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 آفـــات المــدـــان                                        6102تحجيث ديدسبخ 
 
  خطورة المدان:       

 عتيج"  رقيب   وِ يْ  لجَ إالّ  غ قػل  مِ  ع  مفِ يَ  "ما عمى صاحبو. كل حخف مشو مدصػر   يكل مغ العسل ال يالعزػ الػحيج الح.  وخمِ ج   ع  ط  و وعِ حجسِ  ِصَغخ   . 
  (ىتخمحال) شتيع"ألدِ  ار إال حرائج  لشع فى ايِ عمى وجػىِ  اَس شال ب  و فى الشار" وىل يك  يب صاحبو عمى وجيك   يالػحيج الح العزػ.       
  : تجنب خطورة المدان 

 عجم الكالم إال عشج الدؤال .       بتجشب فزػل الكالم ←عجم الكالم ؼيسا اليعشى   .     تقميل الكالم : -
 " تا أو ليرسفميقل خيخ  ..  " .        اإلمداك عشو ةفالدشإلمداك عشو إذا تداوى الكالم وا .                          

 . تجشب الكالم في خسذ : الجيغ ، الدياسة ، الصب ، الدواج ، الصالق ..                          
 ومغ مات قمبو فيػ فى الشار"  ، ، ومغ قل حياؤه مات قمبو حياؤه َّ، ومغ كثخ غمصو َقل ثخ غمصو، ومغ كثخ سقصو ك مغ َكث خ كالمو َكث خ سقصو " * :  يالحع             

    و "، وليذ كل ماحزخ وقتو حزخ أىم   قال حزخ وقتو، وليذ كل ماي   قالعخف ي  ي   ليذ كل ما"   *                       
         البييقى() فَدِمَع " أو سكتَ  رجال تكمع َفغِشعَ  ع للا  " رحِ   *                       
  (  )متفق عميوالشار "  يف ابيا سبعيغ خخيف   َيْيػي  ايخى بيا بأس   بالكمسة ال ليتكمع   الخجلَ  نّ إو ..  "   *                       

 ، الجعاء.. الخ اء للا، إن ش ، ال حػل وال قػة إال باهلل ، سبحان للا ، ما شاء للا الحسج هلل : جعل معظمه ذكًرا - 
 : ب آفات المدانتجن   - 

 واستهزاء..(سخرية  ←اآلخرون  ه. على نحى يضحك من   ِغيبة ←. في عجم وجػده   وبحاءة فدق ←: . في وجػد صاحبيا * في األشخاصمخاء   ←) ذكخ العيػب : * في الكالم                   
  راء :الم   *     

 أو السخصئ أو الجاىل لخمل فى كالم الغيخ ممتسدا لو الخصأ سػاء كان ذلظ مغ حيث المفع أو السعشى بغخض إضيار الستكمع بسطيخ الكاذب بتغاء اىػ ا .         
 ى (ح) التخمن كان م ِحقا  " إخاء و الجشة لسغ تخك السِ )أى وسط(  سبَ فى ر " أنا زعيع ببيت                               

 دغ الطغ والترجيق أو الرستح   ←يتعمق بأمػر الجيغ  إذا كان الخمل ال*  اء :خ ب السِ تجش  .     
    )مغ رأى مشكخا ..،إلسقاط الفخض الخد بمباقة وأدب  ←عمى عمع بالرػاب .  ←   إذا كان الخمل يتعمق بأمػر الجيغ *                          

 (..ليذ عميظ ىجاىع )  إلقشاع الستكمعوليذ  الداكت عغ الحق..(                                                                 
 )درءا  لمخالف(تغييخ السػضػع  ←ليذ عمى عمع بالرػاب  .                 

 وقية :اءة واأللفاظ الد  ذ  حش والب  الف  *    

    الدب . البحائة =        سدتؿبحة بالعبارات الرخيحةػر العغ األم التعبيخ= ىػ رحالف  .         
 الثقافى و  جتساعىتتشاسب مع السدتػى اال التى ال األلفاظ = األلفاظ الدػؾية.         
 أصجقاء الدػء، سػء التخبية   الخغبة فى اإليحاء ،  أسبابيا :  -        
 المدتع الشداء" "أوسا تغ ذاىا حسمت حسال  خؽيفا "،"فم  ←اع  عشج تعبيخه عغ الجسكسا عمسو القخآن ) *السؤمغ عؽيف المدان: . تجشبيا : -        

 (أوجاء أحج  مشكع مغ الغائط"  "  ←عشج تعبيخه عغ قزاء الحاجة                                                           
 مغ أحج الدبيميغ (يء خوج شخ   ←الػضػء  عشج تعبيخه عغ نػاقس كسا جاء فى الفقو ) *                        

 ،  ()متفق عميو"كفخ قتالو  باب السؤمغ فدػق و سِ  "،    ()التخمحي" يءال البححر و  الفاال المعان والليذ السؤمغ بالصعان و  " .                   
 )أحسج( جخه لظ "وبالو عميو وأبأمخ تعمسو ؼيو يكغ خك بأمخ يعمسو ؼيظ فال ت عيخه مخؤ عياعميظ بتقػى للا وإن "                 

 (أبػ داود والتخمحي  )عمى ديغ خميمو ، فميشطخ أحجكع مغ يخالل " السخء "  دغ اختيار األصجقاءح  .                
 (بالخحسة وسعة الرجر  ←الرغيخ، تظ" "حزخ  حتخام والتػقيخباال  ←الكبيخ) مخاشبة الغيخ - ( شكخا .. -مغ فزمظ ) الحػار والدؤال - : أدبلتدام باال .              

 يبة :غ  ال *  
ئ.           ]البيتان=أعطع الكحب[ )مدمع(وإن لع يكغ ؼيو فقج بيتو"  غتبتو ..تقػل فقج ا  "إن كان ؼيو ما أرأيت إن كان ؼيو ماأقػل؟ فقال "يكخه" فقيل ك أخاك بساكخ  ذِ  عغ الغيبة فقال " ل الشبىس 

ا ، خض=مػضع السجح أو الحم مغ اإلندانالعِ )   ()مدمعخضو " السدمع حخام دمو ، ومالو وعِ عمى  كل السدمع " .        ( فقج وقع فى ِعخضو فسغ ذم أحج 
 و وَفزحو فى جػف بيتو" تتبع للَا عػرت ،ػا عػراتيع ، فسغ تتبع عػرة أخيوتتبع تغتابػا السدمسيغ وال مغ آمغ بمدانو ولع يجخل اإليسان قمبو ال معذخ ياتححيخ الشبى "  .      

 ]غيبة ←فى غيابو   ، فدق ←فى وجػد صاحبيا: تتبع العػرات    - .. الخ  االجتساعي ى ، السدتػ  العقل ، األخالق ، الييئة في الشدب ، أي نقز= العػرة                [

  بالقمب= الطغ الديء *   يدصخون عمى أنفديع( تفػن بسا تدصخه السالئكة عمييع انسايك )ال* بالكتابة  * باإلشارة أو الغسد* بالترخيح     أشكال الغيبة :.        
 الغيبة(  ← التجسس ← يءالطغ الد) "بعزكع بعزايغتب  تجددػا وال وال بعس الطغ إثع ،إن مغ الطغ ،  اجتشبػا كثيخ ايغ آمشػا "يأييا الح                                     

 ( أشج أنػاع الغيبة )الحى يغتاب الشاس ويجعػ لشفدو  = الس خائيغغيبة *         
                                     "ثشان شخيكان فى اإلثع " السغتاب والسدتسع اال . ايحاء لمسدتسع     تتبع للا لعػرتو وفزحو فى جػف بيتو .   الػقػع فى األعخاض .الجنيا :  في  - :خصػرة الغيبة.       

  درىع  ؼيو ديشار وال مميا مشو مغ قبل أن يأتى يػم  ليذأو مال فميتح خضمغ كان ألخيو عشجه مطمسة مغ عِ " حدشاتاألخح مغ ال األخخة :في  -                      
 )متفق عميو("  حدشات أ خح مغ سيئات صاحبو فديجت فى سيئاتو إنسا يؤخح مغ حدشاتو فإن لع يكغ لو                                                                   

 (ستغفاراال+  الشجم و   إليو ةنية عجم العػد+  التػقف عغ الحنب )=   التػبة إلى للا -:  كفارة الغيبة .      
 ستغفار لوواال الجعاء  ← إذا كان لع يرمو الكالم.   :  غتيبا رد حقػق مغ  -                 

 )السشاسبات(ستدساحو اه و إرضاؤ   ← إذا كان وصمو الكالم  .                                            
 عجم ذكخ أسساء# فميقل خيخا أو ليرست         #  ←تجشب الغيبة :* متكمع   .       

 ( 011 )الشداء ()فال تقعجوا معيع حتى يخػضػا فى حجيث غيخه إنكع إذا مثميعقة ندحاب مغ السجمذ بمبااال#      تغييخ السػضػع#  رد الغيبة   #  ← * مدتسع      

 اإلنكار بالقمب#                                                                           
                        صمى صالة إال ختع ذلظ بـ وال تال قخآن ا المجمدا و  ماجمذ الشبى : )كفارة السجمذ(ام مغ السجمذ ممحػضة: دعاء الؿي : 

  أصحاب الدشغ وأحسج(رواه الخسدة = )شيج أن ال إلو إال أنت أستغفخك وأتػب إليظ" أبحسجك، سبحانظ الميع و "                                    
  : (بالشيات* إنسا األعسال ع بحات الرجور  أن للا عمي* عتبار مع األخح فى اال )األحػال التى ت باح فييا الغيبة .        

 عشج مغ يدتصيع رد الحقػق كالقاضى أو الحاكع ←ع   التطم   -0       

  ()= بخيل " ّديظمِ  عغ أخحىا مغ مال زوجيا أبى سؽيان بجون عمسو ألنو رجل ستفتاء ىشج بشت عتبة الشبيا" ←ستفتاء اال -6       
  ... األسػد، األعخج ، مثل األعػر  ←التعخيف    -1      ؤتسغ"ر م  دتذا"الس   ← التححيخ   -3      
 كحكخ األم عيػب أبشائيا ألبييع إلصالحيا ←تغييخ السشكخ ورد العاصى إلى الرالح  -5      
 " إال السجاىخيغ كل أمتى معاف ى " ←بالفدق  جاىخةالس   -2      

  أو الدواج العمساء وأىل التقػى والرالح      * عشج فدخ الخصبة*  ←ممحػضة : تححيخ مغ غيبة                    
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 :  الدخرية *  

 خخون       ىى التشبيو عمى العيػب والشقائز عمى نحػ يزحظ مشو اآل .  
 قج تكػن بالقػل أو التقميج أو اإلشارة أو الخسع أو الكتابة  .  
 :ورد نيي صخيح فى القخآن عغ الدخخية مغ اآلخخيغ .   

 (10)الحجخات  ع"ك  دَ ا أنف  مِسدو وال تَ  غَّ ي  شْ ى أن َيك غَّ خيخ ا مدَ داء  عَ مغ نِ  ع وال ِنداء  ي  مشْ  ى أن يكػنػا خيخ ادَ عَ  ػم  قَ  غْ مِ  قػم   خْ خَ دْ ػا ال يَ ش  آمَ  يا الحيغَ أي  "يَ                 
   مسغ يدخخ مشو فقج ـبصت  وحتى إن كان أرفع شأناتمسيح مغ أستاذه ...إلخ( س مغ رئيدو، الو )السخؤ ا مسغ يدخخ مشو الداخخ يكػن دائسا أقل شأن   .  

 مشدلتو عشج للا بدخخيتو !    
 )التخمحى("  و  مَ عسَ ى يَ حتَّ  ْت س  يَ  لعْ  ، و  شْ مِ  قج تابَ  نب  أخاه بحَ  خَ يَّ ع غْ " مَ  ، ميظ"   ويبتَ  يو للا  عاؼِ ؼي   يظَ أخِ  غْ مِ  ْخ خَ تدْ  ال " .  

 
 النميمة : * 

 كخه كذفوي   إفذاء الدخ وكذف الدتخ عغ كل ما ي، أو ىخخآىى نقل كالم إندان عغ إندان  .     
 أشكاليا : بالترخيح ، أو اإلشارة ، أو الكتابة ... إلخ.      
 المغػ والتدمية* فزػل الكالم أو الخػض فى      * إرادة الدػء لسغ نقل عشو      قل إليو* إضيار الحب لسغ نَ   :   أسبابيا.      
 -الشسام مغ شخار الشاس   -   الشسام فاسق مخدود الذيادة -  )متفق عميو( "  امنسّ  الجشةَ  يجخل   ال " -خصػرتيا : الشسيسة مغ الكبائخ .      

 أشج خصخ ا مغ الغيبة ألنيا تػقع العجاوة بيغ الشاس ، وتقصع األرحام وتخخب البيػت              
 )أحسج(أخبخكع بذخاركع ؟ قالػا بمى قال "السذاءون بالشسيسة.. السفدجون بيغ األحبة ، الباغػن لمبخءاء العيب " "أال           

 ! خمةوح   أشج أنػاع الشسيسة إثسا - يقجر عميو غيخه يقجر عميو الدمصان مغ بصر وإنتقام ال ىى نقل الكالم لمدمصان ، وما. الػشاية =      
 خ الغيبة ....إلخيانة والحدج و الام صفات محمػمة أخخى مثل الكحب و تجتسع فى الشس.      
   لمحؿيقة ي اأال يحسمو كالم الّشسام عمى التجدذ تحخ . عجم الترجيق   .عجم االستساع    . : تجشب الشسيسة .     

"  ما نشقمو مغ كالم خيانةو  م أمانة ،" ما ندسعو مغ كال اأال يشقل ما نسا إليو ألحج حتى ال يربح نسام   .                         
. أال يدتفده كالم الّشسام ؼيقع  في عخض أحج           . أالًّ يثق في الشًّسام أبجا ألن "مغ نقل إليظ نقل عشظ "                         

  تتيقغ مغ صجقو ( = أن تقػل عغ شخز ما ن قل إليظ عشو دون أن ) إفظ ←غيبة    أو   كحب   ←بيقػلػا : صجق 
  (05)الشػر "  عطيع   ىػ عشج للاِ ا و ش  وتحدبػنو ىيِّ  لكع بو عمع   كع ما ليَذ تقػلػن بأفػاىِ " إذ َتَمقَّْػَنو بألِدَشِتكع و                       

 ! اال نثق بالشسام أبج  ال نغمط ، ثع إن قمشا ال نقػل ، و إن تأكجنا ، و  ، وان صجقشا ال نتأكج إن سسعشا ال نرجقال ندسع ، و  مع الشسام :    
 
 ذب :الك   *

         ىػ اإلخبار عغ شيء بخالف حؿيقتو .      
 نعع ، فقيل ىل يذخب   عع ، فقيل ىل يدخق السؤمغ ؟ قالىل يدنى السؤمغ؟ قال ن الشبي لَ ئِ " س    يقجح في اإليسان - : توخصػر .      

 :الخسخ السؤمغ ؟ قال نعع ، فقيل ىل يكحب السؤمغ قال ال " ثع تمي                                       
  (015)الشحل "  ػنَ ب  الكاذِ  ع  ى   أولئظَ ي ؤِمشػَن بآياِت للِا و  ال الحيغَ  بَ سا يفتخي الكحِ " إنَّ                                        

  بَ ى الكحِ حخَّ تَ يَ و  ب  ليكحِ  جَ العبْ  إنَّ يقا ، و جِّ ِص  للاِ  شجَ عِ  بَ كتَ ى ي  حتَّ  جقَ ى الِر خَّ يتحَ و  إنَّ الَعْبَج َلَيْرج ق   " ب عشج للا كاذباكتي    -        
 با" كاذِ  للاِ  شجَ عِ  بَ كتَ ى ي  حتَّ                                

  الكحبَ  فإنَّ  الكحبَ اكع و إيَّ ، و  ةِ ي الجشَّ ي إلييجِ  البخَّ ، و ي إلي البخِّ ييجِ  الرجقَ  فإنَّ  جقِ "عميكع بالرِّ   مريخه إلي الشار  -        
  ) متفق عميو ("  ي إلي الشارِ ييجِ  الفجػرَ ييجي إلي الفجػر ، و                               

 )حادثة السخأة األنرارية مع الشبي(الكحب كحب ، ليذ ىشاك كحب ضار ، وكحب غيخ ضار أنػاعو :  .     
 ي الترخيح بالحؿيقةعجم الخغبة ف : سببو  .     
 [..   اليجخةبكخ أثشاء ي الترخيح ( ] تعخيس أب X )التعخيس )البخاري("  الكحبِ  غِ عَ  حة  وَ شج  لسَ  اريسِ عَ في السَ  تعخيس " إنَّ بال - تجشبو :.      

 تغييخ السػضػع  -      
  الخجل يقػل القػل يخيج بو اإلصالح ، و  في ثالث الخجل: "ما سسعشا الشبي يَخّخز في شيء مغ الكحب إال  األحػال السبيحة لمكحب .     

    )متفق عميو(السخأة تحجث زوجيا " الخجل يحجث امخأتو و و  يقػل القػل في الحخب ..                                  
 .( أوجب البعس الكحب عشج سفظ الجماء أو سمب األمػال أو ىتظ األعخاض . )                          

 ." ييغحالَّف  مَ  صع كلَ ".. وال ت   فمِ بكثخة الحَ  ←التعخف عمي الكاذب . 
 اليسيغ )الَحِمف( :أنػاع . 

 في الساضيف مِ الحَ  ←اليسيغ الغسػس  .        ف في السدتقبلمِ الحَ  ←يسيغ الكفارة   .       في الحاضخ فمِ الحَ  ← يسيغ المغػ  .
     : يالحع  ِم ثالثة أيامصيا أو ،تحخيخ رؾبة أوكدػتيع  أو إشعام عذخة مداكيغ : تختيبي يسيغ الكفارة يػجب كفارة عمي الف  )أي الخجػع(شثالح 

 (98)السائجة "  أيام   ثالثةِ  يام  فِر  جْ جِ يَ  غ لعْ سَ فَ  ة  رؾب يع أو تحخيخ  ت  أىميكع ، أو كدػَ  سػنَ ما تصعِ  طِ أوسَ  ءغمِ  اكيغَ مدَ  عذخةِ  و إشعام  ت  " فكفارَ         
                      أحكام قزاء .ما أفدجه اليسيغ مغ ضياع حقػق و  إصالحال كفارة لو إال التػبة و  اليسيغ الغسػس 

  
 الغضب :* 

 غيخىسا مغ الجػارح .ب شيػة مغ الذيػات محميا القمب والمدان و الغز .     
 خمقو : ىنعسة مغ نعع للا عم لذيػاتا ممحػضة :          

 . يالدعاإلندان أو شخب وقػي عمي العسل و ما أكل  ←فمػال شيػة البصغ   -           
 عسارة الكػن .ما فكخ اإلندان في التشاسل والتداوج و  ←لػال شيػة الفخج و   -           

 عخضو ودمو .ن يحافع عمي مالو و ما استصاع اإلندان أ ←ولػال شيػة الغزب   -           
 
 : في الذيػات وليذ اإلسخاف فييا أو كبتيا بجليل قػلو تعالي عتجالالسصمػب اال. 

 .اشخبػا وال تدخفػا " و لع يقل ال تأكمػا أو ال تذخبػا  " " كمػا و  -       
 ع " و لع يقل " الفاقجيغ الػيع ".الكاضسيغ الػي"  -       

 
 .ع "حم  مع بالتَ الحِ مع بالتعمع ، و " إنسا الع  ععم  ، أو بالت الصبعمقة و صخة أو الخِ ا بالفِ إمعتجال في الذيػات يتع اال .
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 : حجود الغزب . 

 : الغزب ( شجة)  اإلفخاط في الغزب -
 المعغ ، بالدب والذتع و  ←بالمدان . : المياقةمغ خخوج عغ حجود األدب و  لسا ؼيو ← محمػم       

 القتلالزخب والجخح و  ← باليج : بالجػارح .                                                              
ية الحقج والعجاوة و  ← بالقمب.                                                                 الكخـا

   : (غزبعجم ال)  التفخيط في الغزب -
 الغيخة  نعجام الَحِسّية و ال .   ←  محمػم       

  ]الحي ال يغار عمي أىموالجيػث = [ "ال يجخل الجشة ديػث"                        
 " الغزب مغ رجاليا ضاعت العفة مغ ندائيا  كل أمة ضاع"                   

 انتياك حخمات للا .عشج رؤية السشكخ و لمدكػت  .                         
 لمخضي بالحل والزيع والخدة .               

 (شيصان مغ استخضي فمع يخَض فيػاست غِزب فمع يغزب فيػ حسار ، و  مغعغ اإلمام الذافعي: )                  
 الفخج في اإلندان .شيػة البصغ و لتحكم .                    

 
 : عتجال في الغزباال -

 كطع الػيع . ←تفخيط دون إفخاط أو  تدكغ عشج الزخورةو الجيغ بحيث تثػر عشج الحاجة ، الغزب لمعقل و بإخزاع شيػة              
 
 كظم الغيظ : *

  الشذأة لمتخبية و .        لمصبع والخمقة  .  : وأسباب -
 العجد عغ إضيار الغزب ) عشج وجػد كبار الدغ أو أولي األمخ ....الخ ( .                  

 بتغاء مخضاة للا. ا                 
 

 هللا :بتغاء مرضاة اكظم الغيظ  -   
  : فزمو*   

 )31)آل عسخان "  شيغَ حدِ الس   يحب   للا  و الشاسِ  عغِ  والعافيغَ  عَ الػي " والكاضسيغَ  .  
 () التخمحي ىػ قادر عمى أن  ي شفحه ، دعاه للا عمي رؤوس الخالئق يػم الؿيامة حتي يخيِّخه مغ الحػر العيغ ما شاء"غ كطع غيطا و م ".        
 ) ابغ ماجو ( مغ َجْخَعِة  غيع كطسيا إبتغاَء وجو للا " عة أعطع أجخ اجخ  "ماجخع عبج   .  

 
  : كيفيتو *  

ا شيو؟ فإذا وجج أحجكع مغ ذلظ شيئ  " إن الغزب جسخة تػقج في القمب.. ألع تخوا إلى انتفاخ أوداجو وحسخة عي      ا: فإن كان قائس 
ا فميشع، فإن لع يحىب عشو        ) التخمحي(الغزب فميتػضأ بالساء البارد أو يغتدل، فإن الشار ال يصفئيا إال الساء" فميجمذ، وإن كان جالد 

 رست ) إن للا يجافع عغ الحيغ آمشػا (   * ال
 . اعاذة باهلل مغ الذيصان الخجيع سخ  ستاال* 
  كان متكمسا  فميغيخ السػضػع .الخذ ، إن كان جالدا  فميتكئ ، وإن كان صامتا  فميتكمع وإن تغييخ الحال ) إن كان قائسا  فميجم *

 الػضػء . *   
 
 البعث عمي رؤوس الخالئق يػم الؿيامة.        نديان اإلساءة  .  ← نتيجتو *
 

  يالحع : 
 األخػات .جرة عمي الشفاذ ، تكػن مع األم واألب ، الدوج واألوالد ، و كطع الػيع مع الق    -
 عجد   ←عمي مغ ىػ دونظ  .    :التعرب أو االنترار لمخأي ) الرػلة (  -

 فدق   ←عمي مغ ىػ مثمظ  .                                                  
 سػء أدب . ←عمي مغ ىػ أعمي مشظ  .                                                  

 قرة أبي ذر الغفاري مع غالمو . *أمثمة لكطع الػيع :  -
 . ملسو هيلع هللا ىلصيق مع مغ سبَّو في حزخة الشبي قرة أبي بكخ الرج *

 لو ىل أنت أعسي ؟ ورده : ال . بج العديد مع مغ سبَّو وىػ أميخ لمسؤمشيغ بالسدجج قائالقرة عسخ بغ ع* 
 . امي مع الجارية التي صبت عميو ماء  ساخش  رة سيجنا عمي بغ أبي شالب أو الحدغ بغ ع* ق

  
 كثرة الدؤال : *  
 )البخاري(   " ، ووأد البشات ، وعقػق األميات ، ومشع وىات ضاعة السالإ، و  ، وكثخة الدؤال يل وقاليشيى عغ ق ملسو هيلع هللا ىلص كان "  .   

 و عغ كثخة الدؤال         قط مشو وىػ عمى بعيخه مغ شجة نييس يدأل بعزيع بعزا أن يشاولو سػشو إذا كان الرحابة يتحخجػن مغ أن .   
 عشج الحاجة ←يجػز  - نيا : في أمػر الج *الدؤال قج يكػن : .    

  عشج عجم الحاجة ← محخ  يَ  -                                           
  )مدمع( فميدتقل أو ليدتكثخ" ، افإنسا يدأل جسخ   ، اتكثخ  "مغ سأل الشاس أمػاليع                                                        

 .. (الحالل والحخام ) العبادات ، الفخائس، دأل عشو العبجي  سػف  كل ما  ←مباح  .    : أمػر الجيغ في *                      
               -، الحػرالعيغ..  ، يػم الؿيامة الخوحدأل عشو العبج ) األمػر الغيبية : لغ ي   كل ما ←محطػر.                                          

 وسػسة شيصان!( ) .. الخ (أفعال للا وصفاتو اإلندان مديخ أم مخيخ؟ ، القجر:القزاء و                                                         
    يزخ !! يشفع وال عغ ما الجيل بو ال يجب الدؤال عغ العمع الحى ال ممحػضة : ال 

 
 


