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ظدتذارغاضؼغئظػاال      

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
7 

أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  
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 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك  

  

 
10 

 د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ  
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 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأأ.
 اضغطنتطز/ػجاططظػ/ػاألدغانػرضمػأدتاذػ
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ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ  
.اضجزائرػ/2ضطغنػدبازغنػدطغفػأدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطد  
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صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائراضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغأدتاذػاضطذاعبػ  
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 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري

 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.
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جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  

 رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػاضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
3 

ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.
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طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د.  
.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ  
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ػذروطػاضظذر:ػ-أواًل
 البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.أن يتؼقد  .1

 أن يتصف البحث بإصالة واجلدة. .2

 التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا. .3

 يؿؽن لؾبحث أن يؽون جزًءا من كتاٍب لؾباحث، أو مستالً من رشالة كال هبا درجًة ظؾؿقًة. .4

 قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك. إذا كان البحث .5

 أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة، وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث. .6

 يشتؿل ادؾخص ظذ: ظـوان البحث، ومشؽؾة البحث، وأشئؾته، وادـفج ادتبع، وأهم الـتائج. .7

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ: ظـوان الدراشة، مشؽؾة البحث، أشئؾته، ادـفج ادتبع، الدراشات السابؼة، واإلضافة  .8

 العؾؿقة، ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ػتطضغطاتػاضظذر:ػ-ثاظًغا
اخلاص لؾؿجؾة ادوقعيؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ  -

 https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtml مدوًكا بـظام ،word:وفق أيت 

 كوع اخلطTraditional Arabic

 ( : واهلوامش وادراجع : 16كؿط ادتن ،)(18( والعـاوين )12.)

 ( كؾؿة.222مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ) 

  إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص، بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة

 ادرفق.pdfذم الـ 

 ،الدرجة العؾؿقة، التخصص الدققق، العؿل احلايل، أهم اإلكجازات  مؾخص السرة الذاتقة، يتضؿن: )آشم

 العؾؿقة، ظـوان ادراشؾة، والزيد اإللؽسوين، رقم اهلاتف(.

 .وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني 

  :ل من خالل هذا الرابط  كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين، معزوة ذم ادتن؛ وُُتَؿَّ

https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site
  جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾًة وغر خمتنة لؽل مرجع، وأن يؾتزم ذم كتابتفا

MLAبلشؾوب

ػتػاضتحصغمػواضظذر:إجراءاػ-ثاضًثا
 .ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي، وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا 

 .ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة، وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي 

  صورة كاكت.ُتتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب، أو إظادة كرشه ذم أي 

 .تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا، وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة 

 

https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtml
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1 

 يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري

 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح  يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌسد. 
[4-44]  

 
 

2 

ا انىاردج يفاألحادٌث واَثار 
ّ
ٌ
َ
ر
ُّ
ِى انث

ْ
ج

َ
)مجؼا ودراسح( وػالقرها تىتاء كىروَا َ  

 (جازاٌ)جايؼح  انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً ػثدد. 

 
 

3 

 ػُد َؼًحٍ،  دراسح حدٌث
ٌ
هؼىَاٌِ يف اندٍَا واَخرجِ: يِسيار

َ
ىذاٌِ ي

َ
)ص  

 ػُد يصٍثحٍ(رواٌح ودراٌح
ٌ
ح
َّ
 ورَ

 (شقراء)جايؼح  يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسًد. 

 

 (انقصٍى)جايؼح  ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍدد.  4

 
 

5 

ح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ
ّ
ؼه

ُ
)مجؼًا ودراسح( أحادٌث ػىف األػراتً امل  

 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً  د. 

 
 

6 

خار ػُد املدػىٌٍ 
ّ
يف ضىءواقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االد  

خطة املسجد احلراو( )دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ 2030رؤٌح املًهكح    
 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح  ػثري تُد خاند انشههىبد. 

 
 

7 

)دراسح يقارَح( االسى انرجاري، يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليًتانرصرف   

 (املهك خاند)جايؼح  اهلل سفراٌ ػثدتٍ أمحد د. 

 
 

8 

 يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى

 (األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)جايؼح  حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم تُد نٍهىد. 

 
 

9 

دراسح ػقدٌح 2030انؼرتٍح انسؼىدٌح اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح   
 

 (شقراء)جايؼح  َادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثًد. 

 
 

10 

 
َ
هً

َ
ها و

َ
 ن

َ
ح
َّ
 ال ػِه

ُ
ه
َّ
هى َأَ

َ
كِهِ ػ

َ
ر
ْ
د
َ
ر
ْ
س

ُ
 يف ي

ُ
اكِى

َ
 احل

َّ
ص

َ
 انرً َ

ُ
ادٌِث

َ
اأَلح

 
ً
ح
َ
اس

َ
دِر

َ
ا و

ً
ؼ

ْ
ً

َ
اٌِ ج

َ
ابِ اإلمي

َ
 ِفً كِر

ٌ
ح
َّ
ه
َ
ؼ

ُ
 ي

 (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج) صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسرييد. 

[45-91] 

[92-124] 

 
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد )آٌاخ 

 [175-125] انرىحٍد أمنىذجًا( دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

[176-218] 

[219-260] 

[308-351] 

[261-307] 

[394-449] 

[352-393] 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػبدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىقُّٱ :هلالج لجاحلؿد هلل خالق اخلؾق، وجمزل الـعم والعطايا، وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال 
 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق
، والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة، ومعؾم إمة إول: حمؿد [72]اإلرساء: َّىن نن

 :وبعد              وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم بنحساٍن إىل يوم الدين. ملسو هيلع هللا ىلص الصادق إمني 

أدل  العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ ه ما ِمن صٍك ذم ِظَظم الدور الذي يؿثؾه البحُث فنكَّ 

زمـقٍة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من  ر آشم آصطالحي ذم أحؼاٍب ظذ هذا من تلثُ 

التصـقػات التي جاءت كتقجًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم مساِر التػؽِر، بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف 

َه آكتباَه إىل تفا أن ختؾق أولوياٍت وتوج  كائـاته، بحقث يليت البحث العؾؿي بؿثابِة الثورة التي باشتطاظ

 .مغؿورًة مل يطؾفا تلّمُل العؼِل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك معؾوماٍت بؼقْت 

 :أمرين ذم غاية إمهقةوهذه ادؼدمة توجب 

رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته، وتاريخ العؾم،  أوهلام:

وبالتايل السقاقات التي كشلْت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم ملمٍن من آكحقاز الالصعوري إىل 

إىل العؾم واحلؼقؼِة ذم ذاهتا، بقـام هو  حازٌ ـوهو ٓ يشعر، بل لعؾه يظن بلكه م ةمدرشٍة أو ضائػٍة أو أيدلوجقا معقـ

أشر صورٍة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم ملمٍن من مراجعات البحث العؾؿي  -ظـد التحؼقق-

 اجلاد.

التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـُْتج ظن مسرِة البحث العؾؿي الؼائم  ظذ اإلكساكقة مـُح : يتعني ثاكقفام

وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته. وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم  ادوضوظقةـفجقني مها: ظذ مرتؽزين م

، وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل أٍس فؾسػي وجودي آظساف بـتائجفا

وأكه يستطقع  معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين، سٍ ص ذم: أن احلق واحد ٓ يتعدد، وأخؾيت

ذم  إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره، من خالل الؾغة والتجاِرب وغرها من أدواته التي باتْت  الوصول

 ظن التؽـولوجقا واشعًة ومتعددة.

 

  



 

، التي تتؿثل بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاتهادتعؾق اجلاكب ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ 

العؾؿقة، والصز، وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي، وأمهفا ظـدي هـا هو ذم: إماكة 

 الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي حبَّه ومحاشَته واتصاَله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله، بل واحلرص ظذ

 ته فقام يؼدمه من كتاباٍت ومعارف وخزات أخرى، بحقث جيد الباحث ذا مٍ متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو

عد تُ  -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقته-ب...إلخ. وهذه السؿة ودمارِ  وكدواٍت  وحمارضاٍت 

حتؿقًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون "أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي، فـ

الـاجحني مـفم. فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى 

لقس  إىل أخرين. إذ يـتؼل إلقك صعورٌ  وُتػقزٍ  سٍ من السفل اكتؼال ما لدهيم من محاأظامهلم ودمارهبم، دمد أكه 

فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق، ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم 

ؿقة بادجتؿع حوهلم. ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني العؾ

التي هي جماهلم البحثي. والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة  "حبفم لؾامدة الدراشقةوظؾامء هو: 

قؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته، وإدراكه حلؼ

س البحَث العؾؿي كؿفـٍة ُتؼق الربح ادايل، أو جمرد وطقػة متتاز وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن يامرِ 

 بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها اإلكساُن بؿرور الوقت.

بة من الـظر والتعامل مع ت أثار السؾبقة ادسآكتباه إىل رضورة السكقز ظذ لػَت وهذا يستدظي 

ؾؿي لعـن اجلدة : فؼدان البحث العفاأمهالتي من الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ وؼق البحث العؾؿي كؿفـٍة ُُت 

ها، كام شقػؼد البحث العؾؿي ـشل جراء البحث ظن مشؽالٍت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازي ذيال

الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني  هيػؼدوظـن اخلقال واإلبداع، 

يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة  -كام تالحظ-أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي 

 عؾؿي.الباحث وكظرته إىل البحث ال

فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي كؿجرِد وطقػٍة يستوجب ظذ  وأخراً 

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه، وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه 

  .ودمرد إخالصٍ  بعرض كتائجه بؽل  بدايًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفاًء  ،العؾؿي
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 رـتحريْال سُـْـئيرَ

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 إػداد

 َادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثًد. 
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  ملدص البخح

 احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وسمٕمد:

اًمًٕمقدي٦م )اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٝمذا اًمٌح٨م اعمقؾمقم سمـ

سمٞم٤من اعمراد سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، واًمتٕمريػ سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  هتدف إمم: ()دراؾم٦م قم٘مدي٦م(4252

اعمٜمٝم٩م وُمٜمٝمجل ذم هذا اًمٌح٨م: ، وذيمر ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، وُمٝمدداهت٤م- 4252اًمًٕمقدي٦م 

٦م يٓمٚمؼ أن ُمّمٓمٚمح اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم ويم٤من ُمـ أسمرز ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م: آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم اًمٜم٘مدي-

ويراد سمف:اًمًامت واخلّم٤مئص، واعمٕم٤ممل، اًمتل متٞمز اعمقاـمـ اًمًٕمقدي قمـ همػمه، واعمٜمٌث٘م٦م ُمـ 

شمًتٛمد ىمقهت٤م ُمـ اًمٕمٛمؼ  4252شمٕم٤مًمٞمؿ اًمّديـ اإلؾمالُمل- وأن رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

يمقهن٤م اًمٕمريب واإلؾمالُمل ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، واًم٘مقة آؾمتثامري٦م اًمرائدة هل٤م، ويمذًمؽ 

حمقر رسمط اًم٘م٤مرات اًمثالث- وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعمٝمٛم٦م أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىم٤مُم٧م وٓ زاًم٧م 

قمغم ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م- وهذا ُمـ أىمقى اًمٕمقاُمؾ  ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م قمغم يد اعمٚمؽ  قمٌد اًمٕمزيز 

اعمٕمززة ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م- وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م أيْم٤ًم: وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم يمؾ رء، ومال إومراط، وٓ 

شمٗمريط- وأن هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ شمٕمزز آٟمتامء اًمقـمٜمل، يم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر، 

وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يرى اًم٤ٌمطم٨م أمهٞمتٝم٤م: واًمتحذير ُمـ اخلروج قمٚمٞمف، واًمٌٞمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمف- 

اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وهذا ُمٕمزز ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، يمام أن إوٕم٤مومٝم٤م ُمٝمدد ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م- 

وأظمػمًا ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م: شمٕمد مج٤مقم٤مت اًمٕمٜمػ واًمتٓمرف، واًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م، واًمٕمقعم٦م، واإلقمالم 

 اعمٕم٤مدي ُمـ ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م اخلٓمػمة-  

، اعمٕمززات، 4252اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:اًمٙمٚمام

 اعمٝمّددات-
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Abstract 

The title of this research is: (national identity in light of the vision of the 

Kingdom of Saudi Arabia 2030)، (a Study from Islamic Creed Perspective) with 

the objective of identifying what is meant by the national identity, determining 

the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030, and determining the identity 

reinforcement factors, besides the potential threats. The inductive critical 

analytical approach was adopted in conducting this research. Among the most 

prominent findings  of this research  are: The term national identity is 

synonymous with: traits and characteristics and features that characterize and 

distinguish the Saudi from others, that  stems from the Islamic teachings, and that 

the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 draws its strength from the Arab 

and Islamic depths of the Kingdom, combined with its pioneering and investment 

power, taking into account the strategic  location of the kingdom as an axis 

connecting the three continents. One of the important results of the research is 

that the Kingdom, since its founding by King Abdul Aziz, may Allah have mercy 

on him, was based the teaching of Quran and the Sunnah, which is considered to 

be identity supporting factor, besides the moderation and tolerance of Islam. 

Apart from the group of factors that enhance national attachment are obedience 

to the rulers, and warning against repelling on them and the legitimate pledge of 

allegiance to them, the importance of Arabic language in cementing and 

reinforcing the national identity, lastly the radical and terrorist groups, 

globalization, tribalism and hostile media are the most dangerous threats to the 

national identity. 

Keywords: National identity, 2030 vision, reinforcements and threats. 
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إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف وٟمًتٖمٗمره وٟمتقب إًمٞمف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور 

أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف 

 >أُم٤م سمٕمد طإٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف 

واومؼ جمٚمس اًمقزراء ذم ضمٚمًتف اًمتل قم٘مدت سمرئ٤مؾم٦م ه 9.3659.:3صمٜملم ومٗمل يقم اإل

قمغم رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  ,طمٗمٔمف اهلل,ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 

جمتٛمع طمٞمقي، واىمتّم٤مد  ، وهل رؤي٦م شمتْمٛمـ صمالصم٦م حم٤مور رئٞمًٞم٦م:4252اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

شمٕمزيز اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م واهلقي٦م  ُمزدهر، ووـمـ ـمٛمقح- وضم٤مء اهلدف اًمٕم٤مم ًمٚمٛمحقر إول:

وشمٗمرع ُمٜمف هدوم٤من: شمٕمزيز اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م يمٝمدف- وشمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يمٝمدف آظمر-  اًمقـمٜمٞم٦م-

 ـه:49.9.365 لمصمؿ اقمتٛمد جمٚمس اًمِم١مون آىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م ذم ضمٚمًتف اعمٜمٕم٘مدة يقم آصمٜم

ٕمزيز اًمِمخّمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م- شمٟم٤مُم٩م سمر ( سمرٟم٤مجم٤ًم ًمتح٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمرؤي٦م- ويم٤من ُمـ وٛمٜمٝم٤م وأمهٝم٤م:34)

، وإرؾم٤مئٝم٤م وشمٕمزيزه٤م ( وهق: سمرٟم٤مُم٩م يًٕمك ًمتٜمٛمٞم٦م اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمألومراد3 )اٟمٔمر ُمٚمحؼ رىمؿ:

قمغم اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م، وشمٕمزيز اخلّم٤مئص اًمِمخّمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م ىمٞم٤مدة 

ع شمقضمف اعمٛمٚمٙم٦م ٟمحق اًمٜمج٤مح واًمتٗم٤مؤل- وشمٙمقيـ ضمٞمؾ ُمتًؼ ووم٤مقمؾ ُموحتٗمٞمزهؿ إومراد 

ؾمٞم٤مؾم٤ًم، واىمتّم٤مدي٤ًم، وىمٞمٛمّٞم٤ًم، ووىم٤ميتف ُمـ اعمٝمّددات اًمديٜمٞم٦م، وإُمٜمٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦م، واًمث٘م٤مومٞم٦م، 

ن ُمثؾ هذه إواإلقمالُمٞم٦م- سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمّمحٞمح اًمّمقرة اًمذهٜمٞم٦م ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م ظم٤مرضمٞم٤ًم- وطمٞم٨م 

اعمٜم٤مؾم٥م أن أيمت٥م  ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت> رأي٧م ُمـأيم٤مديٛمٞم٦م اعمقاوٞمع سمح٤مضم٦م إمم دراؾم٤مت سمحثّٞم٦م 

ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-  ذم هذا اعمقوقع اعمٝمؿ دراؾم٦م قم٘مدي٦م ُمـ ضم٤مٟمٌلم: اجل٤مٟم٥م إول:

 ُمٝمّددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م- وأؾم٤مل اهلل اًمتقومٞمؼ واإلقم٤مٟم٦م- واجل٤مٟم٥م اًمث٤مين:

 :مػهل٘ البخح أّاًل:

اًمٕمرسمٞم٦م شمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم قمدم إدراك سمٕمض اًمٜم٤مس عم٤م اطمتقشمف رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م 

ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم , ُمـ صمقاسم٧م قم٘مدي٦م، وُم٤ًمئؾ ُمٝمٛم٦م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي4252اًمًٕمقدي٦م 
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سمٚمٍد آُمـ  ُمـ أضمؾاجلٛمٞمع ضمٝمقد تٔم٤مومر توشمزداد أمهٞم٦م سمٞم٤مهن٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م اعمٝمٛم٦م> ًم ,اًمٌح٨م

 وُمًت٘مر-

 :حدّد البخح ثاىًٔا:

ؼ قمٚمٞمٝم٤م جمٚمس واًمتل واوم 4252ؾمتٙمقن اًمدراؾم٦م ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

اًمقزراء ذم ضمٚمًتف اًمتل قم٘مدت سمرئ٤مؾم٦م ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل 

- وؾمتٙمقن اًمدراؾم٦م دراؾم٦م قم٘مدي٦م وم٘مط، ـه9.3659.:3يقم آصمٜملم  ,طمٗمٔمف اهلل,ؾمٕمقد 

  وًمذًمؽ ؾمٞمتؿ شمٙمٞمٞمػ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمؿ اظمتٞم٤مره٤م شمٙمٞمٞمٗم٤ًم قم٘مدي٤ًم-

 :ّأضباب اختٔازِأٍنٔ٘ املْضْع  ثالجًا:

 شمٕمقد أمهٞم٦م اعمقوقع إمم أُمقر، ُمٜمٝم٤م:

  شمٕمٚمؼ هذا اعمقوقع سم٢مسمراز اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘مدي ومٞمف-  ,3

 شمٕمٚم٘مف هبقي٦م اإلٟم٤ًمن ووـمٜمٞمتف، ومه٤م أُمران ومٓمري٤من ذم اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م-  ,4

 -4252اهتامم وٓة أُمر هذه اًمٌالد سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ,5

 زابعًا: أٍداف البخح: 

 اعمراد سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-سمٞم٤من  ,3

 -4252اًمتٕمريػ سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ,4

 ذيمر ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م- ,5

 ذيمر ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م- ,6

 :أضٝل٘ البخح خامطًا:

 ُم٤م اعمراد سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م؟ ,3

 ؟ 4252ُم٤م اعمراد سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ,4

 ُم٤م ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م؟ ,5

 ُم٤م ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م؟  ,6
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 :الدزاضات الطابك٘ ضادضًا:

 42,قمدا ورىم٦م قمٚمٛمٞم٦م  ،مل أضمد دراؾم٦م قم٘مدي٦م ُمًت٘مٚم٦م طمقل هذا اعمقوقع اًمذي ؾم٠مسمحثف

 )ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م( اخلٞمؾ ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مّمٞمؿ سمٕمٜمقان ظم٤مًمد أيب .ًمٚمديمتقر ,صٗمح٦م

رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ءؿم٤مرك هب٤م اعم١ممتر اًمدوزم ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وق ،)رؤي٦م ذقمٞم٦م(

,:، واًمذي ٟمٔمٛمتف ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء، واعمٜمٕم٘مد ذم ُمديٜم٦م اًمري٤مض ظمالل اًمٗمؽمة ُمـ 4252

اخلٓم٤مب احلريمل، واخلٓم٤مب اًمذرائٕمل،  - وذيمر صمالصم٦م ُمٝمددات وم٘مط، وهل:ـه8.3663.;

 :٠ميتدراؾمتف ومٞمام يوختتٚمػ دراؾمتل قمـ  واخلٓم٤مب اًمٜمًقي-

 ،ُمـ ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٞمًئ٤مأٟمف مل يذيمر ؿم ,3

 واًمتل ذيمرهت٤م ذم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ، وحتتف َخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م-

سمٞمٜمام ذيمرت ذم دراؾمتل  ،وم٘مط ٦م ُمٝمدداتُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م قمغم صمالصمذم أٟمف اىمتٍم  ,4

ومٚمؿ يذيمر اًمٕمقعم٦م،  ،عمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مُمٝمددات وومؼ ُم٤م ورد ذم رؤي٦م ا ٦مأرسمٕم

ُمٝمددات ، واًمتٖمري٥م، واًمٕمّمٌٞم٦م، وىمٜمقات اًمتقاصؾ آضمتامقمل، واًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م

  ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-

 :ميَج البخح ضابعًا:

وذًمؽ سم٘مراءة رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  >يٕمتٛمد هذا اًمٌح٨م قمغم اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم

ُمًتِمٝمدًا سم٤مٕدًم٦م ُمـ  ،، صمؿ حتٚمٞمٚمٝم٤م، وشم٘مًٞمٛمٝم٤م وومؼ ُم٤م حي٘مؼ أهداف اًمٌح٨م4252اًمًٕمقدي٦م 

وىمد دقم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م آؾمتِمٝم٤مد  ,رمحٝمؿ اهلل,اًم٘مرآن، واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، وأىمقال اًمًٚمػ

 سم٠مىمقال طمٙم٤مم هذه اًمدوًم٦م اعم٤ٌمريم٦م ذم اًمٕمديد ُمـ اعمقاوع-

 :خط٘ البخح ثاميًا:

 :يتُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وُمٌحث٤من، وظم٤ممت٦م، وهل قمغم اًمٜمحق أ ذماًمٌح٨م  ٠ميتي

ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م، وطمدوده، وأمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره،  وشمتْمٛمـ: ُم٘مدُم٦م:

  -وأهداف اًمٌح٨م، وأؾمئٚمتف، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م
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 وومٞمف: اًمتٛمٝمٞمد:

 اًمتٕمريػ سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-  أوًٓ:

 -4252اًمتٕمريػ سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  صم٤مٟمٞم٤ًم:

 وومٞمف َخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م: ،ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م اعمٌح٨م إول:

 ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م- اعمٓمٚم٥م إول:

 ًمزوم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 همرس ىمٞمؿ اًمقؾمٓمٞم٦م واًمت٤ًمُمح- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 آٟمتامء اًمقـمٜمل- اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: 

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ُمٝمّددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اعمٝمّددات اًمديٜمٞم٦م )اًمٗمٙمري٦م(- اعمٓمٚم٥م إول:

 اعمٝمّددات آضمتامقمٞم٦م- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اعمٝمّددات اًمث٘م٤مومٞم٦م-  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 : اعمٝمّددات اإلقمالُمٞم٦م-اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 

  



 ٟم٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل : د-إقمداد                       دراؾم٦م قم٘مدي٦م 4252اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  

        57; 
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 التنَٔد

 التعسٓف باهلْٓ٘ الْطئ٘. أّاًل:

 اهُلْٓ٘ لػ٘: 

: اًمتِمخص، واًمِمخص ٟمٗمًف، واًمقضمقد ٦م)سمْمؿ اهل٤مء( يٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من صمالصم ًمٗمظ اهلُقي٦م

وإذا ُم٤م سمف اًمٌمء سم٤مقمت٤ٌمر حت٘م٘مف يًٛمك طم٘مٞم٘م٦ًم وذاشم٤ًم، وسم٤مقمت٤ٌمر شمِمخّمف  اخل٤مرضمل- ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

يًٛمك ُم٤مهٞم٦م، وىمد يًٛمك ُم٤م سمف اًمٌمء ُم٤مهٞم٦م إذا يًٛمك هقي٦م، وإذا أظمذ أقمؿ ُمـ هذا آقمت٤ٌمر 

يم٤من يمٚمٞم٤م يًمامهٞم٦م اإلٟم٤ًمن، وهقي٦م إذا يم٤من ضمزئٞم٤ًم يمح٘مٞم٘م٦م زيد، وطم٘مٞم٘م٦م إذا مل يٕمتؼم يمٚمٞمتف 

 -(3)وضمزئٞمتف، وم٤مهلقيت٤من ُمتالزُمت٤من صدىم٤م، واعم٤مهٞم٦م سم٤مٓقمت٤ٌمر اًمث٤مين أظمص ُمـ إول

وسمٓم٤مىم٦م يث٧ٌم  متٞمزه قمـ همػمه، هل: طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء أو اًمِمخص، اًمتل  ،وذم اعمٕمجؿ اهلقي٦م

 -   -(4) ومٞمٝم٤م اؾمؿ اًمِمخص وضمٜمًٞمتف، وُمقًمده، وقمٛمٚمف، وشمًٛمك اًمٌٓم٤مىم٦م اًمِمخّمٞم٦م أيْم٤مً 

وىمٞمؾ: إطم٤ًمس اًمٗمرد سمٜمٗمًف، وومردّيتف، وطمٗم٤مفمف قمغم شمٙم٤مُمٚمف، وىمٞمٛمتف، وؾمٚمقيمٞم٤َّمشمف،    

 -(5)وأومٙم٤مره، ذم خمتٚمػ اعمقاىمػ

احل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم احل٘م٤مئؼ اؿمتامل ( أن اهلقي٦م: ـه4;5 ويذيمر اجلرضم٤مين)ت:   

 -(6)اًمٜمقاة قمغم اًمِمجرة ذم اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ

  ّيف االصطالح:

 -(7)ز اعمقاـمـ اًمًٕمقدي قمـ همػمه، وشمٙمقن ذاشمفٞماًمًامت، واًمًٚمقيمٞم٤مت، اًمتل مت

 

 

                                                           

 - 82;ص:- حمٛمد اعمٍمي، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت,قمدٟم٤من درويش اًمٙمٚمٞم٤مت، أيقب سمـ ُمقؾمك اًمٙمٗمقي، حت٘مٞمؼ: (3)

 -:;;.4، دار اًمدقمقة، اًم٘م٤مهرة اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، (4)

 -5.4594- ـه;364محد خمت٤مر، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، - أُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، د (5)

 - 479 ص:، ـه3625اًمتٕمريٗم٤مت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  (6)

اًمري٤موٞم٦م ذم شمٕمزيز اًمدور اًمؽمسمقي ًمألٟمدي٦م سمح٨م يٕمٜمقان  م-;423، 3:6جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م إزهر، اًمٕمدد- اٟمٔمر:  (7)

 -44ص: قمٌد اهلل اعمٓمقع،-  اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، د
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  الْطئ٘ لػ٘:

إًمٞمٝم٤م، ُمـ اًمقـمـ، وهق: ُمقـمـ اإلٟم٤ًمن وحمٚمف- وأوـم٤من إهمٜم٤مم: ُمراسمْمٝم٤م اًمتل شم٠موي 

 -    . (3)وي٘م٤مل: أوـمـ ومالن أرض يمذا، أي: اختذه٤م حماًل وُمًٙمٜم٤ًم ي٘مٞمؿ هب٤م

 .(4)"اًمقـمـ: اعمٜمزل شم٘مٞمؿ سمف، وهق ُمقـمـ اإلٟم٤ًمن وحمٚمف" (:ـه933وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر)ت:

 ّالْطً يف االصطالح:

، ومٝمام ُمؽماسمٓم٤من، ٟمٗمًف يرى اًم٤ٌمطم٨م أن اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمقـمـ هق اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي

هق: اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمدوًم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،وُمتالزُم٤من، ويْمٞمػ اًم٤ٌمطم٨م أن اًمقـمـ

 طاإلؾمالُمٞم٦م ذات اًمًٞم٤مدة اًمت٤مُم٦م اًمتل سمّٞمٜمٝم٤م اإلؾمالم، ودؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 وهذا هق اًمتٕمريػ اًمذي يتٌٜم٤مه اًم٤ٌمطم٨م ذم دراؾمتف- -(5)وًمٖمتٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وقم٤مصٛمتٝم٤م اًمري٤مض

شمٚمؽ اًمًامت، واخلّم٤مئص،  وأُم٤م ُمّمٓمٚمح اهلُقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًم٤ٌمطم٨م ومٝمق:

، وهذا يٕمتؼم اًمًٕمقدي قمـ همػمه، واعمٜمٌث٘م٦م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمّديـ اإلؾمالُملاعمقاـمـ  يتٛمٞمز هب٤ماًمتل 

 اعمّمدر اًم٘مقي ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-

 :0202التعسٓف بسؤٓ٘ املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘  ثاىًٔا:

مت٧م اعمقاوم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم ضمٚم٦ًم جمٚمس اًمقزراء اًمتل قم٘مدت سمرئ٤مؾم٦م ظم٤مدم  هل رؤي٦م وـمٜمٞم٦م

صمٜملم وذًمؽ يقم اإل ,طمٗمٔمف اهلل,احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 

وـمـ ـمٛمقح>  ,اىمتّم٤مد ُمزدهر, جمتٛمع طمٞمقي ، وىمد سُمٜمٞم٧م قمغم صمالصم٦م حم٤مور:ـه9.3659.:3

، اًمٕمٛمؼ اًمٕمريب واإلؾمالُمل ٛمٚمٙم٦م، واعمتٛمثٚم٦م ذم:وذًمؽ ُمـ أضمؾ شمٕمزيز ريم٤مئز اًم٘مقة ًمدى اعم

وىمد  (-4 )اٟمٔمر ُمٚمحؼ رىمؿ: وأهن٤م حمقر رسمط اًم٘م٤مرات اًمثالث-، ؾمتثامري٦م اًمرائدةواًم٘مقة آ

                                                           

اًمّمح٤مح  ، واٟمٔمر:9.676 د- إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل، دار ُمٙمت٦ٌم اهلالل- ,حت٘مٞمؼ: د- ُمٝمدي اعمخزوُمل اًمٕملم، اًمٗمراهٞمدي، (3)

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  حت٘مٞمؼ: شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، اجلقهري،

 -8.4436- ـه3629

 - 35.673دار ص٤مدر، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،  ًم٤ًمن اًمٕمرب، (4)

 اٟمٔمر: ُمقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء- ايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ، اعم٤مدة إومم- (5)

- https://laws.boe.gov.sa 
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 ـه:49.9.365 لماقمتٛمد جمٚمس اًمِم١مون آىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م ذم ضمٚمًتف اعمٜمٕم٘مدة يقم آصمٜم

وٞمقف اًمرمحـ، وسمرٟم٤مُم٩م اًمتحقل  وهل: سمرٟم٤مُم٩م ظمدُم٦م، ( سمرٟم٤مجم٤ًم ًمتح٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمرؤي٦م34)

 ،اًمقـمٜمل، وسمرٟم٤مُم٩م صٜمدوق آؾمتثامرات اًمٕم٤مُم٦م، وسمرٟم٤مُم٩م شمٓمقير اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م

واخلدُم٤مت اًمٚمقضمًتّٞم٦م، وسمرٟم٤مُم٩م شمٓمقير اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم، وسمرٟم٤مُم٩م حتًلم ٟمٛمط احلٞم٤مة، وسمرٟم٤مُم٩م 

، وسمرٟم٤مُم٩م ري٤مدة اًمنميم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م، وسمرٟم٤مُم٩م اًمنميم٤مت آؾمؽماشمٞمجّٞم٦م، وسمرٟم٤مُم٩م اإلؾمٙم٤من

                         اًمتخّمٞمص، وسمرٟم٤مُم٩م شمٕمزيز اًمِمخّمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م، وسمرٟم٤مُم٩م حت٘مٞمؼ اًمتقازن اعم٤مزم-

 -  (5)اٟمٔمر ُمٚمحؼ رىمؿ:
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 املبخح األّل

 معصشات اهلْٓ٘ الْطئ٘

 ّفُٔ مخط٘ مطالب: 

 املطلب األّل: لصّو الهتاب ّالطي٘.

 شم٘مقي٦م اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ُمـ ؿم٠مٟمفومٝمل يمؾ ُم٤م أرى ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م سمٞم٤من اعمراد سم٤معمٕمززات، 

قمزز ضمٝمقده: دقمٛمٝم٤م  - ي٘م٤مل: قمزز ومالٟم٤ًم أو همػمه: ىمقاه، ودقمٛمف، وؿمدده، وي٘م٤مل:ودقمٝمام

   -(3)ٗمٝم٤مويمثّ 

وىمد ىم٤مُم٧م هذه اًمدوًم٦م اعم٤ٌمريم٦م قمغم ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م قمغم يد اعمٚمؽ 

(> وم٘مد ٟمص اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ـه3595 )ت: اًمراطمؾ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ آل ؾمٕمقد 

ديٜمٝم٤م اإلؾمالم، ودؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م  ًمٚمحٙمؿ ذم ُم٤مدشمف إومم قمغم أن اعمٛمٚمٙم٦م:

يًتٛمد احلٙمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  قمغم أٟمف: (4)ذم ُم٤مدشمف اًم٤ًمسمٕم٦م- وٟمص يمذًمؽ طرؾمقًمف 

- وقمغم هذا وم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م مه٤م ُمّمدرا طاًمًٕمقدي٦م ؾمٚمٓمتف ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 اًمتنميع ذم اًمدوًم٦م، وىمد ىم٤مُم٧م اًمدوًم٦م قمٚمٞمٝمام> ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م- 

 مل ختؾ ُمـ هذا إُمر، سمؾ أوص٧م سمف- ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 وأيمدت قمٚمٞمف> وىمد ضم٤مء ذًمؽ ذم يمٚمامت وٓة أُمره٤م قمٜمدُم٤م اـمٚم٘مقا هذه اًمرؤي٦م-

 يمٚمٛمتف ذم ورقم٤مه ,اهلل طمٗمٔمف, اًمٕمزيز قمٌد سمـ ؾمٚمامن اعمٚمؽ اًمنميٗملم احلرُملم ظم٤مدم ىم٤مل 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ" :ـه9.3659.:3 سمت٤مريخ اعمٜمٕم٘مدة اًمقزراء جمٚمس جلٚم٦ًم شمرؤؾمف قمٜمد

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم- إظمقاين  ،اًمرطمٞمؿ

اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف- ًم٘مد ىم٤مُم٧م دوًمتٙمؿ  ،وأظمقايت اعمقاـمٜملم واعمقاـمٜم٤مت

                                                           

 -  4;4.36أمحد خمت٤مر، - ة، داٟمٔمر:ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مس (3)

 اٟمٔمر: ُمقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء- -ًم٤ًمسمٕم٦مايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ، اعم٤مدة ا (4)

- https://laws.boe.gov.sa 
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وهل ُمٝمد اًمرؾم٤مًم٦م، وُمٝمٌط  طقمغم أؾم٤مس اًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل، وهدي ٟمٌٞمف حمٛمد 

 .(3)"احلرُملم اًمنميٗملم وىم٤مصدهياماًمقطمل، ذومٝم٤م اهلل سمخدُم٦م 

 رئٞمس ٟم٤مئ٥م اًمٕمزيز وزم اًمٕمٝمد  قمٌد سمـ ؾمٚمامن سمـ حمٛمد إُمػم اعمٚمٙمل اًمًٛمق ص٤مطم٥م وىم٤مل

إٟمٜم٤م ًمٜمحٛمد اهلل " جمٚمس اًمقزراء وزير اًمدوم٤مع رئٞمس جمٚمس اًمِم١مون آىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م:

واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، أوًٓ قمغم ُم٤م ووم٘مٜم٤م إًمٞمف ذم هذا اًمقـمـ ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ  

 -(4)" 4252صمؿ ٟمحٛمده قمغم أن ُمٙمٜمٜم٤م ُمـ إقمداد رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٕم٤مم 

قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وهل ٟمٕمٛم٦م ُمرضمٕمٞم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإن اعمقاـمـ ًمٞمحٛمد اهلل 

 ذم هذه اًمدوًم٦م اعم٤ٌمريم٦م، وشم٠ميمٞمد وٓة أُمره٤م قمغم ًمزوُمٝمام- 

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمٕمزيزًا ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م وطمٗم٤مفم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م> ٕن وي١ميمد اًم٤ٌمطم٨م أن ذم ًمزوم 

ْٙمُتْؿ هِباَِم: يِمَت٤مَب " :ط ىم٤ملوم٘مد  >ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٟمج٤مة ًَّ َ ـْ شَمِْمٚمُّقا َُم٤م مَت ـِ ًَم شَمَريْم٧ُم ومِٞمُٙمْؿ َأُْمَرْي

 -(5)"اهللِ َوؾُمٜم٦ََّم َٟمٌِٞمِّفِ 

قمٚمامئٜم٤م ي٘مقًمقن: آقمتّم٤مم يم٤من ُمـ ُم٣م ُمـ " (:ـه346)ت: وي٘مقل اإلُم٤مم اًمزهري 

 -(6)"سم٤مًمًٜم٦م ٟمج٤مة

وأيْم٤ًم ذم اًمرد ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م طمٌؾ عمقاـمـ اًمٜمزاع اًمتل ىمد حتدث> مم٤م جيًد اًمٚمحٛم٦م 

 حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جكُّٱواهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، ي٘مقل شمٕم٤ممم:

                                                           

 -ـه3659رضم٥م;3، 38;37ضمريدة اجلزيرة، اًمٕمدد-  (3)

 -  ـه3659رضم٥م;3، 39695ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد-  (4)

حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، ُم١مؾم٦ًم زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م، أسمق فمٌل،  حت٘مٞمؼ: ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م،أظمرضمف  (5)

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح،:555، رىمؿ احلدي٨م:7.3545 ،ـه3647اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 -3:8، رىمؿ احلدي٨م:3.88 م-7:;3اًمتؼميزي، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

أمحد سمـ ؾمٕمد اًمٖم٤مُمدي، دار ـمٞم٦ٌم، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م - د حت٘مٞمؼ: ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، اًمالًمٙم٤مئل، (6)

 -3.328- ـه3645اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م، 
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 هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم

                       - (3) ط، أي ردوه إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف [;7]اًمٜم٤ًمء: َّمبهب

ومم٤م يٕمزز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يمذًمؽ أن ذم ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم، واًمٕمٞمِم٦م اهلٜمٞمئ٦م، 

ٱٱشمٕم٤ممم: ىم٤مل ٱ  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جحُّٱٱ

 [، ىم٤مل ىمت٤مدة 46]إٟمٗم٤مل: َّمغجف  جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 -(4)"اًم٘مرآن، ومٞمف اًمٜمج٤مة، واًمت٘م٤مة، واحلٞم٤مة هق هذا" (:ـه958)ت:

 ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اًمّديـ، 

وؿمقاهد هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ اجل٤مُمع ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمثػمة، وشمرضمؿ قمٚمٞمف " (:ـه:94 )ت:

 قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري رمحف اهللأهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٙمت٥م )يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م(، يمام شمرضمؿ 

(، وهمػممه٤م، ومٛمـ اقمتّمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يم٤من ُمـ ـه732 )ت: (، واًمٌٖمقي ـه478 )ت:

  .(5)"أوًمٞم٤مء اهلل اعمت٘ملم، وطمزسمف اعمٗمٚمحلم، وضمٜمده اًمٖم٤مًمٌلم

( قمـ أمهٞم٦م ًمزوم اًمٙمت٤مب ـه:63)ت: وأظمتؿ هذه اعم٠ًمًم٦م سمام أورده اًمالًمٙم٤مئل 

وم٢من أوضم٥م ُم٤م قمغم اعمرء ُمٕمروم٦م اقمت٘م٤مد اًمديـ، وُم٤م يمٚمػ اهلل قم٤ٌمده ُمـ ومٝمؿ " :واًمًٜم٦م، وم٘م٤مل 

شمقطمٞمده وصٗم٤مشمف، وشمّمديؼ رؾمٚمف سم٤مًمدٓئؾ واًمٞم٘ملم، واًمتقصؾ إمم ـمرىمٝم٤م، وآؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م 

سم٤محلج٩م واًمؼماهلم، ويم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُم٘مقل، وأووح طمج٦م وُمٕم٘مقل، يمت٤مب اهلل احلؼ اعمٌلم- صمؿ 

إظمٞم٤مر واعمت٘ملم، صمؿ ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤محلقن، صمؿ وصح٤مسمتف  طىمقل رؾمقل اهلل 

                                                           

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت،  ،أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، اًمٓمٌٕم٦م إومم حت٘مٞمؼ:ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، اًمٓمؼمي، اٟمٔمر:  (3)

قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت،  حت٘مٞمؼ:اًمٌٖمقي،  ،اٟمٔمر: ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ، و726.: ،ـه3643

 - 3.876 ،ـه3642اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 -6.57 ،ـه3642دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: حت٘مٞمؼ: شمٗمًػم اسمـ يمثػم، (4)

قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،  حت٘مٞمؼ: جمٛمقع اًمٗمت٤موى، (5)

 -33.845، ـه3648
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اًمتٛمًؽ سمٛمجٛمققمٝم٤م واعم٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م إمم يقم اًمديـ، صمؿ آضمتٜم٤مب قمـ اًمٌدع وآؾمتامع إًمٞمٝم٤م مم٤م 

 -(3)"أطمدصمٝم٤م اعمْمٚمقن

 -وهذا ُم٤م ي١ميمده اًم٤ٌمطم٨م ذم أن ًمزوم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ أقمٔمؿ ُمٕمززات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م

 اإلٟم٤ًمن أصمرت ذم هقيتف اًمقـمٜمٞم٦م، وأطمدصم٧م صدقم٤ًم ذم ضمدار اًمٚمحٛم٦م اًمقـمٜمٞم٦م-ويمٚمام اسمتٕمد قمٜمٝمام 

 

 املطلب الجاىٕ

 لصّو العكٔدٗ اسإضالمٔ٘

اًمرمحـ آل  د اًمٕمزيز سمـ قمٌدًٌم٘مد ؾم٤مرت هذه اًمٌالد اعم٤ٌمريم٦م ُمٜمذ قمٝمد اعم١مؾمس اعمٚمؽ قم

 ه اعمٚمقك ُمـ سمٕمده قمغم هذا اًمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ- ؤقمغم ًمزوم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، وؾم٤مر أسمٜم٤م ؾمٕمقد 

أٟم٤م داقمٞم٦م إمم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح--- وهل اًمتٛمًؽ ": ي٘مقل اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز 

 - (4)"، وُم٤م ضم٤مء قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ طسمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

ومٕم٘مٞمدشمٜم٤م هل قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اًمتل ضم٤مءت ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  ---"وىم٤مل:

 - (5)"يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، وُم٤م ط

ًم٘مد يم٤من مهٜم٤م ُمٜمذ شمقًمٞمٜم٤م ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر أن "(ـه::35 )ت: وي٘مقل اعمٚمؽ ؾمٕمقد 

  -(6)"ٟمٕمتّمؿ سمٙمت٤مب اهلل، وهنتدي هبدي رؾمقل اهلل، وؾمٜم٦م ظمٚمٗمف ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤محللم

-- طمٞمٜمام ٟمٙمرر ىمقًمٜم٤م سم٠من ٟمجٕمؾ " :(، واًمذي ىم٤ملـه7;35 )ت: صمؿ اعمٚمؽ ومٞمّمؾ 

اإلؾمالُمٞم٦م هل اًمريمٞمزة اًمتل جي٥م أن ٟمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ًمتحرير أٟمٗمًٜم٤م، وًمرد اًمٔمٚمؿ قمٜم٤م وقمـ اًمٕم٘مٞمدة 

أسمٜم٤مء ُمقاـمٜمٞمٜم٤م ذم يمؾ إٟمح٤مء، وذم يمؾ إىمٓم٤مر، هذا هق اًمذي يدقمقٟم٤م قمغم أن ٟمجٕمؾ هذه 

 -(7)"اًمدقمقة هل ديدٟمٜم٤م

                                                           

 - 3.9ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، اًمالًمٙم٤مئل،  (3)

 -438 ص:دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، اًمقضمٞمز ذم ؾمػمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز، ظمػم اًمديـ اًمزريمكم،  (4)

 -439ص:اًمزريمكم، اًمقضمٞمز ذم ؾمػمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز،  (5)

 هـ-3595رضم٥م 9، 3728ضمريدة أم اًم٘مرى، اًمٕمدد-  (6)

 -6.4398هـ، 3655صٗمر 4,5ٟمدوة اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٜمٝم٩م ذقمل وُمٓمٚم٥م وـمٜمل، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م،  (7)
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وإهن٤م ًمٗمرص٦م ـمٞم٦ٌم أن ٟمتذيمر ومْمؾ اهلل " (:ـه3624 طمٞم٨م ىم٤مل)ت: صمؿ اعمٚمؽ ظم٤مًمد 

وأضمٞم٤مًمٜم٤م احل٤مضة، وأن ٟمٕمٛمؾ سمٙمؾ إظمالص، وٟمٚمتػ طمقل قم٘مٞمدشمٜم٤م  ٤مءٟم٤مقمٚمٞمٜم٤م، وٟمذيمر سمف أسمٜم

وٟمٚمتٗم٧م إمم شمرسمٞم٦م أسمٜم٤مئٜم٤م> ًمٞمٙمقٟمقا ُمقاـمٜملم ص٤محللم ُم١مؾمًلم قمغم أؾمس صحٞمح٦م ُمـ اًمٕم٘مٞمدة 

 -(3)"اإلؾمالُمٞم٦م

ًمٞمٙمٛمؾ  (ـه3648 )ت: صمؿ ضم٤مء ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ومٝمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

ًم٘مد ضم٤مء ُمقطمد هذه اجلزيرة " هذه اعمًػمة اًمٓمٞم٦ٌم ذم آهتامم سم٤مًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، ويم٤من مم٤م ىم٤مًمف:

> ًمٞم٘مٞمؿ دوًم٦م اًمتقطمٞمد، واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واًمدقمقة وضم٤مُمع ؿمٛمٚمٝم٤م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز 

 -(4)"اًمًٚمٗمٞم٦م، رُمز اإلؾمالم احل٘مٞم٘مل، وُمٔمٝمره اًمٕمٚمٛمل---

 (ـه3658 )ت: وذم يمٚمٛم٦م خل٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

مم٤م  >(5)"ذيمر أٟمف ُمٝمام يم٤من قمٛمؾ أقمداء اإلؾمالم ومٚمـ ي١مصمر ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م وٓ ذم اعمًٚمٛملم

   قمغم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م- طمرصف  يدل قمغم

     يم٤من  اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيزظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم وذم هذا اًمٕمٝمد اًمزاهر قمٝمد 

هذه " طمٞم٨م ىم٤مل: >يريمز ذم يمٚمامشمف وشمقضمٞمٝم٤مشمف قمغم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ,طمٗمٔمف اهلل,

اًمٕمزيز إمم قمٝمده٤م اجلديد، وهل يمام شمرون ذم أُمـ واؾمت٘مرار،  اًمدوًم٦م ُمٜمذ وطمّده٤م اعمٚمؽ قمٌد

اإلؾمالُمٞم٦م، وٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ وهل ُمٜمذ أؾمًٝم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ىم٤مُم٧م قمغم اإلؾمالم واًمٕم٘مٞمدة 

 -(6)"أن يرزىمٜم٤م ؿمٙمر ٟمٕمٛمتف وأن يقوم٘مٜم٤م مجٞمٕم٤م خلدُم٦م ديٜمٜم٤م وسمالدٟم٤م وؿمٕمٌٜم٤م

ًم٘مد ووٕم٧م " :,طمٗمٔمف اهلل,ىم٤مل  4252وقمٜمد إـمالىمف ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

 ٟمّم٥م قمٞمٜمل ُمٜمذ أن شمنموم٧م سمتقزم ُم٘م٤مًمٞمد احلٙمؿ اًمًٕمل ٟمحق اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ صمقاسمتٜم٤م

اًمنمقمٞم٦م، وشمقفمٞمػ إُمٙم٤مٟم٤مت سمالدٟم٤م وـم٤مىم٤مهت٤م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمقىمع سمالدٟم٤م، وُم٤م شمتٛمٞمز سمف ُمـ 

                                                           

 هـ، يمٚمٛم٦م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمقـمٜمل-:;35ؿمقال 49، 4964ضمريدة أم اًم٘مرى، اًمٕمدد-  (3)

 هـ-3644رُمْم٤من5، 32865ضمريدة اجلزيرة، اًمٕمدد-  (4)

 هـ-3653حمرم 33، 37384ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد-  (5)

 هـ-3658مج٤مدى اًمث٤مين 35، 39246ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد-  (6)
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صمروات وُمٞمزات> ًمتح٘مٞمؼ ُمًت٘مٌؾ أومْمؾ ًمٚمقـمـ وأسمٜم٤مئف ُمع اًمتٛمًؽ سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م اًمّم٤مومٞم٦م، 

 -(3)"واعمح٤مومٔم٦م قمغم أص٤مًم٦م جمتٛمٕمٜم٤م وصمقاسمتف

ًمٞمٝمٜم٠م سم٤مًمٕمٞمش ذم هذه اًمٌالد  ،إن اعمت٠مُمؾ هلذه اًمٙمٚمامت اًمتل ضم٤مءت ُمـ وٓة إُمر

اًمٓم٤مهرة، آُمٜم٤ًم، ُمًت٘مرًا ُمٓمٛمئٜم٤ًم> ًمٕمٚمٛمف أن هذه اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م وٟمِم٠مت قمغم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ 

( وٟم٤مسه ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم ـه3428)ت: قمٌد اًمقه٤مب   اًمّم٤مًمح اًمتل دقم٤م هل٤م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ 

 :(4)ئٚمفذم أطمد رؾم٤م (- ي٘مقل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ـه;339) حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

قم٘مٞمديت وديٜمل اًمذي أديـ اهلل سمف: ُمذه٥م  ،وًم٧ًم سمٛمٌتدع --أظمؼمك أين، وهلل احلٛمد، ُمتٌع-"

- "أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، اًمذي قمٚمٞمف أئٛم٦م اعمًٚمٛملم، ُمثؾ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أؿمٝمد اهلل، وُمـ طميين ُمـ اعمالئٙم٦م، وأؿمٝمديمؿ، أين "وي٘مقل أيْم٤َم ذم رؾم٤مًمتف ٕهؾ اًم٘مّمٞمؿ: 

 -(5)"اجلامقم٦مأقمت٘مد ُم٤م اقمت٘مدشمف اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، أهؾ اًمًٜم٦م و

وشمؼمز أمهٞم٦م قمٜم٤مي٦م اًمدوًم٦م سمٚمزوم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل ُمقاد اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد 

إهة هل ٟمقاة اعمجتٛمع اًمًٕمقدي، ويرسمك أومراده٤م قمغم  :(6)ومج٤مء ذم اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م ،ًمٚمحٙمؿ

 -طأؾم٤مس اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ اًمقٓء واًمٓم٤مقم٦م هلل، وًمرؾمقًمف 

هيدف اًمتٕمٚمٞمؿ إمم همرس اًمٕم٘مٞمدة  ًمٚمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ: ةاعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م قمنموضم٤مء ذم 

 -(7)اإلؾمالُمٞم٦م ذم ٟمٗمقس اًمٜمشء، وايمت٤ًمهبؿ اعمٝم٤مرات واعمٕم٤مرف

                                                           

 هـ-9.3659.;3 ، اًمثالصم٤مء:39695ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد-  (3)

٘مل، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، ٞمٚمٕمحمٛمد سمـ ص٤مًمح اًم,ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: (4)

 -58ص: اًمري٤مض-

 -: اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م، ص: (5)

 اٟمٔمر: ُمقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء- -ت٤مؾمٕم٦مايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ، اعم٤مدة اًم (6)

-https://laws.boe.gov.sa 

 اٟمٔمر: ُمقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء- -اًمث٤مًمث٦م قمنم ايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ، اعم٤مدة (7)

-https://laws.boe.gov.sa 
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اعم٤مدة وىمد شمٙمٗمٚم٧م هذه اًمدوًم٦م اعم٤ٌمريم٦م سمحامي٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، وٟمّم٧م قمغم ذًمؽ ذم 

حتٛمل اًمدوًم٦م قم٘مٞمدة اإلؾمالم، وشمٓمٌؼ  ُمـ اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ، وم٘م٤مًم٧م: اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـ

 -(3)ذائٕمف، وشم٠مُمر سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، وشم٘مقم سمقاضم٥م اًمدقمقة إمم اهلل

شمٕمزيزًا ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، ومتٞمزًا هل٤م ُمـ سملم ؾم٤مئر اًمٌٚمدان،  ٞم٦مإن ذم ًمزوم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُم   

أُمـ اًمقـمـ واؾمت٘مراره، ذم طمٗمظ  ,سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل,وهذا اًمٚمزوم ًمٚمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م> أؾمٝمؿ 

 وهقيتف- وىمد أسمٕمد اهلل قمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمتـ واعمحـ-

 

 املطلب الجالح

 غسع قٔه الْضطٔ٘ ّالتطامح

 ييُّٱإن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م متٞمزت سمف هذه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )اًمقؾمٓمٞم٦م(، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ومال هؿ أهؾ همٚمٍق ومٞمف همٚمق اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ همٚمقا [، 365]اًمٌ٘مرة: َّٰى ٰر ٰذ

ًمقا يمت٤مب اهلل، وىمتٚمقا أٟمٌٞم٤مءهؿ،  سم٤مًمؽمه٥م، وٓ هؿ أهؾ شم٘مّمػٍم ومٞمف شم٘مّمػم اًمٞمٝمقد اًمذيـ سمدَّ

ويمذسمقا قمغم رهبؿ، ويمٗمروا سمف، وًمٙمٜمٝمؿ أهؾ شمقؾمط واقمتدال ومٞمف> ومقصٗمٝمؿ اهلل سمذًمؽ، إذ يم٤من 

   -(4)أطم٥مَّ إُمقر إمم اهلل أوؾمٓمٝم٤م

وًم٘مد ىم٤مُم٧م هذه اًمٌالد اعم٤ٌمريم٦م قمغم اًمقؾمٓمٞم٦م، واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م، وٟمٌذ أؿمٙم٤مل اًمٕمٜمػ،  

ذم أطمد حم٤موره٤م قمغم شمٕمزيز ىمٞمؿ  4252واإلره٤مب- وىمد أيمدت رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

 )جمتٛمع طمٞمقي( اًمقؾمٓمٞم٦م واًمت٤ًمُمح- ومج٤مء اهلدف اًمتٗمّمٞمكم ًمٚمٛمًتقى اًمث٤مًم٨م ُمـ اعمحقر إول

 ىمٞمؿ اًمقؾمٓمٞم٦م واًمت٤ًمُمح- ُم٤م ٟمّمف: شمٕمزيز 

وىم٤مل ص٤مٟمع اًمرؤي٦م ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٚمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز وزم 

دؾمتقره٤م اإلؾمالم، ، رؤيتٜم٤م ًمٌالدٟم٤م اًمتل ٟمريده٤م دوًم٦م ىمقي٦م ُمزدهرة شمتًع ًمٚمجٛمٞمع" اًمٕمٝمد:

                                                           

 اٟمٔمر: ُمقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء- -اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنميـايمام ورد ذم وصمٞم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ، اعم٤مدة  (3)

- https://laws.boe.gov.sa 

 -5.364شمٗمًػم اًمٓمؼمي،  (4)
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وذم هذا رؾم٤مًم٦م ًمٚمٕم٤ممل أمجع أن هذه اًمٌالد ىم٤مئٛم٦م قمغم  -ومال همٚمق وٓ إومراط -(3)"وُمٜمٝمجٝم٤م اًمقؾمٓمٞم٦م

هذا اعمٌدأ واعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين- وىمد شمٕمرو٧م سمالد احلرُملم اًمنميٗملم إمم مجٚم٦م ُمـ إقمامل اًمتٙمٗمػمي٦م 

إٓ أٟمف سمٗمْمؾ اهلل صمؿ ىمٞم٤مدهت٤م  ،يم٤من ؿمٕم٤مره٤م اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ،(4)واًمتخريٌٞم٦م ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج

  شمٚمؽ إقمامل- سمٓمٚم٧م أٝم٤م ئاًمرؿمٞمدة ووقمل أسمٜم٤م

، " :طوم٘م٤مل  ،أُمتف ُمـ اًمٖمٚمق طوىمد طمذر اًمرؾمقل  ـِ ي ٤ميُمْؿ َواًْمُٖمُٚمقَّ ذِم اًمدِّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِيَّ َي٤م َأهيُّ

ـِ  ي ٌَْٚمُٙمُؿ اًْمُٖمُٚمقُّ ذِم اًمدِّ ـْ يَم٤مَن ىَم ُف َأْهَٚمَؽ َُم إي٤ميمؿ  ىمقًمف:" :- ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (5)"وَم٢مِٟمَّ

وم٤مإلؾمالم ُمٜمٝم٩م وؾمط ذم  -(6)"أٟمقاع اًمٖمٚمق، ذم آقمت٘م٤مد وإقماملواًمٖمٚمق ذم اًمديـ قم٤مم ذم مجٞمع 

يمؾ رء، ذم اًمتّمقر، وآقمت٘م٤مد، واًمتٕمٌد، واًمتٜمًؽ، وإظمالق، واًمًٚمقك، واعمٕم٤مُمٚم٦م، 

واًمتنميع- ويٜمٝمك قمـ اًمٖمٚمق، واًمتٓمرف- وم٤ٌمن سمذًمؽ أٟمف ديـ ؾمٛمح، ؾمٝمؾ، ُمرن، ُمٕمتدل سملم 

 -(7)٤مً اإلومراط واًمتٗمريط، وًمٞمس ُمتِمددًا وٞم٘م٤ًم طمرضم

 

  

                                                           

 -ـه3659رضم٥م،  :3، 35886ضمريدة اًمنمق إوؾمط، اًمٕمدد-  (3)

 ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م- ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين: (4)

، ;524حلدي٨م:، رىمؿ ا:4.322 ،حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م حت٘مٞمؼ: أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف، (5)

 - 48:2، رىمؿ احلدي٨م:3.744اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف، 

ٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م  حت٘مٞمؼ:عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ،  اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ (6)

 -:3.54- ـه;363اًم٤ًمسمٕم٦م، 

 -5.3448ُمٜمٝم٩م ذقمل وُمٓمٚم٥م وـمٜمل، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م،  ٟمدوة اًمًٚمٗمٞم٦م: (7)
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 املطلب السابع

 االىتناٛ الْطين

 ي٘م٤مل:" (:ـه592 )ت: ىم٤مل إزهري  وم٤مٟٓمتامء ًمٖم٦ًم:ُمـ اعمٝمؿ سمٞم٤من ُمٕمٜمك آٟمتامء، 

ه، إذا رومع إًمٞمف ٟمًٌف  -(3)اٟمتٛمك ومالٌن إمم ومالن، إذا ارشمٗمع إًمٞمف ذم اًمٜم٥ًم، وٟمامه ضمدُّ

اعمٕمتؾ أصؾ واطمد يدل اًمٜمقن، واعمٞمؿ، واحلرف " (:ـه7;5 )ت: وىم٤مل اسمـ وم٤مرس 

 -(4)"اٟمت٥ًم واٟمتٛمك ومالٌن إمم طمًٌف: --- قمغم ارشمٗم٤مع وزي٤مدة

َٓ " وومن قمٚمامء اًمٚمٖم٦م آقمتزاء اًمقارد ذم طمدي٨م: قُه َو  اجْل٤َمِهٚمِٞم٦َِّم وَم٠َمقِمْمُّ
ِ
ى سمَِٕمَزاء ـْ شَمَٕمزَّ َُم

إذا ٟمًٌتف قمزوشمف إمم أسمٞمف، " (:ـه5;5 )ت: ىم٤مل اجلقهري  سم٤مٟٓمتامء وآٟمت٤ًمب- (5)"شَمْٙمٜمُقهُ 

 -(6)"إًمٞمف، وم٤مقمتزى هق وشمٕمزى، أي اٟمتٛمك واٟمت٥ًم

اًمٕملم واًمزاء واحلرف اعمٕمتؾ أصؾ صحٞمح يدل قمغم آٟمتامء " وىم٤مل اسمـ وم٤مرس:

  -(7)"وآشمّم٤مل

وُمـ ادقمك إمم " :ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،ٛمؾ سمٛمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦مٕموآٟمتامء ذم اًمنمع يًت

ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل، واعمالئٙم٦م، واًمٜم٤مس أمجٕملم، ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمٜمف همػم أسمٞمف، أو اٟمتٛمك إمم همػم ُمقاًمٞمف، 

 -(8)"يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سوم٤ًم، وٓ قمدًٓ 

 

 

                                                           

  -37.593، م4223حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  حت٘مٞمؼ: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، (3)

  - ;7.69- ـه;;35قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر،  حت٘مٞمؼ: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، (4)

حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،  رضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد، حت٘مٞمؼ:أظم (5)

- وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح إدب اعمٗمرد، دار اًمّمديؼ ًمٚمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م 85;، رىمؿ احلدي٨م:556، ص:ـه;362

 -967، رىمؿ احلدي٨م::58، ص:ـه:363اًمراسمٕم٦م، 

 - 8.4647اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، اًمّمح٤مح شم٤مج  (6)

 - ;6.52ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، (7)

  -3592، رىمؿ احلدي٨م:6;;.4حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت-  صحٞمح ُمًٚمؿ، حت٘مٞمؼ: (8)
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هذا سيح ذم همٚمظ حتريؿ اٟمتامء اإلٟم٤ًمن إمم همػم أسمٞمف، " :(ـه898 )ت: ىم٤مل اًمٜمقوي 

 -(3)"أو اٟمتامء اًمٕمتٞمؼ إمم وٓء همػم ُمقاًمٞمف

وُمـ ادقمك إمم همػم أسمٞمف، أو اٟمتٛمك  ( قمٜمد ىمقل قمكم ـه828)ت: وىم٤مل اسمـ إصمػم 

  -(4)"إمم همػم ُمقاًمٞمف، أي: اٟمت٥ًم إًمٞمٝمؿ، وص٤مر ُمٕمرووم٤ًم هبؿ

ؿمحٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م وضمداٟمٞم٦م يم٤مُمٜم٦م  ويقوح أطمد اعمٝمتٛملم سمتجديد ُمْم٤مُملم آٟمتامء اًمقـمٜمل سم٠مٟمف:

ىمػ ذات اًمٕمالىم٦م سم٤مًمقوع قمغم ُمًتقي٤مت وجم٤مٓت خمتٚمٗم٦م، يٛمٙمـ اسمداظمؾ اًمٗمرد، شمٔمٝمر ذم اعمق

حتديده٤م ُمـ ظمالل جمٛمققم٦م ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اًمٗمرد، سمحٞم٨م شمٙمقن شمٚمؽ 

 -(5)اعمامرؾم٤مت ُمٕمؼمة قمـ ُمقىمػ اًمٗمرد ورؤيتف دم٤مه ُم٤م حيدث ُمـ ُمقاىمػ ذم جمتٛمٕمف

هبدٍف ظم٤مص ًمتٕمزيز آٟمتامء اًمقـمٜمل> 4252وًم٘مد ضم٤مءت رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

 ُم٤م ٟمّمف: )جمتٛمع طمٞمقي( ُمـ اعمحقر إول ٨متقى اًمث٤مًمومذيمرت ذم اهلدف اًمتٗمّمٞمكم ًمٚمٛمً

 - همرس اعم٤ٌمدئ واًم٘مٞمؿ اًمقـمٜمٞم٦م، وشمٕمزيز آٟمتامء اًمقـمٜمل

مم٤م يٜمٕمٙمس  ،أن هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م شمٕمزز آٟمتامء اًمقـمٜمل ويرى اًم٤ٌمطم٨م:

ومٞمًٝمؿ سمذًمؽ ذم شمٕمزيز اًمٚمحٛم٦م اًمقـمٜمٞم٦م، واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م،  ،ذًمؽ قمغم شمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م

 وهذه إُمقر هل: ،ووطمدة اًمّمػ

  :أّاًل: الطنع ّالطاع٘ لْلٕ األمس

 مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جكُّٱىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ٱَّمبهب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن

ومٞمام أُمرويمؿ سمف ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل، ٓ [، وأي٦م ذم مجٞمع أوزم إُمر ُمـ إُمراء، واًمٕمٚمامء، ;7]اًمٜم٤ًمء: 

ٚمِِؿ ومِٞماَم َأطَم٥مَّ َويَمِرَه، َُم٤م مَلْ " :طوىم٤مل اًمرؾمقل  -(6)ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ًْ  اعمُ
ِ
٤مقَم٦ُم قَمغَم اعمَْرء ْٛمُع َواًمٓمَّ ًَّ اًم

                                                           

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،  ،اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ اسمـ احلج٤مج (3)

 - 7.56-ـه4;35اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 -:7.47-ـه;;35حمٛمقد اًمٓمٜم٤مضمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ,ـم٤مهر اًمزاوي حت٘مٞمؼ: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، (4)

 -ـه3647ذي اًم٘مٕمدة  :3، :3555قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مضمل آل ُم٤ٌمرك، ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد-  ُم٘م٤مل ًمٚمديمتقر: (5)

 - 567. 4ـ يمثػم، شمٗمًػم اسم اٟمٔمر: (6)
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 :طوذم احلدي٨م أظمر ىم٤مل اًمرؾمقل  -(3)"ُي١ْمَُمْر سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم، وَم٢مَِذا ُأُِمَر سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ٍم وَماَل ؾَمْٛمَع َوَٓ ـَم٤مقَم٦مَ 

٦ٌَمٌ " ، يَم٠َمنَّ َرْأؾَمُف َزسمِٞم ٌٌَِمٌّ ٌٌْد طَم   -(4)"اؾْمَٛمُٕمقا َوَأـِمٞمُٕمقا، َوإِِن اؾْمُتْٕمِٛمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَم

 وًم٘مد أسمرز ؾمٚمػ هذه إُم٦م هذه اًمٕم٘مٞمدة ذم يمتٌٝمؿ، وأُمروا هب٤م، وُمـ أىمقاهلؿ:

واًمٓم٤مقم٦م ًمالئٛم٦م، وأُمراء اعم١مُمٜملم، --- صمؿ اًمًٛمع " (:ـه463 )ت: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  ,3

 -(5)"اًمؼم واًمٗم٤مضمر، وُمـ وزم اخلالوم٦م سم٢ممج٤مع اًمٜم٤مس ورو٤مهؿ

--- وٟمرى ـم٤مقمتٝمؿ ُمـ " ( ُمٌٞمٜم٤ًم اعمٕمت٘مد ذم وزم إُمر:ـه543 )ت: وىم٤مل اًمٓمح٤موي  ,4

    -(6)"ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ ومريْم٦م، ُم٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م، وٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح واعمٕم٤موم٤مة

وُمـ اًمًٜم٦م: اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم " (:ـه842 )ت: وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  ,5

ُم٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل، وم٢مٟمف ٓ ـم٤مقم٦م ٕطمد ذم  ,سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ,وأُمراء اعم١مُمٜملم 

ُمٕمّمٞم٦م اهلل، وُمـ وزم اخلالوم٦م واضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وروقا سمف، أو همٚمٌٝمؿ سمًٞمٗمف طمتك 

وىمد دًم٧م هذه إىمقال قمغم سمٞم٤من  -(7)"وضم٧ٌم ـم٤مقمتفص٤مر اخلٚمٞمٗم٦م، وؾمٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم، 

 ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م-- وهذا ُٕمراأمهٞم٦م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم 

 :التخرٓس مً ارتسّج علٙ ّلٕ األمس ثاىًٔا:

وهذه ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمٝمٛم٦م ذم هذا اًمٕمٍم> ومام أص٤مب سمٕمض اًمٌٚمدان ُمـ حمـ، وُمّم٤مئ٥م، 

اخلروج قمغم احلٙم٤مم، وٓ زاًم٧م شمٚمؽ اًمٌٚمدان شمٕمض  واومؽماق، واظمتالف، وشمٜم٤مومر إٓ سم٥ًٌم

أص٤مسمع اًمقيؾ قمغم ُم٤م طمّمؾ ومٞمٝم٤م- وًم٘مد يم٤من اًمنمع طمٙمٞماًم ذم اًمتحذير ُمـ هذا إُمر هم٤مي٦م 

 :طىم٤مل اًمٜمٌل  ىم٤مل:اًمتحذير، وسمٞم٤من اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل قمٜمد طمدوث اًمٗمتٜم٦م، ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس

                                                           

، رىمؿ 85.;، ـه3644حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس، اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار ـمقق اًمٜمج٤مة،  حت٘مٞمؼ:ف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح (3)

 -    ;3:5، رىمؿ احلدي٨م:;5.368، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 9366احلدي٨م:

 -9364، رىمؿ احلدي٨م:84.;أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، (4)

 -3.389اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، اًمالًمٙم٤مئل،  أصقل اقمت٘م٤مد أهؾذح  (5)

اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف ، اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦مذح  (6)

 -593ص:، ـه:363واًمدقمقة واإلرؿم٤مد، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 

ف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤معمٕم٦م آقمت٘م٤مد،  (7)

 -54ص:، ـه3642
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ـْ َأُِمػِمِه ؿَمْٞمًئ٤م َيْٙمَرُهُف " ـْ َرَأى ُِم َّٓ َُم٤مَت ُِمٞمَت٦ًم َُم ا وَماَمَت، إِ ـْ وَم٤مَرَق اجلَاَمقَم٦َم ؿِمؼْمً ُف َُم وَمْٚمَٞمّْمؼِمْ قَمَٚمْٞمِف وَم٢مِٟمَّ

 -(3)"ضَم٤مِهٚمِٞم٦َّمً 

ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ ىم٤مشمٚمقا إُمػم، أو اظمرضمقا قمٚمٞمف، أو   طمل ي٘مؾ اًمرؾمقل  وىمٗم٦م ُمٝمٛم٦م:

اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح قمغم هذا ٟم٤مسمذوه، وقم٤مدوه، وإٟمام أُمر سم٤معمٜمٝم٩م اًمنمقمل سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف- وًم٘مد ؾم٤مر 

 : ٠ميتاًمٜمٌقي، وذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م ي فاعمٜمٝم٩م اًمنمقمل، واًمتقضمٞم

وُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم اعمًٚمٛملم، وىمد يم٤من اًمٜم٤مس " (:ـه463 )ت: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  ,3

اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف، وأىمروا ًمف سم٤مخلالوم٦م، سم٠مي وضمف يم٤من، سم٤مًمرو٤م، أو سم٤مًمٖمٚم٦ٌم، وم٘مد ؿمؼ هذا 

وم٢من ُم٤مت اخل٤مرج قمٚمٞمف ُم٤مت  طصم٤مر قمـ رؾمقل اهلل اخل٤مرج قمّم٤م اعمًٚمٛملم، وظم٤مًمػ أ

 -(4)"ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

ويرى أصح٤مب احلدي٨م اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ، " (:ـه;66 )ت: ي٘مقل اإلُم٤مم اًمّم٤مسمقين  ,4

وهمػممه٤م ُمـ اًمّمٚمقات ظمٚمػ يمؾ إُم٤مم ُمًٚمؿ سمرًا يم٤من، أو وم٤مضمرًا- ويرون ضمٝم٤مد اًمٙمٗمرة 

سم٤مإلصالح، واًمتقومٞمؼ، واًمّمالح، وٓ ُمٕمٝمؿ وإن يم٤مٟمقا ضمقرة ومجرة، ويرون اًمدقم٤مء هلؿ 

ويرون ىمت٤مل  ،يرون اخلروج قمٚمٞمٝمؿ وإن رأوا ُمٜمٝمؿ اًمٕمدول قمـ اًمٕمدل إمم اجلقر واحلٞمػ

 -(5)"اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م طمتك شمرضمع إمم ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم اًمٕمدل

 :ثالجًا: البٔع٘ لْلٕ األمس

ذم اًمتحذير  طومم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع احلٜمٞمػ هذه اعم٠ًمًم٦م اعمٝمٛم٦م، وهل سمٞمٕم٦م وزم إُمر، ي٘مقل 

ـْ َُم٤مَت َوًَمْٞمَس ذِم قُمٜمُِ٘مِف سَمْٞمَٕم٦ٌم، َُم٤مَت ُِمٞمَت٦ًم ضَم٤مِهِٚمٞم٦َّمً " ُمـ قمدم اًمٌٞمٕم٦م: وذم احلدي٨م أظمر،  -(6)"َوَُم

                                                           

 ، رىمؿ احلدي٨م:5.3699، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 9276، رىمؿ احلدي٨م:69.;أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف،  (3)

3:6; - 

 -3.397أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، اًمالًمٙم٤مئل، ذح  (4)

د- ٟم٤مس اجلديع، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  احلدي٨م، اًمّم٤مسمقين، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ:قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب  (5)

 - 54ص: -ـه;363

 -3:73، رىمؿ احلدي٨م::5.369أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف،  (6)
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ـْ سَم٤مَيَع إَُِم٤مًُم٤م وَم٠َمقْمَٓم٤مُه َصْٗمَ٘م٦َم َيِدِه، " :طىم٤مل  َوصَمَٛمَرَة ىَمْٚمٌِِف، وَمْٚمُٞمِٓمْٕمُف إِِن اؾْمَتَٓم٤مَع، وَم٢مِْن ضَم٤مَء آظَمُر َوَُم

ظَمرِ  ْٔ سُمقا قُمٜمَُؼ ا    -(3)"ُيٜم٤َمِزقُمُف وَم٤مْضِ

 ويقرد اًم٤ٌمطم٨م ؾم١مآً ُمٝماًم، وهق: ممـ شمٙمقن اًمٌٞمٕم٦م؟

أُم٤م اًمٌٞمٕم٦م وم٘مد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف ٓ يِمؽمط ًمّمحتٝم٤م ُم٤ٌميٕم٦م يمؾ " :ىم٤مل اًمٜمقوي 

أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد، وإٟمام يِمؽمط ُم٤ٌميٕم٦م ُمـ شمٞمن إمج٤مقمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء،  اًمٜم٤مس، وٓ يمؾ

واًمرؤؾم٤مء، ووضمقه اًمٜم٤مس، وأُم٤م قمدم اًم٘مدح ومٞمف ومألٟمف ٓ جي٥م قمغم يمؾ واطمد أن ي٠ميت إمم اإلُم٤مم 

ومٞمْمع يده ذم يده، وي٤ٌميٕمف وإٟمام يٚمزُمف إذا قم٘مد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ًمإلُم٤مم آٟم٘مٞم٤مد ًمف، وأٓ ئمٝمر 

 -(4)"ًمٕمّم٤م ظمالوم٤م ًوٓ يِمؼ

ُمـ إُمراء،  ،ٓ يٚمزم ُم٤ٌميٕم٦م يمؾ اًمٜم٤مس ًمتٜمٕم٘مد صح٦م اًمٌٞمٕم٦م، وإٟمام أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد إذن:

واًمٕمٚمامء، وذوي اًمرأي واًمٕمٚمؿ واًمِم٠من، وم٢من سم٤ميع ه١مٓء وم٤مًمٌ٘مٞم٦م شمٌع هلؿ> ٕهنؿ يٜمقسمقن قمٜمٝمؿ، 

وإذا مت٧م  -(5)ويٛمثٚمقهنؿ> ٕن اعمًٚمٛملم يم٤مجلًد اًمقاطمد، ويم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمقاطمد يِمّد سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

 -(6)اًمٌٞمٕم٦م ًمقزم إُمر> ًمزُم٧م ـم٤مقمتف، وآٟم٘مٞم٤مد ًمف، ُمـ طمي اًمٌٞمٕم٦م، وُمـ مل حييه٤م ُمـ اعمًٚمٛملم

وُم٤م اٟمتنمت اًمٗمقى، واًمنم، واٟمحالل اًمٙمٚمٛم٦م، وشمٗمرق اجلامقم٦م ذم سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت> 

وم٠مصٌحقا مج٤مقم٤مت، وقمّم٤مسم٤مت- وًمـ يٜمٙمِمػ هذا إُمر إٓ ، إٓ سم٥ًٌم أن ًمٞمس هل٤م وٓة أُمر

اًمًٛمع  ومٝمذه إُمقر اًمثالصم٦م: -(7)ضمقد وزم إُمر، ومٞمدظمٚمقن حت٧م ـم٤مقمتف، ويٜم٘م٤مدون ًمٌٞمٕمتفسمق

 واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر، وقمدم اخلروج قمٚمٞمف، وُم٤ٌميٕمتف، شمٕمزز ُمـ اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-  

 

 

                                                           

 -3:66، رىمؿ احلدي٨م:5.3694أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف،  (3)

 -34.99ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ،  (4)

: ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان، أقمده ًمٚمٜمنم، ومٝمد ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ اًمديمتقرأطمٙم٤مم اخلروج قمغم وٓة إُمر، اٟمٔمر: ُمٗمٝمقم اًمٌٞمٕم٦م و (5)

 -35 -ص:ـه3652اًمٗمٖمٞمؿ، دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 - 36 ، ص:اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (6)

 -45 :اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (7)
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 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 املطلب ارتامظ

 العيآ٘ باللػ٘ العسبٔ٘

قمغم أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م دوًم٦م  ُم٤مدشمف إوممٟمص اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ذم 

 طقمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، ذات ؾمٞم٤مدة شم٤مُم٦م، ديٜمٝم٤م اإلؾمالم، ودؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 وًمٖمتٝم٤م هل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- 

ومٝمذا اعمٌدأ وإصؾ اًمذي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف هذه اًمٌالد اعم٤ٌمريم٦م> مم٤م يٕمزز ويٌلم ُمٙم٤مٟم٦م اًمٚمٖم٦م 

 َّخبمب حب جب هئ مئ خئُّٱٱًمٙمريؿ هب٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:وم٘مد أٟمزل اًم٘مرآن ا ،اًمٕمرسمٞم٦م

ومٚمٖم٦م اًمٕمرب أومّمح اًمٚمٖم٤مت، وأسمٞمٜمٝم٤م، وأوؾمٕمٝم٤م، وأيمثره٤م شم٠مدي٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل  [،4]يقؾمػ:

 -(3)شم٘مقم سم٤مًمٜمٗمقس> ومٚمٝمذا أٟمزل أذف اًمٙمت٥م سم٠مذف اًمٚمٖم٤مت، قمغم أذف اًمرؾمؾ

وأهن٤م ُمـ أؾم٤ٌمب واؾمتٓم٤مقم٧م رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م إسمراز قمٜم٤ميتٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

شمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، ومذيمرت ُمـ إهداف اًمتٗمّمٞمٚمّٞم٦م ًمتٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م: اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م 

 )جمتٛمع طمٞمقي(-  اًمٕمرسمٞم٦م يمام ورد ذم اعمحقر إول

وآقمتزاز سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمٝمقي٦م وـمٜمٞم٦م واوح ٓ حم٤مًم٦م، ومٝمل ًمٖم٦م احلدي٨م سملم أسمٜم٤مء 

سمؾ ٕمهٞمتٝم٤م أومردت وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ هل٤م ُمٜمٝمج٤ًم ظم٤مص٤ًم ذم  ،واًمدراؾم٦ماًمقـمـ، وهل ًمٖم٦م اًمٙمت٤مسم٦م، 

اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم واجل٤مُمٕمل، وأٟمِمئ٧م ٕضمٚمٝم٤م اًمٙمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، واعمٕم٤مهد اخل٤مص٦م ًمتٕمٚمٞمٛمٝم٤م ًمٖمػم 

 اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م> إيامٟم٤ًم ُمٜمٝم٤م سم٠ممهٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-

وُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م  ،(4)وىمد اقمتٜمك ؾمٚمػ إُم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م> ومٝمل ؿمٕم٤مر اإلؾمالم وأهٚمف

ومٕمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يتٕمٚمؿ ُمـ " (:ـه426 )ت: اًمٕمرسمٞم٦م أهنؿ طمثقا قمغم شمٕمٚمٛمٝم٤م، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤م سمٚمٖمف ضمٝمده، طمتك يِمٝمد سمف أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، ويتٚمق 

 -(5)"سمف يمت٤مب اهلل

                                                           

 -6.587، ػمشمٗمًػم اسمـ يمث (3)

 -;3.73اعمًت٘مٞمؿ، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اىمتْم٤مء اًمٍماط  اٟمٔمر: (4)

 - :6 ص:، ـه:357أمحد ؿم٤ميمر، ُمٙمت٦ٌم احلٚمٌل، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ: (5)



 ٟم٤مدر سمـ هب٤مر ُمتٕم٥م اًمٕمتٞمٌل : د-إقمداد                       دراؾم٦م قم٘مدي٦م 4252اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  

        598 
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ُمٜمع )أهؾ اًمٙمت٤مب( ُمـ اًمتٙمٚمؿ  وُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 -(3)سمٙمالم اًمٕمرب، ًمئال يتِمٌٝمقا هبؿ ذم يمالُمٝمؿ، يمام ُمٜمٕمقا ُمـ اًمتِمٌف هبؿ ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ--- 

هقي٦م متٞمزه قمـ همػمه،  سم٤مًمغ إمهٞم٦م، يزيد اًمت٠مُمؾ ومٞمف اًمتٛمًؽ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م>وهذا يمالم 

طمتك يتٚم٘مٜمٝم٤م اًمّمٖم٤مر ذم وإٟمام اًمٓمريؼ احلًـ اقمتٞم٤مد اخلٓم٤مب سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، " :ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ومٞمٔمٝمر ؿمٕم٤مر اإلؾمالم وأهٚمف، ويٙمقن ذًمؽ أؾمٝمؾ قمغم أهؾ اإلؾمالم ذم  ،اعمٙم٤مشم٥م، وذم اًمدور

وم٘مف ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ويمالم اًمًٚمػ، سمخالف ُمـ اقمت٤مد ًمٖم٦م، صمؿ أراد أن يٜمت٘مؾ إمم أظمرى 

ىمقي٤ًم سمٞمٜم٤ًم، وي١مصمر  وم٢مٟمف يّمٕم٥م- واقمٚمؿ أن اقمتٞم٤مد اًمٚمٖم٦م ي١مصمر ذم اًمٕم٘مؾ، واخلٚمؼ، واًمديـ شم٠مصمػماً 

أيْم٤ًم ذم ُمِم٤مهب٦م صدر هذه إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وُمِم٤مهبتٝمؿ شمزيد اًمٕم٘مؾ واًمديـ 

ُمـ اًمّديـ، وُمٕمرومتٝم٤م ومرض واضم٥م، وم٢من ومٝمؿ اًمٙمت٤مب ٟمٗمًٝم٤م واخلٚمؼ- وأيْم٤ًم وم٢من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

  -(4)"ق واضم٥مواًمًٜم٦م ومرض، وٓ يٗمٝمؿ إٓ سمٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝم

وًم٘مد اهتٛم٧م طمٙمقُم٦م ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م> وم٠مىم٤مُم٧م هل٤م اًمٙمٚمٞم٤مت 

اخل٤مص٦م، وأىم٤ًمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م، ويمذًمؽ أومردت هل٤م ُمٜم٤مه٩م ظم٤مص٦م ذم 

اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم واجل٤مُمٕمل، سمؾ وأٟمِم٠مت ُمٕم٤مهد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٖمػم اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م، يمام أٟمِم٠مت اًمدوًم٦م 

ُمريمز اعمٚمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز خلدُم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- وهمػمه ُمـ اعمرايمز  ,ووم٘مٝم٤م اهلل,

 واعمٕم٤مهد اعمٝمتٛم٦م واعمتخّمّم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-

 

  

                                                           

ؿم٤ميمر اًمٕم٤مرودي، رُم٤مدي ًمٚمٜمنم، اًمدُم٤مم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ,اٟمٔمر: أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م، اسمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمٌٙمري (3)

 -5.3536، ـه:363

 -3.748اعمًت٘مٞمؿ، اىمتْم٤مء اًمٍماط  (4)
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 املبخح الجاىٕ

 مَّددات اهلْٓ٘ الْطئ٘

 ّفُٔ أزبع٘ مطالب:

 املطلب األّل: املَّددات الدٓئ٘ )الفهسٓ٘(.

ُمٕمٜمك سمرٟم٤مُم٩م شمٕمزيز اًمِمخّمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ضم٤مء ذم سمٞم٤من  شمقـمئ٦م:

ـ ضمٞمؾ ُمٜمًؼ ووم٤مقمؾ ُمع شمقضمف اعمٛمٚمٙم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم، ي--وشمٙمق" ُم٤م ٟمّمف: 4252اًمًٕمقدي٦م 

، واًمث٘م٤مومٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦مواىمتّم٤مدي٤ًم، وىمٞمٛمٞم٤ًم، ووىم٤ميتف ُمـ اعمٝمّددات اًمديٜمٞم٦م، وإُمٜمٞم٦م، 

همػم  اوشم٠ميت اعمٝمّددات ُم١مًذ  -(4)اًمققمٞمد واًمتخقفوم٤مًمتٝمدد واًمتٝمديد سمٛمٕمٜمك  -(3)"واإلقمالُمٞم٦م--

 آُمـ ذم اعمجتٛمع اًمذي شمٔمٝمر ومٞمف- 

وذًمؽ سم٠من  ،)اًمٗمٙمري٦م( ُمـ أظمٓمر اعمٝمدات قمغم اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م وشمٕمتؼم اعمٝمّددات اًمديٜمٞم٦م

 ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصدهؿ وأهداومٝمؿ-  ,وهق ُمٜمٝمؿ سمراء,إقمداء اّدقمقا اًمّديـ

ُرُج " ، وم٘م٤مل:طواًمتل طمذر ُمٜمٝم٤م اًمرؾمقل  ،وُمـ ه١مٓء: مج٤مقم٤مت اًمٕمٜمػ واًمتٓمرف خَيْ

٦ِم، َٓ جُيَ  يَّ ـْ ظَمػْمِ ىَمْقِل اًمؼَمِ َُم٤مِن، َأطْمَداُث إؾَْمٜم٤َمِن، ؾُمَٗمَٝم٤مُء إَطْماَلِم، َيُ٘مقًُمقَن ُِم ٤مِوُز ىَمْقٌم ذِم آظِمِر اًمزَّ

ْٝمُؿ ُمِ  ًَّ ، يَماَم َيْٛمُرُق اًم ـِ ي ـَ اًمدِّ ُِمٞم٦َِّم، وَم٠َمْيٜماََم ًَمِ٘مٞمُتُٛمقُهْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقُهْؿ، إِياَمهُنُْؿ طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ـَ اًمرَّ

ـْ ىَمَتَٚمُٝمْؿ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  سم٘مت٤مهلؿ> ٕن ُمٕمٝمؿ ديٜم٤ًم وم٤مؾمدًا،  طوم٘مد أُمر اًمٜمٌل  -(5)"وَم٢مِنَّ ذِم ىَمْتٚمِِٝمْؿ َأضْمًرا عمَِ

ٙم٤مر اًمتل شمٕمتؼم وىمد ىم٤مم هذا اًمٗمٙمر اًمٖم٤مزم سمتٌٜمل جمٛمققم٦م ُمـ إوم -(6)ٓ يّمٚمح سمف دٟمٞم٤م، وٓ آظمره

وىمتؾ  ،اًم٘مقل سم٤مخلروج قمغم احلٙم٤مم، واًمدقمقة إمم اعمٔم٤مهرات وُمٜمٝم٤م: ،ُمٝمدد ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م

 )ت: ىم٤مل اسمـ سم٤مز  إٟمٗمس اعمٕمّمقُم٦م، واًمتٗمجػم، واًمتدُمػم، ويمؾ هذا حمرم سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء--

مل يّمدر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يقضم٥م اخلروج قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام اًمذي  ,سمحٛمد اهلل,وهذه اًمدوًم٦م " (:ـه3642

                                                           

 (-3) اٟمٔمر: ُمٚمحؼ رىمؿ (3)

 -42.778، واًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، اجلقهري، 5.645اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر،  (4)

 ، رىمؿ احلدي٨م:4.968، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 52;8، رىمؿ احلدي٨م:38.;أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف،  (5)

3288- 

 -3;4.:4اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى،  (6)
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يًتٌٞمح اخلروج قمغم اًمدوًم٦م سم٤معمٕم٤ميص هؿ اخلقارج اًمذيـ يٙمٗمرون اعمًٚمٛملم سم٤مًمذٟمقب، 

 -(3)"وي٘م٤مشمٚمقن أهؾ اإلؾمالم، ويؽميمقن أهؾ إوصم٤من

وسم٥ًٌم هذه إقمامل اإلضمراُمٞم٦م اعمٜمًقسم٦م فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم هلذا اًمّديـ احلٜمٞمػ> أًمّمؼ أقمداؤه 

وًمق يم٤من قمٜمد  ،تٝمؿ سم٤معمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ومٜمًٌقه إمم اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان وهمػم ذًمؽ، مم٤م هق ُمٜمف سمراءاًم

ه١مٓء اًمٖمالة اًمذيـ أؾم٤مءوا ٕٟمٗمًٝمؿ وجمتٛمٕمٝمؿ ومْماًل قمـ إؾم٤مءهتؿ ًمديٜمٝمؿ قم٘مؾ وديـ، وًمزُمقا 

همرز أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمث٘م٤مت> ًمٕمٚمٛمقا شمقاشمر إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم حتريؿ ىمتؾ اعمًٚمؿ قمٛمدًا 

ذير ُمـ سمٖمػم طمؼ، وقمّمٛم٦م دُم٤مء اعمًت٠مُمٜملم واعمٕم٤مهديـ، وحتريؿ اإلوم٤ًمد ذم إرض، واًمتح

 -(4)ُمٖمٌتف، وقم٤مىم٦ٌم أُمره

يمٞمػ ي٘مدم ُم١مُمـ أو ُمًٚمؿ قمغم  " ذم سمٕمض سمٞم٤مٟم٤مشمف اعمٜمددة هبذه إقمامل: وىم٤مل اسمـ سم٤مز 

ضمريٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م فمٚمؿ يمثػم، ووم٤ًمد قمٔمٞمؿ، وإزه٤مق ٟمٗمقس، وضمراطم٦م آظمريـ سمٖمػم 

 -(5)"طمؼ، يمؾ هذا ُمـ اًمٗم٤ًمد اًمٕمٔمٞمؿ

دي٦م ضمٝمقدًا يمٌػمة ذم اضمتث٤مث هذا اًمٗمٙمر، وىمد سمذًم٧م طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمق

، (6)ٗمٙمري ذم اجل٤مُمٕم٤مت، وسمرٟم٤مُم٩م طمّم٤مٟم٦مت ُمرايمز ووطمدات اًمققمل اًم٠مواىمتالقمف، وم٠مٟمِم

                                                           

مجع وشمرشمٞم٥م د- حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر، رئ٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء، اعمٛمٚمٙم٦م  ( جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م،3)

 - 3;.6- ـه3643اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

، اًمري٤مض، ـه3655صٗمر  4,5ٟمدوة اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٜمٝم٩م ذقمل وُمٓمٚم٥م وـمٜمل، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م،  (4)

5.36:2- 

مجع وشمرشمٞم٥م د- حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر، رئ٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء، اعمٛمٚمٙم٦م  جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م، (5)

 - 476.;، ـه3643، اًمث٤مٟمٞم٦ماًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م 

 اًمٗمٙمري٦م- اٟمٔمر اخلٓم٦م اًمتِمٖمٞمٚمّٞم٦م ًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمتققمٞم٦م اًمٗمٙمري٦مسمرٟم٤مُم٩م هيدف إمم حتّملم اعمجتٛمع اًمتٕمٚمٞمٛمل ُمـ اعمٝمددات  (6)

- وىمد ىم٤مُم٧م سمجٝمقد يمٌػمة ذم اًمقؾمط اًمتٕمٚمٞمٛمل ُمـ  www.education-ksa.com:ينو)طمّم٤مٟم٦م( قمغم اعمقىمع اإلًمٙمؽم

 ظمالل ٟمنم ىمٞمؿ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال- 
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وأىم٤مُم٧م اًمٕمديد ُمـ اًمٙمراد اًمٌحثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٝمتٛم٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمري، وومٕمٚم٧م جل٤من 

 اًمنميٗملم آُمٜم٦م ُمٓمٛمئٜم٦م-ذم ذًمؽ ومٕم٤مؿم٧م سمالد احلرُملم  ,وهلل احلٛمد,٧م ٘موىمد ووم ،(3)اعمٜم٤مصح٦م

 

 املطلب الجاىٕ

 املَّددات االجتناعٔ٘

وهذه ٓ شم٘مؾ ظمٓمرًا قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م، وشمٔمٝمر ظمٓمقرهت٤م> ٕهن٤م هتدد اعمجتٛمع ومت٤مؾمٙمف- وشمٕمد 

شمْم٤مُمـ ىمقم دمٛمٕمٝمؿ آسة اًمٜم٥ًم أو  وهل: ،اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمـ أسمرز اعمٝمّددات آضمتامقمٞم٦م

وىمد أوح٧م  -(4)يٜم٤موئٝمؿ، فم٤معملم يم٤مٟمقا أم ُمٔمٚمقُملماحلٚمػ، ُمع ٟمٍمة سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤َم ود ُمـ 

اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٞمقم شمِمٙمؾ ضم٤مٟم٤ًٌم ظمٓمػمًا، ظم٤مص٦ًم ُمع وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، واًمتل 

 زادت ُمـ ظمٓمقرهت٤م- 

ٱٱٱوُمـ آصم٤مر اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م أهن٤م شمدقمق إمم اًمتاميز سملم اًمٌنم، وهذا يٕم٤مرض ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ

ومٗمل أي٦م سمٞم٤مٌن أٟمف ٓ ُمقوع ًمٚمتٗم٤مظمر سم٤مٕٟم٤ًمب، وم٢من  [-35]احلجرات: َّىثيث نث  مث زث

اًمدقمقة إمم اًمٗمرىم٦م  وُمـ آصم٤مره٤م: -(5)، وٓ يث٧ٌم ذوم٤ًم، وٓ ي٘متيض ومْمالً ذًمؽ ٓ يقضم٥م يمرُم٤مً 

]آل قمٛمران: َّمئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱوآظمتالف، وهذا يٕم٤مرض ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ،ديٜمٝمؿ، وائتالف ىمٚمقهبؿ> يّمٚمح ديٜمٝمؿ وشمّمٚمح دٟمٞم٤مهؿ [، وسم٤مضمتامع اعمًٚمٛملم قمغم325

وسم٤مٓضمتامع يتٛمٙمٜمقن ُمـ يمؾ أُمر ُمـ إُمقر، وحيّمؾ هلؿ ُمـ اعمّم٤مًمح اًمتل شمتقىمػ قمغم 

                                                           

 ًمٚمٛمتٓمروملم اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مجل٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت خمتّم٦م ٦مإصالطمٞم ُم١مؾم٦ًم ، وهق:ُمريمز حمٛمد سمـ ٟم٤ميػ ًمٚمٛمٜم٤مصح٦مهل جل٤من ي٘مقم هب٤م  (3)

- اٟمٔمر: اعمتٜمققم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتخّمّم٤مت ذم واخلؼمة اًمٕمٚمؿ أصح٤مب ُمـ ٟمخ٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقم اًمتل اًمؼماُم٩م ُمـ جمٛمققم٦م ظمالل ُمـ

م - وىمد ىم٤مُم٧م سمجٝمقد يمٌػمة 4237ُم٤مرس  8، وضمريدة اعمديٜم٦م، /https://ar.wikipedia.org: اعمقىمع اإلًمٙمؽموين

 داظمؾ اًمٗمئ٦م اعمًتٝمدوم٦م، ويمذًمؽ ٟمنمت ُم٤ٌمدئ اإلؾمالم احلًٜم٦م ُمـ ظمالل اعمح٤مضات، واًمٜمدوات-  

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر: قمٌد اهلل سمـ  ٘مديؿ:شم اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمـ اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل، د- ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز، (4)

 -54ص: ،ـه;363وآظمرون،  ضمؼميـ

 -;7.9- ـه3636دار اسمـ يمثػم، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ومتح اًم٘مدير، اًمِمقيم٤مين، اٟمٔمر: (5)

https://ar.wikipedia.org/
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آئتالف ُم٤م ٓ يٛمٙمـ قمده٤م، ُمـ اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، يمام أن سم٤مٓومؽماق واًمتٕم٤مدي خيتؾ 

 -(3)ك ذم ؿمٝمقة ٟمٗمًفٟمٔم٤مُمٝمؿ وشمٜم٘مٓمع رواسمٓمٝمؿ ويّمػم يمؾ واطمد يٕمٛمؾ ويًٕم

سم٘م٤مي٤م ًمٕمّمٌٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٖم٤مسمرة> وإن اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمٞمقم هل اُمتداد ًمٕمّمٌٞم٦م إُمس، 

ويمؾ " :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -(4)ن ُمٔم٤مهر هذه شمٙم٤مد أٓ ختتٚمػ قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤مإطمٞم٨م 

ومٝمق ُم٤م ظمرج قمـ دقمقة اإلؾمالم واًم٘مرآن: ُمـ ٟم٥ًم، أو سمٚمد، أو ضمٜمس، أو ُمذه٥م، أو ـمري٘م٦م 

ٌِْد  وًم٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -(5)"ُمـ قمزاء اجل٤مهٚمٞم٦م ـَ قَم أصؾ ذم اًمًٜم٦م، ىَم٤مَل قَمْٛمٌرو: ؾَمِٛمْٕم٧ُم ضَم٤مسمَِر سْم

ًة ذِم ضَمْٞمشٍ ,اهللَِّ َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْٝماَم، ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم ذِم هَمَزاٍة  ،  ,ىَم٤مَل ؾُمْٗمَٞم٤مُن: َُمرَّ ـَ ـَ اعمَُٝم٤مضِمِري َع َرضُمٌؾ ُِم ًَ وَمَٙم

ـَ إَٟمْ  ِٛمَع َذًمَِؽ َرضُماًل ُِم ًَ ، وَم ـَ : َي٤م ًَمْٚمُٛمَٝم٤مضِمِري : َي٤م ًَمأْلَْٟمَّم٤مِر، َوىَم٤مَل اعمَُٝم٤مضِمِريُّ َّم٤مِر، وَمَ٘م٤مَل إَْٟمَّم٤مِريُّ

َع َرضُمٌؾ ش َُم٤م سَم٤مُل َدقْمَقى اجل٤َمِهٚمِٞم٦َّمِ »َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وَمَ٘م٤مَل:  ًَ ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ، يَم

ـَ اعمُ  ـَ إَْٟمَّم٤مِر، وَمَ٘م٤مَل: ُِم ـَ َرضُماًل ُِم ٤َم ُُمٜمْتِٜم٦ٌَم »َٝم٤مضِمِري - وٓ ي٘متٍم اًم٘مقل ذم اًمٕمّمٌٞم٦م  (6)"َدقُمقَه٤م وَم٢مِهنَّ

قمغم اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م وم٘مط، سمؾ هٜم٤مك قمّمٌٞم٤مت أظمرى، يم٤مًمٕمّمٌٞم٦م اعمٜم٤مـم٘مٞم٦م، واًمٕمّمٌٞم٦م اعمذهٌٞم٦م- 

 ويمؾ هذه اًمٕمّمٌٞم٤مت هتدد هقيتٜم٤م اًمقـمٜمٞم٦م-

 

 

 

 

 

                                                           

حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ،  اسمـ ؾمٕمدي، اٟمٔمر: شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من، قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس (3)

  -363ص:، ـه3642ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

 -72 ًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمـ اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل، د- ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلريز، ص:ا (4)

اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح اًمراقمل واًمرقمٞم٦م، وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  (5)

 -:9 ص:، ـه:364اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 ، رىمؿ احلدي٨م::;;6.3، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 6827، رىمؿ احلدي٨م:8.376أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف،  (6)

47:6- 
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 الجالحاملطلب 

 املَّددات الجكافٔ٘

فمٝمرت ذم فمؾ آٟمٗمت٤مح اعمٕمرذم ُمٝمددات صم٘م٤مومٞم٦م هتدد ُمـ اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمدى اًمٌٕمض، 

اًمٕمقعم٦م،  وُمـ أظمٓمره٤م ُم٤م يٕمرف سم٤مؾمؿ ،وم٤مٟم٤ًمىمقا ظمٚمٗمٝم٤م> سمحج٦م اًمتٓمقر، واحلْم٤مرة، واًمرىمل

 -(3)دم٤مه ٟمحق اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل، وضمٕمٚمف ذم ٟمًؼ واطمدآ وهل:

هل: آقمتامد اعمت٤ٌمدل سملم ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل سمّمقرة شم١مدي إمم شمداظمؾ اعمّم٤مًمح  ،ن اًمٕمقعم٦مإوىمٞمؾ 

آىمتّم٤مدي٦م وشمِم٤مسمٙمٝم٤م، ومتتد سمت٠مصمػمه٤م إمم سم٤مىمل جم٤مٓت احلٞم٤مة، ومال شم٘مػ قمٜمد آىمتّم٤مد ومح٥ًم، 

وم٤مًمٕمقعم٦م   -(4)وإٟمام شمتٕمداه إمم اًمث٘م٤موم٦م، واًمؽمسمٞم٦مـ واإلقمالم، وآشمّم٤مل، واًمٕمٚمقم، واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

وىمد أومرزت  -(5)ػمًا قمٛمٞم٘م٤ًم ذم اًمث٘م٤موم٤مت، وذم اًمًٚمقك آضمتامقمل، وذم أٟمامط اعمٕمٞمِم٦مشم١مصمر شم٠مصم

ُم٤م أصمر قمغم إوٕم٤مف  ،اًمٕمقعم٦م قمقاُمؾ أظمرى أصمرت ذم اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يم٤مٓهتامم سم٤مًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌٞم٦م

وم٠مصٌح٧م ًمٖم٦م احلدي٨م واًمتخ٤مـم٥م هل اًمٚمٖم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م- وإن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٛمٞمز  ،اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

وىمد اقمتٜم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،ق آقمتزاز سمٚمٖم٦م اًمٕمرب، ومٝمل ًمٖم٦م اًم٘مرآن، وًمٖم٦م اًمًٜم٦مهقيتٜم٤م ه

اًمًٕمقدي٦م هبذا إُمر> ومٜمص اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ذم ُم٤مدشمف إومم قمغم أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

اًمًٕمقدي٦م دوًم٦م قمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، ذات ؾمٞم٤مدة شم٤مُم٦م، ديٜمٝم٤م اإلؾمالم، ودؾمتقره٤م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم 

وُمـ قمٜم٤مي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،وًمٖمتٝم٤م هل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طف وؾمٜم٦م رؾمقًم

إٟمِم٤مء جمٛمع اعمٚمؽ ؾمٚمامن اًمٕم٤معمل ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م> ًمٞمٙمقن جمٛمٕم٤ًم قم٤معمٞم٤ًم يٕمٜمك سمتٕمزيز طمْمقر اًمٚمٖم٦م 

 اًمٕمرسمٞم٦م، وإسمراز ُمٙم٤مٟمتٝم٤م، وإصمراء اعمحتقى اًمٕمريب ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت-

وهق: شمٞم٤مر ومٙمري يمٌػم ذو أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م،  ،اًمث٘م٤مومٞم٦م يمذًمؽ اًمتٖمري٥مومم٤م أومرزت اًمٕمقعم٦م 

واضمتامقمٞم٦م، وصم٘م٤مومٞم٦م، وومٜمٞم٦م، يرُمل إمم صٌغ طمٞم٤مة إُم٦م قم٤مُم٦م، واعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م، سم٤مٕؾمٚمقب 

ودمد هذا إُمر  -وذًمؽ هبدف إًمٖم٤مء ؿمخّمٞمتٝمؿ اعمًت٘مٚم٦م، وظمّم٤مئّمٝمؿ اعمتٗمردة >اًمٖمريب

                                                           

 -36 ص:، اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم قمٍم اًمٕمقعم٦م، د- قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمثامن اًمتقجيري، دار اًمنموق (3)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ- (4)

 -37 ، ص:اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ(5)
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وإٟمؽ  ،ن اًمٖمرب ذم اعم٠ميمؾ واعمنمب واعمٚمٌسومتجدهؿ ي٘مٚمدو >ُمٚمحقفم٤ًم قمٜمد ومئ٦م ُمـ اًمٜم٤مس

 ًمؽماهؿ يٚمًٌقن اًم٘مالئد، وإؾمقرة، وي٘مٞمٛمقن إقمٞم٤مد اًمٌدقمٞم٦م-

  -اًمقـمٜمٞم٦موهذا يمام ذيمرت ؾم٤مسم٘م٤ًم يٕمتؼم ُمـ ُمٝمددات اهلقي٦م 

 

 املطلب السابع

 املَّددات اسإعالمٔ٘

وذًمؽ سم٥ًم ُم٤م أوحك اًمٕم٤ممل اًمٞمقم قم٤معم٤ًم ُمٙمِمقوم٤ًم يًٝمؾ ومٞمف ٟم٘مؾ اًمٙمٚمٛم٦م سملم أىمٓم٤مره> 

( واًمتل أصٌح٧م أداة ُمية سمدًٓ ُمـ ظمدُم٦م اعمجتٛمع وشمٌّمػمه- سم٤مًمتقاصؾ آضمتامقمليٕمرف )

وشمِمػم اًمت٘م٤مرير اعمتخّمّم٦م إمم أن ُمقاـمٜمل اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م يِمٙمٚمقن قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل 

 %،9-:)يقشمٞمقب، وؾمٜم٤مب ؿم٤مت( وهمػمه٤م سمٛمٕمدل ٟمٛمق ؾمٜمقي يٌٚمغ ـ واطمدًا ُمـ أيمؼم إؾمقاق ًم

ُمٚمٞمقن ُمًتخدم ذم ؾمٌتٛمؼم  47وقمدد ُمًتخدُملم ٟمِمٓملم ًمٚمِمٌٙم٤مت آضمتامقمٞم٦م يزيد قمغم 

 -(3)م4242

اًمتقاصؾ آضمتامقمل وؾم٤مئؾ وًم٘مد اؾمتٖمؾ اإلقمالم اعمٕم٤مدي سمٕمض اًمِم٤ٌمب قمـ ـمريؼ 

 يم٠مضمٜمدة ًمتح٘مٞمؼ أهداومف-

 وأصٌح٧م اعمٕمروم٤مت اًمقمهٞم٦م هلذا اإلقمالم اعمٕم٤مدي شم٨ٌم إظم٤ٌمر اًمٙم٤مذسم٦م، واًمِم٤مئٕم٤مت> ُمـ

أضمؾ شمٗمٙمٞمؽ اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل يتٛمًؽ هب٤م أسمٜم٤مء اعمجتٛمع> ُم١مصمرة سم٤مًمت٤مزم قمغم هقيتف اًمقـمٜمٞم٦م- 

يمام فمٝمر قمؼم ىمٜمقات اًمتقاصؾ ُمٕمروم٤مت شمتٌٜمك اًمٗمٙمر اعمتٓمرف، وشمزرع سمذور اًمٗمرىم٦م سملم أسمٜم٤مء 

يمام اٟمتنمت يمذًمؽ سمٕمض اًمدقمقات اًمتل شمًتٝمدف سمٜم٤مء اعمجتٛمع اًمًٕمقدي،  اًمقـمـ اًمقاطمد-

وشمزداد ظمٓمقرة  واًمتل هتدم إهة سم٤مقمت٤ٌمره٤م أهؿ ُمٙمقٟم٤مت اعمجتٛمع- ،(4)مم اًمٜمًقي٦ميم٤مًمدقمقة إ

                                                           

 - م4242 ايمتقسمر 34 – ـه3664صٗمر  47، 326;3ُم٘م٤مل ًمٚمديمتقر: وم٤ميز اًمِمٝمري، ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد-  (3)

ًمث٘م٤مومٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م ( ٟمِم٠مت هذه احلريم٦م ذم فمرف اضمتامقمل وصم٘م٤مذم قمّمٞم٥م ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٌٞمئ٦م ا4)

مل اًمٖمريب سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمّٞم٦م اعمحروم٦م ُمـ اًمدي٤مٟمتلم إيمثر ؿمٞمققم٤ًم ذم اًمٕم٤م ُمٕم٠ٌمةوهق ُمٞمالد شم٘مريٌل ًمٔمٝمقر احلريم٦م  ،م3:22

ُمٝمددات  ظم٤مص٦ًم دم٤مه اعمرأة، ويم٤مٟم٧م هذه اعم٘مقٓت شمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝم٤م ذم اًمٕم٘مؾ واًمقضمدان اًمٖمريب- اٟمٔمر: )اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م(
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وٓ شم٘متٍم  ( ُم٤م يٜمنم ذم ىمٜمقات اًمتقاصؾ آضمتامقمل-شمّمٗمٞم٦مهذه إُمقر ُمع قمدم اًم٘مدرة قمغم )

اعمٝمّددات اإلقمالُمٞم٦م قمغم ىمٜمقات اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وإٟمام شمِمٛمؾ ُم٤م ي٨ٌم قمؼم اًم٘مٜمقات 

ُمٝمددًا إقمالُمٞم٤ًم آظمر> يمتٚمؽ اًم٘مٜمقات اًمتل شم٨ٌم ؾمٛمقُمٝم٤م قمغم هذا اًمٌٚمد اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمتل شمٕمد 

وُمع هذا يمٚمف وم٘مد ؾمٜم٧م طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمٕمديد ُمـ إٟمٔمٛم٦م>  ،اًمٓمٞم٥م اعم٤ٌمرك

 ًمٚمحد ُمـ هذه إُمقر، يمٜمٔم٤مم اجلرائؿ اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م، وشم٘مديؿ اعمتٝمٛملم ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م- 

 

  

                                                           

ضم٤مُمٕم٦م 4252اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، د- ظم٤مًمد أسم٤م اخلٞمؾ، اعم١ممتر اًمدوزم ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقر رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م =

 -ـه3663دى اًمث٤مٟمٞم٦م، . مج٤م;,:ؿم٘مراء، اًمري٤مض، 
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 ارتامت٘

 :٠ميتاًمتل ظمرضم٧م هب٤م ُم٤م ي وًمٕمؾ ُمـ أسمرز اًمٜمت٤مئ٩ماحلٛمد هلل قمغم إمت٤مم اًمٌح٨م وشمٞمًػمه، 

اعمقاـمـ  يتٛمٞمز هب٤ماًمًامت، واخلّم٤مئص، اًمتل  أن ُمّمٓمٚمح اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م يٓمٚمؼ ويراد سمف: ,3

، وهذا يٕمتؼم اعمّمدر اًم٘مقي اًمًٕمقدي قمـ همػمه، واعمٜمٌث٘م٦م ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ اًمّديـ اإلؾمالُمل

 ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-
ىمقهت٤م ُمـ اًمٕمٛمؼ اًمٕمريب واإلؾمالُمل  م4252ٛمد رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م شمًت ,4

ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، واًم٘مقة آؾمتثامري٦م اًمرائدة هل٤م، ويمذًمؽ يمقهن٤م حمقر رسمط 

 - اًم٘م٤مرات اًمثالث
 أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىم٤مُم٧م وٓ زاًم٧م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝم٤م قمغم يد اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز  ,5

 وهذا ُمـ أىمقى اًمٕمقاُمؾ اعمٕمززة ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م-، اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مقمغم ًمزوم 

 وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم يمؾ رء، ومال إومراط، وٓ شمٗمريط- ,6

أن هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ شمٕمزز آٟمتامء اًمقـمٜمل، يم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر،  ,7

 واًمتحذير ُمـ اخلروج قمٚمٞمف، واًمٌٞمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمف-

وهذا ُمٕمزز ًمٚمٝمقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، يمام أن إوٕم٤مومٝم٤م ُمٝمدد ًمٚمٝمقي٦م  ضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ,8

 اًمقـمٜمٞم٦م-

شمٕمد مج٤مقم٤مت اًمٕمٜمػ واًمتٓمرف، واًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م، واًمٕمقعم٦م، واإلقمالم اعمٕم٤مدي ُمـ  ,9

 ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م اخلٓمػمة-

 التْصٔات:

ضورة قم٘مد اًمٙمثػم ُمـ اعم١ممترات واًمٚم٘م٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وورش اًمٕمٛمؾ اخل٤مص٦م سم٤مهلقي٦م  ,3

وىمد يم٤مٟم٧م ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء ؾم٤ٌمىم٦ًم هلذا إُمر، ومٕم٘مدت اعم١ممتر اًمدوزم ًمٚمٝمقي٦م  ،ـمٜمٞم٦ماًمق

,:، ظمالل اًمٗمؽمة ُمـ 4252اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

 -ـه8.3663.;
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وىمد أطمًٜم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،ضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٖم٦م اًم٘مران واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ,4

جمٛمع اعمٚمؽ ؾمٚمامن اًمٕم٤معمل ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م> ًمٞمٙمقن جمٛمٕم٤ًم قم٤معمٞم٤ًم يٕمٜمك اًمًٕمقدي٦م ذم إٟمِم٤مء 

سمتٕمزيز طمْمقر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وإسمراز ُمٙم٤مٟمتٝم٤م، وإصمراء اعمحتقى اًمٕمريب ذم خمتٚمػ 

 اعمج٤مٓت-

ضورة شمٓمٌٞمؼ إٟمٔمٛم٦م ذم طمؼ اًمٕم٤مسمثلم سم٤مهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، يم٤معمٜمتًٌلم جلامقم٤مت اًمٕمٜمػ  ,5

واًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م، وأصح٤مب اعمٕمروم٤مت اًمقمهٞم٦م ذم واًمتٓمرف، واًمداقملم إمم اًمٜمٕمرات 

 ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل-

اًمتقاصؾ آضمتامقمل(، ومٕمغم وؾم٤مئؾ ُمـ أظمٓمر اعمٝمّددات اًمقـمٜمٞم٦م وؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م، ) ,6

 ُم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع أُم٤مٟم٦م يمٌػمة ذم ذًمؽ> ظمّمقص٤ًم شمريمٝم٤م ذم أيدي إـمٗم٤مل دون ُمراىم٦ٌم-
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بسىامج تعصٓص الػدصٔ٘ الْطئ٘ (1) ملخل زقه  
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( زناٜص الكْٗ لدٚ املنله٘ العسبٔ٘ الطعْد0٘ٓملخل زقه )  
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 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ( بسامج حتكٔل السؤ0٘ٓملخل زقه )
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 املصادز ّاملساجع

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-

 : الهتب:أّاًل

حمٛمقد ,اًمزاويـم٤مهر  حت٘مٞمؼ: -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر جمد اًمديـ- اسمـ إصمػم، ,3

 -هـ;;35اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  اًمٓمٜم٤مضمل، سمػموت:

ؿم٤ميمر ,اسمـ اًم٘مٞمؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر- أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م- حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمٌٙمري ,4

 -هـ:363، اًمدُم٤مم: رُم٤مدي ًمٚمٜمنم، 3اًمٕم٤مودي، ط

، )حمرر( حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر -جمٛمقع ومت٤موى وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م -قمٌد اًمٕمزيز، سمـ سم٤مزا ,5

 -هـ3643رئ٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء،  :اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦ماعمٛمٚمٙم٦م  ،5ط

 حت٘مٞمؼ: -اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿاحلٚمٞمؿ-  أمحد قمٌد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ,6

 -هـ;363دار قم٤ممل اًمٙمت٥م،  :سمػموت، 9طٟم٤مس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ، 

 ،3اًمراقمل واًمرقمٞم٦م، ط اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالحاحلٚمٞمؿ-  أمحد قمٌد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ,7

 -هـ:364وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد،  اًمري٤مض:

قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ،  حت٘مٞمؼ: -جمٛمقع اًمٗمت٤موى احلٚمٞمؿ- أمحد قمٌد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ,8

 -هـ3648جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ،  اعمٜمقرة:اعمديٜم٦م 

 حت٘مٞمؼ: -شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من -قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس ،اسمـ ؾمٕمدي ,9

 -هـ١3642مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت: ُمقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ، 

دار سمػموت: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون،  حت٘مٞمؼ: -ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م- أمحد ،سمـ وم٤مرسا ,:

 -هـ;;35، ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم اًمٗمٙمر

اًمري٤مض: وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ، 4اسمـ ىمداُم٦م، ُمقومؼ اًمديـ- عمٕم٦م آقمت٘م٤مد- ط ,;

 -هـ3642وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد، 

ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م،  حت٘مٞمؼ: -شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ- اسمـ يمثػم، ,32

 -هـ3642دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض:  ،4ط
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دار سمػموت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل،  حت٘مٞمؼ: -ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف- حمٛمد سمـ يزيد ،اسمـ ُم٤مضمف ,33

 إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م-

 - هـ3636، دار ص٤مدر سمػموت:، 5ط -ًم٤ًمن اًمٕمرب حمٛمد سمـ ُمٙمّرم- اسمـ ُمٜمٔمقر، ,34

ػموت: سم ،3حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، ط حت٘مٞمؼ: -هتذي٥م اًمٚمٖم٦م أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد- إزهري، ,35

 م- 4223دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 

 :أسمق فمٌل ،3إقمٔمٛمل، طحمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك  حت٘مٞمؼ: -اعمقـم٠مإصٌحل، ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس-  ,36

 - هـ3647ُم١مؾم٦ًم زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م، 

 اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل-سمػموت:  -صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف -حمٛمد ٟم٤مساًمّديـ إًم٤ٌمين، ,37

، 4طحمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل،  حت٘مٞمؼ: -إدب اعمٗمرد حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ- اًمٌخ٤مري، ,38

 -هـ;362دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،  :سمػموت

إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ حت٘مٞمؼ:  -صحٞمح إدب اعمٗمرد -حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ,39

 - هـ:363، واًمتقزيع دار اًمّمديؼ ًمٚمٜمنمسمػموت:  ،6ط

، 3حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس، ط حت٘مٞمؼ: -صحٞمح اًمٌخ٤مري -حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ,:3

 - هـ3644دار ـمقق اًمٜمج٤مة، سمػموت: 

سمػموت: دار  ،3قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي، ط حت٘مٞمؼ: -ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ أسمق حمٛمد احلًلم- اًمٌٖمقي، ,;3

 - هـ3642إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 

حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين،  حت٘مٞمؼ: -ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح -اًمتؼميزي، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ,42

 م-7:;3سمػموت: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل،  ،5ط

 دار اًمنموق-ضمدة:  - اإلؾمالُمل ذم قمٍم اًمٕمقعم٦ماًمٕم٤ممل- قمٌد اًمٕمزيز اًمتقجيري، ,43

 -هـ3625دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، : ، سمػموت3ط -اًمتٕمريٗم٤مت -قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين، ,44

 - هـ;363 -اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمـ اعمٜمٔمقر اإلؾمالُمل -اجلريز، ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ,45

أمحد قمٌد  حت٘مٞمؼ: -اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦مإؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد-  اجلقهري، ,46

 -هـ3629سمػموت: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  ،6اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، ط
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أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر،  حت٘مٞمؼ: -ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م -احلٜمٗمل، اسمـ أيب اًمٕمز ,47

 -هـ:363وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد،  اًمري٤مض:

 دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم-سمػموت:  -اًمقضمٞمز ذم ؾمػمة اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز -اًمزريمكم، ظمػم اًمّديـ ,48

ُمٙمت٦ٌم احلٚمٌل،  :، ُمٍم3ط ،أمحد ؿم٤ميمر حت٘مٞمؼ: -اًمرؾم٤مًم٦م حمٛمد سمـ إدريس- اًمِم٤مومٕمل، ,49

 -هـ:357

 -هـ3636دار اسمـ يمثػم،  :، دُمِمؼ3ط -ومتح اًم٘مدير حمٛمد سمـ قمكم- اًمِمقيم٤مين، ,:4

 دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: -ب احلدي٨مقم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤م أسمق قمثامن إؾمامقمٞمؾ- اًمّم٤مسمقين، ,;4

 -هـ;363دار اًمٕم٤مصٛم٦م،  :اًمري٤مض، 4د:ٟم٤مس اجلديع، ط

 ،3أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ط حت٘مٞمؼ: -ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآنحمٛمد سمـ ضمرير- اًمٓمؼمي،  ,52

 -هـ3643سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

ص٤مًمح سمـ ومقزان ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ  حمٛمد، اًمرؾم٤مئؾ اًمِمخّمٞم٦م، حت٘مٞمؼ:، اًمقه٤مب قمٌد ,53

 ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م- :حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمٞمٚم٘مل، اًمري٤مض,اًمٗمقزان

 -هـ;364قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت:  ،3ط -ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة -أمحد خمت٤مرقمٛمر،  ,54

إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل،  ,اعمخزوُمل حت٘مٞمؼ: ُمٝمدي -اًمٕملم- اخلٚمٞمؾ سمـ أمحداًمٗمراهٞمدي،  ,55

 - دار ُمٙمت٦ٌم اهلاللاًم٘م٤مهرة: 

 ومٝمد اًمٗمٖمٞمؿ ة إُمر-ُمٗمٝمقم اًمٌٞمٕم٦م وأطمٙم٤مم اخلروج قمغم وٓ -اًمٗمقزان، ص٤مًمح سمـ ومقزان ,56

 -هـ3652دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م،  :اًمري٤مض ،3، ط)حمرر(

 :حمٛمد اعمٍمي، سمػموت,قمدٟم٤من درويش حت٘مٞمؼ: -اًمٙمٚمٞم٤مت -اًمٙمٗمقي، أيقب ُمقؾمك ,57

 -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ  -واجلامقم٦م ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦محمٛمد سمـ يزيد-  اًمالًمٙم٤مئل، ,58

 -هـ3645دار ـمٞم٦ٌم، اًمري٤مض:  ،:ط ؾمٕمد اًمٖم٤مُمدي،

دار  : اًم٘م٤مهرة -اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ُمّمٓمٗمك، إسمراهٞمؿ، وآظمرون- جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ,59

 اًمدقمقة-
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سمػموت: دار  ،4ط -اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ اسمـ احلج٤مج -حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، ,:5

 -هـ4;35إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 

 :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، سمػموت حت٘مٞمؼ: -صحٞمح ُمًٚمؿ -ُمًٚمؿ سمـ احلّج٤مجاًمٜمٞم٤ًمسمقري،  ,;5

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-

ًٔا: اجملالت ّالدّزٓات:  ثاى

ٛم١ممتر اًمدوزم ًمٚمٝمقي٦م ورىم٦م قمٛمؾ ُم٘مدُم٦م ًمٚم ،"ُمٝمددات اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م" ظم٤مًمد- أسم٤م اخلٞمؾ، ,62

,: :ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء، اًمري٤مض، 4252اًمقـمٜمٞم٦م ذم وقر رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

  -ـه3663. مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م، ;

اًمدور اًمؽمسمقي ًمألٟمدي٦م اًمري٤موٞم٦م ذم شمٕمزيز اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م " -اعمٓمقع، قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمقد ,63

 م-;423، 3:6عضم٤مُمٕم٦م إزهر، جمٚم٦م ، "جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م

ٓمٚم٥م ٟمدوة اًمًٚمٗمٞم٦م ُمٜمٝم٩م ذقمل وُم" )حمرر(- ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ,64

  -ـه3655.صٗمر 4,5 :، اًمري٤مض"وـمٜمل

 -ـه3595رضم٥م،  9، 3728 ضمريدة أم اًم٘مرى، اًمٕمدد: ,65

 -ـه:;35ؿمقال،  49، 4964 ضمريدة أم اًم٘مرى، اًمٕمدد: ,66

 -ـه3644رُمْم٤من،  5، 32865ضمريدة اجلزيرة، اًمٕمدد:  ,67

 -ـه3659رضم٥م،  ;3، 38;37ضمريدة اجلزيرة، اًمٕمدد:  ,68

 -ـه3647، اًم٘مٕمدةذي  :3، :3555 ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد: ,69

 -ـه3653حمرم،  33، 37384 ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد: ,:6

 -ـه3658مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م،  35، 39246 ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد: ,;6

 -ـه3659رضم٥م،  ;3، 39695 ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد: ,72

 -ـه3664 ،صٗمر 47، 326;3 ضمريدة اًمري٤مض، اًمٕمدد: ,73

 -ـه3659رضم٥م،  :3، 35886ضمريدة اًمنمق اًمقؾمط، اًمٕمدد:  ,74

 م-4237ُم٤مرس،  8ة اعمديٜم٦م، ضمريد ,75
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 ا: املْاقع اسإلهرتّىٔ٘:   ثالًج

76, https://ar.wikipedia.org/. 

77, https://laws.boe.gov.sa. 

78, www.education-ksa.com. 
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