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ةاكزلا هقف 
ةيعرشلا ماكحألا 

 . اهل نيقحتسملا  ءارقفلل و  اهئاطعاو  ءاينغألا  نم  ةاكزلا  ذخأب  هيبن  ىلاعت  هللا  رمأ  -
 . هناحبس ريبك  رجأ  نم  اهل  امل  ةاكزلا  ءادأ  ةالصلا و  ىلع  ةظفاحملاب  ىلاعت  هللا  رمأ  -

 . هلاومأ ةاكز  يدأي  نمآ ال  ديدشلا  ديعولا  -
 : ليلحتلا -1

 . مالسإلا يف  اهتلزنمو  ةاكزلا  لوألا :  روحملا 
 . حالصلا ةكربلا و  ءامنلا و  ةراهطلا و  ةغل :  ةاكزلا 

رئاعـش نم  ةريعـش  ةاكزلا  مهريغو و  ءارقفلا  نم  اهل  نيقحتـسملل  ءاـينغألا  لاومأ  يف  ىلاـعت  هللا  هضرف  لاـملا  نم  رادـقم  ىلع  قلطت  احالطـصاو : 
 . ةينآرقلا تايآلا  نم  ريثك  يف  ةالصلاب  ىلاعت  هللا  اهنراق  ةالصلا  بوجوك  ةبجاو  يهو  هناكرأ ،  نم  نكرو  مالسإلا 

 . ىلاعت هللا  دنع  ميظع  رجأ  نم  اهل  امل  ةرجهلل  ةيناثلا  ةنسلا  يف  ةاكزلا  تضرف  دقو  -
يف اهنوقفني  الو  ةضفلا  بهذـلا و  نوزنكي  نيذـلاو   ) ةـيآلا 4 ةـبوتلا  ةروس  يفىلاعت  هلوق  اهنم  تاـيآلا  نم  ريثك  يف  ةاـكزلا  عنم  نم  بيهرتلا  ءاـج  دـقو  -

. نيجاتحملا ءارقفلا و  ةاناعمب  مهساسحإ  مدعب  كلذو  ميلأ  باذعب  مهرشبف   . ( هللا ليبس 
 : ةاكزلل ةيعامتجالا  ةيداصتقالا و  وةيوبرتلا  داعبألا  يناثلا :  روحملا 

ةيآلا نباغتلا  ةروس  يف  ىلاعت  لاق  همذو  ميركلا  نآرقلا  هنم  رذـح  يذـلا  عشلا  لخبلا و  ءاد  نم  سفنلا  ريهطت  ةاكزلا  ربعت  ةاكزلل :  ةـيوبرتلا  داـعبألا  -أ-
 .“. نوحلفملا مهكئلوأف  هسفن  عش  دوي  نمو   ” 10

 . ءاطعلا قافنإلا و  ىلع  اهتيبرتو  ءاخسلا  ولدبلا  ىلع  اهبيردتو  اهنيرمت  سوفنلا و  نم  ميمذلا  قلخلا  اذه  عالتقا  ةاكزلا  دصاقم  نمو 
اهيقحتـسمل اهئاطعإ  ةاكزلا و  جارخإف  نزاوتلا  دـيعيو  يعامتجالا  نيمأتلا  نامـضلل و  مظنم  عيرـشت  لوأ  ةاكزلا  دـعت   : ةاكزلل ةـيعامتجالا  داـعبألا  أ-

نيرداقلا ليغـشت  درـشتلا د  لوستلا و  ةرهاظ  ىلع  يـضقي  امك  عمتجملا  ىلا  نزاوتلا  دـيعيو  ةـيعامتجالا  قراوفلا  ةلكـشم  نم  ففخي  وأ  يغلي 
. ةشيعملا نامضو 

ريخ وهو  هفلخت  ءيـش  نم  متقفنأو   ) ةيآلا 39 أبـس  ةروس  يف  ىلاعت  لاق  هيف  ةـكربو  ءاهن  كلذ  دـعب  ينعت  ةاكزلا  و  ةاكزلل :  ةـيداصتقالا  داعبألا  ب-
هقافنإ ةرمت  كلذـك  ينجي  يكزملا  حـبرملا .  بسكلا  باوبأ  هبحاصل  حـتفيو  تافآلا  نم  ظفحيو  ىكزملا  لاملا  يف  كرابت  ىلاعت  لاـق  نيقزارلا ) 

 . هلام ومنيو  هعيراشم  ربكتو  هلامعأ  عستف  هتلماعم  ىلع  لابقإو  هل  ةبحم  نم  سانلا  سوفن  يف  هكرتي  امب 

رضاحلا تقولا  يف  ةلودلا  ةماعلا  ةنيزخلا  لثمي  ىذأ  نيملسملا  لام  تيل  يساسألا  دروملا  ةاكزلا  لثمتو   .
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