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جرحلا عفرو  رسيلا 
ةيعرشلا ماكحألا 

جرحلل عفرو  رسي  نيد  مالسإلا 
تالماعملا تادابعلا و  يف  رييستلا  جهنمل  ص )  ) لوسرلا عابتا 

 : ليلحتلا - 1
 . جرحلا عفرو  رسيلا  موهفم  ليهأت  -

 . ةنسلا نآرقلا و  يف  ليصأ  يمالسإ  أدبم  جرحلا  عفرو  رسيلا  -
 . جرحلا رسعلا و  دض  وهو  لادتعالا  قفرلا و  ةلوهسلا و  وه  رسيلا  -

 . ةيعرشلا ماكحألا  نم  مكحب  همايق  دنع  ناسنإلا  لاني  يذلا  ةقشملا  قيضلا و  هانعم :  جرحلا  -و 
ةيآ ةرقبلا  ةروس  يف  ىلاعت  هلوقل  اقادـصم  هرودـقم  يف  يهو  ةيعرـشلا  ماكحألا  عابتاب  هرمأ  تاقولخملا و  رئاس  نع  لقعلاب  هزيمو  ناـسنإلا  هللا  قلخ  -

( تبستكام اهيلعو  اهعسو  الا  اسفن  فلكي  ال   ) 285
 . ملعلا باتك  يف  يراخبلا  هجرخأ  اورفنت ) الو  اورشبو  ورسعت  الو  اورسي   ) هباحصأل لوقي  ناكو  امنإ  نكي  مل  نم  امهرسيأ  راتخا  الا  نيرمأ  نيد  ريخ  ام  -

امك و مالسإلا  يف  جرحلا  عفرو  رسيلا  جهنم  نع  فرحني  صخـش  لك  نودهجوي  اوناك  ةيدمحملاةسردملا  يف  اوبرت  نيذلا  مهيلع  هللا  ناوضر  ةباحـصلا  -و 
 . رادردلا يأ  يسرفلا و  ناملس  نيب  كاذ  عقو  امك  مالسإلا  يف  جرحلا  عفر 

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا  ماكحأ  يف  جرحلا  عفرو  رسيلا  رهاظم  نم   : 2
 : يلي ام  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  يف  رسيلا  رهاظم  نم  -

ص)  ) لوسرلالاق كلذلو  دصقلا  بايغو  لعفلا  ىلع  ةدارإلا  نادقف  ةلاح  يف  نيفلكملا  ةذخأم  مدع  -
 . دودحلا باتك  يف  يديمرتلا  هجرخأ  لقعي :  ىتح  هوتعملا  نعو  بشي  يبصلا  نعو  ظقيتسي  ىتح  مئانلا  ةثالث :  ىلع  ملقلا  عفر 
 . قالطلا باتك  يف  ةجام  نبا  هجرخا  هيلع ).  هركنتسا  امو  نايسنلا  أطخلا و  يتمأ  نع  زواجت  ىلاعت  هللا  نإ  ص )  ) لوسرلا لاقو 

ءاسفنلا و ضئاحلا و  ةأرملا  ضيرملا و  رفاسملل و  ناضمر  رهش  لالخ  راطفإلا  يف  هصيخرت  كلذ  نمو  ةنيعم :  ةلاح  يف  ةيعرشلا  فيلاكت  نم  فيفختلا  -
 . عضرملا لماحلا و 

 . نمزملا ضرملا  نم  فوخلا  وأ  ءاملا  نادقف  وأ  ضرملا  دنع  مميتلاب  ءوضولا  ضيوعت  كلاذ  نمو  ىرخأب  اهضيوعتو  ةيعرشلا  فيلاكتلا  ضعب  طاقسإ  -
ةملكب قطنلا  وأ  شطعلا  ةدشل  ءام  دحي  ملو  كالهلا  ىلع  فرشا  نم  رمخلا  بارشو  لطبملل ،  قيملا  لوانت  ةحابإك  تافلاخملا :  ضعب  باكتراب  صيخرتلا  -

 . كاذ ىلع  هركأ  نمل  ناميإلاب  رارقإلا  نم  رفكلا 

ةراهطلل .- بوثلا  نم  ةساجنلا  ناكم  عطق  وأ  ةبوتلا ،  دارأ  نمل  سفنلا  لتقك  ةقباسلا :  ممألا  ىلع  ىلاعت  هللا  اهبجوأ  يتلا  ةقاشلا  فيلاكتلا  ضعب  عفر 
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