فلألععَّلضل علسعهي ألنع  َل لنعضلطلشي ا قلوع كلادلَتل أل:ع َتليبَتل ِي َل ِلتلا، نلإيي ةهي ة صلا َّلِي، قلالل  َيل يلبي ِلعلاجي   ابي
ات لتلا ألنع كلادلَتل أل  هللاي قلوع ِل ا نل َل يءل عيقلولح  ألنع عيسي  ف لقلالل هللاي، إيي ةهي ، قلالل  فلجي ا " قلالل  فلجلاءلَتل َل :ع َتليبَتل قلالل  " لدععيهي
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شود: بخشش بسیار، صلۀ رحم، بسیاری تالوت قران، تالوت کردن بر دیگران،  سنت می
تقدیم غسل داران افطاری دادن و اگر چه با آب باشد،  اعتکاف بخصوص در دهۀ آخر، به روزه

  ، رگ زدن و حجامت گرفتن.فحش و شهوات غ،درو جنابت بر فجر، ترکِ غیبت،
   30ام. بگوید: من روزه اگر دشنام داده شد

إَمنْ  الُْقبْلَةُ  َوََتُْرمُ  َكْت  ل نْ 32َشْهَوتَهُ  َحرَّ
َ
 َشيْئًا، فَلَوْ  اللَّيْلإ  فإ  يَتَنَاَوَل  َل  ؛ َوالْوإَصاُل بإأ

نْدَ  ُجرَْعةً  َولَوْ  َماءً  ََشإَب  َحرإ  عإ يمَ  فََل  السَّ  . 33ََتْرإ

                                                                                                                                                                                     

ي  ، َّمية قلالل نيلع َة قلاءل ع ييصعفل لنعقلولحي ا تل ًَ ًِا نلصلوييًول نلْللع لُهيلا  " قيمئيي " ف لقلاءل ع ق لمعًحا ألنع دل ول َّلى  " قيمئيي " ْلييتع خع
َع  ا ف لقلاءل ع ِي َة ِلتلا عل ي صلا ات ليع ل ي لنعقلولحل، َّمية قلالل  " إي:ة هل َة ِللل ألتللة هللاي  ق لمعح  نلدلم  نلصلوييو  نلْللعم  علبيمط  نلغل ُعيهي تل

َّلى، فلجلضلِلتلا أيلع  يخع لُهيلا إيَلل لألع ول ِلخلتع إيتع ا، جل َل ا، نلألفعطلَّلَتل علِلى ِلا تلَّةمل هللاي علِلمعهي :ي ْلييبمل لنسةاسي ". ِخسو أَحو ِلليَل كيَلل
29159. 

 نلنضيسُّ  لنقوح لنكب ُ. نلنِةحم لنضبمط  هب لنطَّ  غ ُ لنسِمج. ن"أتكَل: ْلبم لنساس" أ   ابَلغتماِ.
ِةمل قلالل   23 َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َي لنسةبي :ل، عل َع ث لبعابل َلحعجيبمي ». عل مي نللنع  .2915صحمح، أعب دلند «. ألفعطلَّل لْلعلاجي

 ، َي علبةاس  َي لعع تلجلمل نلهيبل صلائيمٌ »عل ِةمل لتع َل َيبلل لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل  .2952صحمح، أعب دلند «. أل:ة رل
صة  ٍل نِي ِل ا َّلهيب:ل لْليجل تيمع تلكع يل لّللةي علسعهي  ألكيس ع ك  رلضي

َي ِلاني َيئيلل أليلسي عع ، قلالل   يي عيت  لنب يسلاِني َع َثل ؟ قلالل  عل َع »ائيمي َلل، إيَلة ِي
ِةضعفي  لي لن  .1341لنبرار  «. ألجع

َيبلل لّللةي  91 يل لّللةي علسعهي، أل:ة رل َع ألِبي هيَّلي عَّلِل رلضي َلعهللع، . عل ملامي جيسةٌٍ فلَلل ي لَّعفيثع نلَلل  ِةمل، قلالل  " لنصيي َل  صلِةى هللاي علِلمعهي نل
ي ". لنبرار   ِعم لقيلع  إيِنيي صلائيٌم ِلَّةت ليع َّيٌؤ قلات لِلهي ألنع شلاَتللهي ف ل ِع  .1334نلإي:ي ل

لم َت شايو تِسگَّی  بيو که َِ رنزه. عه دشسام دهسوه عگ1. در ِبرد گفنت ليَ عبار ، دن أتنيل شوه   91
 لم َت عَّلی خبدش تذکَّی ابشو. . در درن: خبيش ن اب خبدش عگبيو که َِ رنزه2عَّليش ابشو. 

ِةمل  92 َل ُّ صلِةى هللاي علِلمعهي نل يل لّللةي علس عهلا، قلانلتع  كلا:ل لنسةبي ٍل رلضي َع علائيشل َّي نلهيبل صلائيٌم، ». عل ِلكلكيمع ي يقلبييلي نلي يبلاشي نلكلا:ل ألِع
رععيهي   .1325لنبرار  «. ْليي

، ف لقلب ةِعتي نلألَنل صلائيٌم، ف لقيِعتي  َيل رل  ِي  هلشلشعتي َي لْلعلطةا َّي عع َل َي علبعوي لّللةي قلالل  قلالل عي َع جلاعيَّي عع َيبلل لّللةي، صلس لضعتي عل
، نلألَنل صلائيٌم، قلا ا ق لب ةِعتي ًَ ًَّل علظيم اءي، نلأليعتل صلائيمٌ »لل  لنعم لبعمل ألِع َل َل لنع ِعتل ِي َل ِع ِل َي َحلةاد   -، «ألرلأليعتل نلبع  قلالل عيمخلى عع

هع »ق يِعتي  َلل ِبلعسل عيهي، َّمية لت ةفلقلا، قلالل   -يفي تلوييثيهي  َل  .2935صحمح، أعب دلند «. فل
ة صلِةى هللاي  أللل لنسةبي َل َع ألِبي هيَّلي عَّلِل، أل:ة رلجيًل  ،  عل صةائيمي بلاشلَّلِي نِي َي َع لنع ِةمل عل َل ، فلخلألنلهي، «ف لَّلخةصل نلهي »علِلمعهي نل هي ِخلَّي ، نلألَتل

. تخَ صحمح، أعب دلند «ف لس لهلاهي » ٌِّ اهي شلا  .2935، فلإيذلل لنةذي  رلخةصل نلهي شلمعٌ ، نللنةذي  ي لهل
َي لنعضلاصيي، قلالل    َّين عع َع َي عل َع علبعوي هللاي عع َيبلل هللاي، عل ٌِّ ف لقلالل  َيل رل ا ِةمل، فلجلاءل شل َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل كيسةا عيسعول لنسةبي

، أيق لبييلي نلألَنل صلائيٌم؟ قلالل  " َلل "، فلجلاءل شلمعٌ  ف لقلالل  أيق لبييلي نلألَنل صلائيٌم؟ قلالل  " ي لضلمع " قلالل  ف لسلظل  ِيسلا إيَلل ع لضع   َّل ع لضع
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آورد؛ و ]همچنین حرام  شود برای کسی که شهوتش را به حرکت درمی بوسیدن حرام می
اگر هنگام سحر آب  به اینکه در شب چیزی را نخورد.شود[ وصل کردن روزه به همدیگر،  می

 ای باشد پس حرام نیست. نوشید و اگر چه جرعه

، َوُيْكَرُه َذْوُق  َعامإ َواكٌ  الطَّ . 36َواْستإْحَمامٌ  ،35ُكْحٌل  ؛ َل 34َوالإ الزَّ  َبْعدَ  وََعلٌْك، وَسإ
َحد  َصْمُت  لإُكِّ  َوُيْكَرهُ 

َ
.  إإَل  يَْوم   أ  اللَّيْلإ

شود؛ نه سرمه به  ه میمکرو چشیدن خوراک، جویدن آدامس و مسواک زدن بعد از زوال
 چشم کشیدن و حمام رفتن. 

 شود. سکوت کردنِ یک روز تا شب، برای هر شخصی مکروه می

                                                                                                                                                                                     

، إي:ة لنشةمع ل ميلعِي ف لقل  ِيكيمع إيَلل ع لضع   تي مليل يلظلَّل ع لضع َع ِةمل  " قلوع علِي َل َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل كي ي لفعخلهي ". ِخسو الل رل
 .1593أَحو 
ِةمل نل  99 َل ة صلِةى هللاي علِلمعهي نل يل لّللةي علسعهي  أل:ة لنسةبي  رلضي

َع علبعوي لّللةي ، فلشلقة علِلمعهيمع ف لس لهلاهيمع، قلانيبل  . عل لصللل، ف لبللصللل لنسةاسي
لي، قلالل   قلى»إييةكل ت يبللصي َع ئلتيكيمع إيِنيي ألظللُّ أيطعضلمي نلأي م ع هل  .1322لنبرار  «. نلخعتي كل

ِةمل، قلالل   َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َي لنسةبي ِيبل»عل لي، قلالل   قلانيبل  إييةكل « َلل ت يبللصي سعكيمع إيِنيي أيطعضلمي، »ت يبللصي نلخعتي كلألتلو  ِي
قلى َع قلى، ألنع إيِنيي ألعيمتي أيطعضلمي نلأي َع  .1311لنبرار  «. نلأي

ِةمل، ي لقيبلي  َل َيبلل لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل يل لّللةي علسعهي، أليةهي ْسليعل رل ري يي رلضي  لْليوع
ضيمو  َل َع ألِبي  ِيبل، فلأليُّكيمع ألرللدل أل:ع »  عل َلل ت يبللصي

َة لنخةحلَّي  لع تل لل، ف لِعم يبللصي َيبلل لّللةي، قلالل  «ي يبللصي لي َيل رل ِيطعضيٌم »، قلانيبل  فلإييةكل ت يبللصي ئلتيكيمع إيِنيي ألعيمتي َلي  م ع نلخعتي كلهل
قييي  َلاق  يلخع ، نل َيّني  .1315لنبرار  «. ييطعضي

َي  94 ِةمل  . قلالل رل َل َع رييحي »بلي لّلليهي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ي عيملويهي ْلليِيبفي فلمي لنصةائيمي ألطعملبي عيسعول لّللةي ت لضلاَلل ِي نللنةذي  ي لفعخي
 .1151، ِخِم 1334لنبرار  «. لمليخعكي 
َع  95 َع ألعيمهي، عل ، عل َي ألِبي رللفيع  َي عيب لمعوي هللاي عع َةوي عع َع ُميل ِةمل »جلوييهي، قلالل   . عل َل َيبلي هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل كلا:ل رل

ْثعيوي نلهيبل صلائيمٌ  ْلعي لي ابي تلحي  .3253، نلنخسَ لنكْبى نِبمهقي 393لملضجم لنكب ُ نِطْبلِن «. يلكع
َع  ، عل ، تلوةثلّني ألِبي ليعصلاري يي ا:ي لألع َل َي ألِبي لنس ُّضع َع علبعوي لنَّةَحعل ِةمل عل َل ُّ صلِةى هللاي علِلمعهي نل جلويي  قلالل  نلكلا:ل جلوُّهي ألتلى عيهي لنسةبي

َلعِيب لنع  ْثعيوي  لع نلمعًَل , لْلعي تلحي نس ةهلاري نلأليعتل صلائيٌم لكع لع ابي تلحي هي , ف لقلالل  " َلل تلكع َي َلخلحل علِلى رلأع بلصلَّل نلي يسعبيتي لنشةضعَّل ". فل
 .3211مهقي لنخسَ لنكْبى نِب

ِةمل قلالل  رلأليعتي  91 َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ِي لنسةبي ا َع ع لضع ي ألصعحل َي، عل  لنَّةَحعل
َي علبعوي َّي عع َع ألِبي علكع َيبلل لّللةي صلِةى هللاي  . عل رل

نعفيطعَّي، نلقلالل   فلَّيهي علامل لنعفلتعحي ابي َل ِةمل ألِلَّل لنسةاسل يفي  َل ِةمل، «قلبةنعل نيضلوينييكيمع ت ل »علِلمعهي نل َل َيبلي لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ، نلصلامل رل
نعضلَّعجي يلصي  ِةمل ابي َل َيبلل لّللةي صلِةى هللاي علِلمعهي نل ثلّني نلقلوع رلأليعتي رل َّ   قلالل  لنةذي  تلوة اءل، نلهيبل قلالل ألعيب علكع َل هي لنع َي بُّ علِلى رلأع

َل  َل لْلعلَّيي. صحمح، أعب دلند  صلائيٌم ِي ، ألنع ِي  .2915لنعضلطلشي
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َمهُ  َوَمنْ  ء   قََضاءُ  لَزإ نْ  ََشْ َب  َرَمَضانَ  مإ نْ  37نُدإ
َ
يَهُ  أ  . َوَل 38الَْفْورإ  ُمتَتَابإًعا ََعَ  َيْقضإ

نْ  ََيُوزُ 
َ
رَ  أ ، فَإإنْ  بإَغرْيإ  آَخرَ  َرَمَضان   إإَلٰ  الَْقَضاءَ  يُؤَخِّ َرهُ  ُعْذر  خَّ

َ
َمهُ  39أ  َعنْ  الَْقَضاءإ  َمعَ  لَزإ

. فَإإنْ  ُمد   يَْوم   ُكِّ  رَ  َطَعام  خَّ
َ
، أ ؛ َوٰهَكَذا َرَمَضاَنْيإ انإ رإ  َفُمدَّ ُر بإتََكر  نإيَ  َيتََكرَّ   .40السِّ

نَ  وََعلَيْهإ  َماَت  َوَمنْ  نْ  َصْوٌم َتَمكَّ مَ  فإْعلإهإ  مإ ْطعإ
ُ
 .41َطَعام   ُمد   يَْوم   ُكِّ  َعنْ  َعنْهُ  أ

                                                           
. . يف يخرٍ  95 ِي  ي يسعول
ِةمل، قلالل   93 َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َي لنسةبي ًول، ألنع ». عل ِيفعخي ًما، ألنع ِلَّلًضا  ِيسعخي ًَّل  ِيطعغيًما، ألنع ف لقع تلظيَّي ألتلويكيمع إيَلة غيًًن  ِلا ي لس ع

ِيفلسييًول، ألنع ِلبعًَت ُميعهيزًل، ألني لنوةجةالل نللنوةجةالي شلَُّّ غلائيب  ي يس ع  ٍي ألدعهلى نلألِلَُّّ هلَّلًِا  ٍل نللنخةاعل ، ألني لنخةاعل لْلاكم يف «. تلظلَّي
 ، نقال صحمح عِى شَّط لنشمري ننلفقه لنذهب.5311لملختورك 

ِةمل قلالل    َل ة صلِةى هللاي علِلمعهي نل َع ألِبي هيَّلي عَّلِل , أل:ة لنسةبي َة رل »عل َع شلضعبلا:ل تل َع كلا:ل َلل صلبعمل ع لضعول لنسييصعفي ِي ِل ِلا:ل , نل ِل
َّيدعهي نلَلل ي لقعطلضعهي  ِلا:ل ف لِعملخع َع رلِل ٌم ِي . َسَ لنولر قطّن «. علِلمعهي صلبع َي إيع عَّللهيممل ضلضيمفي لْلعلوييثي َي عع  .2912علبعوي لنَّةَحعل

م  أيخلَّل  َع ألَية ٌِ ِي ا قلانلتع  " ي لزلنلتع " فلضيوة ٍل رلضييل هللاي علس عهل َع علائيشل َلقلطلتع عل ِيت لتلاعيضلا   " ق لبعِليلا  ِيت لتلاعيضلا   "، فلخلقلطلتع 
. لنخسَ لنكْبى نِبمهقي  حُّ نلهي أتلعنييٌل غلم عَّي ذلنيكل ، َلل يلصي رلتع  .3924تيَّييوي ييخي

ِلا:ل , ف لقلالل  " إي  ِلاءي رلِل َع قل َيئيلل عل يل هللاي علسعهي  ، رلضي َي لْلعلَّةلحي ِل عع َع ألِبي عيب لمعول صع نلكيمع يفي فيطعَّيهي نلهيبل عل :ة هللال مللع ي يَّلخيي
ئعتل ". لنخسَ لنكْبى نِبمهقي  ِل، نللصعسلعع ِلا شي ِلائيهي، فلألتعصي لنعضيوة  .3295ييَّييوي أل:ع يلشيقة علِلمعكيمع يفي قل

ِلا:ل , ف لقلالل  " ألتعصي  ِلاءي رلِل َع قل َيئيلل عل ، أليةهي  َي جلبلل  ِيضلاذي عع َع  ئعتل ". لنخسَ لنكْبى عل ِل، نلصيمع كلمعفل شي لنعضيوة
 .3291نِبمهقي 

ِيت لفلَّييقًا، فلإي:ة هللال قلالل  ﴿فلضي  مهي  ِي ِلا:ل , قلالل  " ي لقع َّي رلِل ِلاءي شلهع َع علِلمعهي قل ، يفي ِل َي علبةاس  َي لعع ﴾ عل م  أيخلَّل َع ألَية ٌِ ِي وة
/  .3293[ ". لنخسَ لنكْبى نِبمهقي 134]لنبقَِّ

. . يف يخرٍ  93  ألخةَّل
، قلالل  41 ِلا:ي ِخلَّي َة ألدعرلكلهي رلِل ِلا:ل َّمية صلحة نلمللع يلصيمع تل َع ألِبي هيَّلي عَّلِل , يفي رلجيل  ِلَّيضل يفي رلِل يلصيبمي لنةذي  »  . عل

سعطلٍ  نيكيليي ِيخع  َع تي ل ِي لنةلي نيكيليي ي لبعم  ِلوًّ َي لألع ل صلامل لنةذي  ف لَّةطل فيمهي ألدعرلكلهي نلييطعضيمي عل سلاٌد «. كيي ، فلإيذلل ف لَّلغل يفي هلذل َع إي
مٌح ِلبعقيبٌف. َسَ لنولر قطّن   .2949صلحي

َي علبةاس  , قلالل    َي لعع ل لنةذي  ألدعرلكلهي »عل َّي ف لِعملصيمع هلذل ِلا:ي ِخل هي رلِل ريكل َة ييوع ِلا:ل تل َّي رلِل ملامي شلهع َع ف لَّةطل يفي صي , َّمية ِل
كيمًسا  .2945َسَ لنولر قطّن «. نيملصيمع ِلا فلاتلهي نلييطعضيمي ِلعل كيليي ي لبعم  ِيخع

َع ِلا ل نلعلِلمعهي  41 ِل ِةمل قلالل   َل يي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َي لنسةبي ، عل َّل َل َي عي َي لعع ملامي  . هذل قبل جويو لْلِام، نتجته  عل صي
ذ   كيمًسا. ضضمف. لنرِت َّ  ف لِعميطعضلمع علسعهي ِلكلا:ل كيليي ي لبعم  ِيخع  .513شلهع

 ه   نيف لنقومي صام عسه ننمه، نهب لملضتَو، نتجت
ملاٌم صلامل علسعهي نلنيمُّهي. لنبرار   َع ِلا ل نلعلِلمعهي صي ِل ِةمل   َل َيبلي لّلليهي صلِةى هللاي علِلمعهي نل  .1352قلالل رل
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را  شود که بالفاصله پیاپی آن کسی که قضای چیزی از رمضان واجب اوست سنت می
اگر  یگر بدون عذر به تأخیر اندازد؛شود که قضای رمضان را تا رمضان د قضا کند. و جایز نمی

آن را ]تا رمضان دیگر[ به تأخیر انداخت، همراه قضا از هر روزی یک مد طعام، کفاره الزم او 
شود[، و این چنین با  دو مد ]الزمش می ر به دو رمضان به تأخیر انداختشود. پس اگ می
 شود.  ، ]مد طعام نیز[ تکرار میرار سالتک

کسی که وفات یافت در حالی که بر او روزه بود و امکان انجام آن برایش ممکن بود از 
 شود. هر روزی یک مد طعام از طرفش داده می

 

                                                                                                                                                                                     

ِةمل ف لقلانلتع  إي:ة أيِييي ِلاتلتع نلعل  َل َيبلل هللاي صلِةى هللاي علِلمعهي نل َّلألًِ ألتلتع رل ِع ، أل:ة ل َي علبةاس  َي لعع َّ ، ف لقلالل  ِل عل م عهلا صلبعمي شلهع
مسلهي؟ ِي ٌَ ألكيسعتي ت لقع ِلاءي. ِخِم « ألرلأليعتي نلبع كلا:ل علِلم عهلا دليع نعقل َي هللاي ألتلقُّ ابي يع  .1143قلانلتع  ي لضلمع، قلالل  فلول


