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 (نボط01:)التفسير
 :أヱا  
     

 r: أ ـ قゅل تعゅلヴ في تヱرة الحجرات  
                                                                                                                         q  o       

                                                                                                  ゆ: r ـ قゅل تبحゅنه في تヱرة الحجرات
                                                                                                

                                                                                 q o 
   

  النص るبゅاصل كتヱ(أ ) لهヱق ヴإل :p                          o o 
  ن  –بغت : اشرحゅتヘئゅا –طヱأقتط. 
 ヴلゅله تعヱل قヱنز ゆاذكر تب :p                                         o اآي. 
 اردة في النصヱاهي الヱالنヱ امرヱ( أ) ينبين دال  اأ ヱ(ゆ). 
 ヘذا تتتゅله مヱيد من ق :p                                                              o(ن57.4).........................................................................................................؟ 
  ゅنيゅث: 

                                                                                                                              p: قゅل تعゅلヴ في تヱرة المゅئدة
                                                                                                                               

                                                                                                oュ o  6اآي. 
  صاةヤلنتب  لゅء بヱضヱمنزل  ال ヴヤع ヵヱاتتدل بحديث نب. 

 نهゅله تبحヱء في قゅالب ヴن معنゅء في بيゅمヤالمترتب  عن اختاف الع ュゅاذكر اأحك :p               o. 
  بゅل من الجنゅي  ااغتتヘ(ن574)........................................................................................................................................................................................................................................................................... .صف كي 
  ゅلثゅث: 
 أكل كل من ュفي تحري  ヤالخنزير -الميت  : بين الع ュلح. 
 ヴلゅله تعヱفتر ق :p                                     o. 

 

 ヱااذكر أقヴلゅله تعヱفي ق ベゅلميثゅد بヱصボء في تحديد المゅمヤل الع :p                                          o..(57.4ن) 
 

 

  

 (نボط01:)الحديث
 :أヱا 
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 (ن1) ............................................................................................................................................................................ «... أن قريشゅا » : يث عゅئش  رضي ه عنゅヰأتمュ كتゅب  حد -               
  ゅنيゅث: 

  

ْن               ة∠  يأ∠ب  ع∠ ْير∠ ر∠ ه  » :  قゅل النبي : قゅل،  ه⊥ ゅ∠ボر  ゅ∠ボر∠ ف ي ع∠ ى اْلع∠ ヵ اْشت∠ر∠ ل⊥ الｚذ  ج⊥ ｚد∠ الر ج∠ ∠ヱ∠ف ، ا ل∠ه⊥ ゅ∠ボر⇔ ل∃ ع∠ ج⊥ ْن ر∠ ل∀ م  ج⊥ ى ر∠  اْشت∠ر∠
            ゅ ∠ヰة⇔ ف ي ｚر ゅ∠ボر∠  ج∠ ى اْلع∠ ヵ اْشت∠ر∠ ، ف∠ゅ∠ボل∠ ل∠ه⊥ الｚذ  ∀ゆ ه∠ يْ : ذ∠ ر∠ ゅ اْشت∠ م∠ ｚي، إ نあن ポ∠ م  ب∠ ه∠ ْذ ذ∠ ، خ⊥ ∠ゆ ه∠ ｚالذ ∠ポْن ْع م  ل∠ュْ أ∠ْبت∠ ∠ヱ ، ْنポ∠ اأ∠ْرض∠  れ⊥ م 
ヵ ف∠ゅ∠ボل∠              ى الｚذ  ゅ: اأ∠ْرض∠  ش∠ر∠ م∠ ｚإ ن  ∠ポ⊥ب ْعت ، ゅ اأ∠ْرض∠ م∠ ∠ヱ ،ゅ ∠ヰل∠  ف يゅ∠ق :ゅ م∠ ゅك∠ ح∠ ، إ ل∠ヴ ف∠ت∠ ل∃ ج⊥ ゅ∠ボل∠  ر∠ ヵ ف∠ ゅ الｚذ  م∠ ゅك∠ ح∠ ゅ: إ ل∠ْيه   ت∠ م∠  أ∠ل∠ك⊥
؟             ل∠د∀ ∠ヱ  ∠لゅ∠ボ∠د⊥  ف ゅأ∠ح∠ م∠ اュ∀، ل ي: ه⊥ ق∠ゅل∠  غ⊥ ∠ヱ  ⊥ر ، ل ي اآخ∠ ∀る ي∠ ゅر  ヱا: ق∠ゅل∠  ج∠ ح⊥ اュ∠  أ∠ْنك  ، اْلغ⊥ ∠る ي∠ ゅر  أ∠ْنف ヱ⊥ボا اْلج∠ ∠ヱ ヴ∠ヤ ゅ ع∠ م∠ ك⊥ ْنه⊥  أ∠ْنف⊥س   م 
           ゅ∠ق ｚد ت∠ص∠ ∠ヱ                                            »إصاح ال ゆゅاتتحب ゆゅاأقضي ، ب ゆゅفي صحيحه، كت ュヤبين الخصمين أخرجه مت ュكゅح 

   يأتي ゅر  :  اشرح مゅボشرى  -الع.  

 ل المشتبه فيهゅيعين في المゅزهد المتبヱ فゅヘاتتع ヴヤرات الدال  عゅالعب ヵヱاتتخرج من الحديث النب. 

  لゅق : « رجل ヴإل ゅكمゅبه هذا الرجل . «فتح ュحك ヵالذ ュء في الحكゅヰボヘال الヱاتتعرض أق. 
 زعين مゅالشرع اإتامياإصاح بين المتن ゅヰيヤر التي حث عヱن اأم: 

 .اتتدل بدليل قرآني عヴヤ ذلポ -أ     

   ゆ- سゅبي  لإصاح بين النゅر اإيجゅاذكر أربع  من اآث. 
 (ن57.4) ..............................................................................................................................................................................................................مゅ هي الشرヱط الヱاجゆ تヱافرهゅ في المصヤح بين النゅس؟ -ج   

  ゅلثゅث: 
نْ                  يد∃  أ∠ب ي ع∠ ع  あヵ  س∠ ْدر  れ  : قゅل الخ⊥ ゅء∠ أ∠ة∀  ج∠ ヱل   إ ل∠ヴ اْمر∠ س⊥ れ :ゅْ ف∠ゅ∠ボل∠   هｚ   ر∠ ヱل∠  ي∠ س⊥ ゆ∠  هｚ ، ر∠ ه∠ ゅل⊥  ذ∠ ج∠ あالر ، ∠ポ يث د  لْ  ب ح∠   ف∠ゅْجع∠
                ゅ نْ  ل∠ن∠ ポ∠  م  ْفس  ゅ ن∠ ヱْم⇔ أْت يポ∠  ي∠ ゅ ف يه   ن∠ ن∠ あヤم⊥ ゅ ت⊥ع∠ ｚم ポ∠  م  ｚヤم∠ ⊥، ع∠ ｚل∠  هゅ∠ボ∠ْعن∠ »: ف م  ュヱْ   ف ي اْجت∠ ا ي∠ ذ∠ ا ك∠ ذ∠ ك∠ ∠ヱ ن   ف يゅ ك∠ ا م∠ ذ∠  ك∠
ا                 ذ∠ ك∠ ∠ヱ»، ، ْعن∠ م∠ نｚ  ف∠ゅْجت∠ ゅه⊥ أ∠ت∠ ヱل⊥  ف∠ س⊥ ヴｚヤ هｚ   ر∠ ヤ∠ْيه   ه⊥  ص∠ ، ع∠ ∠ュｚヤ س∠ ∠ヱ  ｚن⊥ヰ ｚヤم∠ ゅ ف∠ع∠ ｚم ه⊥  م  ｚヤم∠ ⊥، ع∠ ｚه  ｚュ⊥ل∠  ثゅ∠ق :«ゅ ْنك⊥نｚ  م∠ أ∠ة∀  م    اْمر∠
                 ⊥ュ あد∠ボ⊥ْين∠  ت ゅ ب∠ ∠ヰْي د∠ نْ  ي∠ ゅ م  ه∠ ل∠د  ∠ヱ ، ⇔る ا∠ث∠ ゅن∠  إ اｚ  ث∠ ゅ ك∠ ∠ヰ∠ل ゅ ゅب⇔ ن∠  ح ج∠ ゅر   م  ｚالن»،   れ∠لゅ∠ボ∠أ∠ة∀  ف ْنヰ⊥نｚ  اْمر∠ ゅ: م  ヱل∠  ي∠ س⊥ ؟ أ∠ヱ   هｚ ، ر∠ ْين   :ق∠ゅل∠  اْثن∠
                ゅ ∠ヰْت ゅد∠ ، ف∠أ∠ع∠ ْين  ت∠ ｚر ْين  »: ق∠ゅل∠  ث⊥ｚュ  م∠ اْثن∠ ∠ヱ   ْين اْثن∠ ∠ヱ   ْين اْثن∠ ∠ヱ»     

                                                        ゅالنبي صحيح البخ ュيヤتع ゆゅب ،ュゅااعتص ゆゅكت ،ヵر ا تمثيلヱ ヵمه ه ليس برأヤع ゅء ممゅالنتヱ لゅأمته من الرج. 
 

ة∠                  ∠ヱْر ْن ع⊥ ヱ⊥ボل⊥ : ، ق∠ゅل∠  ع∠ ْعت⊥ه⊥ ي∠ م  ヱ ف∠س∠ ْمر∃ ْبد⊥ هｚ  ْبن⊥ ع∠ ゅ ع∠ ヤ∠ْين∠ جｚ ع∠ ب يｚ : ح∠ ｚالن ⊥れْع م  ヱ⊥ボل⊥  س∠ نْ  »: ي∠ ∠ ا∠ ي∠ ｚه ｚْعد∠ إ ن ュヤْ∠ ب∠ ع⊥ الع   ز 
                ،ゅ اع⇔ م⊥ヱه⊥ اْنت ز∠ ゅك⊥ نْ أ∠ْن أ∠ْعط∠ ل∠ك  ∠ヱ  ⊥ه ع⊥ ز  ْنت∠ ْنュ⊥ヰْ  ي∠ ع∠  م  ゅء   ق∠ْبض   م∠ ヤ∠م∠ ュْ، الع⊥  ヰ ヤْم  ْبヴ∠ボ ب ع  ي∠ ゅل∀، ن∠ゅس∀  ف∠ ｚヰ ヱْن∠  ج⊥ ْفت∠ ي⊥ْفت⊥ヱن∠  ي⊥ْست∠  ف∠
               ،ュْ  ヰ ْأي ヱぁヤن∠  ب ر∠ ヱぁヤن∠  ف∠ي⊥ض  ي∠ض  ∠ヱ»                                    سゅيボف الヤتكヱ ヵالرأ ュذ ゆゅب ،ュゅااعتص ゆゅفي كت ヵرゅأخرجه البخ . 

  صゅبن الع  ヱيل عبد ه بن عمرヤبي الجゅصحヤل ュترج. 

 ュヤء في التعゅالنت ベح ヴヤيدل ع ゅم ヵاتتخرج من حديث أبي تعيد الخدر. 
  صゅبن الع ヱضح من حديث عبد ه بن عمرヱ؟كيف ينتزع اュヤلع 

 ポرق  تحريرヱ ヴه إلヤボبعد ن ゆتゅين ゅل بمヱالجد ュأتم : 
 نتゅئج غيゆゅ العヤمゅء فヱائد ヱجヱد العヤمゅء

 -أ 
ゆ- 
 -ج 

 -أ 
ゆ- 
 -ج 

 ءゅضボالヱ ىヱتヘفي ال ュヱالمذم ヵل الرأゅطر إعمゅ(ن5754).......................................................................................................................................................................................................................... .بين مخ 
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  :التفسير
 : أヱا
 ئدةゅرة المヱفي ت ヴلゅل تعゅق :r                                                  q......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (ن1).....................................................................................................................
  - زت الحد: بغتヱゅتجヱ ن -.              اعتدتゅتヘئゅس: طゅع  من النゅهي الجمヱ ، ヘئゅتثني  ط. 

 (ن57.0) ................................................................................................................................................................................................................إزال  الボتط، ヱهヱ الجヱر :اعدلヱا، من اإقتゅط: أقتطヱا -    

  ポلゅعن أنس بن م : لヱرتـヤأنه قيل ل :نبـي ه ゅر،! يゅحم ヴヤإليه ع ベヤنطゅل، فヱヤأتيت عبد ه بن أبي بن ت ヱل 
 :إليポ عني فヱ ه لボد آذاني نتن حمـゅرポ، فボـゅل عبد ه بن رヱاحـ : ゅر، فゅボلفبゅل الحم... ヱانطベヤ المتヤمヱن يمشヱن     
     ポمن ゅريحـ ゆره أطيゅل حمـヱه إن بـヱ ! ュـヰقـع بينヱبه، فゅأصح ゅمヰاحد منヱ لكل ゆغضヱ ،مهヱلعبد ه رجـل من ق ゆفغض 
      ュـヰل، فأنـزل ه فيゅالنعـヱ ヵاأيـدヱ لجريدゅب ゆحـرp  ئゅ إ ْن ط∠ ∠ヱ ∠ن ゅن  م  ヱ⊥ヤا ف∠ت∠ ت∠ ن ين∠ اْقت∠ ぼْم   (ن570) ................................................اآي o...اْلم⊥
 - ゅمヰا بينヱحヤأص :ュحك ヴة إلヱالدعヱ لنصحゅتين بヤتゅボتين المتヘئゅاإصاح بين الط ュヰيヤع ゆاجヱر، من الヱاة اأمヱأمر ل 

 (ن57.0) ........................................................................................................................................................................................................................................................................ .ختافه، ヱاإرشゅد، ヱإزال  أتبゆゅ اا         
 (ن57.0) .................................................................................................. .أمر بヱجゆヱ مゅボتヤ  الヘئ  البゅغي  المعュヱヤ بغيゅヰ حتヴ ترجع إلヴ حكュ ه: قゅتヱヤا -     
 بين الطゅئヘتين مع العدل في الحكヱ ュتحرヵ الصヱاゆ المطゅبベ لحكュ ه، ヱجゆヱ اإصاح : أصヤحヱا بينヰمゅ بゅلعدل -     

         ゅヰغي  عن غيゅئ  البヘرجعت ال ヴ(ن57.0) ................................................................................................................................................................................................................................................................................... .مت 
 (ن57.0) ......................................................................................................................................................................................................................... .أمر بゅلعدل ヱإزال  كل أتبゆゅ الجヱر ヱالظュヤ: أقتطヱا -    
 (ن57.0)..............ذنゆヱنヰي عن التجتس ヱالبحث عن بヱاطن النゅس ヱأعراضヱ ュヰعヱراتヱ ュヰمعゅيبヱ ،ュヰهヱ من كبゅئر ال: ヱا تجتتヱا -    
    - ゆا يغتヱ :ゆヱئر الذنゅهي من كبヱ يكره في غيبته ゅه بمゅأخ ュヤي عن ذكر المتヰ(ن57.0) ................................................................................................الن 
 ه بأك ゅヰヰالتحذير من الغيب  حيث شبヱ يرヘيم ، التنヤس التヘفه النゅتع ゅمم ポهذا اشヱ ،تهゅبعد مم ュヤالمت ュل لح 

 كヤه ميتヱ ، ゅقد شبヰت الغيب  بأكل الヤحュ لمゅ فيヱH ゅヰمن المتュヤ به أن كل إنتゅن يكره لحュ أخيه حيゅ، فضا عن      
 (ن1)............................................................................................................................................................................................................................................... .من  تمزيベ اأعراض المشゅبه أكل الヤحヱ ュتمزيボه      
ゅنيゅث : 
  لゅق : «إذا أح ュبل ه صاة أحدكボضأ ا يヱيت ヴ(ن570) ............................................................................................................................................................................................... .«دث حت  
 -  ءゅأن الب ヴإل  ヤبゅالحنヱ  لكيゅالم ゆذهゅطゅيمتح كل الرأس احتي ポذلヤزائدة، ف.  
 .البゅء هنゅ لヤتبعيض، لكنュヰ اختヱヘヤا في البعض الヱاجゆ متحه من الرأس: ヱقゅل الحنヘي  ヱالشゅفعي  -    
 .يكヘي أقل مゅ يطベヤ عヤيه اتュ المتح، ヱلヱ شعرة في حد الرأس: ヱقゅل الشゅفعي  -    
    -  ヘحني ヱل أبゅقヱ :متح ربع الرأس ゆاجヱ(ن1).......................................................................................................................................................................................................................................................................................ال 
  ئااゅيه قヘيغتل كヱ ،بهヤボالمرء رفع الحدث اأكبر ب ヵヱءه: أن ينヱضــヱ ضأヱيت ュب ، ثゅيغتل فرجه من الجنヱ ،ه ュبت 

 لヤصاة، ثュ يخヤل أصヱله شعر رأته ببヤل يديه، ثュ يヘيض عヴヤ رأته ثاث غرفゅت، ثュ يغتل شベ جتده اأيمن كヤه من      
 ヱيتعゅهد اأمكن  التي قد ا يصゅヰヤ  المゅء، كゅلترة، ヱتحت اإبطين، ヱأصヱل الヘخذين،أعــاه إلヴ أتヤヘه، ثュ اأيتــر،      
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 (ن1) .........................................................................................................................................................................................................................................................................ヱتحت الركبتين     
ゅلثゅث : 
  س : الميتゅاحتب ゆتب ヱالمرض، أ ゆرة بتبゅاد الضヱء بعض المゅボمن الضرر بب ゅヰفي ゅلمヱ ،ゅذرهボيم  تتتヤع التゅأن الطب 

     ゅヰفي ュالد.  
 تتتボذره الطبゅع التヤيم  ヱتتتخبثه أن أشヴヰ غذائه الゅボذヱرات ヱالنجゅتゅت، كمゅ أن لحمه يشتمل عヴヤ: خنزيرلحュ ال     
 (ن570) ..................................................................................................................................................................................................................................................... .جراثيュ مضرة ا تボتゅヰヤ حرارة النゅر عند الطبخ     
  ،ュヰتヘه أنヱإا أن يرض ュヰيヤع ゅمヱ ،ポبذل ゅأفراده ュヤأعヱ لداゅخ ゅجヰمنヱ ゅدين ュذه اأم  اإتاヰر لゅأن ه اخت ヵأ 
 (ن57.0) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ヱيヤتزمヱا به    
 ュヰل بعضゅعن: قヴ  ل هヱرت ゆゅمنين من أصحぼبه الم ベاثヱ ヵه الذ ベゅبه ميث ل هヱا رتヱيعゅحين ب ،  ヴヤع 
 بل عنヴ به جل∂ : رヱنــヱقゅل آخ. ヱلهــه ヱرتـرهュ ه بـع ヱالطゅع  له فيمゅ أحبヱا ヱكرهヱا، ヱالعمل بكل∂ مゅ أمالتم    
 : ヱقيل. ュـ، ヱأشヰدهュ عヴヤ أنヘتヰعヤيه التــاュュ من صゆヤ آدュ ــذ عヴヤ عبゅده حين أخرجヰــذヵ أخــه الـميثゅق :ثنぼゅه    
 هヱ العヰد ヱالميثベゅ الذヱ،   ヵالذヵ عヤيه الجمヱヰر من المヘترين، اةبحヘظ مゅ أخذ عヤيュヰ في التヱر هヱ خطゆゅ لヤيヱヰد    
َره ع ヴヤجرى لュヰ مع النبي∂      َشط ヱالَمك∇  (ن170)............................................................................................................................................................................................التمع ヱالطゅع  في الَمن∇

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الحديث
ヱاأ : 

ゅヰئش  رضي ه عنゅا »: عن عヱلゅボف ،れالتي سرق るميヱشأن المرأة المخز ュヰأهم ゅل ه : أ ن قريشヱرس ゅヰفي ュヤمن يك؟ 
 . أتشفع في حد من حدヱد ه؟: فكヤمه أسゅمる، فゅボل رسヱل ه ، ヱمن يجترئ عヤيه إا أسゅمる حゆ رسヱل ه : فゅボلヱا

 أيゅヰ النゅس إنمゅ أهポヤ الذين قبヤكュ، أنュヰ كゅنヱا إذا سرベ فيュヰ الشريف تركヱه، ヱإذا سرベ »: ثュ قュゅ فゅختطゆ فゅボل
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  ااة عناصر اإ – 2014  تتدراية اا الدورｹ - اامتحا┈ الوطني ال┇وحد للｸكالوريا
- ｹالتعلةم اأصةل – ر والحديثفسةالت:  ماد  ｸمسلك اللغ  العرةة : شع 

RR 33 
るالصفح 

ゅيده れطعボل れمحمد سرق れبن るطمゅأن ف ヱه ل ュايヱ ،يه الحدヤا عヱمゅالضعيف أق ュヰفي»ュヤاه متヱ(ن1) .....................................................................ر 
ゅنيゅث: 
 - رゅボالع :ゅヰيتصل ب ゅمヱ ال من اأرضヱع: شرى  -.    أصل اأمゅ( ن 570)........................................................................................................................................................................................................ب 
 -  «خ ゆالذه ポأبتع من ュلヱ اأرض ポاشتريت من ゅمني إنم ポذ ذهب»  .-  « ゅヰفي ゅمヱ اأرض ポبعت ゅ(ن570).................................«إنم 
 - ポلゅل مゅإن المتداعيين إذا حكم: قベافヱ اءヱرا، تヱيكن ج ュلゅحكمه م ゅمヰلزمヱ ،صح ュي  الحكヤمن له أه ゅمヰبين ゅ 

 .ذلポ رأヵ قゅضي البヤد أヱ خゅلヘه      
    -  ヘحني ヱل أبゅإا فا: قヱ ذヘد نヤضي البゅق ヵرأيه رأ ベافヱ إن. 
 .ا يヤزュ حكمه ヱيكヱن ذلポ كゅلヘتヱى منه، ヱقゅل بمثل قヱل مゅلポ: قゅل الشゅفعي -    
 (ن1).......................................................................................................الرجل المحكュ لュ يصدر منه حكュ عヴヤ أحد منヰمヱ ゅإنمゅ أصヤح بينヰمゅ: طبيقゅل الボر -    
  أ-  ヴلゅل تعゅق :p  ゅمヰا بينヱحヤا فأصヱヤمنين اقتتヱن من المゅئفتゅإن طヱoالحجرات     (ボي ゆتゅبل كل دليل من)........ (ن570) 
    ゆ-  تゅعゅالجمヱ اأفراد ポتゅتم ヴヤظ عゅヘات  -الحヱال العداヱزヱ لفべدة التゅء  -تيゅالبغضヱ ءゅالشحن ヴヤء عゅضボال 

  (ن1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .اطمئنゅن البيヱت -        
 (ن17.0)................كريュ اأخاベ -متتمゅ بتع  الصدر ヱبعد النظر  -حكيمゅ منصゅヘ  -عゅقا  -أن يكヱن مازمゅ لヤعدل ヱالتヱボى  -ج    

ゅلثゅث : 
 ،اي  الحديثヱن من المكثرين في رゅقبل أبيه، ك ュヤيل، أتヤبي جゅرشي، صحボص الゅبن الع ヱعبد ه بن عمر ヱه  
 تヱفي بمصر تن ... ヱحَدث عنه ابنه، ヱأنس ابن مゅلポ...اشتヰر بكثرة العبゅدة ヱالزهد، رヱى عن أبي بكر ヱعمر     
 (ن570).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................هـ 50     
  لهヱق : « مه هヤع ゅن ممヰمヤهن فعゅجتمعن فأتゅكذا، فヱ ن كذاゅكذا في مكヱ كذا ュヱ(ن57.0).....................«اجتمعن في ي 
  ا ترفعヱ ،احدةヱ  ヤر جمヱا يرفع من الصدヱ ،العمل بهヱ نشره ヴヤء الحريصين عゅمヤت العヱبم ゅبرفعه تدريجي ュヤينتزع الع 
 (ن 1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .تゆ من المكتبゅتالك    
 مثل ゆتゅمن ゆاヱبل كل جボي: 

 نتゅئج غيゆゅ العヤمゅء                   فヱائد ヱجヱد العヤمゅء                 
ュالحراヱ لحالゅس بゅأ ـ تبصرة الن 

 الغゅفヤين ヱتذكير النゅتين ゆ ـ تنبيه
 ج ـ اأمر بゅلمعرヱف ヱالنヰي عن المنكر

 أ ـ عمュヱ ظاュ الجヰل ヱالتبゅس الحベ بゅلبゅطل 
 ゆ ـ انتشゅر الヱヘاحش

 ج ـ انتポゅヰ اأعراض ヱإزهベゅ اأرヱاح بゅلبゅطل
                                                                                                                                  

 (ن170)..............................................................................................................
 يل، فتجدヱء تأヱت ヱتحريف أ ヴحبه إلゅبص ヵدぼيヱ ،ュヤه بغير ع ヴヤل عヱボالヱ ىヱヰヤمظن  ل ュヱالمذم ヵل الرأゅفي  إعم 
     ヱيف، أヤالتك ュゅين أحكヤالترخيص المعطヱ لغ  في التيتيرゅمب ゅإمヱ ،ا في الدينヱヤغ ヱتشددا أ ゅاه إمヱゅفتヱ الهヱأق 
 (ن1)...................................................................................................................................................... .تعصبゅ مذهبيゅ   أعمヴ أヱ غيرهゅ من اانحرافゅت المتبب  لヘヤتن بين المتヤمين    
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