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 فٌجالسان ابة ضالت كرص

هياكن مٌلرص ضالت اًخو اذالاٍ مسافص ًػ  حامؽة سوفِا فِم ذان مؾصيت هبوا مسافص ًػ ذي فصتٍو

ُازي ذي ساثو  ٩٩هَة اي مسافص )ثَساء اذا هَة ملمي ذي سواثو متفاث ًػ ذي ثوحو( سالما 

َُ  متفاث جصذاسازهن ذًَي : َؼِن اْجِن َؼحَّاٍش  َِ َوَسّلََّ  كَاَل َاكَاَم اًيَِّبي  َزِِضَ هللُا َؼْي َْ َ ِجْسَؾَة َؼََشَ  َضَّلَّ هللُا ؽََ

ََن َوِاْن ِسْذََن َاثَْمْميَا. ۞ ٬ًَْلرُصُ  ذان اكًو متفاث . زواٍ اًحزازى فٌََْحُن ِاَرا َسافَْصََن ِجْسَؾَة َؼََشَ كرََصْ

ََ كرص حصوش ُازي ٩٩فِيساٍ واًوفون ًحََ  –ثوحوان تفصهََان اي جصفِيساٍ  اذافون اكًو  ٬تًو

ََ مٌلرص  ُازي ٩٩تفصهََان اي اًخو هَة ملمي ذي سواثو متفاث ًػ المااي ًحََ ذازي  اًخو ثَساء تًو

ََ م  ٬ضالت ذي متفاث ملمي اي اًخو حوهخٍو : مدَؿ  ٬ٌلرص ضالتثخايف واكذو ذالام فصخاالَنن تًو

مااك  ٬تفصهََان )مسافص( ذؽان ثوحوان ثواكش ذي سواثو متفاث اًخو جصازيت سوذاٍ هَة ملمي

 ٬ثخايف افاتَال سوذاٍ سامفي ذي متفاث ثواكس َا ٬سالما ذالام فصخاالَنن توًََ مٌلرص ضالت

ََ ضالت كرص( ع تفصهََان ذؽان ثوحوان حوهخٍو اليك : اوزا ٬ضالت اي ُازوش مسفوزَن )ثَساء تًو

جىصخا ذي سواثو متفاث ًػ خاٍو ذان فىصخاان اي ماميع مٌخاف ذي متفاث اًخو مااك ذالام 

ََ مٌلرص ضالت اي ثخايف اكًو سوذاٍ سامفي ذي متفاث فىصخاان اي ضالت اي  ٬فصخاالَنن تًو

ََ مٌلرص(. ذمِىِان فوال اكًو فوالع هصوماٍ / سا ضالت اي  ٬مداعُازوش مسفوزَن )ثَساء تًو

حوهخٍو اليك : اوزاع فواي اسرتي ذوا  ٬ُازوش مسفوزَن س حاة سوذاٍ ذي زوماٍ س يسٍصي

ذان ذي ثؾاٍ فصخاالَنن س َؾاكٍ/ مامفري ذي زوماٍ  ٬تفصهََان ذؽان ثوحوان ذي سواثو متفاث

ََ مٌلرص ضالت اي ذي زوماٍ اسرتي حصس حوث م ثخايف ذالا ٬اسرتي موذا اي اًخو حواك ثَساء تًو

ََُطّيِ َضاَلَت اًُْمِلمْيِ۞ َي ِِف تَََلٍ فََْ َُّ ََ مٌلرص ضالت اي جصذاسازهن ذًَي: َمْن ثَبَ  زواٍ امحس.فصخاالَنن تًو

 UB ًػ ذي ملطوذ مفحٌُا فٌجالسان  

مام ذائرياٍ     -٩ مام ذٌسا     -٣واهَي ذائرياٍ     -٢ا   اكؤ ذائرياٍ     -٥واهَي ذٌسا     -٤ا 

ُس اكؤ                                            -٧اكؤ ذٌسا      -٦  (٩/٩٩٩٩)ثَم فًٌو
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 فٌجالسان ثمي مؾوزٍىيس نئواؽان

ساثو اوزاع  -٤ساثو اوزاع مدَؿ ذائرياٍ    -٣واهَي اي     –مسوا واهَي  -٢هَاىه هوات     -٩

ُس اكؤ ذائرياٍ . ًػ فًصو ذي اتاياكن : اكؤ ذائرياٍ ذان واهَي اي /  -٥فرنوتوش ذائرياٍ     فًٌو

ََ س َافا ٬جصافا حومالٍ اي ٬ذازي ماَن اسال مفاسواكن اي  ٬اوهخوك نفًصوان افا ٬ذي هوَناكن اًو

 (٧/٢٠٠٢)ثَم نفاذا س َافا.      ٬ًػ ذي فِيجاماكن جصافا ٬اوواع ثوَني اذا جصافا ٬جصافا ابايء اي

 حامؽة  KUرشط مٌجاذي 

 ثَساء زوهوءان. ٬تُسا ب ماهة ٬فِم حامؽة مؾصيت حالل حصام ذان حوحوز اوزاع ًػ -٩

س ذان حواك مؾصيت اكٌزس َا جمِسمُز -٢ س ذان حواك      تُسا حصثُة مفحوهوان اي ذان جمِسمُز

 ن اي ذان تُسا مٌجااك هسالمذان اوواع سخِي هللا.مؾصيت حق فؾىوَنب  

الئني ثخاف  –/  وجوفِخان / ذان الئني حِاك حصخاذي مطَحة / وَِالؽان / وجوزًَان  -٣

 ( ٩٩٨٧/   ٢)ثَم اتؼىوع خاواة ذان مامفو مؾاكهخُِا .                                           

 

هياكن  فٌجالسان اوفصايس ًػ ذي فصتٍو

َف   -٩  اكاتزاك -٧فااتٍ ثوالع    -٦ب مدَني   -٥ُريهَا   -٤اوسوش توهخو   -٣اماهسل    -٢فًو

فٌسازاُان ؼلِحة وجالاكان / وجالاكان ثوالع فااتٍ مٌوسوك اوزاكن  -٩ب ويج    –ب ويج  -٨

مسوا ذي  ٬اوفصايس ااكن مالُرياكن -٩٠ذازاٍ اي جىو    ٬ثوتٍو ًػ ذي ذالام سَِؾاك جصذازاٍ

هياكن ؾان اوهخوك اًخو ذي فصتٍو اذافون سالئني اًخو سوفِا  ٬ااتش اذالاٍ حصماسوك اوفصايس ًز

رن  ماما  تخول ذي خااك هواحدان ضالت اي ذان  –اكًو حامؽة اذا ايع اوفصايس سوفِا تخول  ٬تفاء ا 

 (٩٩٩٦/  ٨)ثَم هسوحَِاهَا.                                                                      
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 فٌجالسان ثواكش ذان معي ضاحل مفحٌُا مدَؿ / نخوا مدَؿ ذان مدَؿ ذائرياٍ

 : ٌُا مدَؿمفح  -٩

ذوزوؽان -ذوزوؽان ٬هطَحة -هطَحة  ٬فصحميحاؽان –فصحميحاؽان  ٬فؾازاُان ٬ممرٍباكن مفحٌُاان

حصثُة ذان جصنة. اذافون ًػ ذي ثوجنوك  ٬ااكز مسوا اوزوسان مكحَغاكن تُسا جصخاالن الجناز

ذافاث مِاليم ثواكش  ٬ب ًيطَؾان ٬س حايك مفحٌُا مدَؿ سوفِا ذي اوساُااكن اوزاع ايع مامفو

 مكحَغاكن.

 : نخوا مدَؿ -٢

مفَيساُان ذان  ٬مفوالؽان ٬فمنفااتن ٬مؾوزويس الكجنازان اي مدَؿ اهخازا الئني : فصموُوَنن

ََ ًحََ ذازي ساثو  هسجاُرتاان فازا مدَؿ / مدَغة ساء ذائرياٍ. اذافون نخوا مدَؿ حصس حوث تًو

 اوزاع مٌوزوث هحوثوُان .

 : ذائرياٍمدَؿ  -٣

مؾاخاز ذان ممحٌُا فازا مدَؿ / مدَغة ساء ذائرياٍ دطوض ذي تَساع ؽّل اًلصان احلسًر ذان 

اذافون مدَؿ  ٬حامؽة ذي متفاث ًػ ثالٍ ذي ثًذواكن –مِامفِاكن اًلصان احلسًر نفاذا حامؽة 

 (٩٩٩٠)ثَم ذائرياٍ حصس حوث توًََ ًحََ ذازي ساثو اوزاع مٌوزوث هحوثوُان .            

 

 فٌجالسان مؾيايئ ب مفاث رساؼاكيئ ذان هصخااي. 

مام    -٩ب مفاث رساؼاكيئ اياًخو :   فازا ب ـيَاء -٤فازا فرنوتوش    -٣فازا مدَؿ    -٢فازا ا 

حهتاذ٩) ايالٍ : ا  مام ا  مٌجااك نفسا  ٬ؼصاموث ٬ؼوزوش ٬ؽاثوز ؽاذل ٬هطَحة ٬(. هواحدان فازا ا 

ايالٍ : مِامفِاكن مكيلوالن اًلصان احلسًر حامؽة نفسا حامؽة.(. هواحدان فازا مد٢َحامؽة اي. )  ؿ ا 
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ايالٍ : مالجنازاكن فصاثوزان ٣) فصاثوزان كصان حسًر حامؽة ًػ  –(. هواحدان فازا فرنوتوش ا 

ايالٍ : ًفووسوزي / ماهسٍاكين / ٤تَوم جصخاالن سوفِا جصخاالن. ) (. هواحدان فازا ب ـيَاء ا 

 (٩٩٨٧/  ٩)ثَم كصان حسًر حامؽة.                             مَوفوزي/ ؼحويس الكجنازان

 ذؽاء فِاهس َان فرنمياب ن اوواع سخِي هللا

حهتاذ هطَحة نفسا ذائصاٍ ذان مِاهس َىن مفحَالب ن ذازي فازا  ذٌسا ذان لكومفوك ذامل مرنميا ٬ا 

ُس ذؽان  سسواي ذؽان حصثُة ذي ُميفون ذان ب اكن ذي ساًوزهن حامؽة مااك س خالٍ ذي ثًو

ًين :سوفِا ذي ذؽاءهن ذؽان ذؽاء ؾٍ امِ خَ  صٍ مْ بَ   سفصيت حصس حوث ذي ابواٍ ا 

َّ  نْيَ مِ اًَ ؾَ اًْ  ّةِ زَ  للِ  سُ مْ حَ اًْ  –مْيِ حِ اًصَّ  نِ مْح اًصَّ  هللاِ  مِ ْس ثِ  –مْيِ حِ اًصَّ  انِ طَ َْ اًش َّ  نَ مِ  للِ اِب  رُ وْ ؼُ بَ   يِّ ضَ  مَّ ُِ اٌَ

 وَ  لِ اَل جَ ا اًْ رَ ايَ  –سٍ مَّ حَ مُ   ب لِ ََّل ؽَ وَ  سٍ مَّ حَ مُ  ََّل ؽَ 
ّ
 x٣امِ صَ نْ ااْل

 َّ  َلُ  تً ازَ فَّ نَ وَ  ا َلُ حً اًِ  ضَ اًل مَعَ وَ  َلُ ا رْيً ذَ وَ ًَُِ  تً اكَ سَ  ْلُ ؾَ احْ فَ يَ َْ ٌِ مِ ؤْ مُ اًْ وَ  نْيَ مِ َِ ْس مُ اًْ  نَ مِ  َُ لَّ  حَ َنَ شْ ذَ بَ  نْ مَ  مَّ ُِاٌَ

ـْ وَ  فٌََا اثِ ٌَ مِ ؤْ مُ اًْ وَ  نْيَ ٌِ مِ ؤْ مُ اًْ ا وَ يَ ًْ اِلِ وَ ًِ وَ ا يَ ًَ  صْ فِ ا . نْيَ مِحِ اًصَّ  مَ حَ زْ  بَ ايَ  مَ خِ مْحَ صَ اكً جِ ازَ دَ ا مُ رْيً ذَ  َِ ِْ فِ َواْحَؾْي ثرََصي

 َّ  ( ٢٠٠٤/  ٥)امني.  .نْيَ مِ اًَ ؾَ اًْ  ّةِ زَ  للِ  سُ مْ حَ اًْ  سٍ مَّ حَ مُ   ب لِ ََّل ؽَ  وَ  سٍ مَّ حَ  مُ ََّل ؽَ  يِّ ضَ  مَّ ُِاٌَ

 ابة ذؽاء اوهخوك نسوا اوزاع ثوا

مام نفسا حهتاذ ا  ًؾاحاكن ٬حامؽة ذي هطَحيت ٬حامؽة هطَحة ا  حامؽة سوفِا سالًو  ٬حامؽة ذي ا 

ابئَم اوزاع ثوا اي ماس ََ َُسوف ب اتو سوذاٍ مايت )مٌَؾاكل ٬مٌسؽاءاكن نفسا نسوا اوزاع ثوا اي

  نِ ٍْ اِلَ وَ ًْ اِب س حااكي مٌخايف ذًَي وَ ذهَا( . 
ّ
ٍْنِ اًَن ااتو سَ حْ ا ب اتو ٬س حااكي مٌخايف هواحدان ِجصي اًَْواِلَ

مٌسؽاءاكن نفسا نسوا اوزاع ثوا اي س حااكي مٌوجنوواكن ب َنك ًػ ضاحل ذان ضاحلة سالًو 

 ة ساكيل ذؽان ذؽاء اي ايئُذو : ؾَ سسٍىِخَا ساء ُجْ 

 ثوا سااي ثخاف ذامل حامؽة سامفاي فول فايت.موذاُان نسوا اوزاع  –موذاٍ -٩

ََموذاُان  –موذاٍ -٢  هللا. مسوا معي ابئَم اي ذي حصميا اًو
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ََ هللا. –موذاُان مسوا ذوسا  –موذاٍ  -٣  ذوسااي ذي ب مفوين اًو

 موذاُان نسوا اوزاع ثوا سااي ذي جصي زسق ًػ الجناز ذان جصنة. –موذاٍ  -٤

وانخو ماسوك سوزاك سالمة ذازي  –مايت سوانخو موذاُان نسوا اوزاع ثوا سااي  –موذاٍ  -٥

ُِمَ   ىصااك يَّ َواْزمَحْ ًَِواِلَ ـِْفْص يِلْ َو ا . ناما َزّةِ ا ََايِنْ َضِغرْيً َّ  َزت

ًين سوفِا ذي حصميا ذؽان ُايت زضا ذان ذي هصخااكن هصَن هللا مسواك هللا فاًزػ  حهتاذ ا  هطَحة ا 

 ( ٢٠٠٥/  ٥)اذلس لل حزامك هللا ذريا .                                                    ٬جصنة

 

 اي.WCماهسي ًػ ذي سُذو اذا فٌجالسان ابة ممحاخا ثسم هللا ذي ذالام خسًػ/ اكماز 

َِ َوَسّلَّ سمان زسول هللا  َْ َ / اوهخوء تواع ب ٍص ثساز. اكًو ساكزاع َنما WCًػ ذي ملطوذ َضَّلَّ هللُا ؽََ

ًين اذالاٍ  جصي ثوثوف ذان ابُاسا خاوا حميوز )مَوابؼي اتَنٍ حصوش ذي اي اذالاٍ حومدَػ. ا 

ََ. اذافون اوهخوء (ثوثوفِا ذي جصي ًوابع وجَي ترياءاي اًخو . ذي سُذو ممحاخا ثسم هللا ثَساء تًو

هَخا  WCاي اكًو هَخا جصاذا ذي ااتس َا  WCاذا اكماز ماهسي ذان ذي سُذو ىِخا ممحَىني ساكزاؼ 

 ََ ََ جصاذا ذي فالاتزاهَاثخايف اكًو هَخا  ٬هللا ممحاخا ثسمثَساء تًو / حصامداَُا اكماز ماهسي تًو

ََ ٬ساخا WCممحاخا ثسم هللا. ذان اكًو ممحَىني  دطوض اوهخوء ترياء ذي سُذو هَخا ثَساء تًو

ااتو سسوذاٍ ثوزون  WC. اذافون ذؽب  اي ذي ابخا س حَوم َنئَم ذي ااتش ممحاخا ثسم هللا 

ََ ممحاخا ذؽب  ترياء )ذؽب  ماسوء  WC. ذان ذي ذالام زواؽان  WCذازي ااتش   (.WCتًو
      (٩٩٩٧/ ٣) 

 

 تربافا خازا مًسوحِىن جنُس

 خازا مًسوحِىن نيجَػ/ جنُس ًػ مؾياي اتَنٍ ًػ مصساف . -٩

 خازا مًسوحِىن نيجَػ/ جنُس ًػ مؾياي الهخاي ًػ ثَساك تُسا مصساف. -٢

 حصنيا جنُس . خازا مًسوحِىن فاهَان ًػ -٣

سسواثو ًػ حصنيا جنُس/  سسواثو ًػ سويج اايالٍ سسواثو ًػ ثَساكفٌجالسان : فاذا ذاسازاي 

 ذي سوحِىن/ ذي َُالؼىن.حصنيا جنُس اتيف جنُس َا ثالٍ 
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تويم اًخو تُسا مصساف مااك خازااي ًػ حصنيا اٍص نيجَػ/ جنُس سساؼىن حِاك اذا تويم  -٩

ذؽان اٍص ساثو حميحا سسواي ذؽان حسًثِا ااتو ذي سريام ذؽان اٍص سامفاي حوهوف ذي سريام 

 ساما اٍص. –هَخا فواي هَاهَيان ابُوا جنُس حصس حوث ثالٍ َُالع هصَن مصساف جصساما 

 

ًػ ثَساك تُسا مصساف مااك خازا مًسوحِاكهَا اذا حِاك اٍص نيجَػ/ جنُس اًخو مؾياي الهخاي  -٢

 الٍن :اهخازا تربافا خازا 

.A ٍمااك اٍص نيجَػ اًخو  ٬سجس اومفاماايثؾاٍ الهخامي  –حِاك اٍص نيجَػ/ جنُس اًخو اذا ذي ثؾا

ػ ااتو ذي حميحون  ذي ُُساف و ذؽان اكٍن ًػ هًص مكوذاين اكٍن اي ذي  ٬ذؽان اتَنٍ/ فاسريذًو

خاؽان فاذا ساؽة مؾاؼاكث اكٍن/ ممربس هيىن فاسري فاسري اي ذي جصس هياكن اؼاكث ااتو 

س خالٍ اًخو ذي الف اليك فااكي الف ابساٍ ًػ سويج  ٬سامفاي اذا ًػ مٌَخُس/ حصحِجري

 مِياميل ثَاك اكيل ااتو سامفاي ًلني ابُوا جنُس َا ثالٍ َُالع.

B . اكالو اٍص نيجَػ/ جنُس اًخو مؾياي الهخاي فِؾىري مااك حوهوف ذي سريام ذؽان اٍص ًػ ذي

 سامفاي ًلني ابُوا جنُس َا ثالٍ َُالع.اًريهن مؾازاٍ لكوازالهخاي 

 

 اذا تربافا خازا اهخازا الٍن :خازا مًسوحِىن فاهَان ًػ حصنيا جنُس -٣

A.  افاتَال جنُس َا جصوفا هوثوزان ًػ لكهيااتن سفصيت هوثوزان ماهوس َا مااك خازا مًسوحِىٌَا

و سامفاي جصس ََ س خالٍ اًخو  ابزو ذي سوحِىن ذؽان هوثوزان حصس حوث ذي َُالًؾىن ذًو

اذوء مِياميل  –ًوتري سامدَي ذي اذوء  ابء ذي اٌيس سامفايخازا ذي ماسووىن نسالام 

ساما اٍص ًػ  –ابُوا جنُس َا ثالٍ َُالع مؾاًري جصساما ثَاك اكيل ًوتريان ااتو سامفاي ًلني 

جنُس َا ثالٍ اٍص سامفاي ًلني ابُوا ًوتري ااتو فاهَاهَا ذي اؼاكث ذان ذي هوًوز ذؽان 

 َُالع.

B.  اهخازا الٍن فاهَان ًػ حصنيا جنُس ذي نيجَػ مااك خازا مًسوحِىٌَا اكالو جنُس َا جصوفا

اذوء مِياميل ثَاك  –ذي اذوء سامفاي ًوتري ذؽان الًو ذي اٌيس اٍص ماسووىن نسالام ابء 

ًلني جنُس َا ثالٍ َُالع ااتو فاهَان ًػ حصنيا جنُس اكيل ًوتريان ااتو ذي ًوتريي سامفاي 

وز   ذؽان اٍص سامفاي ًلني ابُوا جنُس َا ثالٍ َُالع.ذي اؼاكث ذان ذي هًو
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 هطَحة ابة الزاؽان مصوهوك

مياَنن ًػ كوت٬ًػ كوتتخول ممًَََك فِم حامؽة  –تخول  هطَحة نفسا حامؽة : فازا حامؽة سوفِا  ٬اك 

 ٬والاوفون ابهاميَن ك ذااهَا ذان ذي ماَن ساخا متفاثَا ٬ثَساء موذاٍ حصفؾازوٍ ٬نخلوى ان ًػ كوت

مام ًػ  ٬فصاثوزان ذامل حامؽة –مٌطاؼيت فصاثوزان ٬ذؽان ممًَََك فِم حامؽة ًػ كوت حهتاذ ا  ذان ا 

ذان  ٬ابُاكن مصاسا شىوز مٌجاذي حامؽة ًػ تُسا طاؽة ٬ثَساء مصاسا جصاث ٬ثَساء مؾطَة

 هَالي ًػ ًوُوز. –ذان ممفوايي هَالي ٬طاؽة اًخو مصوفااكن نئوهخوؽان ًػ فول مصاسا ابُوا

حهتاذيحامؽة سوفِا مؾصيت ذان فِم ابُوا   ٬حامؽة ذي الزاع مصوهوك٬ذي ذامل حامؽة ذي ا 

مامان حهتاذ اك  ذؽان كصان حسًر ابُاكن ممفصهواث ذان ثَساء جصثًذاؽان ٬الزاؽان اًين مصوفااكن ا 

ٌسُِا كصان  تُسا مِحاجىن جصاباكي ماخام  ٬ابايك ممحاوا هصوسااكنس حاة مصوهوك اًخو٬حسًرا 

ميفوثًَيس ذان اكؼىوان وِامِالن ذان خاهني ذان  ٬رساؽان خاهخوع ٬فِاهَت سفصيت اكؼىص ا 

ًخو  ٬جصازيت حصماسوك َدَدائِرْ  ٬الئني –الئني  ََ هللا سساؼاكن َدَدائِْر ا  زسول. ذي الزاع اًو

 جصذاسازاكن 
ّ
َِ َوَسّلَّ هللاِ  لَ وْ سُ زَ  نَّ ذًَي : ا َْ َ اَز.  نْ بَ  َض كَ  َضَّلَّ هللُا ؽََ اَز َواَل ِِضَ  زواٍ اجن ماخةاَل ِِضَ

َِ َوَسّلَّ سسوؼىوَُا َزُسْوَل هللِا ب زثُِا : َْ َ ََ ب ذا جصاث ذان َضَّلَّ هللُا ؽََ مؾحمكي ابُوا ثَساء تًو

 ممرباحاكن. 

ََُْىِة . . . ال ًة ۞ اوْ . . . َواَلثَُْلُ  ٍُُْكْ ِاََل اٍهتَّ  ٩٩٥سوزت اًحلصت ِتبًَِْس

 ب زثُِا : ذان خاؽاهالٍ اكمو ساكًَان مٌجاثوُاكن اتؽان اكًَان )ذٍصي اكًَان( ذامل هصوسااكن.

ُم اًَْرَحائَِر . . . ال ًة ّصُِم ؽََهَْيِ َحاِث َوُُيَ َِّ يي ًَُُِم اًطَّ  ٩٥٧سوزت ال ؼصاف . . . َوُُيِ

ابيك مٍصاك ساكال ًػ ابيك مٍصاك ساكال ًػ ابئَم ذان مؾحصام اكن ذان هللا مؾحالل اكن ب زثُِا : 

 توزوك.

َضاؽَُة اًَْماِل 
ّ
اكن س حاة مؾىوَناكن اوواع اوهخوك سسواثو ذان حواك حصماسوك ا ًػ تُسا مٌميحًو

 ٢٦سوزت اال رساء ا ۞صً ٍْ شِ حْ ثَ  زْ شِّ حَ  ثُ اَل وَ جصذاسازاكن ذًَي :  ٬ابايك هصوسااكن

 ُامدوزاكن )ُازاتمو( ذؽان توزوش. –ذان خاؽاهالٍ اكمو مؾِامدوز ب زثُِا :

َؤاِل.  َت اًسي َضاؽََة اًَْماِل َوَنْْثَ
ّ
َِْي َوكَاَل َوا ٍَ ًَُُكْ زاََلًًث ِك نَّ هللَا َنِص

ّ
 زواٍ اًحزازيا

َِْي َوكَاَل ذان مَِا ب زثُِا : سسوؼىوَُا هللا ممحيجي اوهخوك اكًَان ثَاك فصاكزا :  ًَااكن ُازات  –ِك

 ذان ممفصابايك فصاتايب ن.
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حهتاذ اذلس لل  ٬مااك حامؽة ُازوش طاؽة ذان زضا ساما  –اًين فازا حامؽة سوذاٍ ساما ذؽان ا 

حهتاذ الزاؽان مصوهوك از اذلس لل ح٬طاؽة ذان زضا مك هللا ذريا. ذان سوفااي ذي فِمى ابُوا ا 

حامؽة  ٬ماس ََ سسٍىِتذان موالى حامؽة  ٬املصحومموالي سمان تفب  امام حاح هوز حسن  اًين

حهتاذ اًين سوذاٍ ٬ماس ََ مالزاث ال ساكزاع اًين هوء ماس ََ  ٬حامؽة اي طاؽة اي زضا ٬جصخاالنا 

يىت مصوهوك٬اذا امام ذائصاٍ ًػ ماس ََ مصوهوك ماالٍ هطَحة ذى ُاذافان  –ماالٍ  ٬ثَساء تُسا جُص

مسحويي خاؽان  –فوهوء مسحويي  ٬افا –ثَساء افا  ٬اكالو سامفِان ماس ََ مصوهوك ٬ؽة ايحام

و سامفاى حصاؽان(. جصازىت خالش امام ذائصاٍ حصس حوث موالى  –ؼَسًػ )خاؽان حصاع  ذًو

حهتاذ ك مريان ابة الزاؽان مصوهوك. ٬ساكزاع ثَساء طاؽة اذاف ا  ثَساء مرنميا ثَساء زضا حُص

حهتاذ ٬وهَي ًػ دِاهةجصازىت اًخو  مام٬جصازىت ثَساء طاؽة ٬ؼيخاىه ا  ماىت  ٬جصازىت ثَساء فواي ا 

مام ذائصاٍ ًػ ماس ََ مصوهوك ُازوش ثوتة. ٬خاََُة فؾوزوش  ٬مااك وهَي اي ٬اكالو ماس ََ اذا ا 

مام ٬مدَؿ اي ٬اي يىت مصوهوك ٬سوفِا الفوزان الؼسوع نفسا تفب  ا  مااك  ٬اكالو ماميع ثَساء تُسا جُص

مام ذائصاٍ  حهتاذ اًين سوفِا ذي حصميا ذؽان ُاىت  ٬اهن ذي مًسودذافوب هَا س حااكي ا  زضا ذان ا 

ػ جصنة. اذلس لل حزامك هللا ذريا.      –ذي طاؼىت هصَن هللا. مواك   (٢٠٠٦/ ٤)مواك هللا فاًز

 

مامان نفسا حامؽة ُضَؾَفاءْ   هطَحة ابة ابهخوان مسحاهو ذازي اك 

سِوتوؽان سامفاي ذؽان ساؽة اًين ذامفاك هٌصسُس اٍىوهويم ًػ مالهسا هطَحة نفسا حامؽة : 

ََ ماشازااكث مٌؾاٍ هحاواٍ حصماسوك ذي ذالامِا اذالاٍ اوزاع ىىصي هَخا ماس ََ ذٍصاسااكن   –اًو

مامان ممرٍباكن  وزان اتؽان/ ابهخوان نفسا وازاك حامؽة ًػ حصنيا اوزاع حامؽة. مااك اك  ذامفاك اًو

ًخو ثمي ضؾفاء -,Rp 25.000حصس حوث جصوفا اوواع س حاايك  فؾاثوز ذان فؾوزوش ٬فصحِوا. اوهخوك ا 

ذٌسا ذان ذائصاٍ سوفِا هصخا هَاث مووحوذاكن ابهخوان حصس حوث جصوفا ذي ثَؾاكث لكومفوك 

ذان ذي جٍصاكن نفسا حامؽة ٬ابُان مااكَنن فوهوك الئني اي جسوهوفِا اوواع حصس حوثجصاش ب اتو 

سوفِا مرنميا ذؽان ُايت س ياع ذان فازا حامؽة ًػ مٌسافاث ابهخوان حصس حوث ًػ جصحق مرنميا اي. 

ْس ُمْجِِسْ زضا رسات  ُِ ذازي فوساث اذالاٍ س حااكي . اذافون فذوجنوك مؾىوَناكهَا جسازا ُمْز

 جٍصىوث :
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 ( ًػ فًصو ذي ابهخو ب هخازا الئني :٩

  خا وىوزاؽان فاؽان . ٬ًػ فِموازاك حامؽة  حصثُة سامدوع ذان ذي ساهس َاكن مٌسًز

 ملاٍ ذان حصنيا امؽة ًػ ك ذاان اٍىوهومَِا حPHK / ماات فٌجاُازاين سَِؾاك وَِالؽان

 وىوزاؽان فاؽان .

  اًحري –حامؽة ًػ هصخااي اًحري(EBER-EBER) ابهوالن وجَي سَِؾاك ثَساك تُسا ٬

 ابهخوان. فاؽان حواك ذى جصى الىك ذان وىوزاؽانهوالاكن 

 . فازا فذاىن وجَي ًػ ثَساك تُسا فاهني سَِؾاك وىوزاؽان فاؽان 

حامؽة ًػ سفصيت حصس حوث ذى ابواٍ اًين ثَساك جصحق مرنميا ابهخوان مسحاهو  –( اذافون حامؽة ٢

 ذازي فوساث :

  اَنك ُازي اي سوذاٍ ذي حوهويف  –ثوا ذالام حامؽة ًػ هحوثوُان سِازي اوزاع ََ  –اًو

 اَنك اي.

 ساِف ذان اكمدَػ. ٬ماس ََ ممفوايى زوماٍ ٬حامؽة ًػ مٌجاذى فذاىن 

 ٬فازا مدَؿ ذان مدَغة ثواكسان  ََ  ٬ااتو ذٌسا ٬لكومفوكسوذاٍ ذى حوهوِف ابملؾصوف اًو

 ااتو ذائصاٍ اي.

  ازاك اهخازا الئني ًػ ثَساك  سفِسا موثوزTV٬فازا حامؽة ًػ ماس ََ ممفوايي ُازات تيسا ًػ جُص

 مٌجاذي الاث اوهخوك جىصخا.

مامان نفسا ضؾفاء ذى ذائصاٍ/ ذٌسا/ لكومفوك ٣ سوفِا ذي سامفاٍاكن ( ابهخوان فوساث/ اك 

تخول نفسا ًػ جصحق مرنميا. اذافون سالئني ًػ جصحق مرنميا ذى الزاع مموثوع ذؽان  –تخول 

خَموث ذان س حااكًَا. اًؾاثالٍ اًين ب ذالاٍ ب ماهة  –خَامث  ٬مٌََف ٬مٍصاكايسا٬ب السان ب فافون

مامان ب اكز ساما   ساما تُسا جصخاالن الجناز ذان جصنة. –ذازى اك 

ن شاء هللا ٤ وزان اتؽان/ ابهخوان اًين ا  ااكن جصالجنوث سالما هٌصسُس اٍىوهوىم ( اًو

هسووس َا سوذاٍ ممحاًم ذان حامؽة حصحوهويفجصالؼسوع ذان افاتَال اٍىوهوىم  مااك ٬ هحوثوُاهَاا 

 ابهخوان اًين ذى ُيدِاكن.

ػ جصنة.٥ مامان : مسواك هللا فاًز ََ اك   ( ابهخوان اًين ذى ذؽاءاكن اًو
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مواك  –هطَحة اًين سوفِا ذى حصميا ذؽان ُاىت زضا ذان ذى هصخااكن ذؽان هَة هصَن هللا مواك 

ػ جصنة  ( ٢٠٠٩/ ٤)     اذلس لل حزامك هللا ذريا.       ٬هللا فاًز

 

 SIMابة حامؽة ًػ مؾيسازاي نيسازاان جصموثوز ثَساك ممحاوا 

حهتاذ ابة  حِاك حصخاذي مطَحة/  SIM٬اوزاع حامؽة ًػ َنًم نيسازاان جصموثوز ثَساك ممحاواا 

ََ فؾوزوس َا حهتاذ اًخو ساكزاع ذي  ٬وجالاكب ن سامفاي مايت ثَساك ذي ضاليت اًو مااك ا 

مام نفسا حامؽة اذالاٍ س حااكي جٍصىوث: َمًُْسوْد. اذافون ََنِِسْ اي  حهتاذ ذان فصامواتن ا   س حااكي ا 

مكوذًَان ٬سوزت نيسازاب ن –/ سوزت SIMجصموثوز ثَساك ممحاوااكالو اذا حامؽة َنًم نيسازاب ن 

سساؼىن حامؽة حصس حوث ذي ساهس َىن  ٬حصخاذي مطَحة/ وجالاكب ن سامفاي مٌَؾاكل

مااك حٌاست حصس حوث سوفِا ذي ضاليت/ ذي زاموث ذؽان ابئَم  ٬ًامي ابتَا ابًم٬سامدوؼَا ابًم

 . جصذاسازهن ذًَي :

َِ َوَسّلَّ هللاِ  لُ وْ سُ زَ  الَ كَ  الَ كَ  تَ صَ ٍْ صَ ُُ  ِبْ بَ  نْ ؼَ  َْ َ ا اكَ جَ  رْيٍ مِ بَ  ُكِّ  ػَ مَ  ُُكْ َْ ََ ؽَ  ةٌ احِ وَ  اذُ َِجِ اًْ َضَّلَّ هللُا ؽََ  وْ بَ  نَ صًّ

ًَْىَدائَِص.ربًّا مٍ َِ ْس مُ  ُكِّ  َف َْ ذَ  ُُكْ َْ ََ ؽَ  ةٌ دَ احِ وَ  تُ اَل اًطَّ ا وَ صً احِ فَ  َي ا ْن مَعِ
ّ
 زواٍ ب تو ذاوذ .اَكَن َبْو فَاِحًصا َوا

ََ ب ُي وازج اي/ لكوازاك اي / فالؼاكزان حصس حوث اذافون هساالُان سوفِا ذي نفازيه اًو

حهتاذ اًين سوفِا ذي حصميا ذؽان ُايت زضا هصَن هللا. مواك  SIMسخساز تُِااي  مواك هللا  –. ا 

ػ جصنة . اذلس لل حزامك هللا ذريا.   (٩٩٩٩/ ٧)      فاًز

 

 حصاوساهيس حوال تيل ذالام مسجسابة الزاؽان 

خاُواكن نفسا حامؽة ابُوا وىِااتن ًػ ذي الزاع ذالام مسجس ب ذالاٍ حصاوساهيس حوال تيل  ٬ذًرًب

حوال تيل ٬ابًم ذالام جٍك ثساز ماوفون ذالاٍ جٍك وجَي سفصيت حوال تيل كصب ن٬ابزاع

حوال تيل ٬حوال تيل ساُام ٬ماخاالٍ –حوال تيل ماخاالٍ  ٬ُميفوَنن حسًر ٬حسًر ثساز

هووي ذان س حااكًَا.  ٬مااكَنن سفصيت خاخان٬توساَن مسّلحوال تيل PDO٬تيل حوال  ٬اكًَيسز

ًخو تواكن  UB٬ابة ثَىس ذاٍصاُان ممحاخا MPPS UB٬ب ذافون وىِااتن  مؾايج ابة جتازت ا 

ًخو٬حصاوساهيس حوال تيل ََ ذي الهواكن ذالام مسجس. هصخاهن هصَن هللا مواك  ٬مااك ذازي ا   –تًو

ػ جصنة اذلس لل حزامك هللا ذريا.  (٢٠٠٣/ ٩)   مواك هللا فاًز



11 

 

 ابة فؾمالن ؼحاذت سوفِا ذي ب مدََاكن ذازي نخة اًس خة  

خاُواكن نفسا حامؽة  لكوازاكن حسًر ذي ًواز نخة اًس خة ًػ ذي  –ابُوا حسًر ذي جًص

مؾواحاكن/ ممربي سامؽاث ذي مشاوزتاكن ذان ضفة اي فوساث اًخو سوذاٍ ذي فصحميحاؼاكن/ 

 (٢٠٠٠/ ٦)حسًر نخة اًس خة . –ذان مموذاُاكن مفاُامان ذالام فؾمالن حسًر 

 

 حامؽة ذي الزاع حوال تيل سفِسا موثوز/ موتَي حوزاين

 

وع  –ابايك فصوساُاب ن ذامل ك ذاب ن هٌصسُس موهَدري ًػ جصنفاجناؽان اًين  فصوساُاب ن ثساز ًػ هًو

-PHKذؽان ب ذااي  PHK٬ذان اكزايوان اي ابايك ًػ نياًػ ثوثوف سَِؾاك ابايك  ٬ثَاكز/ ابؼىصوث

PHKخان٬ب دص اي ثٌُساك هصميَيال سامنني مصاخاًَال٬ًينا  ٬فٌجازاُان ٬فصامفواكن ٬ايئُذو فٌجامرًب

فازا حامؽة ًػ ب اكن ممحيل موتَي/ مااك ذازي اًخو ٬وجاُااتن الئني اي –ذان وجاُااتن  ٬فٌَفوان

خااؽان سامفاي هَخا نيا ٬سوزت اي –تخول ثََيت مؾياي سوزت  –سوفِا تخول  ٬موثوزسفِسا 

 هَخا ممحيل ابزاع ثَساك تياز.اكزا  –ااتو هَخا حصساؼىوث فصاكزا اكزا ثَفو ب اتو 

 

 فٌجالسان ابة ابهَان اجن اًسخِي اي ساكت فطصت

حهتاذ هطَحة  ََ ذي ساكت فطصت ابهَان اي ذامل مفحاهَان نفسا حامؽة ا  جٍصاكن اكالو فاذا اجن اًسخِي تًو

اجن اًسخِي ساكت فطصت مااك مفحاهَان اي اكالو ب وزاع اي ثَساك ب ذا ٬واكذو مفحاهَان ب وزاع اي ماميع ب ذا

 ََ واكذو اي ساؽاث حصاباتش اياًخو مفحاهَان ساكت فطصت اًخو اًؾاثالٍ ابُوا ذي س ميفان. ثَساك تًو

ب ذافون ابهَان اجن اًسخِي اي ساكت مال واًوفون ٬ؼَس اًفطص س حَومرتابيك ُازوش سوذاٍ سَساً

ََ ؽامي فاذا واكذو مفحاهَان  اوزاع اي ثَساك ب ذا مااك ابهَان اجن اًسخِي سوفِا ذي س ميفان اًو

ب ذا اوزاع اجن اًسخِي مااك سوفِا ذي جصي واكذو  –سواكذو ذائصاٍ KUذي ثَدِف اكن ذائصاٍ 

ساثو اتُون حق اجن اًسخِي ُازوش سوذاٍ ُاتُس المداث اي ذامل  –ابملؾصوف ذان سالمداث 

َخِحْق )ًػ جصحق مرنميا( .ذي   (٢٠٠٠/ ٩٩)    ابهَىن نفسا ُمس ْ
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 فٌجالسان ابة مسافص ًػ مؾصخاهن ضالت جؾة

جؾة ذان تُسا ضالت جؾة مااك ثَساك حامؽة ًػ تفصهَان/ مٌجاذى مسافص فاذا ُازى  –حامؽة 

ََ مٌجمػ  ذى جػ ذؽان س حاة ثَساك اذا ذًَي اي ضالت جؾة ٬ضالت جؾة ذؽان ضالت ؼرصتًو

مااك ٬ًػ مسافص فاذا ُازى جؾة اًخو ثَساء ضالت جؾة ثخاِف ضالت عِصاكالو حامؽة ٬ضالت ؼرص

ََ مٌجمػ ضالت عِص ذؽان ضالت ؼرص جصذاسازهن ذًَي :  تًو

تََاو ثَساك ضالت فاذا وكذو جح وذاع هىب محمس ضَّل هللا ؽَََ وسّل وكوف ذى ؼصفة ُازى جؾة 

 جؾة ثخاِف ضالت عِص ذى جػ ذؽان ضالت ؼرص.

َِْص ُُثَّ َاكَاَم فََطَّلَّ اًَْؾرْصَ َوًَْم ًَُطّيِ تَََُْنَُما َشُْئًا ذامل حسًر ذى حصاؼىن :  َن ُُثَّ َاكَاَم فََطَّلَّ اًغي ُُثَّ َبرَّ

 .) زواٍ مسّل ِف نخاة احلج ابة جحة اًيىب ضَّل هللا ؽَََ وسّل (

 . ضَّل هللا ؽَََ وسّل اذالاٍ ثوهخوَنن ذازى هىب اًىن  سوفِا ذى نخاُوى ابُوا فٌجالسان

 

 فٌجالسان ضالت وحص  

ََ ذى هصخاهن ٩ ذى ادص ماالم ثخاِف فاًَػ اواتما  ٬ذى ثؾاٍ ماالم٬ذى اوال ماالم( ضالت وحص تًو

اَكَن ًُْوِحُص  ىَت مَ  ةَ شَ ائِ ؾَ ًِ  ُت َْ كُ  الَ كَ  قٍ وْ ْسُ مَ  نْ ؼَ جصذاسازهن ذًَي :٬ذى هصخااكن ذى ادص ماالم

 َِ َْ َ َ كَاًَْت ُكَّ رِِلَ كَْسفََؾَي َبْوحَصَ َزُسْوُل هللِا َضَّلَّ هللُا ؽََ َّ  لَ وَّ اَ َوَسّلَّ ىى هَتَ اىْ  نِ ًىِ وَ  ٍُ صَ ب دِ وَ  َُ طَ سَ وَ وَ  يِ َْ اٌَ

َحِص. وِ  ََل اًسَّ
ّ
ٍُ ِحنْيَ َماَث ا  زواٍ ب تو ذاوذ نخاة اًطالتْحُص

( َبفَْضََْا ضالت وحص ذى هصخاهن ذى ادص ضالت اٌََي/ ضالت هتجس/ ضالت حصاوحي. جصذاسازهن ٢

ِي ِوْحصً  َْ َّ َ كَاَل اْحَؾَُوا َبِدَص َضاَلِحُُكْ اِبٌَ َِ َوَسّلَّ َْ َ َص َؼِن اًيَِّبِّ َضَّلَّ هللُا ؽََ  ا.ذًَي : َؼِن اْجِن مُعَ
 زواٍ ب تو ذاوذ

َْيِ  َّ  ملطوذ اي : ضالت اٌََي/ هتجس/ ضالت حصاوحي . ٬ًفظ َضاَلِحُُكْ اِبٌَ

س خزازت ٬ضالت جسخِحاكالو هَخا ابؼون ماالم  ُازوش ثَساك  ٬ضالت حفظ٬ضالت حاخة ٬ضالت ا 

 ذي ثوثوف ذؽان وحص .
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 هطَحة ابة ثَْؾزًَِة

حهتاذ نفسا حامؽة فازا حامؽة سوفِا سالًو  ًػ ذي جٍصاكن جصشىوز نفسا هللا ب اتش ُساًة هطَحة ا 

مٌخايف  ٬هواحدان ذامل حامؽة –مٌخايف هواحدان ٬نفسا هَخا مسوا ذؽان مرنثُداكن ؼحاذت نفسا هللا

حهتاذ ٬طاؽة نفسا هللا مام ًػ ثَساك مؾطَة  –طاؽة نفسا زسول ذان طاؽة نفسا ا  حهتاذ ا  ذان ا 

 ٬مسوا حامؽة اًخو اذالاٍ ساوذازا٬ذان سوفِا ذي نخاُوي ابُوا سَوزٍو حامؽةجصمشاوزت . 

ميان ًخو سساما حامؽة ُازوش تخول ساوذازا الُري ابطن ذهَا ب دصت. ٬ساوذازا ا  تخول  –اوهخوك ا 

هصوهوَنن ذان وىومفااكن. حِاك اذا حامؽة ًػ سساع ساهَت سوفِا ذي حؾوك ذان ذي مٌجااك 

ذان ٬تُسا ضرب ذان مرنميا كسز هللاساهَت ذي جصي هسمحوُان ذان لكوازاكاي  ذؽاءاكن ب اكز ًػ

فازا فؾوزوش ًػ مٌَؾاكل ذهَا سوفِا حامؽة  ذان اكالو ب ذاحامؽة ًػ مٌجؾوك مٌسافاحاكن فاُاال. 

خاُواكن  ًػ مٌَؾاكل ذهَا َنما . . . . . . . . . . . . . . . . . . اي ابُوا ب ذا حامؽة نفسا حامؽة ممرًب

. . . . . . . . . . ؽالمة . . . . . . . . . . . . ذي مااكماكن خام . . . . . . . . . . . ذي مفااكمان 

اذاف حٌاست حصس حوثاوهخوك مٌسااتؼينفسا فازا حامؽة مااك ذي ب جنوزاكن  ة حُص  ٬/ ؽالايث/ ثؾًز

ًخو  مٌسافاث فاُاال ًػ ثساز جصذاسازاكن ساتسا ب اكز حامؽة٬ب ذالٍ ذامل زاؼاك مٌخايف س ية هبمسوا ا 

َّ  نِ مَ : ضَّل هللا ؽَََ وسّل زسول هللا   مٍ َِ ْس مُ  تَ اسَ يَ جَ ؾَ حَ اث
ّ
ًَُطَّلَّ ؽََهَْيَا  ىتَّ حَ  َُ ؾَ مَ  نَ اكَ وَ  اابً سَ دِ احْ وَ  اَنً مَ ًْ ا

َ وَ  َُ ٍَْصِحُػ  اَِنَ فْ ذَ  نْ مِ  غَ صُ فْ ً َّ ه
ّ
اَطنْيِ فَا اٍط ِمثُْي ُبُحٍس ِمَن اْلَْحِص ِتِلرْيَ كَْدَي  َوَمْن َضَّلَّ ؽََهَْيَا ُُثَّ َزَحػَ ُكي ِكرْيَ

اٍط .  َُ ٍَْصِحُػ ِتِلرْيَ َّ ه
ّ
 زواٍ اًحزازيَبْن ثُْسفََن فَا

)َبَمص س حااكي َذْؼَوت اِبًَْحال ذامل حامؽة رسات هصوهوَنن ذان وىومفااكن ذان حواك اوهخوك مٌجااك 

ٍىوث ابُوا هَخا اوزاع حٌاست حصس حوث ذي سىِخاز لكوازاك هَخا نفسا مشازنة َمْؾُصوف(  حامؽة ا 

ذان حٌاست اي سوفِا ذي زاموث ًػ ابًم فصهياثني نفسا لكوازاك حٌاست حصس حوث.  ٬سوؼاكواتَال 

ًخو ذؽان ثوهخوَنن كصب ن حسًر. ب ذافون خازا مصاموث سسواي   ايًخو : رشط  ٤ب ذا حٌاست ا 

 ذي نفاين/ ذي توؼىوش -٢  ذي سوحِاكن -٩

 ذي مااكماكن/ ذي كرب -٤  ذي ضاليت  -٣

 س حااكي جٍصىوث :ب ذافون فٌجالساهَا 

اكفوز ابزوش ذان ذي خامفوزي  ذؽان ذاون تَسازاب ٍصاي ذي خامفوزي خازا مماهسٍاكن :  -٩

ََ ذي فاؼىو ََ ذي ًخاواكن ذي ب اتش مِجا/ ابؼىو/ متفاث مماهسٍاكجن  ٬ذان حٌاست اي تًو ياست. تًو
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ؾاكن. حٌاست ذي توحوزاكن هوثوزان اي  –مكوذًَان هوثوزان / ذي حًصيخاؼاكن ب اتو توًََ ذي مرًي

ب ذافون خازا وضوء ذي ابسٍو )تواكن ذي وضوىن/ ثَساك ذي وضوىن( ب ؼىوات  –ب ؼىوات 

اكهََا س حالٍ ذازي نفاال سامفاي  ٬اكَنن ذي ابسٍواكهََا س حالٍ ذازي نفاال سامفاي ممحاسٍو : 

ًخو مكوذًَان ٬نريي ذي ابسٍو ذي سريام سَوزٍو ابذاهَا سامفاي ذي ابسوٍ ذؽان سسوذاٍ ا 

ََ ًامي اكيل زاات ٬جصس ََساتون ماهسي سامفاي  ََ ثَاك اكيل زاات تًو  ًػ فٌخَػ اكجنَي.تًو

ََ ذؽان اكٍن مؾىفاىن/ ممحوؼىوش : ذي ب وساُااكن خازا  -٢ ََ فوثََ تًو زاؼاكف ساثو تًو

 ََ ذان ناممفوان ًػ فٌخَػ حصثوثوف زافاث مَهياث ك ذاب ن ذان  ٬زاؼاكف ثَاكزاؼاكف ذووا تًو

ٍاكث  ٬ثَساك لكهيااتن ٍاكاتن ثَاك ب اتو ًامي ذان ذي ا  اكالو ابذاهَا  ٬. اذافون فؾىوَنب ن اكفاشا 

ََ  ٬ب فا –اكفاش ثَساك ب فا ابًم ثَساك ذي جصي ماس ََ  اتيف اكالو ابذاهَا ًواك لكواز خاٍصان تًو

 اكفاش جسوهوفِا . ذي جصي 

مام اي  –خازا مٌطالىت : اكالو حٌاست اليك  -٣ اكالو حٌاست اي  ٬حٌاستجصاذا ذي ب زاٍ نفاال اليك ا 

مام اي جصاذا ذي ب زاٍ ثؾاٍ حٌاستواهُذا   .  ا 

خازا مؾوتوز/ ممااكماكن : حٌاست ذي ماسوواكن ذازي ب زاٍ اكيك )سالاتن( ك ب زاٍ نفاال )ب واتزا( 

ؾاكن ٬ّلََّ سَ وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ ضَ  هللاِ  لِ وْ سُ زَ  ٍكَِّ  مِ ََّل ؽَ وَ  هللاِ  مِ ْس ثِ ذؽان ممحاخا :  مكوذاين حٌاست ذي مرًي

 ذان اتَل نفاهَا ثَساك اوساٍ ذي تواك.٬واكَنن/ مؾِاذاف كدٍك

ثياع خاؽان ذي ابوا الزي ذان خاؽان  ٬كدوزان سوفِا ًػ ابئَمخازا ممحاوا/ ممَىول حٌاست ك 

 هوًون ذامل فصخاالَنن ماؤفون ذي كدوزان. –هوًون  ٬زاماي -زاماي 

ًين :  جصذاسازاكن حسًر ذي ابواٍ ا 

 يَ زَ سَّ حَ 
ّ
ُِ صَ جْ ا ا َشاُم ْجُن ًُْوُسَف  َنَ رَبَ ذْ  بَ َس وْ مُ  نُ جْ  مْيُ ا  الَ كَ  اءٌ طَ ؼَ  يِنْ رَبَ ذْ اَلَ كَ  هُْ رَبَ ذْ بَ  جٍ ًْ صَ حُ  نَ اجْ  نَّ بَ ُِ

َ وْ مُ ِْ مَ  تَ اسَ ٌَ حِ  اٍش حَّ ؼَ  نِ اجْ  ػَ مَ  َنَ َضْ حَ   ّلََّ سَ وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ ضَ  ِبِّ اًيَّ  ةُ خَ وْ سَ  ٍِ شِ َُ  اٍش حَّ ؼَ  نُ جْ ااَل لَ فَ  َف َسِ ثِ  ةَ ه

 فَ 
ّ
ا  فاََلحَُزْؼزُِؼَِاَزفَْؾُُتْ هَْؾَشَِا ا رَ ا َُ  فَ َواْزفُُلْوا َواَلحَُزًْزًُِْو

ّ
َّ ا َ  ِبِّ اًيَّ  سَ يْ ؼِ  نَ اكَ  َُ ه َِ َوَسّلَّ َْ َ ِجْسٌػ اَكَن َضَّلَّ هللُا ؽََ

ًَِواِحَسٍت .  ًِثََماٍن َواَلًَْلِسُم   زواٍ اًحزازيًَْلِسُم 

فاذا واكذو ماالم ثَساك لكهيااتن سفي ٬زوماٍ لكوازاكايسوفِا ذي  ٬ذان س خالٍ حٌاست ذي مااكماكن

سىساز اوموع حامؽة ًػ ذي هََري خااك ب اتو  –ذي زوماٍ لكوازاكاي ب ذا حامؽة مااك ذي اوساُااكن 
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ة  –جنااكىن اتمو اوموع سوفِا ثَساك لكهيااتن سفي ذان اوهخوك  – ذازي اتمو ًػ ذااتع ثؾًز

اذاف حٌاست. ٬لكوازاك حٌاست  (٢٠٠٧/ ٧) سوفِا ب ذا ًػ مامنين. اًخوالٍ خازا فصامواتن حُص

 

 ذوا دطحة جؾةجصذؽاء ذي ب هخازا فٌجالسان ابة 

َا اذافون زحوؽاهَا س حااكمياَن جصذؽاء ذي ب هخازا ذوا دطحة جؾة اًخو توًََ.  ٬مٌوزوث مٌلًو

ًين :  حصس حوث ذي ابواٍ ا 

َرا َضِؾَس اًِْمْيرَبَ ٬ظٍفْ ََ تِ  ذَ اوُ ذَ  وْ تُ بَ  اٍُ وَ زَ وَ 
ّ
َُِس ا ُطُة ُدْطَحَخنْيِ اَكَن ََيْ ُن ُُثَّ ًَُلْوُم اَكَن ََيْ َحىتَّ ًَْفُصَغ اًُْمَؤّرِ

َُِس فاََلًََخََكَُّم ُُثَّ ًَُلْوُم فََِْرُطُة .  فََِْرُطُة ُُثَّ ََيْ

َشا َبنَّ َحاَل اًُْجَُْوِش  َُ َِْس ِمْن  ُخِف َِ َواس ْ ِْ َم ِف َ  َِ ِْ فِ  َس ًُْ َ  نْ ىِ ًَ  ٬تنَْيَ اًُْرْطَحَخنْيِ اَل الَكَ َ  نْ بَ  يٌ فْ ه  هللاَ  صَ نُ شْ ً

َ  وْ بَ   نخاة ادلؾة ٥٩٦/ ٢ِف فذح اًحازي اًّ . رِس  ٍُ وْ ؼُ سْ ً

تََاو ذوذوك هب دطحة ذؽان ذوا دطحة ازثُِا : ذان اتو ذاوذ ثالٍ مصواًة اكن ذؽان ًفظ : 

ن تََاو جصذٍصي مااك تََاو دطحة مكوذاي٬سَِؾاك مؤرن مَِساٍاكن ب ران اينخَاك ثالٍ َنئَم مٌرب 

 جصدطحة اليك .جصذٍصي الهخاش مكوذاين تََاو ٬تََاو ذوذوك ذان ثَساك جصتَجازااين وذمك

ًين :  ذي اهخازا ذوا سسوؼىوَُا نخَاك َدِطَْة ذوذوك ذان ذي امدَي فائست ذازي حسًر ا 

رهص ذان مٌَاذااكن اذااي ثخايف ذي ذالام حسًر اًين ثَساك  ٬افا -دطحة ذاي ثَساك جصتَجازا افا 

 جصذؽاء نفسا هللا جسازا ساماز.

جصذؽاء/ جصرهص نفسا هللا نخَاك دطَة ذوذوك ذي اهخازا ذوا دطحة  ٬ذازي فٌجالسان ذي ااتش

.ََ  ٢٠٠٦/ ٧          اًخو تًو

ًخو ب ذالاٍ ذؽاء ذي ب هخازا ذوا دطحة جؾة هصَن ذي ذؽاء ذي ب هخازا ذوا دطحة ًػ ب ذا ثوهخوَنهَا  ا 

ًخو  ٬ذوا دطحة جؾة ب ذا وكذو مس خجاتةب هخازا  ب ذافون ذؽاء ذي ب هخازا ذوا دطحة ُازي زااي ا 

 ٢٠٩٠/ ٩         ثَساك ب ذا ثوهخوَنهَا .

 

سان/ ذؽاء ًص  فٌجالسان ٍو

س اس خغفص هللا ًص هللا ب نرب x٣٣٬اذلس للx٣٣٬س ححان هللا ٬اهت اًسالم . . . . . اٌَِم x٣ذؽاء/ ٍو

xس ًػ دطوض ذي ابخا س خالٍ ضالت واحة . اذافون ٣٣ ًص ًخو ذؽاء/ ٍو . ذان سرتوس َا ا 
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ضالت س ية الئًَِا   -اًرتاوحي ذان ضالت س خالٍ ضالت س ية سفصيت س خالٍ ضالت هتجس/ ضالت 

س سفصيت حصس حوث ذي ااتش. مااك  ًص ًخو هب ثَساك فصَنٍ ممربي حوهخٍو فااكي ذؽاء/ ٍو ذازي ا 

س س خالٍ ضالت س ية س َال ًص س/ ذؽاء الئًَِا ساخا  –ُاك  مؾىوَناكن ٍو ًص سسواي ذؽان ٍو

 ٩٩٩٩/ ٩        ناممفواهَا ذان هحوثوُاهَا . 

 ابة فٌجالسان جسوذ سِو

ًخو  ب ذااي ُااي ذي ذامل ضالت ًػ ذي هصخااكن نخَاك حصخاذي ًوفا ب اتو وَكريوان ذامل جسوذ سِو ا 

ًخو اكالو هَخا هصااكن ضالت .  نفسا حُك ب ضي اي/  مؾصخااكن جسوذ سِو هَخا مكحاًَاكنمااك ذازي ا 

ب اتو جسوذ  ٬جسوذ ضالت مٌوزوث مٌلول اي ذازي تفب  حاح هوزحسن املصحوم ايئُذو ممحاخا ابخاب ن

ََ ذان حص.  –سِو اتهفا ممحاخا ب فا   (٩٩ُاالمان  ٩٩٩٨اتُون  ٩)ٍهياث ثَم توالن ب فا حواك تًو

 

 ابة تيسٍصا مرياٍ فوثََ

حهتاذ نفسا حامؽةهطَحة  ممفوايي تيسٍصا مرياٍ فوثََ حامؽة زوماٍ اتؼاك ثَاف  –سوفِا ثَاف  ٬ا 

ثساز ُازي  –ُازي ذان س حااكي توذي ًوُوز هَخا فاذا ٬ثَاؼَا ساكيلذان ذي ًؾاكيف ذؽان 

ًيسوهُس َا ذان الئني َنس َوَنل سفصيت ذامل  فوتََم ا   -زاؼاك ُازي اوالع اتُون مكصذٍاكب ن ًز

اوهوزان ذان  CM٬60 CM 90  فون تيسٍصا حصس حوث اوهوزان فاجناعب ذا ٬سوفِا ذي فاساع ٬الئني

ذان اكالو ثَساك واكذواي ٬ًػ ابئَم ذان ثَساك ًوهخوزذازي اكٍن ذي اوساُااكن  3Mثَؾًك ثَاع

 ٢٠٠٨/ ٨ذي س ميفان ذؽان ابئَم. مفاساؽان سوفِا 

 

مام ثمي ابخاب ن ذائصاٍ سوفِا مٌَؾاكحاكن ابخاب ن  مام ضالت  –اي ا  رن اوهخوك ا  ًػ سوذاٍ مٌسافاث ا 

مايم ضالت  مؾا 

مام ضالت ذي ذائصاٍسِوتوؽان ذؽان ابايهَا الفوزان ًػ ذي حصميا فوساث   ٬ذٌسا ٬ابُوا فازا ا 

رن اوهخوك ؼامييم حصايات ماس ََ ابايك ذامل  ٬لكومفوك ًػ سوذاٍ ذي ثُس ابخاب هَا ذان ذي جصي ا 

سوفِا معي مااك ثمي ابخاب ن ذائصاٍ مسفوزَناكن . فصانخَم ابخاب هَا ابايك وىوزاؽان ذان فًصو ذي 

مام ضالت جسازا جصاكالضاحل اوهخوك جعَم ذان ممحيايه  س حَوم ثمي  ٬رسات مٌَؾاكحاكن ابخاب ن فازا ا 

ًخو ذي هطَحةاكن ذائصاٍ اليك . سالئني  –ابخاب ن فوساث ثوزون نسائصاٍ  مام ضالت ا  نفسا فازا ا 
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رن ذازي فوساث سوفِا  ناممفوان سالًو جصوساُا ذزش ذان مٌَؾاكحاكن ًػ سوذاٍ مٌسافاحاكن ا 

ًين : ًؾاثالٍ ذًَي ذامل حسًر ذي ابواٍ ا   ابخاب هَا . ا 

ًِِىذَاِة هللِا . . . احلسًر .    زواٍ مسّلًَُؤمي اًَْلْوَم َبْكَصُؤُهْ 

 

  FM سوازا ًػ ممااكيابة فؾصاش 

مشاوزت ٬مشاوزت نسامل٬مااك ذامل سدِاف فؾاحِان ٬ذامل زاؼاك مٌَؾاكحاكن فٌجااكب ن تطاهة

ََ ممااكي فؾصاش سوازا ًػ ٬اوزاكهُسايس ذان ب خازا الئني ًػ ب ذا اووسوز تطاهة اي ثَساك تًو

موهُذوز/ ذي ساذاف هصَن موذاٍ ذي اتهفا اكتي(  FIMااتو WIRELESS )MFمؾىوَناكن لكومداع 

 تُسا ممحواك تطاهة . خازاك خائٍو سَِؾاك  ذازي

 

سًت ذان ًُس َػ  ابة فذوجنوك ابيك حامؽة ًػ  (leasing)ب اكن مؾامدَي هًص

حهتاذي ذامل حامؽة : فازا حامؽة ًػ ب اكن ممحيل ابزاع ذؽان  سًت ب اتو ًُس َػ ذي ا  سُسدمي هًص

 nonب اتو ملحااك نئواؽان رشًؾة bank – bank syariah سوفِا مالًوي 

perbankan٬سفصيت هوفصايس رشًؾةBMT ب اتو الؼسوع ك ٬الئني -ذان الئنيdealer - 

dealer ٢٠٩٠/ ٨ ذؽان سُسدسم رشًؾة .ًػ مٌجوال 

 

 فٌحالسان ثًذاع ُازي زااي ًػ جصثفااتن فاذا ُازي جؾة

ََ ثَساء ضالت  ٬ذؽان ُازي جؾةجصثفااتن  افاتَال ؼَس ال حضى اًخو مااك ذي جصي مكوزاُان تًو

اذافون حامؽة ًػ ذاكث ذؽان ذان ابيك حامؽة ًػ ثَساء ضالت جؾة واحة ضالت عِص. ٬جؾة

 ٬حصواتما ًػ ؼومفََم ذي سىِخاز مسجس٬ذي فااكي ضالت جؾةمسجس ًػ تَاسا  –مسجس 

حهتاذي ثخاف  ٬ثَساء تفصهَان ٬ثَساء ُوخان ًحاث ٬ثَساء ساهَت ٬اكالو ثَساء اذا ؽشز ذي ا 

 جصذاسازاكن حسًر ذي ابواٍ اًين : ٬هب حواك ثخاف ضالت جؾةس حااكمياَن  ٬ضالت جؾة

  نْ ؼَ 
ّ
َ كَ  ىِّ امِ اًشَّ ٍَكَ مْ  زَ ِب بَ  نِ جْ  ِش ايَ ا َو ٌَْسبَُل َسًَْس جْ اً ُُ  الَ كَ  مَ كَ زْ بَ  نَ َشِِْسُث ُمَؾاِوًََة ْجَن َبِب ُسْفَِاَن َو

َ ِِف اؾَ مَ ذَ احْ  نِ ٍْ سَ َْ ؼِ  ّلََّ سَ وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ َط اٌَِِ  لِ وْ سُ زَ  ػَ مَ  َث سْ ِِشَ بَ  َ  الَ كَ  مٍ وْ  ً َِْف َضيََػ كَاَل  .مْ ؾَ ه كَاَل فََى

َص ِِف اًُْجُمَؾِة  َس ُُثَّ َزدَّ َْ . َضَّلَّ اًِْؾ ََُطّيِ َ فََْ  )زواٍ ب تو ذاوذ يف نخاة اًطالت(فََلاَل : َمْن َشاَء َبْن ًَُطَّّلِ
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ايش جن ب ب زمٍك ذاي جصاكات : ب هو مِاهس َاكن ب زثُِا :  ة جن ب ب سفِان ذازي ا  جصاتاي نفسا ًسس مؾاًو

اؼاكو مِاهس َاكن جصساما زسول هللا ضَّل هللا ؽَََ وسّل ذامل سِازي جصهومفول جن ب زمق : ب فااكٍ 

س مٌجاواة : اي ة جصاكات : ٬ذوا ُازي زااي؟ ًس س مٌجاواة : اباكمياَناكٍ هب جصتواث؟ مؾاًو هب ًس

ابزاع س َافا ًػ تََاو جصساتسا :  ٬جؾة انمكوذاين هب ممربي مكوزاُان ذي ذامل  ٬ضالت ؼَس

 س َالُاكن. مؾِيسايك اوهخوك ضالت جؾة 

ُُ ِب بَ  نْ ؼَ  َ  نْ ؼَ  تَ صَ ٍْ صَ   َِ َوَسّلَّ َْ َ َّ بَ َزُسْوِل هللِا َضَّلَّ هللُا ؽََ َ ِِف  ػَ مَ ذَ احْ  سِ : كَ  الَ كَ  َُ ه َفَمْن اهِ سَ َْ ا ؼِ شَ َُ  ُُكْ مِ وْ  ً

ُؾْوَن.  َنَّ ُمَجّمِ
ّ
ٍُ ِمَن اًُْجُمَؾِة َوا  )زواٍ ب تو ذاوذ يف نخاة اًطالت(َشاَء َبْحَزَب

جصساتسا : ذازي ب تو ٍُصصت ذازي زسول هللا ضَّل هللا ؽَََ وسّل سسوؼىوَُا تََاو ب زثُِا : 

ًينذي ُازي سوؼىٍو ثالٍ جصهومفول ذوا ُازي زااي  –سوؼىٍو  مااك ابزاع س َافا ًػ ٬اكًَان ًػ ا 

ًػ جصجؾةان.                           اوزاع  –اكيم اوزاع مؾِيسايك ثَساء جؾة ان مااك حوهوف ابهََا ذان سسوؼىوَُا 
  ٢٠٠٩/ ٩٩ 

 

 فٌجالسان ثًذاع فصانخَم ضالت جسخِح

فذخاخ  –حىدريت اال حصام  اكيل  ٩٥جسخِح  –سوزت  –اًفاحتة  –ثَْسَمٍَك  –ممحاخا ثؾور   -ذؽاء ا 

َ اًَْؾِغمْيِ  –زهوع  –حىدري  – ْحَحاَن َزّبِ ؼخسال  –اكيل  ٩٠جسخِح  –اكيل  ٣ممحاخا س ُ َػ  –ا  مَسِ

 ٍُ َس ًَِمْن مَحِ َّ زَ  –هللُا  ْحَحاَن –جسوذ  –حىدري  –اكيل  ٩٠جسخِح  –سُ مْ حَ اًْ  َِلَ ا وَ يَ ت ممحاخا س ُ

ََاْلَْؽََّل  ِّ ممحاخا َزّةِ  –ذوذوك ذي اهخازا ذوا جسوذ  –حىدري  –اكيل  ٩٠جسخِح  -اكيل  ٣َزت

ـِْفْصيِل  َ اْلَْؽََّل  –جسوذ  –حىدري  –اكيل  ٩٠جسخِح  –اكيل  ٣ا ْحَحاَن َزّبِ  -اكيل  ٣ممحاخا س ُ

جصذٍصي ثَساك  –اكيل  ٩٠جسخِح  -ذوذوك  –ابؼون ذازي جسوذ  –حىدري  –اكيل  ٩٠جسخِح 

اكالو واكذو ابؼون ذازي جسوذ تَوم ممحاخا حىدري مااك واكذو جصذٍصي ممحاخا ٬اوساٍ ممحاخا حىدري اليك

ذان زوؾاث حصب ذري ذوذوهَا الؼسوع حتَة ب ذري  ٬زوؾاث ٤اًين ذي هصخااكن سامفاي  –حىدري 

و  اكيل حصوش سالم. ٩٠مكوذاين ضَواث ذان ممحاخا جسخِح  ٬ذان ممحاخا جشِس ) حتَة ( ذًو

 ٍة ُْ وَ  وْ تُ بَ  الَ كَ :  ٣٠٩ُاالمان  ٩حزء فٌجالسان اًين ذي حصاؼاكن ذالام حسًر اًرتمشى 

َّ بَ  هللاِ  سِ حْ ؼَ  نْ ؼَ ةَ مَ سْ  زِ ِب اَ  نُ اجْ  وَ ُُ  زِ ٍْ ِز ؾَ اًْ  سُ حْ  ؼَ ىِن رَبَ ذْ اَ وَ  َ :  الَ كَ  َُ ه َ زَ  انَ حَ حْ س ُ ثِ  عِ وْ نُ  اًصي ِِف  بُ سَ حْ ً  مْيِ غِ ؾَ اًْ  ّبِ

َ زَ  انَ حَ حْ س ُ ثِ  ذِ وْ جُ اًسي  ِِف وَ  َّ  حُ حِّ س َ ُُ مَّ  زُ ًثً اَل  زَ ََّل ؽْ اْلَ  ّبِ  .اِث حَ ِْ خِ ْس اًد
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 فٌحالسان ضالت جسخِح فاذا ُازي جؾة

ََ ضالت س ية ًػ ثَساء ذى ثًذواكن وكذوايضالت جسخِح اذالاٍ  ََ س َاع  ٬فايك ُازى/ تًو تًو

 ََ وكذو اساًاكن خاؽان جصثفااتن ذؽان وكذو حصالزاع ايئُذو ٬حواك فاذا ماالم ُازىُازى ذان تًو

اذافون ضالت جسخِح ًػ ذى وكذو ثؾاٍ ُازى ذان وكذو حصتيام اي مااتُازى.  ٬حصتَدِا مااتُازى

حهتاذى مٌجالع دطحة ُازوش سوذاٍ سَساى.  الهساَناكن ذى مسجس فاذا ُازى جؾة ذى ا 

ًؾَيان اوزاع حامؽة اوهخوء مؾمي اكن ذان مسب ٌك ضالت جسخِح والوفون فاُاال اي فو  ل ذان اك 

 ساثو اكَل ساخا. ُاايَنمون سِازى سامالم مٌوزوث س ية اي  ٬حواك فول

 

 فٌجالسان ثًذاع مامنين ضالت س خالٍ ضالت ضحح ب اتو س خالٍ ضالت ؼرص

ََ مامنين ضالت اي اوزاع ًػ نخَؾاكالن ضالت  ٬ضحح اي ب ولحامؽة ًػ ضالت  –ابيك حامؽة  -٩ تًو

حامؽة ضحح. ثخايف اكالو ضالت ضحح اي سوذاع حصاع اتَنٍ ثَساك توًََ مامنين ضالت اي اوزاع ًػ 

حامؽة ًػ سوذاٍ ضالت ؼرص ب ول ) مااتُازي  –حامؽة نخَؾاكالن ضالت حامؽة ضحح. جىِخو فوال 

ََ تَوم هوهَػ (  ٬ماس ََ ثَؾًك جصس ََ مامنين ضالت اوزاع ًػ نخَؾاكالن ضالت حامؽة ؼرص. تًو

ََ مامنين ضالت ث  خايف اكالو ضالت ؼرص اي سوذاٍ ب دص ) مااتُازي سوذاٍ هوهَػ ( مااك ثَساء تًو

ًخو ضالت س ية.اوزاع   ًػ نخَؾاكالن ضالت حامؽة ؼرص. ب ذافون حامؽة ًػ مامنين حُك ضالت اي ايا 

 

 جىِخو فوال ضالت حٌاست . -٢

ََ مٌطاليت حٌاست س خالٍ ضالت ضحح ٬حامؽة ًػ ضالت ضحح اي ب ول –حامؽة  اكالو ضالت ٬تًو

ََ  ٬ضحح اي سوذاٍ حصاع اتَنٍ وجوايل اكالو سوذاٍ  ٬مٌطاليت حٌاستس خالٍ ضالت ضحح ثَساء تًو

ضالت ؼرص اي ب ول حامؽة ًػ  –ذان حامؽة سان مااتُازي سوذاٍ ثَؾًك. حصتُت مااتُاًز

ََ مٌطاليت حٌاستتَوم هوهَػ(  ٬جصس ََ ٬ثَؾًكماس ََ )مااتُازي  الو اك ٬س خالٍ ضالت ؼرص تًو

ََ مٌطاليت حٌاستضالت ؼرص اي مااتُازي سوذاٍ   ٬مؾوهَػ مااك س خالٍ ضالت ؼرص ثَساء تًو

 وجوايل اكالو مااتُازي سوذاٍ حصتيام . 
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ًين : –جصذاسازاكن ذًَي   ذًَي ذي ابواٍ ا 

 يٌ خُ  زَ اَل اَلَ لَ فَ  ٍُ سَ حْ  وَ يّلِ َط  ًُ اًل خُ زَ  رَصَ تْ بَ  ّلََّ سَ وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ ضَ  هللاِ  ولَ سُ زَ  نَّ بًَ ِّ زِ سْ زُ اًْ  سٍ َْ ؾِ سَ  ِبْ بَ  نْ ؼَ 

 َ َُ ََّل ؽَ  ُق سَّ َط خَ ً َ َط ُِ ا فَ شَ    زواٍ ب تو ذاوذ.  َُ ؾَ مَ  يّلِ

َ وْ َي ضِ صْ مَ  الٌ خَ ي زِ سِ يْ ؼِ  سَ ِِ شَ  الَ كَ  اٍش حَّ ؼَ  نِ اجْ  نِ ؼَ  َ  ِبَّ اًيَّ  نَّ بَ  صُ ي مُعَ سِ يْ ؼِ  اهُْ ضَ زْ بَ وَ ه َِ َوَسّلَّ َْ َ َضَّلَّ هللُا ؽََ

َ  تِ اَل اًطَّ  نِ ىى ؼَ َنَ  َ ىتَّ حَ  حِ حْ اًطي  سَ ؾْ ت َ وَ سُ مْ اًشَّ  َق َْشُ  ج ا يَ زَ سَّ حَ  الَ كَ  ذٌ سَّ سَ ا مُ يَ زَ سَّ حَ  َة صُ غْ  ثَ ىتَّ حَ  رْصِ ؾَ اًْ  سَ ؾْ ت

 ا .شَ هِبَ  ٌش  َنَ يِن زَ سَّ حَ  الَ كَ  اٍش حَّ ؼَ  نِ اجْ  نِ ؼَ  ةَ ََ اًِ ؾَ اًْ ابَ بَ  ُت ؾْ مَسِ تَ اذَ ذَ كَ  نْ ؼَ ةَ حَ ؾْ شُ  نْ ؼَ  يَ ُيَْ 

 واٍ اًحزازيز

ُ تُ ا بَ يَ زَ سَّ حَ  َّ  بَ ِب بَ  يِنْ زَ سَّ حَ  الَ كَ  نَ مَ ًْ بَ  نِ اجْ  سِ احِ وَ اًْ  سُ حْ ا ؼَ يَ زَ سَّ حَ  الَ  كَ مْيٍ ؾَ و ه َ كَ  ةَ شَ ائِ ؽَ  ػَ مَسِ  َُ ه ِ وَ  ْت اً ي اّلَّ

اَلِت َما حََصَنَُِما َحىتَّ ًَِلَي هللَا هبِِ  ةَ َُ رَ  ا ِمْن َوَما ًَِلَي هللَا ثََؾاََل َحىتَّ زَُلَي َؼِن اًطَّ َواَكَن ًَُطيّلِ َنِثرْيً

ْنَؾَخنْيِ تَْؾَس اًَْؾرْصِ  َِ كَاِؽًسا ثَْؾيِن اًصَّ  ا يِف مَ هيِْ َِّ َط ًُ اَل ا وَ هْيَ َِّ َط ًُ  ّلََّ سَ وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ َض  ِبي اًيَّ  نَ اكَ وَ َضاَلِث

ةي َما َيَُ سِ جِ ْس مَ اًْ  َِ َواَكَن ُُيِ ِذ َِّي ؽَََّل ُبمَّ  زواٍ اًحزازي.  مْ َْنُ ؼَ  ُف فِّ َمَزافََة َبْن ًَُلث

َ  تِ اَل اًطَّ  نِ ىى ؼَ َنَ  ّلََّ سَ وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ َض  ِبَّ اًيَّ  نَّ بَ  يِلٍّ ؽَ  نْ ؼَ    رْصِ ؾَ اًْ  سَ ؾْ ت
ّ
ْمُس ُمْصثَِفَؾٌة.  الَّ ا  َواًشَّ

 زواٍ ب تو ذاوذ
الَّ َبْن حَُىْوَن ا

ّ
اَلِت تَْؾَس اًَْؾرْصِ ا َ َؼِن اًطَّ َِ َوَسّلَّ َْ َ ْمُس َؼْن ؽيَِلٍ كَاَل َنَىى َزُسوُل هللِا َضَّلَّ هللُا ؽََ ًشَّ

َضاَء هَِلًَِّة ُمْصثَِفَؾًة .  َْ َ  زواٍ اًًسايئت

 ِتًَْت َبِب َسَََمةَ بَنَّ َسًًََْة حوًطح اْجنِ  انَ َِ فْ سُ  ِب بَ  ْبِ يَ مْحَ اًصَّ  سِ حْ  ؼَ ََل وْ مَ  ٍَكَ مَ صْ  حَ ِب بَ  نِ جْ  سِ مَّ حَ مُ  نْ ؼَ 

َِْت َوَطاِزٌق َبِمرْيُ اًَْمِسًْيَِة  َ اهِتَ اسَ يَ ِبَ  يِتَ اُ فَ ثُُوفِّ ْحِح فَُوِضَؾْت تِ اَل اًطَّ  سَ ؾْ ت ِ كَاَل  اًطي ِْػ َواَكَن َطاِزٌق اِبًَْحِل

ََِِا ًَُغَُِّس  ُْ َص ًَُلْوُل ِلَ ْحِح. كَاَل اْجُن َبِب َحْصَمٍَكَ فََسِمْؾُت َؼْحَس هللِا ْجِن مُعَ  اِبًطي
ّ
ي َط ثُ  نْ ا بَ مَّ ا  ََّل وا ؽَ َ

 وَ  نَ اْلَ  ُُكُ حِ اسَ ٌَ حَ 
ّ
 زواٍ ماِل اجن ب وس يف املوطب  . ُس مْ اًشَّ  ػَ فِ ثَ صْ  حَ ىتَّ ا حَ َُ وْ نُ رتُْ ثَ  نْ ا بَ مَّ ا

ٍ فِ َنَ  نْ ؼَ  َ كَ  صَ مُعَ  نَ جْ  هللاِ  سَ حْ ؼَ  نَّ بَ  ػ َ تِ اسَ يَ جَ  اًْ ََّل  ؽَ َّلَّ َط َُ اً َ وَ  رْصِ ؾَ اًْ  سَ ؾْ ت   حِ حْ اًطي  سَ ؾْ ت
ّ
زواٍ ا . هِتَ كْ وَ ًِ  َت َْ َِّ ا ُض رَ ا

 (         ٩٩٩٩/ ٩)                                     ماِل اجن ب وس يف املوطب  
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 UBفذوجنوء فؾَِخوؽان ساكت 

 سَِؾاك ذافاث ممحاهَاكناي سوذاٍ جصخاالن   UBذان UBمٌسٍٍصاكن ًػ سوذاٍذٌسا  –ذٌسا 

SHU اوهخوء فصحواؽاهَا ذان اهسًََا ٬معي ضاحل اي ٬ااتش وطاؼخاهَا٬نفسا مفَََم ساُام

مامان اًين حهتاذ اك  مام ذي شىوزى ذؽان اوخافان : ٬مالجنازاكن ا  ََ تفاء ا  اذلس لل حزامك هللا اًو

جصنة حالل ذان ٬زسىق ًػ ابايكموذاُان هللا ممربى اتمداُان  –: موذاٍ ذان ذى ذؽاءاكن ٬ذريا

َل ًوم اًلِامة .حامؽة اتمداٍ  UB - UBذان مسواك  الجناز ذان جصحاضي جصنة اكؼىو حامؽة ا 

ساكت اي نفسا ؽامي . ب ذافون ممحاايز ساكت سوفِا مرياُاكن ًػ سوذاٍ حصنيا هواحدان UB سالجنوثَا

 فؾَِخوؽان ساكت فصذااكؽان ب ذالاٍ :س حااكي فذوجنوء 

 ُازات ًػ واحة ذي ساكىت ايئُذو :

حصماسوك ٬اوهخوك فصذااكؽان سالما ساثو اتُونى فواتز ذهطاة ذان سوذاٍ ُازات ًػ سوذاٍ 

يجَاهَا  نئوهخوؽان ًػ تَوم ذي ب مدَي .  س حااكي جٍصىوث :ب ذافون فًص

اوواع ًػ جصاسال ذازي الئني ابئَم اوواع اكش ذان اوواع ًػ ذي ثَدِفاكن فسا فهياك  -٩

 موذال ماوفون ذازي ُواتع/ فِيجامان .

ماوفون ًػ تَوم ذي ابايز وجوايل cashابزاع ذااكؽان ابئَم ًػ سوذاٍ ذي ابايز هوهخان/  -٢

 ابزاع ثَدِفان.

 ًػ ثالٍ الهو ذي حوال َنمون مفحاايزاهَا تَوم ذي حصميا. فِواتع ذااكع ايئُذو ابزاع ذااكؽان -٣

 ايئُذوب ذافون ُازات ًػ ثَساك واحة ذي ساكىت 

هفٌخاٌزس -٩  ذى ب هخازااي جصوفا : ٬ُازات ا 

 ابؼوَنن/ ثوهو ٭

 ذ ل ل ٬حميحاؽان ٬زاء ٬فصالااتن اوساُا سفصىت ملازى ٭

 هومفوحص ذ ل ل ٬اكًىوالثوز ٬فصالااتن اكهخوز سفصىت مسني نخَم ٭

 اوهخوك تَااي ) تَااي اوفصاس َؤَنل (ُازات ًػ ثالٍ ذى لكوازاكن  -٢

 نيسازاب ن ًػ ذى هوَناكن ب وهخوك الكجنازان فصذااكؽان. ذان تواكن اوهخوك ذى فصحوال تََاكن. -٣

و ب ذا فٌجالسان  ُس اليك س حاة ذًو حويل اتُون فسا توالن ب ذااي هطَحة ب ًين ذي ثًو

فصذااكؽان حواك ُازوش ذي ساكيت ابُوا نيسازاب ن ًػ ذي هوَناكن اوهخوك الكجنازان ٩٩٩٩
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ًين س حااكي زالاث اي حهتاذ ا  ًخو ا  ػ مٌفؾة ذان  –هصخااكن هصَن هللا. مواك  ٬اوهخوك ا  مواك هللا فاًز

 جصنة . 
  (٢٠٠٩/ ٩٩)  

 

 فصىاكحان ) ابة هواًَان (هطَحة ابة نرتثُدان مسب ٌك 

 ٬ذان فصمفوانالىك  –فالؼاكزان اهخازا الىك  –فالؼاكزان هطَحة نفسا حامؽة : اوهخوك مٌجااك 

مياَنن. تُسا ذان الٍن س حااكًَا ًػ ٬ًفى ٬سريان –سري ٬مكؾطَة ان اكالو مصوساك نفِامن ذان اك 

مااك وَِالؽان سوزاك ثَساك حصاسا. ٬سامفاى حصخاذى فالؼاكزان حس تُسا خاثوٍ ذهَا ذان ب دصت

َخان  –ذان ممحاهخو هسوًَخان  ٬ثَساك ذى اًؾَياكنُال ًػ  –اوهخوك مؾَِيسازى ُال  هسًو

ان / فصىاكحان يان سوفِا  ٬مسب ٌك حجوذُو احل اي اوهخوك ممحاهخو مٌَؾاكحاكن معي ضمااك ثمي فصاكًو

ىاكخ ذان مامفو ىاكخ. حامؽة ًػ سوذاٍ واكذواي  –حوذٍو نفسا حامؽة  مؾوساُااكن مٌجاٍزاكن

ََ جسازا ب جناع ساَن ذازى ذائصاٍ ساثو  ََ جسازا فصمتوان٬نسائصاٍ الٍنتًو خازا ًػ  –خازا ااتو  ٬تًو

مفحَالان / فصامواتن نفسا ٬معي ضاحلمسوا اًخو سوفِا ذى هَاىت ًػ ثَساك مالؼاكز. الٍن 

 ةِ اؽَ فَ اًشَّ  يِ ضَ فْ بَ  نْ مِ زسول هللا ضَّل هللا ؽَََ و سّل : ساتسا خاؽان سامفاى هساالُان. ٬حامؽة

زْينَْيِ ِمَن اًيِّاَكخِ فََّػ شَ ٌُ  نْ بَ 
ّ
 زواٍ اجن ماخة٭تنَْيَ ااْل

وع ذوا اوزاع س حاهَان ذازي ازثُِا :  وؽان اذالاٍ افاتَال مًٌو اليك ذان  –اليك ]ًحََ اواتمااي فصثًو

 [مالجنازاكن فصىاكحان]ذالام مالهساَناكن ىاكخ [فصمفوان

 ْح فَ وَّ َتَ ََ َْ فَ تَ اءَ حَ اًْ  ُُكُ ٌْ مِ  اعَ طَ خَ اس ْ  نِ مَ  اِة حَ اًش َّ  ََشَ ؾْ مَ ايَ 
ّ
َّ ا َخِطْػ ٌْ مَ وَ  حِ صْ فَ َْ ٌِ  نُ َط حْ بَ وَ رَصِ حَ َْ ظي ٌِ ـَ بَ  َُ ه َّلْ ٌَس ْ

َُ َلُ ِوَخاءٌ  َّ ه
ّ
ْوِم فَا َِ اِبًطَّ َْ  زواٍ اًحزازى٭فََؾََ

وؽان مفوذا ابزاع س َافا ذي  اهخازا اكًَان مامفو مٌاكخ مااك مٌاكخ الٍ هصَن ازثُِا : واُاي هًو

ذان ابزاع س َافا ًػ تَوم مامفو فصىاكحان اًخو ًحََ ممجاماكن فاهساؽان ذان ًحََ مٌجااك فصخ. 

 َة ان/ سَن.ذازي مكؾط مٌاكخ مااك جصفواساالٍ هصَن فواسا اًخو تُسا مٌجااك 

رسات اوهخوك مٌجااك خاؽان سامفاى ٬اوهخوك مٌجااك نرتثُدان مسب ٌك فصىاكحان ذالام حامؽةذان 

مااك فازا فؾاثوز سوفِا ساؽاث ٬حصخاذى وَكريوان/ هساالُان/ فالؼاكزان ذي ذالام فصىاكحان
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ىاكخ ٬وَكريوان/ هساالُان/ فالؼاكزان س حاة اكالو سامفاى حصخاذىذان ثََىت. ُاىت  –ُاىت 

 ثَساك حص.اي 

اىه واَل اوهخوك مٌاكخ رس اذافون ًػ جصحق مٌاكخ اكن اذالاٍ واًََا ااتو اوزاع حامؽة ًػ ذى فا

ََ موهَي اكن/ ٬اكن مرياُاكن نفسا  ذان ابىك اوزاع حامؽة ًػ ثالٍ ذي فارساىه واَل ثَساك تًو

ََ واًََا .ساك َػ ث اوزاع الٍن ً  فصىاكحان مااكاكالو حصخاذي هساالُان  ذى فارساىه اًو

 جصذاسازاكن ذًَي :اتهفا واَل. جصازىت ىاكخ اي  ٬حُك اي ثَساك حصحصس حوث 

  خَ اكَ  ىِ اَل 
ّ
 زواٍ اتو ذاوذ٭َِلٍّ وَ  تِ الَّ ا

 ذؽان وَل.  ازثُِا : ثَساك اذا ىاكخ وجواَل

يان سوفِا تياز  ذؽان ؼوزوس ابة هواًَان خاًون فؾاهخني فوحصى تياز  –اوهخوك اًخو ثمي فصاكًو

 خالش اي. –جسالش 

مام هبوا  حهتاذ ا  هياكن اوهخوك مرنميا اذافون ا  فرياُان واَل اذالاٍ هَاىه هوات/ هَاىه ًػ ذى فصتٍو

ابىك ذائصاٍ فرياُان هواًَان (. هَاىه هوات/ هَاىه ذٌسا س خالٍ مرنميا ) ًػ مؾَجاجاكن اذالاٍ  ذٌسا

ذى  ٬ااكى هَاىهحالن فاهخاش س  ذان فٌامفِمٌجااك فطاهة تطاهة وهَي اي تُسا ذائصاٍ ًػ سىريااي  –

رن اوهخوك مرنميا فرياُان واَل/ مؾَجاجاكن ََ هَاىه هواتاي ذؽان رشط  ٬جصى ا  ذى نخاُوى اًو

ؼلس / فصىاكحانااكن ذى الهساَناكن حصاباتش ساثو اوزاع وهَي ساخا. ذان افاتَال ثخاِف ُااي 

و. اذافون اٌىس فصاتاياهَا اذالاٍ :نسوا خاًون فؾاهخني  ٬ىاكخ  سوفِا ذى اتاي حًصحََ ذاًُو

 ؟حصس حوث اذ ُوتوؽان حمصم افا ثَساكنسوا خاًون فؾاهخني  -٩

 ؟نسوا خاًون فؾاهخني حصس حوث اذ ُوتوؽان سوسوان افا ثَساك -٢

 ؟ذازي اوزاع الٍن افا تَومخاًون فؾاهخني فصمفوان حصس حوث سوذاٍ مرنميا المازان  -٣

 ؟سوذاٍ سَساي افا تَوم ٬ذي اتاياكن ابة فصحصاًَاهَاابيك ًػ خاهسا  -٤

 ؟ساما زضا افاتَوم –نسوا خاًون فؾاهخني حصس حوث سوذاٍ ساما  -٥

 ؟KUAذي اكفان فالهساَنان اَياة  -٦

 : [٥]ب ذافون حص اي فصىاكحان ب ذا ًامي 

 ساما زضا –الىك ذان فصمفوان ساما  –خاًون فؾاهخني الىك  -٩

 اذا واَل -٢
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 الىك -اذا ساهيس ىاكخ سسٍىِخَا ذوا اوزاع الىك  -٣

ن -٤  اذا ماش اكٍو

َياة كدول -٥  اذا ا 

 وهخٍو خازا مؾَجاجاكن ايئُذو :ب ذافوجن

ََ ثَساكممحاخا دطحة ىاكخ -٩ ََ ممحاخا شِاذت تًو  . ابىك نسوا خاًون فؾاهخني تًو

اوخافان : اَي  الىك ذى رساتى –جصخاابث اتؽان ذؽان فؾاهخني الىك مكوذاين ًػ مؾَجاجاكن  -٢

َ اَل فُ  مَ خُ حْ ىَ ىْ ن بَ اَل فُ  نَ جْ  نَ اَل فُ  اًل . . . َحاالًّ  صِ ِْمَ ن تِ اَل فُ  َت ًْ تِ ةَ ه الىك  –الىك . مكوذاين فؾاهخني / ُمَؤخَّ

مكوذاين ذى اوالؼى .زِ وْ شنُ مَ اًْ  صِ ِْمَ ًْ ا اِب َحَ اكَ ُت ىِ َْ دِ : كَ فرنمياان ذؽان اوخافان مؾوخافاكن كدول/ 

هسوهُس َا/ ابُاسا ذائصاٍ : ذؽان  اؼاكو سااي ىاكخ اكن ذؽان ن اَل فُ  نَ جْ  نَ اَل ساوذازا فُ ابُاسا ا 

ن جصوفا . . . ثوَنى/ اواتع. فاَُلهََة ِتًَْت فاَُلن  فصمفوان َنماسؤزاع  مكوذاين اذا ًػ ذؽان ماش اكٍو

ََ فؾاهخني الىك . ممحاخا ذؽاء ن ذى جٍصاكن اًو الىك نفسا فؾاهخني فصمفوان  –س خالٍ اًخو ماش اكٍو

 سامدَي ممحاخا ذؽاء :

ِحمْيِ  مْحِن اًصَّ ِ َزّةِ اًَْؾاًَِمنْيَ  –ِثْسِم هللِا اًصَّ َّ –اًَْحْمُس ّلِِلَّ  –سٍ مَّ حَ مُ  لِ  اَ ََّل ؽَ  وَ  سٍ مَّ حَ  مُ ََّل ؽَ  يِّ ضَ  مَّ ُِاٌَ

 َّ   مَّ ُِاٌَ
ّ
َّ  َِ َْ ََ ا ؽَ هَتَ َْ دَ ا حَ مَ  رَشِّ  ا وَ َُ رَشِّ  نْ مكَِ جِ  رُ وْ ؼُ بَ  وَ  َِ َْ ََ ا ؽَ هَتَ َْ دَ ا حَ مَ  رْيَ ذَ  ا وَ َُ ريَْ ذَ  ُِلَ بَ سْ  بَ ىّنِ ا  يِّ ضَ  مَّ ُِاٌَ

. سَساى.سٍ مَّ حَ مُ  لِ  اَ ََّل ؽَ  وَ  سٍ مَّ حَ  مُ ََّل ؽَ  ِ َزّةِ اًَْؾاًَِمنْيَ  َو اًَْحْمُس ّلِِلَّ

وَكريوان ذالام فالهساَنان ىاكخ ذالام. سامفاى حصخاذى فذوجنوك سوفِا خاؽان اًىن س حااكى 

ي ذان فساتاي فطاهة تطاهة ذى متفاث تخول ذى خااك ذؽان  –سوفِا تخول فالهساَناهَا  ًػ س خرًي

ي.  ػ جصنة اذلس لل حزامك هللا ذريا.  –هصخااكن هصَن هللا مواك حواك س خرًي  ٢٠٠٩ - ٣مواك هللا فاًز

 

 هطَحة ابة ويل ىاكخ

ًػ توالن  ابة فصىاكحانابة فصىاكحان فٌجالسان  س حااكيفصىاكحان هطَحة نفسا حامؽة ثًذاع 

ًخو  ابُوا : ٬الًو ايا 

حسًر ذي ابواٍ  –حسًر جصذاسازاكن  ٬زضاساما  –ُازوش ساما نسوا خاًون فؾاهخني  -٩

 ٭اًين : 
ّ
ُُ ابَ بَ نَّ ا َّ سَ  وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ ضَ  ِبَّ اًيَّ  نَّ بَ مْ ثَُ سَّ حَ تَ صَ ٍْ صَ   ُ مَ َ  صَ مَ بِ خَ س ْ  جُ ىتَّ حَ َلاَل اَل ثُْيَىُح اْلَّّيِ

ْرُنَا كَاَل َبْن جَْسُىَت فَ َْ نَ  وَ  هللاِ  لَ وْ سُ  زَ ايَ ا وْ اًُ كَ  نَ رَ بِ خَ س ْ  جُ ىتَّ حَ َواَلثُْيَىُح اًِْحْىُص 
ّ
 زواٍ اًحزازى. ا
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َّ ازِ َط هْ اْلَ اٍم سَ ِت ذِ ًْ تِ  اءَ سَ ًْ ذَ  نْ ؼَ ٭ َجَ ا سَ َُ ابَ بَ ِة ب نَّ ً  َّلَّ ضَ  هللاِ  لَ وْ سُ زَ  ْت ثَ بَ فَ ىَ ًِ رَ  ْت َُ ِص ىَ فَ زٌُة  ىَي ِِفَ ا وَّ

 زواٍ اًحزازىَُ .حَ اكَ ىِ ذَّ صَ فَ  ّلََّ سَ  وَ  َِ َْ ََ ؽَ  هللاُ 

ََ مَهياث خاًون ذي جصي اليك  –اليك س حااكي خاًون فؾاهخني ابُاكن  َا مكوزاُان تًو ٌسرًت ا 

 ابواٍ اًين :حسًر ذي اَن اتُواي س حااكميساما  –ااكز ساما 

ُُ ِب بَ  نْ ؼَ ٭ َّ سَ  وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ ضَ  هللاِ  لِ وْ سُ زَ  سَ يْ ؾِ خُ ٌْ ىُ اًَ لَ َْنُ ؼَ  هللاُ  ِِضَ زَ  تَ صَ ٍْ صَ   َّ بَ  ٍُ ربََ ذْ بَ ٌي فَ خُ زَ ٍُ اتَ بَ فَ مَ َ َُ ه

ُ لَ فَ  ازِ َط هْ اْلَ  نَ مِ ًت بَ صَ امْ  حَ وَّ زَ حَ  َ بَ  ّلََّ سَ  وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ َض  هللاِ  لُ وْ سُ زَ  اّلَِلَ  َث صْ غَ ه
ّ
َ ا  صْ غُ اهْ فَ حْ َُ ارْ فَ اًَ  كَ اَل اًَ ا كَ هْيَ ٍ

 
ّ
َ ا  فَ ا هْيَ ٍ

ّ
 زواٍ مسّل. ا ئًُ ْ شَ  ازِ َط هْ اْلَ  نُيِ ؽْ  بَ ِِف  نَّ ا

 جصذاسازاكن ذًَي :ُازوش اذا ويل اي ذامل فصىاكحان  -٢

  خَ اكَ  ىِ اَل 
ّ
 زواٍ اًرتمشى.  َِلٍّ وَ  تِ الَّ ا

 ب ذالاٍ :ًػ تُسا ماًَين ب ذافون ًػ تُسا مٌجاذي ويل/ 

 اليك –ذازي وسة اليك 

 تفاء ) اكهسوع ( -٩

َم ( –ساوذازا اليك  -٢  اليك اي تفاء ) فامان/فب ذي/فبً 

 اليك ) ًػ سوذاٍ ذًواسا/ابًؿ ( –ب َنك اكهسوع اليك  -٣

 اكهَم ذازي تفاء -٤

 اليك ساكهسوع –ساوذازا اليك  -٥

 اليك س حفاء –ساوذازا اليك  -٦

َم –ب َنك اليك  -٧  اليك اي فامان/فب ذي/فبً 

 اليك اي ساوذازا ساكهسوع ) نفوَناكن ( –ب َنك اليك  -٨

 اليك اي ساوذازا س حفاء –ب َنك اليك  -٩

 ذازي وسة فصمفوان               

ًحو –ساوذازا اليك  -٩ َم ( اليك اي ا   ) فامان/فب ذي/فبً 

ًحو -٢  اكهَم ذازي ا 

 اليك س ئُدو –ساوذازا اليك  -٣

 اليك اي ساوذازا س ئُدو ) نفوَناكن ( –ب َنك اليك  -٤
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ُُ اًيَّ  نَ مِ  رْيٍ ثِ نَ  سَ يْ ؼِ  ََل وْ مَ ٍس : اًْ َْ حَ ؼُ  وْ تُ بَ  الَ كَ ٭ ًة ذَ ّمِ ؾَ اًْ  نُ اجْ  وَ اِش   يِلي وَ اًْ َُ ٌَّ ىِ ًَ وَ  ٬ِِلَ شَ نَ  وَ ُُ  َس ًُْ َ  وَ اضَّ

 ًِ  َِلٍّ وَ  ُكي فَ 
ّ
ْ اْل  نَ مِ  ِِلَ رَ  اءَ زَ ا وَ مَ  وَ ّمِ ؾَ اًْ  نُ اجْ وَ ّمِ ؾَ اًْ وَ دِ اْلَ  نُ اجْ وَ  دِ اْلَ وَ ِة اْلَ  يُ ثْ مِ ٍُ اَل وْ مَ  وَ ُِفَ  انِ سَ و

 زواٍ اًحهيلىْم . ِِلُكِّ  ةِ حَ َط ؾَ اًْ 

َّ سَ  وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ ضَ  ِبِّ اًيَّ  نِ ؼَ ٭ َّ بَ مَ َ  ٩٦٤ض  ٤زواٍ امحس جن حٌحي ح .  َلُ يِلَّ  وَ اَل  نْ مَ  يِلي وَ  الُ زَ اًْ  وَ :  الَ كَ  َُ ه

 ويل حامك .مااك ويل اي ذي ااتي ثَساك اذا ويل حصس حوث  –مسوا ويلاكالو 

ََ موهَي اكىىفسا ًؾاذافون فالهساَناهَا  ربحق مرنميا س حااكي ويل اوهخوك مٌاكخ اكن فازا ويل تًو

ًخو :  ايا 

 هَايه هوات. -٩

 هَايه ذٌسا. -٢

 سؤزاع وهَي هَايه هوات. -٣

ػ جصنة –هصخااكن هصَن هللا مواك   مواك هللا فاًز

 (٢٠٠٣ - ٨)اذلس لل حزامك هللا ذريا

 

مام ًػ ملمياوزاع مسافص فٌجالسان ابة ضالت اي   )كرص( ًػ مب موم نفسا ا 

مام ًػ ملمي مام اي ساما ذؽان  –موالي حىدريت اال حصام جصساما  ٬مسافص ًػ ضالت اي مب موم نفسا ا  ا 

وان س خالٍ مٌسافاث ذوا زوؾة مسافص حصس حوث ثخايف ََ ٬سالم ذًو ًخو ثَساك تًو ثخايف اكالو ٬ا 

جىِخو فوال حُك اي ضالت ُمٌَْفصٌِذ )س يسٍصاين( حصفاهسا ذي الهواكن مااك تطي ضالت حامؽة اي/ 

مام ًػ ثَساك مسافص )ملمي( سؾاخا اوزاع مسافص مب موم  مام اي ذؽان ا  اكالو سوذاٍ مٌوؼىو ا 

ًخو ساما  –ذوا زوؾة ابزو حىدريت اال حصام َنهيت سالم اي جصساما مٌسافاث  مام اي ا  حزاك ذؽان ا 

مام  حهتاذ ا  ًين مسوا اذالاٍ ا  ََ. ا  ذالام ُال نرتثُدان ذان فٌَؾاكاتن اوهخوك مٌوحو ثَساك تًو

 ضالت جصحامؽة.

 

 ثؾور ذامل ضالتفٌجالسان ابة ممحاخا 

ًخو ُازوش ذي ابخا   ٬ثَاف زوؾة/ ثَاف ب اكن ممحاخا سوزت اًفاحتة –ثَاف ثؾور ذامل ضالت ا 

 ٧/٢٠٠٩  اكيل. ٤ثؾور اي جصازيت اكالو ضالت عِص ممحاخا 
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حهتاذي  ممفصابايك ممحاخا/ ًػ تُسا ابخا اًلصب ن سوفِا ساثو اي حامؽة  –ساثو  ٬ذامل حامؽةذي ا 

ذي زوماٍ ذان  –ذي زوماٍ  ٬اكهخوز -ذي اكهخوز ٬مسجس -هسزش اًلصب ن ابئَم ذي مسجس 

ًين ذي ملطوذ اكن اوهخوك:. متفاث الئني ًػ مموؼىِياكن حهتاذ ا   ا 

ميان فازا حامؽةمٌامداٍ نخحاالن  ٬( مٌَؾاكحاكن هَلِيان حامؽة٩ سَِؾاك تُسا ممحًَذَؾي ذٍصي  ٬ا 

تَُس ش َطان ذان مِالماحاكن ذٍصي هَخا  ٬هَخا  ذازي هصوسااكن ب دص سمان.ذازي هوذاان ا 

 مٌَؾاكحاكن ذزخة سوزاك هَخا.( ممفصابايك فاُاال اوهخوك ٢

 ( ممحواث َُسوف هَخا ًحََ ثياع )سىِية(.٣

 ًػ ابايك ذازي هللا.( مٌسافاحاكن زمحة ٤

ة اَل هللا سَِؾاك هللا ٥ وؽان ااكز كصب ن حسًر حامؽة تُسا ( مٌَؾاكحاكن ثََلصي ممربي فصثًو

 ٢/٢٠٠٨ جصحاضي ذان جصنة. ٬الجناز ٬سالمة ٬امان جصخاالن ذؽان

 

ََ اي ضالت كرص  اباتش موالي تًو

حامؽة تفصهَان ذؽان فصخاالَنن ًػ حِاك ذي متفٍو ذؽان خاالن اكيك هوزاع ًحََ ممااكن واكذو افاتَال 

 ٬مااك سوذاٍ ذي فصتوٍهياكن مؾصخااكن ضالت كرصkm 90ساثو ُازي ساثو ماالم ب اتو هوزاع ًحََ 

ايالٍ ب فاتَال سوذاٍ  هياكن اي اوهخوك ضالت كرص ا  زوماٍ ذؽان لكواز ذازي ب ذافون موالي ذي فصتٍو

فوالع ذازي ذمِىِان فوال افاتَال  ٬(km 4,5مِي ) هوزاع ًحََ  ٣خازاك هوزاع ًحََ ممنفٍو 

ماس ََ تُسا مؾصخااكن ضالت كرص س حَوم ماسوك ذٌسا اي والاوفون ذٌسا اي سوذاٍ تفصهَان 

ًين : –جصذاسازاكن ذًَي  ٬لكهيااتن  ذًَي ذي ابواٍ ا 

 َ ً َ َِ َوَسّلَّ َْ َ اَلَت َومَسَّى اًيَِّبي َضَّلَّ هللُا ؽََ َ وَ ا مً وْ اَبٌة يِف مَكْ ًَْلرُصُ اًطَّ  نُ اجْ وَ  صَ مُعَ  نُ اجْ  نَ اكَ ا وَ صً فَ سَ  ٍَكً َْ ً

َ مَ َْنُ ؼَ  هللاُ  ِِضَ زَ  اٍش حَّ ؼَ  َ زْ  بَ يِف  انِ صَ طِ فْ ًُ وَ  انِ رُصَ لْ ا ً خََّة َؼََشَ فَْصََسًا ذٍ صُ جُ  ةِ ؾَ ت  َويِهَ س ِ
 ) واًفصِس زالزة ب مِال واملَي ب زتؾة ب الف رزاع (

ُُ ِب بَ  نْ ؼَ  َ  ِبي اًيَّ  الَ كَ  الَ كَ  مْ َْنُ ؼَ  هللاُ  ِِضَ زَ  تَ صَ ٍْ صَ   َِ َوَسّلَّ َْ َ يي اِلْمَصَبٍت ثُْؤِمُن اِبلِل َضَّلَّ هللُا ؽََ اَل َُيِ

ٍَكٍ ًََُْس َمَؾَِا ُحْصَمٌة  َْ َ َت ًَْوٍم َوً ََْوِم اْلَِدِص َبْن جَُساِفَص َمِسرْيَ  زواٍ اًحزازى٭َواًْ

ٍَكٍ  َْ َ ِت ًَْوٍم َوً اَلُت يِف َمِسرْيَ  زواٍ اجن حٍصص٭َؼِن اْجِن َؼحَّاٍش كَاَل : ثُْلرَصُ اًطَّ
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 اٌَِِ لُ وْ يُ س  زَ  نَ اكَ 
ّ
َ ا َِ َوَسّلَّ َْ َ ( كي ااًشَّ  ةُ حَ ؾْ )شُ  اِِسَ صَ فَ  ةِ زَ اَل زَ  وْ بَ اٍل َِ مْ بَ  ةِ زَ اَل زَ  تَ رْيَ ِس مَ  حَ صَ ا دَ رَ َطَّلَّ هللُا ؽََ

 زواٍ مسّل٭نْيِ خَ ؾَ نْ  زَ َّلَّ ضَ 

َ بَ  نْ ؼَ  َ اٌَِِ لَ وْ سُ زَ  نَّ بَ ٍس و َِ َوَسّلَّ َْ َ َِْص اِب َطَّلَّ هللُا ؽََ َ زْ بَ  ةِ يَ ًْ سِ مَ ًْ َضَّلَّ اًغي ى شِ تِ  رْصَ ؾَ  اًْ َّلَّ ضَ ًؾا وَ ت

 زواٍ مسّل٭نْيِ خَ ؾَ نْ زَ  ةَ فَ َْ ََ حُ اًْ 

ًُْىْوفََة فََطَّلَّ َزْنَؾَخنْيِ ُُثَّ َزَحْؾيَا ا ٌَ حْ صَ دَ  الَ ي كَ سِ سَ اْلَ ةَ ؾَ َْ تِ زَ  نِ جْ  يِلِّ ؽَ  نْ ؼَ  ََل ا
ّ
ُن هَْيُغُص ا َمَػ ؽيَِلٍّ َوََنْ

َو ًَْيُغُص  ُُ  فََطَّلَّ َزْنَؾَخنْيِ َو
ّ
َ صْ لَ اًْ  ََل ا ُ اَل بَ  ا َلُ يَ َْ لُ . فَ  ةِ ً ْ َط  ه َ زْ بَ  يّلِ  ٭كَاَل َحىتَّ هَْسُذَََِا ؟ًؾات

 ٢٠٠٩-٤  زواٍ ؼحس اًصساق يف اجلامػ 

 

حهتاذ ابة   TVا 

مام ابايك مٌسافاث   ٬اوسوالن –اوسوالن  ٬الفوزان –الفوزان ساؽة ساكزاع اًين تفاك ا 

وزان –ابُوا اَنك  TVمسب ٌك   ٬ذي زوماٍ ثخاؼاك TVهوهخون  ٬اَنك اي فؾوزوش رسًػ لكًو

حوث ذؽان تفاك اي  –سَِؾاك اًحو  ٬فوالع ثؾاٍ ماالم ابُاكن حصثَسوز ذي زوماٍ ثخاؼاك اًحواي ًز

 ذي زوماٍ ثخاؼاك . TVيوهخون ثًذاع اَنك اي ًػ لكوًوزاه 

مام ممربي مك وزاُان/ ُزْدَطة نفسا فازا ذؽان اذااي الفوزان ذان اوسوالن حصس حوث تفاك ا 

ذي متفاحاكن ذي متفاث ذؽان رشط TV ذاٍصاٍ اوهخوك ممًَََك يهفؾوزوش حامؽة/ حصماسوك هَا

ثَساك ذي زواع اتمو ااكز ثَساك مٌجاذي سوزواتن حامؽة . اذافون  ٬دطوض/ ثَساك مِوًوك

 . TVزوماٍ سخِي هللا ثخاف ذص الزاع نمتفااتن  –فوهسوك حامؽة ذان زوماٍ  –فوهسوك 

 

 فٌَؾاكاتن فؾاماَنن نيسازاان جصموثوز

َخان اٍىوهويم  وجاُااتن ذي مشازنة ًػ مؾاكدة اكن مٌَؾاكثَا سِوتوؽان ذؽان مٌَؾاكثَا هسًو

حهتاذي ذان ذي هطَحة اكن نفسا ٬فصامفاسان نيسازاان جصموثوز ٬حصب واتما فٌجوزًَان مااك ذي ا 

جصب وساُا مٌَؾاكحاكن فؾاماَنن نيسازاان ممحاوا نيسازاان جصموثوز سوفِا ٬مسوا حامؽة ًػ ممفوايي

خاالن ممحاوا متان ًػ ذي ذؽان مٌسوتي اكن هوجني ذؽان هوجني زاُاس َا ااتو ذؽان جصموثوزاي 

 ٢٠٠٩-٩  سوزٍو مٌجاك نيسازاان اي . 
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 فٌجالسان ثًذاع فؾصثَان فلري ذان مسىني

ماو ثخايف ذاي ثَساك  ٬نفًصوان اي –اوزاع فلري اذالاٍ اوزاع ًػ ثَساك تُسا مٌجوهويف نفًصوان ٭

 ممفٍصهياحاكن مكالزااتهَا نفسا اوزاع الئني .مِيخا نفسا اوزاع الئني ااتو ثَساك ماو 

نفًصوان اي ذان ذاي  –اذافون اوزاع مسىني اايالٍ اوزاع ًػ ثَساك تُسا مٌجوهويف نفًصوان ٭

 مِيخا نفسا اوزاع الئني . –مِيخا 

 فؾصثَان اًين جصذاسازاكن حسًر اجن حٍصص جٍصىوث اًين : –فؾصثَان 

ُ وْ ا ًُ يَ زَ سَّ حَ  -٩   ِلِ وْ  كَ ٍس يِف ًْ سَ  نُ اجْ  الَ كَ  الَ ٍة كَ ُْ وَ  نُ  اجْ َنَ رَبَ ذْ اَلَ كَ  ُس و
ّ
َّ : )ا  اءِ صَ لَ فُ ٌَْ ِ  اُث كَ سَ ا اًطَّ مَ ه

ُي َحاَخةٍ  الَ . . . ( كَ  نْيِ انِ سَ مَ اًْ وَ  ُْ ٍَْن اَل ٌَْسبًَُْوَن اًيَّاَش َوُهْ َب ِ ٍُْن  ٬: اًُْفَلَصاُء اّلَّ ِ َواًَْمَساِننْيُ : اّلَّ

 ٩٧٩ض  ٩٠زواٍ اجن حٍصص يف ثفسرٍي ح ٌَْسبًَُْوَن اًيَّاَش . 

مِيخا نفسا ماهوس َا  –ًػ ثَساك مِيخا اوزاع  –اوزاع فلري ب ذالاٍ اوزاع  –ب زثُِا : اوزاع 

مِيخا  –اوزاع ًػ مِيخا  –اوزاع مسىني ب ذالاٍ اوزاع  –ذان اوزاع فاذاُال مٍصاك ممًصواكن 

 ماهوس َا .نفسا 

ُِ جَ مُ  نْ ٍح ؼَ َْ  جنَِ ِب بَ  نِ اجْ  نِ ؾَ زُ ازِ وَ اًْ  سُ حْ ا ؼَ يَ زَ  الَ كَ  زِ ٍْ ِز ؾَ اًْ  سُ حْ ؼَ  الَ ُج كَ صِ حَ ا اًْ يَ زَ سَّ حَ  -٢  اءُ صَ لَ فُ : اًْ  الَ كَ ٍس ا

 ِ َ اَل  نَ ٍْ اّلَّ ٍَْن ٌَْسبًَُْوَن .  ٬نَ وْ ًُ بَ ْس  ٌ ِ  ٩٧٩ض  ٩٠زواٍ اجن حٍصص يف ثفسرٍي ح َواًَْمَساِننْيُ : اّلَّ

 –مِيخا ذان اوزاع  –اوزاع ًػ ثَساك مِيخا  –اوزاع فلري ب ذالاٍ اوزاع  –ب زثُِا : اوزاع 

 مِيخا . –اوزاع ًػ مِيخا  –اوزاع مسىني ب ذالاٍ اوزاع 

ُس  -٣ زَيَا ُمَحمَّ َسكَاُث َحسَّ ََّما اًطَّ ه
ّ
ُس ْجُن زَْوٍز َؼْن َمْؾَمَص َؼْن كَذَاَذَت : ) ا ْجُن َؼْحِس اْلَْؽََّل كَاَل زَيَا ُمَحمَّ

َِ َسَماهَةٌ  ُح اًُْمْحَخاُح.  ٬ٌَُِْفَلَصاِء َواًَْمَساِننْيِ . . . ( كَاَل اًَْفِلرْيُ َمْن ِت َْ ِح  َواًِْمْسِىنْيُ : اًطَّ

 ٩٨٠ض  ٩٠ٍ ح زواٍ اجن حٍصص يف ثفسري 

 

َّ ؤَ ابة فؾصثَان مُ   فً

خاُواكن نفسا حامؽة ذي ب اتو ًػ ذافاث ساكت ابُوا ًػ ذي ملطوذ حصواتما فازا ؽامي  ٬ذي جًص

َّْف  اوزاع ابزو ًػ ذي ساهس َاكن هسوؼىوُان ذامل مؾايج ماسوواكن ك لكومفوك/ َبْضيَاف ُمَؤً

 ٢٠٠٤-٩٩ًػ سوذاٍ تَؾة.      تَؾة ماوفون ابئَم ًػ تَوم ٬اتُاف مفحٌُاب نماس ََ ذامل 
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 فٌجالسان ابة ابخاب ن ضَواث ذامل حتَة ب ول ماوفون حتَة ب دص

ُااي سامفاى ذى حصاؼاكن ابُوا ابخاب ن حتَة/ جشِس ب ول ماوفون حتَة/ جشِس ب دص ذامل حسًر 

ثخاِف مٌوزوث مٌلول اي ذان فصانخَىِا فازا ب ُي  ٬لكمة . . . واشِس ب ن محمسا ؼحسٍ وزسول

جصذاسازاكن ساتسا زسول  ٬اًخو ممحاخا ضَواث٬س خالٍ حتَة/ جشِس ب ول ماوفون ب دص ٬حسًر

َ : زَ  َِ َوَسّلَّ َْ َ ٍُ فََّلْ ًَُطّيِ ؽيََلَّ . . . ُث صْ نِ ٍي رُ خُ زَ  ُف هْ اَ  ِغَ هللا َضَّلَّ هللُا ؽََ  واٍ اًرتمشىاحلسًْث ِؼْيَس

َ  ىِبِّ َيَّ ٌِ َي ِْ كِ  الَ ّىِ كَ ازِ َط هْ اْلَ ٍذ وْ ؾُ ْس  مَ ِب بَ  نْ ؼَ  َِ َوَسّلَّ َْ َ ُ  نْ اَ ََن صْ مِ اُ َضَّلَّ هللُا ؽََ َ َط ه ُ وَ  مَ َْ ََ  ؽَ َّّلِ ا مَّ اَ ٬ّّلُِ سَ و

ُ  َف ِْ ىَ فَ  ٬اٍُ ٌَ فْ صَ ؼَ  سْ لَ فَ  مُ اَل اًسَّ  ٍس اًَ كَ  مَ َْ ََ  ؽَ َّّلِ َط ه ُمَّ َضّيِ ؽَََّل ُمَحمَّ َِّ مْيَ  َنامُلْوًُْوا اٌَ ُِ ْجَصا
ّ
ََْت ؽَََّل َاِل ا َّ َضَ

ُ َِّ ٍس َناماٌَ .مَّ اَبِزْك ؽَََّل ُمَحمَّ مْيَ ُِ ْجَصا
ّ
 زواٍ اًًساىئ٭ اَبَزْنَت ؽَََّل َاِل ا

هصَن اذا حسًر ابُوا ٬ًحََ فِيسًمابخاب ن ضَواث س خالٍ جشِس ب ول اًخو س حائَىِا ًػ اذافون 

 ٬فاَنشذوذوك ذى ااتش ابثو ًػ ًحََ حفاث سفصىت اكالو ذوذوك حتَة ب ول اًخو  ٬هىب

 جصذاسازاكن ذًَي :

َ  هللاِ  لُ وْ سُ زَ  نَ اكَ  َِ َوَسّلَّ َْ َ ْضِف َس ََ ا خَ رَ اِ َضَّلَّ هللُا ؽََ َُ ؽَََّل اًصَّ َّ ه ََنْيِ َكَ َ ْنَؾَخنْيِ اْلُْوً  زواٍ اًرتمشى٭ِِف اًصَّ

ٍس  ُمَّ َضّيِ ؽَََّل ُمَحمَّ َِّ ٍس . جصذاسازاكن ذًَي :حوهخٍو ضَواث ًػ فِيسًم اياًخو : اٌَ  َوؽَََّل َاِل ُمَحمَّ

 نِ  جْ اِلِ ذَ  نْ  ؼَ مْيٍ ىِ حَ  نِ اَن جْ مَ ثْ ؼُ  نْ ؼَ  َِ َْ تِ بَ  نْ َِ ؼَ ثِ ًْ سِ  حَ يي ِِف وِ مَ ٍس اْلُ َْ ؾِ سَ  نِ جْ  يَ ُيَْ  نُ جْ  سُ َْ ؾِ  سَ َنَ رَبَ ذْ بَ 

َِ  هللاِ  لَ وْ سُ زَ ُت ًْ بَ  سَ َنَ بَ  الَ كَ َة خَ ازِ ذَ  نَ َس جْ ًْ ُت سَ ًْ بَ سَ  الَ كَ َة حَ َْ ِن طَ  جْ َس وْ مُ  نْ ؼَ َة مَ ََ سَ  َْ َ َضَّلَّ هللُا ؽََ

َ فَ  َّ ًُْوا وْ كُ وَ اِء ؽَ  الي ا يِف وْ سُ هتَِ احْ وَ  يَلَّ ا ؽَ وْ َي ضَ  الَ لَ َوَسّلَّ  ٍس .مَّ حَ مُ  لِ  اَ ََّل ؽَ وَ ٍس مَّ حَ  مُ ََّل ؾَ َِّ ضَ  مَّ ُِاٌَ

 زواٍ اًًساىئ٭

 اياًخو : ذامل جشِس ب دص س حااكمىاَن تَاسااياذافون ضَواث 

 َّ َّ ام ضَ ٍس نَ مَّ حَ مُ  لِ  اَ ََّل ؽَ وَ  سٍ مَّ حَ  مُ ََّل ؽَ  يِّ ضَ  مَّ ُِاٌَ   لِ  اَ ََّل ؽَ  َت َْ َ
ّ
ُِ صَ جْ ا  لِ  اَ ََّل ؽَ ٍس وَ مَّ حَ  مُ ََّل ؽَ  كْ زِ ابَ  وَ  مْيَ ا

  لِ  اَ ََّل ؽَ  َت نْ زَ ام ابَ ٍس نَ مَّ حَ مُ 
ّ
ُِ صَ جْ ا   نْيَ مِ اًَ ؾَ  اًْ ِِف  مْيَ ا

ّ
َّ ا اذا ذامل ٌس . ااتو ضَواث الئني ًػ َْ جِ ٌس مَ َْ مَحِ  مَ ه

 حسًر .

 

 ذان اوابث حصالزاع ثَساك ذي ضاليتNARKOTIKAماىت هصَن مٌىووسوميس 

سىوالٍ/ هوًَاٍ ذي  ٬ب َنك اي حامؽة٬ذي ماَن اوزاع ثوااي حامؽة ٬وجاذاينابزو اًين  –ابزو 

ثُدا ذي متواكن ذالام ك ذاان سوذاٍ  –ثُدا  ٬ذي زوماٍ حامؽةINDEKOSTساالٍ ساثو هوات ذان
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ََ فؾوزوش حصايات نامثَان اي اًخو ؽاكدة ذؽان ٬مايت سؾاخا مٌىووسوميس/ س خالٍ ذي ثََيت اًو

وث ٬ذازي َُسوع.  NARKOBAمؾىوَناكن  از ذازاٍ ًػ ساؽاث لكو ذوتوز ماايث اًخو  ٬ثََؾا ٬مًو

موهخاٍ هصَن ابو توسوهَا. مااك  –ن نخَاك ذي كدوز ابايك فالايث ًػ موهخاٍ توسوك ابواي ذا

مامان مايت ذالام ك ذاان  حهتاذ اك  مايت  ٬هُس خاسفصيت حصس حوث ذي ااتش اذالاٍ مايت س حااكي ا 

ََ ذي ضاليت ٬َُيا مايت ذالام ك ذاان سفصيت حصس حوث ذي ااتش ساما ذؽان هصَن  ٬ثَساك تًو

 ن ذًَي :جصذاسازاكسساؼاكن مايت توهٍو ذٍصي ماسوك ىصااك .  ٬توهٍو ذٍصي

َ  يَ ذَ لَ ا فَ مُسًّ ىسَّ حتََ  نْ مَ . . . وَ  َ َُ يِف مي سُ َُ فَ سَ فْ ه َ ٍِ سِ  ً ً زَ مُ ا اِلً ذَ  ّنََّ َجَ  زِ  َنَ يِف  اٍُ سَّ حَ خَ ً َ ا بَ هْيَ ا فِ َلَّ ا . . . سً ت
 زواٍ اًًسايئ نخاة احليائز٭احلسًر 

ًخو ذي ًػ مٌؾاكك/ ب زثُِا : ابزاع س َافا  مِيوم زاحون سامفاي مايت توهٍو ذٍصي مااك زاحون ا 

اتؽان اي ذاي ثؾاكك/ مِيوم زاحون حصس حوث ذي ذامل ىصااك جّن واكل اليك ذي واكل اكن سالما 

 المااي . 

 

اذاف حامؽة ًػ مٌامفوع ذاَن  فصس َافان اوهخوك ؼحاذت جح ًػ ذي لكوال ذؽان خازا ابيك هطَحة حُص

 حاضي

مام كصب ن حسًر ذان ممفصسوؼىٍو ممًصواكن ٬حامؽة سوفِا ثخاف مٌخاِفنفسا حامؽة :  هطَحة ا 

اتمداٍ الما ذالام ٬ماس َػ –سامفاى ثوثوك فول ب خي ماثُِا ماس َػ حامؽة خازا ًامي ابة هصَن هللا 

َِمْ حامؽة  خاٍو ذازى  ٬اتمداٍ ُمذََوِزعْ  ٬اتمداٍ ُدُشْوع٬اتمداٍ حصثُة سامدوع حامؽة اي٬سوفِا اتمداٍ فَ

خاٍو ذازي ًػ  ٬زاب -خاٍو ذازي زاب ٬مكؾطَةان -خاٍو ذازي مكؾطَةان ٬فالؼاكزان -فالؼاكزان 

واكذو مايت تُسا ُحْسُن اًَْزاِثَمة ماسوك سوزاك سالمة ذازي  –سَِؾاك سواكذو ٬حصام -حصام 

وتوع ىصااك . سالجنوثَا حامؽة حواك  ب دص اًين ب ذا اوساُا/ تُس يُس ًػ  –ب دص ذي هطَحىت جُص

ٍَك حصثًذو ذان ذالام تًذوك مٌامفوع ذاَن/ ساُام ذازي ذي الهواكن اوزاع حامؽة  حامؽة ذؽان ُجْ

ًامي اتُون ابُاكن اذا ًػ سامفاى ٬تُس يُس سالما امفاث اتُوناوساُا/ ذي لكوال اوهخوك 

حهتاذ  ااكيمااك س ح ٬اكن َحجِ ؼاكحاوزاع ًػ مٌاَنم ساُام ذي خاجنَاكن ذي جصا٬ذالفان اتُون ا 

مام اوساُا ذؽان حصخاجنَان سفصيت اًخو ذي الزاع . ب ذافون س حااكي اكالو اذا اي خاالن لكواز ا 
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اوهخوك  يْ اضِ ذي لكوال سُسدمي ابيك حَ حامؽة ًػ اوساُا مٌامفوع ذاَن/ ساُام ذازي حامؽة ذؽان 

 اذافون خازااي س حااكي جٍصىوث :٬الما ثَاك اتُونَا فاًَػ فصس َافان جصاؼاكث ؼحاذت َحِج فصخاجنَاه 

موذال ذي فريات مسوا / ساُام ذازي حامؽة س خالٍ ذي لكوال سالما ثَاك اتُون ذاَن -

تَااي اكالو حوهوف اوهخوك ٬ثًذاع جٍك موذال ثسات ك وهخوؽاهَاذان ذي جصي اتُو  هومفوًاكن

ََ اوهخوك جصاؼاكث جح اتُون فريات موذال مااك ماس َػ  –جح ابيك ماس َػ جصاؼاكث ؼحاذت  تًو

 اًخو .

 –ماس َػ جصاؼاكث ؼحاذت جح اوهخوك تَااي جٍك موذال ذان ك وهخوؽان تَوم حوهوف اكالو  -

ََ اوهخوك جصاؼاكث جح اتُون اًخو .موذال ًػ تُسا مٌامداٍ ماس َػ فريات   وىوزاؽاهَا مااك تًو

مرنوساكن اوساُا جصساما تُسا مٌامداٍ وىوزاؽاهَا ذان اًؾني اكالو فريات موذال ثَساك  -

ََ  ذؽان فصخاجنَان ابزو فاًَػ الما ثَاك اتُون سفصىت فصخاجنَان مسوال. ٬حصس حوث حواك تًو
   (٢٠٠٢-٢) 

 

اِتنْيَ ٤٥حسًر ًػ ب ذا ذى ُميفوَنن نخاة اًيوافي ُاالمان فٌجالسان مسب ٌك  اَلِت اْلَوَّ اَبُة اًطَّ

اًخو وكذواي موالى ضالت حضى  ٬ًػ ذى ملطوذ اذال ضالت حضىِحنْيَ حَْصَمُظ اًِْفَطاُل اًخو 

اذافون  ٬سامفاى ذؽان مااتُازى س حَوم حاكء/ ثؾاٍ ُازىحصتُت سدِؾىك ساثو ثومداء مااتُازى 

اِتنْيَ اذالاٍ ملطوذاي  تواكن ضالت ثوتة اذافون اوزاع ًػ ٬اوزاع ًػ اُي ثوتة –اوزاع لكمة اَلوَّ

ذى امفوىن ذوسااي مصاسا جصذوسا/ مالؼاكز مكوذاين ثوتة نفسا هللا سوفِا ذى حصميا ثوتة اي ذان 

تُسا ذى هصخااكن  زوؾة ذان موُون امفون نفسا هللا ٢س ية مكوذاين جصوضوء حصوش ضالت 

 اًخو اذا حسًر اي حصس يسٍصى. ٬وكذو وجواَل وكذو الزاؽان –سوكذو 

 

اَلِت ِؼْيَس اًخَّْوتَِة  ۞  ۞  اَبُة َماَخاَء ِِف اًطَّ

َ وَ و ؼَ تُ اَ  َنَ رَبَ ذْ اَ  ةُ حَ َْ ذَ ا كُ يَ زَ سَّ حَ  اَء اْجِن اًَْحَُكِ يْ ؼَ  ةَ ؾَ َْ تِ زَ  نِ جْ  َِّلِّ ؽَ  نْ ؼَ  تَ رْيَ غِ مُ اًْ  نِ جْ  انَ مَ ثْ ؼُ  نْ ؼَ  ةَ اه اًَْفَزاِزّىِ َامْسَ

َ ًَّ َِ ؽَ ُت ؾْ مَسِ  الَ كَ  َ  ِل هللاِ وْ سُ زَ  نْ مِ ُت ؾْ ا مَسِ رَ اًل اِ خُ زَ ُت يْ  نُ ىّنِ اِ  لُ وْ لُ ا ً َِ َوَسّلَّ َْ َ ثًا ًْ سِ حَ َضَّلَّ هللُا ؽََ

 َ َ  نْ اَ  اءَ ا شَ مَ تِ َُ ٌْ مِ  هللُا ىِن فَّؾَ ه َُ فْ ََ حْ خَ َِ اس ْ اتِ ْصَ اَ  نْ ٌي مِ خُ  زَ ىِن زَ سَّ َو ِاَرا حَ ٬َِ  تِ ىِن ؾَ فَ يْ ً  َف ََ ا حَ رَ اِ فَ  ٬ُذ

َ  هللاِ  لَ وْ سُ ُت زَ ؾْ مَسِ  الَ كَ  ٬صٍ ىْ جَ  وْ تُ بَ  َق سَ ضَ وَ  ٬صٍ ىْ جَ  وْ تُ  بَ ىِن زَ سَّ حَ  ٬َُ ذُ كْ سَ ضَ  َِ َوَسّلَّ َْ َ ا مَ  الَ كَ َضَّلَّ هللُا ؽََ
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َ ًحا ُُثَّ هْ ُة رَ هِ شْ ٍي ًُ خُ زَ  نْ مِ  َ  ُُثَّ َّّلِ َط  ًُ ُص ُُثَّ َِّطَ خَ َِ فَ  مُ وْ لُ  ً َُ صَ  كَ ُُثَّ  َلُ  هللاُ  صَ فَ الَّ ـَ هللَا اِ  صُ فِ غْ خَ س ْ  ٌ َ اْلَ  ٍِ شِ ب   :  ةَ ً

ُِْم َرَنُصوا هللَا ِاََل َبِدِص اْلًََِة  ﴿ ٍَْن ِاَرا فََؾَُْوا فَاِحَشًة َاْو َعََُمْوا َاهُْفَس ِ . ٢٥٢ض  ٢زواٍ اًرتمشى ح ﴾َواّلَّ

 ذان فصانخَم اي س خالٍ ضالت اًة اي ثَساء فًصو ذى ابخا.

 

مام ممحاخا مَسِ  َّيَا َوَِلَ اًَْحْمُس مااك مب موم مٌجاواة ذؽان ممحاخا  ٍُ سَ مَحِ  نْ مَ ًِ  هللاُ  ػَ مسب ٌك ا  ََ َزت اًخو تًو

ََ اًخو ذى ابخا ذؽان فالن ااتو ذى ابخا ذؽان ااكء هصاش.  حِاك ممحاخا زتيا اذافون ًػ ثَساك تًو

 اوزاع ًػ ضالت. –اوزاع وِل اذلس ذؽان حصالًو هصاش سَِؾاك مؾاكؼىو ورشوؽان 

مام. اذافون سالئني مسب ٌك فِاهس َان ثوتة مؾياىئ فالؼاكزان حس اًخو ثخاف  الؼسوع نفسا ابفاء ا 

مام  ََ ابفاء ا  مام ذائصاٍفالؼاكزان حس فِاهس َاهَا اًو ذان ثوتة مسب ٌك  ٬ذى رساُاكن نفسا ابفاء ا 

حاذى  مام س متفاث.اًخو الؼسوع نفسا ًػ جصساؼىواتن فًص  ذى ساهس َاكن نفسا ا 

سُسوى  -فطصت ذان ُسًة ًحازان نفسا سُسوا ذٌسا سوفِا مؾريمياكن اوواع ساكت  –ذٌسا 

 المداثَا س حَوم ُازى زااي ؼَس اًفطص. –سالمداث ماس َػ  –نريمياهَا ماس َػ 

ال حضى سوفِا ذى خاٍزاكن اوزاع ابئَم ؼَس اًفطص ماوفون ؼَس  ٬ًػ ؼاميىم ضالت ُازى زااي

 ممحاخا دطحة اي الجناز.ًػ ابخاب هَا ابئَم/ فطَح ذان 

 

هصَن ثَساء اذا حسًر ًػ مرناؼاكن ابخاب ن ذؽاء جسوذ سِو ذان جسوذ ثالوت : فٌجالسان مؾيائ 

جصذاسازاكن ذًَي اضي/ مٌوزوث مٌلول اي ذازي ذالام جسوذ سِو مااك ذؽاء دطوض ابخاب ن 

 جسوذ ضالت.جسوذ سِو ذى سامااكن ذؽان ذؽاء تفاء حاح هوز حسن املصحوم ابخاب ن ذؽاء 

ذى ذالام حسًر س حاهاميَن ًػ حصس حوث ذى ابواٍ اذافون ابخاب ن جسوذ ثالوت ثالٍ ذى حصاؼاكن 

 اًين :

َ  نُ جْ  سُ مَّ حَ ا مُ يَ زَ سَّ حَ   ةَ شَ ائِ ؽَ  نْ ؼَ  ةِ ََ اًِ ؾَ  اًْ ِب اَ  نْ ؼَ  اءُ شَّ حَ اًْ  اِلٌ  ذَ َنَ رَبَ ذْ اَ يي فِ لَ اًثَّ اِة َُّ وَ اًْ  سُ حْ  ؼَ َنَ رَبَ ذْ اٍز اَ شَّ ث

َ كَ  َّ سَ وَ  َِ َْ ََ ؽَ   هللاُ َّلَّ ضَ  هللاِ  لُ وْ سُ زَ  نَ اكَ :  ْت اً َّ اِب  نِ بَ صْ لُ اًْ ذِ وْ  جُسُ ِِف  لُ وْ لُ ََ مَ َ ِ ٌِ  ىيْ ْجِ وَ  سَ جَسَ :  يِ َْ ٌَ ى ّلَّ

َ وَ  َُ ؾَ قَّ مَسْ شَ وَ ُِلَ ََ ذَ   ٤٧ض ٢زواٍ اًرتمشى ح َِ . ثِ وَّ كُ وَ  ِلِ وْ ِبَ  ٍُ رَصَ ت

ََ ذى اتمداٍ   ذؽاء الئني ًػ ابئَم .  –ذؽاء ذام ابخاان جسوذ ثالوت ذى ًواز ضالت تًو
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 فٌجالسان ابة حىدري ذالام ضالت ُازى زااي

 ثوحٍو اكَل حصماسوك حىدريت اال حصامحىدري ذالام زوؾة فصاتما : 

 ًامي اكَل حصماسوك حىدري ابؼون ذازى جسوذحىدري ذالام زوؾة نسوا : 

 حسًر ذى ابواٍ اًىن : –جصذاسازاكن حسًر 

 ابة حىدريت ِف اًؾَسٍن

 

 هللاِ  سِ حْ ؼَ  نِ جْ  رْيِ ثِ نَ  نْ ؼَ  ؿُ ائِ ػٍ اًطَّ فِ َنَ  ْبُ اٌَِِ سُ حْ ا ؼَ يَ زَ سَّ حَ ِي ًًِ ْ سِ مَ اًْ  اءُ شَّ حَ و اًْ صٍ و مَعْ تُ بَ ٍصو مَعْ  نُ جْ  ِّلُ ْس ا مُ يَ زَ سَّ حَ 

َ نَ  ِبَّ اًيَّ  نَّ بَ  ٍِ سِّ خَ  نْ ؼَ  َِ َْ تِ بَ  نْ ؼَ  َِ َوَسّلَّ َْ َ َ َضَّلَّ هللُا ؽََ  يِف وَ  تِ اءَ صَ لِ اًْ  يَ دْ كَ ا ؾً حْ  س َ وََل  اْلُ يِف  نِ ٍْ سَ َْ ؾِ  اًْ يِف ربَّ

 ٢/٢٤زواٍ اًرتمشى ح ِت۞اءَ صَ لِ اًْ  يَ دْ ا كَ سً خَْ تِ صَ دِ اْلَ 

َ وْ و ثَ تُ ا بَ يَ زَ سَّ حَ  َ  انُ مَ َْ ََ ا سُ يَ زَ سَّ ػٍ حَ فِ َنَ  نُ جْ  ػُ َْ تِ اًصَّ  ةَ ت َ ِب بَ  نْ ؼَ  انَ َِّ حَ  نَ  اجْ يِن ؾْ ً  نِ و جْ صِ مَعْ  نْ ؼَ ّيِ فِ ائِ اًطَّ  ََّل ؾْ  ً

َ  ٍِ سِّ خَ  نْ ؼَ  َِ َْ تِ بَ  نْ ؼَ ٍة َْ ؾَ شُ  َِ َوَسّلَّ َْ َ ُ ىَ ٍُ  نَ اكَ َبنَّ اًيَِّبَّ َضَّلَّ هللُا ؽََ َ  ا ُُثَّ ؾً حْ  س َ وََل اْلُ  صِ طْ فِ  اًْ يِف  رّبِ  بُ صَ لْ ً

ُ ىَ ٍُ  ُُثَّ  َ  ُُثَّ رِبّ ُ ىَ ُِ فَ  مُ وْ لُ ً َ زْ بَ  رّبِ َ  ا ُُثَّ ؾً ت  ٦٨٢/ ٩ح  زواٍ ب تو ذاوذُػ۞نَ صْ ٍَ  ُُثَّ  بُ صَ لْ ً

 مؾاؼاكث اتؽان حواك.ذامل زوؾة نسوا ) نخَاك ابؼون ذازى جسوذ ( ب ذافون حىدري فصاتما 

 

كامة  فٌجالسان ابة خاواابن ب ران ذان ا 

نُ   اًَْلْوُل ِمثُْي َما ًَُلْوُل اًُْمَؤّرِ

 هللاِ  لَ وْ سُ زَ  نَّ ّيِ بَ زِ سْ زُ اًْ  سٍ َْ ؾِ سَ  ِبْ بَ  نْ ؼَ  سَ ًْ ِز ٍَ  نِ جْ  اءِ طَ ؼَ  نْ ّيِ ؼَ صِ ُْ اًزي  نِ ؼَ  اِِلٍ مَ  نْ ؼَ  ةُ حَ َْ ذَ  كُ َنَ رَبَ ذْ بَ 

 َ َِ َوَسّلَّ َْ َ   الَ كَ َضَّلَّ هللُا ؽََ
ّ
ُن ۞اءَ سَ اًيِّ  ُُتُ ؾْ ا مَسِ رَ ا  ٢٣/ ٢زواٍ اًًسايئ ح فَُلْوًُْوا ِمثَْي َما ًَُلْوُل اًُْمَؤّرِ

ََ مُ اذافون فصانخَم حسًر اًىن : خاواابن ب ران اًخو  وجوايل ن رِّ ؤَ سفصىت ًػ ذى اوخافاكن اًو

  تَ وَّ  كُ اَل وَ  لَ وْ حَ جاواابهَا اذالاٍ اَل حِ اَل فَ  اًْ ََّل ؽَ  ذان َحَّ  تِ اَل  اًطَّ ََّل ؽَ  ذامل ًفظ َحَّ 
ّ
 . للِ  اِب الَّ ا

 جصذاسازاكن حسًر ذى ابواٍ اًىن :

ُس ْجُن ُمْوَس  ُِ ََن ُمَجا مْيُ ْجُن اًَْحَسِن َبْذرَبَ ُِ ْجَصا
ّ
يِن اًِْمْلَسِميي كَااَل َوا اٌح كَاَل اْجُن ُحَصًٍْج َبْذرَبَ زَيَا َحجَّ َحسَّ

َص  َي َبنَّ ِؽُىَْس ْجَن مُعَ ُصو ْجُن َُيْ َؼْن ؽَََْلَمَة ْجِن َوكَّاٍض  اٍض كَّ وَ  نِ جْ  ةَ مَ لَ َْ ؽَ  نِ جْ  هللاِ  سِ حْ ؼَ  نْ ؼَ  ٍُ ربََ ذْ بَ مَعْ

َن  ْر َبرَّ
ّ
يّنِ ِؼْيَس ُمَؾاِوًََة ا

ّ
ُ رِّ ؤَ مُ كَاَل ا َ اوِ ؾَ مُ  الَ لَ فَ  َُ ه اَلِت ةُ ً َرا كَاَل َحَّ ؽَََّل اًطَّ

ّ
ُن َحىتَّ ا كَاَل َنام كَاَل اًُْمَؤّرِ
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الَّ اِبلِل فَ 
ّ
َت ا الَّ اِبلِل  الَ كَ  َحَّ ؽَََّل اًَْفاَلخِ  الَ ا كَ مَّ ََ اَلَحْوَل َواَل كُوَّ

ّ
َت ا َ  الَ كَ وَ اَلَحْوَل َواَل ُكوَّ ا مَ  ِِلَ رَ  سَ ؾْ ت

َ  ُت ؾْ مَسِ  الَ كَ  ُُثَّ  نُ رِّ ؤَ مُ اًْ  الَ كَ  ً َ َِ َوَسّلَّ َْ َ  زواٍ اًًسايئ نخاة ال ران۞ِِلَ رَ  يَ ثْ مِ  لُ وْ لُ َزُسْوَل هللِا َضَّلَّ هللُا ؽََ

 

كَاَمةَ 
ّ
َػ ااْل  اَبُة َما ًَُلْوُل ِاَرا مَسِ

 نِ جْ  صِ ِْ شَ  نْ ؾَ امِ اًشَّ  يِ ُْ بَ  نْ مِ  يٌ خُ  زَ يِن زَ سَّ حَ  ٍت تِ ًثَ  نُ جْ  سُ مَّ حَ ا مُ يَ زَ سَّ  حَ ًِكي خَ ؾَ اًْ  ذَ اوُ ذَ  نُ جْ  انُ مَ َْ ََ ا سُ يَ زَ سَّ حَ 

َ  نْ ؼَ  وْ بَ  ةَ امَ مَ  بُ ِب بَ  نْ ؼَ ٍة شَ وْ حَ  َ  ِبِّ اًيَّ  اِة ْصَ بَ  ِظ ؾْ ت َِ َوَسّلَّ َْ َ  يِف  شَ ذَ  بَ اًل اَل تِ  نَّ بَ َضَّلَّ هللُا ؽََ
ّ
 ةِ امَ كَ  ااْل

َ  ِبي اًيَّ  الَ كَ  تُ اَل اًطَّ  تِ امَ كَ  سْ كَ  الَ كَ  نْ ام بَ ََ فَ  َِ َوَسّلَّ َْ َ  صِ ائِ  سَ يِف  الَ كَ  ا وَ َِامَ ذَ بَ وَ  ا هللاُ َِامَ كَ بَ َضَّلَّ هللُا ؽََ

 
ّ
 اًطالتزواٍ اتو ذاوذ نخاة اِن۞رَ  اْلَ يِف  َُ يْ ؼَ  هللاُ  ِِضَ زَ  صَ ِر مُعَ ًْ سِ حَ  وِ حْ يَ نَ  ةِ امَ كَ ااْل

 

 ابة فٌحالسان ثًذاع وهَي هَايه ذائصاٍ

 ثواكش اي هَايه ذائصاٍ –ثواكس َا اوهخوك مالجنازاكن ثواكش ٬وهَي هَايه ذائصاٍ  -٩

اي ذان ذامل مٌَؾاكحاكن فؾمالن ًامي ابة اي حامؽة ساء حامؽة ساء ذائصاٍ ذامل ممحاهخو مصاموث 

االؽان.ب فاتَال هََِىي ذائصاٍ اي رسات ذامل موهَيل هَايه ذائصاٍ اي ذائصاٍ   جُص

ََ ممحَساؼي ساالٍ ساثو  ٬وهَي هَايه ذائصاٍ -٢ تُِساع ضفة اي معوم/ مَِوزٍو ثَساك تًو

 الئني. –ذان الئني ٬مدَؿ ساخا٬مُساًَا ممحَساؼي اوزوسان ب ـيَاء ساخا٬ساخا

هصَن مصاسا تواكن  ٬مؾوزويسس حاة اكالو اذا اوزوسان ذي ًواز تَساع اي مااك ثَساك ماو 

 تواكن تَساؼَا.٬اوزوسان اي

جٍك وهَي هَايه ذاٍصاٍ ذي  ٬فذوجنوك ذازي فوساث ثًذاع جٍك وهَي هَايه ذاٍصاٍ -٣

ممفوايي ساثو سامفاي ًػ ذي زاموث اي. اكالو ساثو ذاٍصاٍ سسواٍىن ذؽان جٍك ذٌسا حامؽة 

 ٤سامفاي ذؽان  ٣ذاٍصاٍ ممفوايي وهَي ساخا. اكالو ساثو  ٩مااك حوهوف  ٬ذؽان ذوا ذٌسا

مااك حوهوف  ٬ذٌسا ٧سامفاي  ٥وهَي ساخا. اكالو ساثو ذاٍصاٍ ممفوايي  ٢ذٌسا مااك حوهوف 

مااك وهَي اي  ٬ذان سرتوس َاذٌسا ًحََ  ٨ذاٍصاٍ ممفوايي وهَي ساخا. ذان حِاك ساثو  ٣

 ٢٠٠٠-٩٩  ساخا.  ٤ماهس ميوم 
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 فؾاحِانابة ذٌسىويس ذامل 

 ٬مذطي ٬مس يس ٬ؽّل كصب ن حسًر حامؽة جسازا مٌلولمٌجااك مكوزهَان سوفِا سالًو حامؽة 

دصفاث. حامؽة سوفِا فِم ابُوا ب اكما هللا سوذاٍ ٬تسؽة ٬ختَي ٬ذؽان زب يخاؽان ذي خامفوزي 

ًخو ذامل فؾاحِان  ٬زسول ٬ب ذالاٍ هللامسفوزَن ذان سومرباي  ََ هصَن ا  مام. اًو فؾاحِان  ٬لكومفوكا 

ََ مؾاذااكن ب خازا ٬موذي -فؾاحِان موذا  ٬فؾاحِان ذاٍصا٬ٍذٌسا فؾاحِان ماُاسُسوا ثَساك تًو

ب ذافون ذٌسىويس ًػ ذًَي كصب ن حسًر.  –ذًَي ٬ذٌسىويس ًػ جصضفة ممفصذابحاكن ب اكما

مام٬ب اكما هللااوهخوك ممحاهخو الكجنازان ممحاُاش اوفااي   ٬ابة ٥الكجنازان  ٬ممحاهخو الكجنازان ا 

ََ. ٬الكجنازان فصمكحاؽان حامؽة  اًخو تًو

 

 فٌجالسان ابة حمصم : تفاء سامدوؽان

ََ اوزاع اليك  اكالو حصخاذي  ٬اليك ذان سوذاٍ ذي حامع –اوزاع فصمفوان ًػ ثالٍ ذي ىاكخ اًو

اذاف اوزاع اليك مااك مسوا اَنهَا فصمفوان حصس حوث  ٬فصحصاًَان اليك  –ثخاف خاذي حمصم حُص

يان ذؽان سواىم  ٬حصس حوث ًػ ابزو س خالٍ ابئَم اَنك اكوان/ اَنك ثريي مفحاواان حاضي فصاكًو

 جصذاسازاكن ذًَي ذالام اًلصب ن : ٬فصحصاًَان

                        سوزت .

 ٩٩٩٧–٩٠  ٢٢اًًساء اًة 

 

اذا فصاتايان : افااكٍ سواىم ًػ مِوسو فاذا اٌسرتي اي ذي وكذو حامع ااتو ذى ًواز وكذو حامع 

 ؟ذان ممحااتًاكن فصىاكحاهَا مِحاجاكن خاذى حمصم 

ََ.٬خاواابهَا : ثَساء مِحاجاكن خاذى حمصم ذان ثَساء ممحااتًاكن فصىاكحاهَا  ٩٩٩٧ - ٨جصازىت تًو

 

َاابة حامؽة ًػ  ٌسرًت  مٌطالق ذان مصحوع ا 

َا سوفِا الفوز  ٌسرًت مامان/ ثميحامؽة ًػ ااكن مٌطالق/ مٌجصاي ا   ٬ذان مِيخا فذوجنوك نفسا اك 

ذان  ٬ثَساك مالؼاكز كصب ن حسًر ٬ثَساك ذوسا ٬ثَساك ساالٍااكز ذى ذالام فالهساَناهَا 
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ضالخ –ساما  ٬ساما ابئَم –ساما ثخاف تُسا  ساما تُسا زضا ذان ثخاف  –ساما  ٬ساما ا 

 ذالام فصساوذازاان حامؽة الُري ابطن ذهَا ب دصت.

َا مااك سوفِا الفوز ذان مِيخا فذوجنوك نفسا ب فاتَال حامؽة ااكن مصحوع ذمِىِان فوال  ٌسرًت ا 

مامان ثَساك مالؼاكز كصب ن  ٬ثَساك ذوسا ٬ذى ذالام فالهساَناهَا ثَساك ساالٍ ااكز ٬/ ثمياك 

وَِسوفان زوماٍ اتؼاك سالجنوثَا ًحََ زوهون هومفاك ُازموهُس ذان ااكز ذالام  ٬حسًر

َا مايت ماسوك  ٬ابُاهَا زوماهخُس فٌٍو حِيخا ذان اكس ََ ساايع جساُرتا جصنة َُسوف مًو

 سوزاك.

َا ذؽان طالق  ٌسرًت مااك سوفِا الفوز ذان مِيخا  ٣مكوذاين حامؽة ًػ ااكن مٌطالق/ مٌجصاي ا 

و  رن ذًو مام س حَوم مؾوخافاكن لكمة/ اوخافان طالق/ حصاي. ا  ب ذااي ذي ذالام نفسا تفاء ا 

ًين اكزَن ماس ََ ب ذا حامؽة  حهتاذي سفصيت ا  ماؤفون حامؽة ًػ ذامل فالهساَناهَا  –حامؽة ذي ا 

 ٢٠٠٣ -٩  زحوؼَا حصايات ماس ََ ساالٍ. 

 

 هساَناكن ضَغة ثؾََق اًطالقالمابة 

حهتاذي ذامل حامؽة اليك  –فؾاهخني اليك ND٬س خالٍ مالهساَناكن  ٬ذٌسا -ذٌسا  ٬ذائصاٍ ٬ذي ا 

ََ ًػ جصساؼىواتن ذان فازا ساهيس. ٬طَغة ثؾََق اًطالقسوفِا مِااتاكه  ذؽان ذي اتهسا اتؽاين اًو
 ٢٠٠٦ -٢ 

 

 ابة سالم حميفِي 

مام نفسا حامؽة : ب وهخوك مٌجااك  حهتاذ ا  ؽاذت  –مكوزهَان ب اكما/ مؾَِالؼاكن ؽاذت هطَحة ا 

مية انخاََُة  مية اًؾصش ٬ذالام اخازا ٍو مية اخلخان ٬ابئَم ٍو مية اًغالم ذان ٍو ًػ ذي اذااكن  ٬ٍو

ََ [ًػ فواي حاخة ب وزاع حامؽة ذان ًػ ذي ب وهساع حواك ب وزاع حامؽة]ذالام حامؽة  ثَساك تًو

ان/ سالم حميفِي. مؾاذااكن  ًؾني ممحاهخو/ ممربي ُسًة جصوفا ب وواع تووُو ذان ابيك حامؽة ًػ ا 

ََ ساالٍ ساثو فؾوزوش مكوذاين ذي رساُاكن  ٬مفوًاكنسوفِا ذي هو  نفسا ذي ُميفون ب ًو

  ٢٠٠٣ -٩   . ضاحة احلاخة 

 



38 

 

ََ ذي ب ذااكن  مية دطوض ب هخازا حامؽة ذؽان حامؽة ثَساء تًو فٌجالسان : ب ذااي ذالامب خازا ٍو

ان/   سالم حميفِي جصوفا ب وواع هصَن :تووُو

ًخو حصماسوك ؽاذت خاََُة٩  . ا 

ان٢ مؾمحاًَاكن ذان ًػ فصَنٍ ممربي / سالم حميفِي مصاسا هواحدان ب وهخوك . ًػ فصَنٍ مرنميا تووُو

ان/ سالم حميفِي حصس حوث. ان/ سالم حميفِي مؾِازافاكن مكحاًََا تووُو  تووُو

ان/ سالم حميفِي تُسا مٌجاذي ماًو. ابيك حامؽة ًػ ذي ب وهساع ذان ثَساك تُسا ممربي ٣  ٬تووُو

ان/ سالم حميفِي ًػ ثَساك تُسا ممربي  –ب اتو ذااتع جصساما  ساما ًػ الئني ًػ ممربي تووُو

ان/ سالم حميفِي خاذي مصاسا ماًو.  تووُو

ًؾني ممربي حسًر.  س حاة الئًَِا ًػ ثَساك سسواي ذؽان كصب ن –ذان س حاة  مااك حِاك ا 

ابهخوان/ ُسًة/ ضسكة جصوفا ب وواع سوفِا ذي هَايت هصَن هللا/ ثَساك مؾِازافاكن مفحاالسان/ 

ََ ساالٍ ساثو فؾوزوش/ ساالٍ ساثو حامؽة/ فؾمحاًَان ذان خازااي  َكن ب ًو سوفِا ذي هومفًو

مواهَيل ضاحة احلاخة. ضاحة احلاخة/ ًػ ساثو زومدوؽان ب وهخوك ذي جٍصاكن نفسا ساالٍ 

الئني ًػ جصوفا ابزاع ذي جٍصاكن  –هوال ذان الئني ٬ابهخوان جصوفا جصاش ٬تَؾىُسان ٬ب ذافون اكذو

ََ/ ثَساك ذي الزاٍ ب سال الؼسوع نفسا  ًخو تًو ضاحة احلاخة/ ًػ مواهَيل ضاحة احلاخة ا 

 ثخاف ذي هَايت هصَن هللا/ ثَساك مؾِاازافاكن ابالسان مكحايل.

 

حهتاذ نفسا حامؽة واهُذا ًخو ابة ؼحاذت ضالت٬هطَحة ا  سوفِا ثَساك ٬اوهخوك مميفوزَناكن ضالت ٬ايا 

ًخو ذي سامفِػ ُازوش وضوء ذؽان اٍص ًػ سويج ٬زوساء/ ثَساء تطي ذان حص ضالت اي  ٬ايا 

اك اي حوؼوزت ٬ٍميَم/ ب الش حواك ُازوش سوخ ٬اكئني ًػ ذى فااكى حواك ُازوش سوخ

ذان فوؼىوع  ٬ب ًفِم –وجواَل ُااي وخَ ذان ثالفاء اتؽان/ ب ًفِم  ٬حصثوثوف مسواُازوش 

ََ لكهيااتن. ثالفاء اتؽان ُازوش ذى ثوثوف     / ثَساء تًو

 

مااك  ٬ابىك مدَغة نريميان ًػ سَساى ثُس مكوذاين ذى ىاكخ س حَوم مالهساَناكن ثواكس َا

ٍو ُازوش مؾاكهىت/ مٌحوس تَااي ارساما/ ب وواع ذاف ذان ب وواع اي ٬توالن ( ٩٠)وز سالما سفًو

ذان ابىك مدَغة نريميان ًػ تَوم مَِسائَاكن ماسا ثواكس َا )ذالام  ٬سوفِا ذى سطازاكن نفوساث
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وٍ   ٬ًواز خاوا ساثو س خؾاٍ اتُون مكوذاين ذى ىاكخ ذى متفاث ثواكساهَا ٬توالن ( ٩٠)خاوا سفًو

ذان ب وواع اي سوفِا ٬مااك ُازوش مؾاكهىت ب وواع ذافوز سسواى ذؽان وىوزاؽان ماسا ثواكس َا

 ٩٩٩٤-٨وجواَل اكالو مدَغة حصس حوث ماس ََ مرنوساكن ماسا ثواكس َا. ٬ذى سطازاكن نفوساث

 

ًؾىٌصس ابىك فازا مدَؿ  ب جنوزان هوزسوش ابُاسا ا 

ػ ذؽان فصمكحاؽان حامؽة ك ساكال فٌجوزو ذائصاٍ  –مااك ذائصاٍ  ٬حصماسوك ك ماجنا ىاكزا ٬س ئرًي

مدَؿ ًػ ذى فاهساع مامفو ذى ب جنوزاكن مؾىوزسوساكن ابُاسا فصهواتب ن ًػ مامفو ًػ نمتفااتن 

ًؾىٌصس ب اكز ساما   ٢٠٠٣-٩ ساما جصنة.  –ساما مٌَؾاكث ذان ساما  –ا 

 

ًَص  فٌجالسان مسب ٌك اٍص ًَوز/ ا 

ثخاِف اكالو  ٬جصازىت جنس ٬ذى كِاساكن/ ساما ذؽان موهخاُاناكالو لكوازاي ذازى فصوث حُك اي 

وث اًخو ثَساء جنس.   ٨/٧/٩٩٩٩  لكوازاي ذازى مًو

 

مام مسافص حاح  ابة ا 

خاُواكن نفسا فازا حامؽة ابُوا ثَاف  وؽان ٬ثَاف موس مي جح اذلس لل –ذى جًص ػ فصثًو  ٬هللا فاًز

تربافا اوزاع حامؽة هَخا ابايك ًػ مؾصخااكن ؼحاذت جح ذؽان الجناز. سسواى ذؽان ذًَي اي ابُوا 

ميان ًػ ذامل تفصهَان خاٍو اًخو  مام مسافصاي . ا  ساتسا زسول هللا ضَّل هللا ؽَََ وسّل ُازوش اذا ا 

 
ّ
 ٣٤ض ٢زواٍ ب تو ذاوذ ح .  هُْ سَ حَ وا بَ صُ مِّ ؤَ َُ َْ ٍص فَ فَ  سَ ِِف  ةٌ زَ اَل زَ  نَ ا اكَ رَ ا

ماممااك سوفِا هَخا ثَساء هساالُان  حهتاذ ا  ساثو ثَاف حامؽة ًػ جصاؼاكث جح  –ثَاف  ٬س حااكى ا 

لكوحص. والاوفون ساثو ذائصاٍ ااتو الئني ذائصاٍ ااتو تربافا ذائصاٍ سوفِا اذا ساثو اوزاع ًػ ذى 

مام مسافص ًيسوهُس َا ذان جصالهو موالى جصاؼاكث ذازى اتَنٍ  ٬اؼاكث مٌجاذى ا  سامفاى ب ٍص ا 

ًخو ًيسوهُس َا الىك.حامؽة سب  لكوحص ا  مام مسافصاي ٬مكحاَل نخاَنٍ ب ٍص ا  اذاف ا  سوفِا طاؽة حُص

ًخو  ٬اكالو اذا اوزوسان٬اذافون وكت ذى سؾوذى/ مىة مسًية ٬سالما ثَساء مؾطَة ايا 

اذاف ش َخ/ مؤسسة/مىذة ذى  ًخواوزوسان حُص س َافا ٬فصس َالاكن مشاوزت حامؽة سب  لكوحص ا 

اذافون اوزوسان ذؽان فؾوزوش مىة/ اوزوسان  ًػ تُسا مؾوزوس ًػ فٌخَػ تُسا ثخاف الجناز.
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مام ذى مىة ٬اوزوسان َذْم ااتو كصابن ٬نسالام/ ذى زوماٍ احلوط  ٬اًخو اوزوسان ذؽان تفاء ا 

مام مسافصاي اًخو.  ًػ مؾوزوس اذالاٍ ا 

خا اِف ااتو مٌخاِف هواحدان ؼحاذت ضالت  ذى ذالام ًخو هًص ذالام تفصهَان َنئَم نيسازاب ن معوم ايا 

ساثو ُازى ساثو ماالم  ±اكفال الوث ًػ خازاك وكذواي فصخاالَنن فاًَػ الما  ٬تُس ااتو فساواث

ضالت اي سسواى ذًَي اي. اكالو حصفاهسا ثَساء تُسا سوفِا ثخاف اوساُا تُسا مٌخاِف هواحدان 

ضالت ذؽان مسفوزَن ذان ثَساء تُسا ذى ًلني اكن هسوحِاهَا تُسا ذى كضاء اكالو مؾصخااكن 

ذازى خاهصات ااتو  ٬سفصىت حوهخٍو اي فصىك ذازى خاوا حميوز ك خاهصات٬سامفاى ذى متفاثسوذاٍ 

ذازى ساثو ُازى ساثو ماالم ذى فصس َالاكن مٌوزوث  ثخاِف اكالو فصخاالَنن ًح٬ََك خاوا حميوز

حهتاذ اي س يسٍصى  سوفِا ثخاف ضالت خاؽان سامفاى ثَساء ضالت. ٬ا 

 

 هطَحة ابة حامؽة ًػ تفصهَان ذان جصماالم ذى اوساُااكن جصمتفاث ذى متفاث حامؽة

حهتاذ نفسا حامؽة ًخو ب ذالاٍ ساوذازا٬هطَحة ا  نيال ماوفون ابئَم سوذاٍ ٬حامؽة ذؽان حامؽة ا 

ميان/ ساوذازا حامؽة/ ساوذازا الُري ابطن ذهَا ب دصت. ٬تَوم نيال حامؽة ذؽَن  ب ذالاٍ ساوذازا سا 

مااك اكالو فازا حامؽة سساع تفصهَان  ٬ساما جصوساُا ساًَػ جصتواث ابئَم –حامؽة ُازوش ساما 

اُااكن جصماالم ذى متفاث ذى اوس ٬/ مؾَيافحامؽة اي ذان ممًصواكن جصماالمك سواثو ذائصاٍ ًػ اذا 

س ُال اًىن حصماسوك٬متفاث حامؽة س يسٍصى – ذالام زاؼاك ضٍك اًصمح  ٬ذالام زاؼاك جمِس مُز

س حاًَىِا اكالو حامؽة جصماالم ذى فؾَيافان معوم/ ُوثَي/ ًومسني ذان حصماسوك سامدوع حامؽة.

ََ واهُذا اكذاع  –مااك حامؽة ثَساء تُسا مٌجااك جنس ذان اكذاع   –تُسا حصاكؼىو/ حصفؾازوٍ اًو

مياَنن خاؽان سامفاى ًفاشواهُذا ش َطان.  مااك ذازى  ٬هطَحة ذى ااتش اذالاٍ اوهخوك مٌجااك اك 

حهتاذى ذالام حامؽة ذائصاٍ  ذٌسا سوفِا موحوذاكن زوماٍ/ اكماز  –ذٌسا  ٬ذائصاٍ –اًخو ذى ا 

ًػ دطوض اوهخوك فؾِوزمااتن WCسًػ ذان ًػ جصس ََ ذان ًؾاكف ذؽان خ ٬فاهخاش/ ًػ ابئَمًػ 

  متفاث حوحواكن. –نفسا فازا اتمو حامؽة حصواتما ذي متفاث 

مااك مؾياى سوهوُان  ٬ساما ًوؼاكز ذان ثَساك ممرباحاكن ساالٍ ساثواي فؾوزوش –ب اكز ساما 

ََ ب ال اكذازاي/ سب ذااي/ ابملؾصوف.  مااكَنن مِيومان تًو
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ًػ مميويه رشط ( lay outذان اتات ًخاك ) WC ٬اوهوزان اكماز ماهسيب ذافون فذوجنوك مؾياى 

 س حااكي جٍصىوث:

A.   80ًَحاز فِيخو اكماز ماهسي مِياميل cm . 

B. Volume  / ٌََيس ب ٍص خسًػ اوساُااكن هوزاع ًح  .Liter 200كٍك /  ٢ا 

C.   فاجناع ًوابعWC  35سسٍىِخَا cm  40سامفاى cm . 

D.   ًَحاز ًوابعWC 15سٍىِخَا س cm  18سامفاى cm. 

E.  نسالامان ًوابعWC  25سسٍىِخَا cm . 

F.  ًخاك ًوابعWC  س حالٍ نريي خسًػ )ٍهياث اكمداز(اوساُااكن ذي 

G.  .ػ ذان ذي جصي اكًني/ ساًوزان مفحواؽان ب ٍص  الهخاًَا مرًي

  

 
 

ذان ًػ سوذاٍ ب ذا سوفِا ذي خااك  ٬ذي شىوزي ٬ب ذافون ًػ سوذاٍ جصحاضي موحوذاكن اي

 ٢٠٠٦ -٩  ذان هَاماَنهَا.  ٬هصافِاهَا ٬نربس هياهَا
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ذان اوهخوك  ٬اذلس لل زة اًؾاملني هَخا جصشىوز نفسا هللا ابُوا فصىاكحان ذالام حامؽة الجناز

ذان  NDاليك ذان فصمفوان ماو مالهساَناكن فصىاكحان  –اكالو اذا حامؽة اليك  ٬ًحََ الجنازاي اليك

خاؽان ذي  ٬فصشازااتهَا سوذاٍ حوهوف مااك هَاىه ذائصاٍ ذان فازا فؾوزوش سوفِا مالجنازاكن

رشط سَِؾاك خاًون فؾاهخني  –خاؽان ذي فصجصاث ذان خاؽان ذي تحاين رشط  ٬ُامداث

ْوا  ُ حصس حوث مصاسا نربااتن. مااك فالهساَنب هَا سوفِا ذي فصموذاٍ. جصذاسازاكن ذًَي : ٌَّسِ

ْوا . . . احلسًر .  ُ  زواٍ اًحزازىَواَلثَُؾّسِ

مام ذٌسااي ذان ثَساك ُازوش ذي   NDب ذافون فالهساَنب ن  ََ ا  تُسا ذى الهساَناكن اًو

مام ذائصاٍ ( الهساَناكن ذى ذائصا ًين اذالاٍ اوهخوك الكجنازان فصىاكحان ذالام حامؽة.ٍ ) ا   مسوا ا 

 

َمُة اًُْؾْصِش  َْ ًِ  ابة َو

مية اًؾصش : حهتاذ نفسا حامؽة مسب ٌك ٍو  هطَحة ا 

اوهخوك ذى زاماٍاكن حامؽة ساء ساما ثَساك جصاث ممرباحاكن مااك ذى ب جنوزاكن  –( ب اكز ساما ٩

ََ ذى اوهساع. –اي ساخا وجواَل ب َُّل فامَِّل ذان اكوان ذائصاٍ   اكوان ًػ ب كصة تًو

رساف.٢ ََ ا  مية اًؾصش سفاهخاس َا/ سالايهَا ساخا ثَساك تًو  ( فالهساَنب ن ٍو

واهُذا ًػ سوذاٍ ابًؿ/ ذًواسا س حااكى  –ذى الزاع مٌامفَِاكن واهُذا  ( اكالو ممحَىني َُحوزان٣

 فٌازى ذان ًػ س حاؼساتَا. ذان الزاؽان اًين اكالو ًػ ذي اوهساع ب ذا اوزاع حامؽة. ٬فِاىي

 

 

   


