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ينبغييللمسلميييسمليميييأنلينيييييلانلييييناإللهيييللييل اييي نليشم ييلليم بيييينليميييأنلن ي ييي لهيييلل يييأ ليمييييني لانل
"لهضي لللنلضي ن"يا هظلب يلنلض نلعسي ليملمي  اليميأنل  يس لهيللنلضي نقلهاييل سني لهيلللا مي ل

ليناي ل ينيبي لمنهي للمي  اليملميسملهيلليم اي الب يللهن ع ي قلهلي ل يلي ليميي نةليم يللانلنلض نلي نة
 ي نلااي ل" ل"لإنلي ليععلي للبا ي يل ي "يمأنل  نلعسي ل بس  ؟لهيللنفم ليملم  اليشنم نلب ي  لإم 

 :ن ي ل ليمبا ننقل عس لمبيلليملث ل"ليميينلإمي لل ليي ملعسي ل  اب 

 .ل تلهللنلض نقلهيا لعسين لانلنم لنلهللأمكلب يلنلض ن   ين لعس ليمب يلعنليملانل .1

 .ا هظن لعس ليم ياب تلهللنلض نقلهيا لانلنا هظلعسي  لب يلنلض ن .2

يزيينيي لإاا يي لال  يي م لهييللنلضيي نلليينلاييالللل نميي لعبيي يةليم يي مليم ييلليليني يي لاايييقل .3
ملفطيينيتقله ييللميينلبييينلعن يي لميييالله ييالل يييي لييينالبيي م ينل  م يياةللييثاقل م ن يي ليل نيي علعيينلي

 .يم بيل نب قلهسنا هظلعس ل أيليملم  اللنليشااصلهلل للاعل من لب يلنلض ن

 يي مل   ين لعس ليم يي ملهيللنلضي نقلهينبغيللانلن ي ب لأميكلب ييلنلضي نقل أميكللينلايالل .4
قل ليينلاييالل( يي لميي  لليينل يي يلل يي نل  ييي مليمييي نليينل يي ملنلضيي نلثييملا ب)لميي  لليينل يي يلل

 .يمسي ملليمبيضلهلل لل  نقل لنلاالل ي ملييثنينل يماليالللنل للامب ع ي ملاي مل

 .   ين لعس ل اةليمال ع لهللنلض نقله سين لانلنا هظلعسي  لب يلنلض ن .5

ا هظنيي لعسيي ل ييي مليمسيييللهييللنلضيي نقلهسنايي هظلعسيي لأمييكلب يييلنلضيي نل ميي لبيين   ينلهييلل ييلل .6
 .ميس 

غيللايلن اينليماين نلب ييلنلضي نقل انلناينالي لييي ل ني لن ثينللينل يا ةليماين نلهيللنلضيي نقلهينب .7
 .ازءيللنليمان نليم نيم

 .ا ثنن للنليميع ءلهللنلض نقلهينبغللانلنييمليمسا ءلإم ليال   م لهلل للاي مليممن  .8

 . ن لن  يقلعس ليمفانيءلهللنلض نقلهسنيي ملعس ليم ي  تلط يلليممن  .9

 . لليمناملهلل لليممن    ين لعس ل س ليمناملهللنلض نقله سين لانلن .11



   ينيي لعسيي لين الليم سييملهييللنلضيي نقلهن يظيي لعسي يي لب يييلنلضيي نقل ميي  نليمميين ل س يي ل  سييمل .11
ل.   سيمقلهإنل ليم سملب م  سم

ِإَأيلَاْ َبإَلل) ينبن لعس ليم بنلهللنلض نقلمياللهاطلعس ليما عل يم طشلبلل عس ليعأال .12
لَيْ ًل لَ  ِلًل لَهَالَيْنُهْثل لَهْسَيُاْللِإنِّللَ  ِلٌملِإنِّللَ  ِلمٌلَاَاُيُ ْم (لَ َيلَيْاَ ْللَهِإْنليْلُنٌؤلَ  َ َلُ لَاْ لَ  َ َسُ 

ل.قلهإنل ليماسملب م اسمهسن نل أمكلب يلنلض ن

هللنلض نقلهسناي هظلعسي ل  ب ني لب ييلنلضي نقلهيإنليالن لنلضي نل ن لا ي نلليال بن لإم  .13
ل.الليليل تل يليغفللقل    س  ليممن 

ي  ملعس لط ع  قل ابللياللن ل لن م لط يلليممن ل اع نن ليال ي 

  يماليلالن ليم  ملين

 


