
جحلا هقف 

جحلا هقف 
 : ةيعرشلا ماكحألا 

 . مالسإلا يف  ةميظع  ةناكم  نم  اهل  امل  جحلا  ةضيرف  مهئادأب  هدابع  ىلاعت  هللا  ثح 
 . جحلاب ةقلعتملا  بادآلا  ماكحألا و  ضعب  ىلاعت  هللا  نايب  -

 . مالسإلا يف  ةرمعلا  جحلا و  لضف  ص )  ) لوسرلا نايب  -
. مالسإلا يف  جحلا  ةناكم   I روحملا :: III

 . ةرايزلل دصق  هانعمو  جحي  جح  ردصم  ةغل  : جحلا 
سدقأ يه  ةمركملا  ةكم  نأ  ىحضألا  ديعةليل  ةفرعب  فوقولا  ةورملا و  افصلا و  نيب  يعـسو  مارحلا  تيبلل  فاوطو  مارحا  تاذ  ةدابع و  اعرـش  جحلا  و 

انديـس ىلع  ةـلاسرلا  رخآ  طبهم  ناك  مالـسلا و  هيلع  ميهاربإ  انيبن  هدـعاوق  حـضو  ىلاعت  هللا  دـنع  ةـمرح  مظعأ  تيب و  فرـشا  مارحلا  هللا  تيبو  ءاقبلا 
 . هترايزل نوفهلتيو  ملاعلا  عقب  لك  نم  نوملسملا  يلصي  ههاجتا  ىلا  ص)و   ) دمحم

 . عطشملا ىلع  ةضورفم  ةدابع  وهو  ىربكلا  رئاعش  نم  ةريعشو  مالسإلا  ناكرأ  نم  سماخلا  نكرلا  وه  جحلا  و 
. ةرجهلل ةعساتلا  ةنسلا  يف  ىلاعت  هللا  ضرف 

 . بودنم وهف  ةرملا  ىلع  دالاز  امو  رمعلا  يف  رممالسإلا  ضئارف  نم  جحلا  نأ  ىلع  نوملسملا  عمجا  دقو  -
 . يراخبلا هجرخأ  ةنجلا “  ىلا  ءازج  هل  سيل  روربملا  جحلا  ( ” ص  ) لوسرلا لوقل  مالسإلا  يف  ةميظع  ةناكم  هل  جحلا  -و 

 . ةيداصتقالا ةيعامتجالا و  ةيوبرتلا و  جحلا  دصاقم  يف  يناثلا  روحملا 
 : ةيبرتلا جحلا  دصاقم  أ-

ةباجإ دالبلا  دالوألا و  هلجأ  نم  كرتيو  ندبلا  يف  بعتيو  لاملا  هيف  قفنيهللا  ليبس  يف  داهج  وهو  -
ماض لك  ىلع  الاجر و  كنوتأي  جـحلاب  ساـنلا  يف  نداو   ) ةيالا 29 جحلا  ةروس  يف  ىلاعت  لاق  مالـسلا  هيلع  ميهاربإ  ةيلخ  ناسل  ىلع  هللا  ءادـنل  ةـيبلتو 

 ( . قيمع جف  لك  نم  نيتاي 
مارحإلا ةلاح  تافلاخمو  ماثآ  نم  هبنجتيو  لاوقأ .  لاعفأ و  اذه  هيلع  بردتي  نأ  هيلع  بجي  امو  جحلاب  مرحملا  جحلا  قالخأ  نوتأي و  جلاب  مالسإلا  نيب  دقو  -

قيتعلا هتيب  دـنعو  ىلاعت  هللا  يدـي  نيب  لاسكنالا  عصاوتلا و  جـحلا  نم  يوبرتلا  دوصقملا  نأل  اهدـسفي  اـم  لـك  نم  اـهظفحو  ةريعـشلا  هذـهل  اـميظعت 
 . اروربم جحلا  نوكيل  تامرحملا  يصاعملا و  كرتو  تاعاطلاب .  هللا  ىلا  برقتلاو  ةسدقملا .  اهرعاشمو 

نأل مهتاقياضمو  مهئاذيإ  مدعو  هناوخإ  ىلا  ناسحإلا  ىلعو  ةقـشملا  ةلاح  ربصلا  ىلع  جاحلابيردتو  جحلا  يف  هلل  ةـينلا  نم  اضيأ  ةـيوبرتلا  دـصاقم  نمو  -
 . لمحتلا وبعتلا  ربصلا و  ردق  ىلع  رجألا 

 : ةيداصتقالاةيعامتجالا جحلا  دصاقم  -
ميهاربإ رمأ  امدنع  ىلاعت  هللا  و  نيملـسملا ، نيب  ةوخالا  ةوقلا و  رهاظم  نم  رهظم  اضيأ  وهف  لجو  زع  هلل  ةلماكلا  ةـيدوبعلا  رهاظم  نم  رهظمجحلا  نأ  -

عفاـنم جـحلا  نأ  ىلع  لدـي  اـمم  هللا  مسا  ركذـيو  مهل  حـفاكم  نوملـسملا  هيف  دهـش  نأ  هدـصاقم  نم   ….. جـحلاب ساـنلا  يف  يداـني  نأ  مالـسلا  هـيلع 
. اهنم ةيداصتقا  ةيعامتجا و 

لوزن هيفو  لكاشملا  لحو  راضملا  عفدو  حلاصملا  ليمحت  براجتلا و  تاربخلا و  لدابتو  رواشتلا  فراعتلل و  ةنس  لك  دقعني  ريبك  يمالسإ  عمجت  جحلا  نإ  -
بر ةعيرشو  نيدلا  راعـشإلا  ىقبي  الف  مارحإلا  سابل  وهو  دحاو  ديعـص  ىلع  سانلا  فقي  ذل  ىوقتلاب  الا  سانلا  نيب  لضف  الو  ةبحطـصملا  قراوفلا  لك 

 . نيملاعلا

-  . ةرمعلا جحلا و  كسانم  يدؤي  وهو  يرتشيو  عيبب  ورجاتي  نأ  جاحلا  تح  بأ  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  نأ 
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