
مايصلا هقف 

مايصلا هقف 
ةيعرشلا ماكحألا  -

 . نيرداقلا ريغ  ىلع  جرحلا  عفرو  ةقباسلا ،  ممألا  ىلع  ضرف  امكةيمالسإلا  ةمألا  ىلع  مايصلا  ىلاعت  هللا  ضرف  -
 . هب ةقلعتملا  بدألا  ضعبو  مايصلا  لضف  ص )  ) لوسرلا نايب  -

ليلحتلا  : VI
 : حالطصالا يفو  هل  كرتلا  ءيشلا و  نع  كاسمإلا  ةغللا :  يف  مايصلا  -

 . هللا ةاضارم  ءاغتبا  سمشلا  بورغ  ىلا  رجفلا  نم  يسنجلا  لاصتالا  برشلا و  لكألا و  نع  كاسمإلا 
يف مهبغر  يذلا  ص)  ) لوسرلاب نييـضتقم  يهلإلا  رمألا  اذهبنوملـسملا  لثمف  ةنـسلا 2 ه  يف  ناضمر  موص  نينمؤملا  هدابع  لجو  زع  هللا  بجوأ  دـقل 

اناميإ ردـقلا  ةـليل  ماق  نمو  هبنذ  نم  مدـقت  ام  هل  رفغ  اباستحاو  اناميإ  ناضمر  ماص  نم   ) مالـسلا هيلع  لاق  تادابعلا  رئاس  نيب  موصلا  ةـناكم  زاربإب  كلذ 
 .( هبنذ نم  مدقت  ام  هل  رفغ  اباستحاو 

 .( هب يزجأ  انأ  يل و  هنإف  مايصلا  الا  هل  مدآ  نبا  لمع  لك   ) يسدق ثيدح  يف  مالسلا  هيلع  هلوقو  ملسمو ،  يراخبلا  هجرخأ 
مهئاعد لعج  امك  نايرلا  هل  لاقي  باب  ةنجلا  يف  ىلاعت  مهل  صـصخ  نيذلا  نيمئاصلا  رجأ  ةـمظع  ىلع  لدـي  كلذ  لك  موصلا  باتك  يف  يراخبلا  هجرخأ 

 . الوبقم
 . موصلل ةيداصتقالا  ةيعامتجالا و  ةيوبرتلا و  داعبألا  يناثلا :  روحملا 

 . مايصل ةيوبرتلا  داعبألا  أ-
هيف صالخإلا ،  ءافـصلا و  تاجرد  عفرا  هقلخ  يف  ملـسملا  شيعي  ذإ  اهتابغرو  اهتاوهـش  نع  سفنلاب  ومـسلا  قالخألا و  بيذهتل  ةيوبرت  ةـسردم  مايـصلا  -

ثيدـحلا يف  امك  ةرخآلا  يف  رانلا  نمو  ايندـلا ،  يف  مثالا  نم  ةـياقو  ربصلا  ىلع  بيردـت  ةيرـشبلا و  سفنلا  فعل  عضخا  يتلا ال  ةـيوقلا  ةدارإلل  ةـيبرت 
 . ةياقو يأ  ةنج ) مايصلا  فيرشلا ( 

 : مايصلل ةيحصلا  داعبألا  ب-
طارفإلا ةمختلا و  ضارمأ  مئاصلا  بنجيو  يمـضهلا  زاهج  ةدعملا و  حيري  وهف  نوصتخملا  ءابطألا  كلذب  دهـش  امك  ندبلا ،  ةحـصلايف و  ةعفان  راثأ  مايـصل  -

 . ةنمسلا يف 
. موصلل ةيعامتجالا  داعبألا  ج -

سفنأ يف  عرزيو  نامرحلا  يف  ةيمازلالا  ةاواسملا  نم  اعون  دجوي  كلذ  ىلع  نيرداق  اوناك  ذإ  سانلا و  لك  ىلع  بارـشلا  ماعطلا و  لوانت  مدـع  ضرف  نإ  -
 . نيمرحملا ءارقفلا و  مالآب  ساسحإلا  نيرسملا 

نم ريخلاب  دوجأ   ) ناضمر يف  ص )  ) يبنلا ناك  دقلو  عمتجملا  دارفأ  نيب  لفاكتلا  محارتلا و  ىلا  اوعدـي  ام  ارهـش  مودـي  يذـلا  يلمعلا  ريكذـتلا  اذـه  يفو  -
 . موصلا باتك  يف  يراخبلا  هجرخأ  ةلسرملا )  حيرلا 

. مئاصلا ريطفت  هيلع :  باني  لضفأ  اذه  ناك  اذه ،  لجأ  نمو  -
 . موصلل ةيداصتقالا  داعبألا  د-

 . مويلا يف  لكألا  تابجو  ددع  ضيفختل  ارظن  تيبلا  تاقفن  نم  فيفختلا  يلي :  ام  كلذ  نيب  نم  -
 . جاتنإلا يف  ةدايزلا  ىلا  يدؤي  عاطقنا  نود  رمتسملا  لمعلا  -
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