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عُـٕاٌ انبـحث
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املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى
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اســـى انبـبحث
د .عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ
(جبيعت املهك خبنذ)

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف

د .صبدق قبسى حسٍ يذد

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست

انببحثت :فبطًت حمًذ عهً عسريي

انقرآٌ انكرٌى
حتهٍهٍت

انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت املهك خبنذ)

د .أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي
(جبيعت املهك خبنذ)

قبض يب ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت

دَ .بٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً

د .عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

آثبر تسجٍم عقذ اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف

د .حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

استُببطٍت

ٔانُظبو انسعٕدي
انُظبو انسعٕدي
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يسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً ﷺ دراست حذٌثٍت يٕضٕعٍت
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ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ثقبفت انتًٍُت يف انسُت انُبٌٕت ٔصهتٓب ببنذٔر انتًُٕي نهًرأة يف
ّ
املًهكت انعربٍت انسعٕدٌت
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حذٌث قذٔو ٔفذ عبذ انقٍس "رٔاٌت ٔدراٌت"

(جبيعت حبئم)

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت حبئم)

د .عهً بٍ حيٍى حذادي

( جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت)
د .يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ
(جبيعت احلذٔد انشًبنٍت)

أ .د .حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري
(جبيعت املهك خبنذ)

انصفحبث
66-4
611-66
636-616
673-636
616-674
666-617
316-663
347-316
393-348
455-394
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احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ ،وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ :حمؿد بن ظبد اهلل افـبي
األمغ ،وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين.

وبعد:

َ
افبحث افعؾؿي جيد مؽاكتَه افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف
ؾنن
افوجود ،واتساع ادعرؾة بادوجودات ،وتؼـقـفا يف ظؾو ٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل
ُ
اإلكسان
افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع واإلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه
ِ
ِ
ٍ
وضرق جديدة ،وهؽذا إػ ما الهناية.
بلشافقب
وادشؽالت وحياول أن حيؾفا
احلاجات
َ
ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي
حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق،
ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل ٍ
أماكة وصدق.
وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة
ﲠ ﲢﲣﲤﲥ
ﲡ
ﲚﲜﲝﲞﲟ
ﲛ
وافدكقوية مع ًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ ﷻ :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲦ ﲧﲨﱠ [افعـؽبوت ،]92 :ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال ﷺ "من شؾك ضريؼا يؾتؿس ؾقه ظؾ ًام شفل اهلل فه
ضريؼ ًا إػ اجلـة ،وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم رضا بام يصـع ، ،وإن افعامل فقستغػر فه من يف افساموات
ومن يف واألرض ،حتى احلقتان يف اداء ،وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب ،وإن افعؾامء ورثة
األكبقاء ،إن األكبقاء مل يورثوا ديـار ًا وال درمه ًا ،وإكام ورثوا افعؾم ،ؾؿن أخذه أخذ بحظ واؾر" .وهذه افدالئل
ٍ
ٍ
حتؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي
افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام
مصدر متعال دسموفقته وأماكته افتي ّ
ٍ
أحد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل ﷻ ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة
ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغض افعؿل بـؼقضفا.
وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث
افعؾؿي ،وافتي يليت يف مؼدمتفا :احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من
اشتـتاجات ،ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة وإفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا
وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛
وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتواؾؼة مع ما يؼف
ظؾقه من معؾومات ،ؾفو ال يتلثر – ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر -بام يؼف ظؾقه من معؾومات ،وال يتػاظل معفا بلدواته،
ٍ
ِ
ورؾض أخرى
بلمور
افتسؾقم
وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼ ًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث
َ

ٍ
ٍ
ببحث
بوضوح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم
وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جمال بحثه ،وما شبق يسؾؿـا
ٍ
ِ
وضافب ظؾ ٍم أصالً.
ـباحث
ظؾؿي ،وال يؼوم بدوره
وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة :افدظوة وافوظظ بافبحث
ِ
بحث
افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن -وهذا كؾحظه يف األوشاط افعؾؿقة األـاديؿقة -أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ
األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث ،وجيعؾه
هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره ،وأن ال يتػاظل مع ما ؿد يرد ظؾقه
من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه ،وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أص ً
ال يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه
يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي ،وؿد يضعف اإلشالم من ِ
جفة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد
إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس ،ؾاألول -وهو افبحث هـا -مؼدم وأشاس فؾثاين -وهي افدظوة.-
وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعاد ًا شؾبقة ظظقؿ َة األثر؛ ؾفذه
ادامرشات من موفدات :اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ ،ـام تمدي إػ
زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول ،وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار
وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي ،ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث
افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآلثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته
افعؾؿقة.
وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي -بؿختؾف ؾروظه يف:
افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها -بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبحث افعؾؿي
ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة ،وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم
افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به ،بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة،
وؿد أصار افـبي ﷺ إػ ذفك حقـام ؿال" :إن اهلل ال يؼبض افعؾم اكتزاظ ًا يـتزظه من افعباد ،وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض
افعؾامء ،حتى إذا مل ُي ِبق ظاد ًا اختذ افـاس رؤوش ًا جفاال ،ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم ،ؾضؾوا وأضؾوا"؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة
ٍ
بسامت أمهفا افعؾم بام يؼوفون ،وضريق افعؾم هو افبحث افصادق افذي يطؾب افتػاين
وافسالم ؿد خص افعؾامء
واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة ،واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدم ًة ظذ ـل ما يتصل ويصل
إفقه من معارف ،ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق ،واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.
هذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حمؿدﷺ

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ
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ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً
يف ضٕء آٌبث انصذق يف انقرآٌ انكرٌى
إعذاد

د .صبدق قبسى حسٍ يذد

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

ًَدص ايبخح
ي٠ميت هذا اًمٌح٨م سمٕمٜمقان [شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت
اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ] ،وشمدور ومٙمرة اعمقوقع طمقل شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ
آضمتامقمل ،وىمد وىمع اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م وُمٌحثلم وظم٤ممت٦م .اؾمتٝمؾ اًمٌح٨م سم٤مًمتٕمريػ
سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م ،صمؿ سمٞم٤من أمهٞم٦م شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،ودور ىمٞمٛم٦م
اًمّمدق ذم ذًمؽ .وُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٌع يمؾ ومْمٞمٚم٦م وومٞمف يمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل
يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم إطمٞم٤مء ىمٞمٛم٦م اًمّمدق ًمدى اعمًتخدُملمَّ ،
وأن شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ
اًمتقاصؾ آضمتامقمل َيٕمؾ ُمـ اعمًتخدُملم قمٜم٤مس سمٜم٤مء ذم اعمجتٛمع ،يمام ّ
أن شمرؿمٞمد اؾمتخدام
وؾم٤مئؾ اًمتقصؾ آضمتامقمل ذم وقء ُمٕم٤مين اًمّمدق حيدُّ ُمـ إضار اًمٜم٤مدم٦م قمٜمٝم٤م.
وظمرج اًمٌ٤مطم٨م سمٕمدد ُمـ اًمتقصٞم٤متُ ،مٜمٝم٤م :آؾمتٗم٤مدة ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤مًمّمدق ،سمام ي١مدي إمم شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،يمام أوص سم٢مىم٤مُم٦م اعمزيد
ُمـ اعم١ممترات واًمٜمدوات عمدارؾم٦م يمٞمٗمٞم٦م ُمقاضمٝم٦م ُمٗم٤مؾمد آؾمتخدام اخل٤مـم ًمتٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ،
وإىم٤مُم٦م محالت اًمتققمٞم٦م وإؾم٤مسمٞمع اًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت واعمدارس واعمً٤مضمد ًمٖمرس اًم٘مٞمؿ
اًمٜمٌٞمٚم٦م ،وشمدري٥م اًمِمٌ٤مب قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م ٓؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل،
ويمذًمؽ دقمقة ىم٤مدة اًمرأي وأؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت ًمٚمٛمِم٤مريم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم شم٘مديؿ اعمٗمٞمد واًمٜم٤مومع وٟمنم
اًمٗمْمٞمٚم٦م قمؼم ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمٛمٜمّم٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م.
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مؾمؿ طمًـ ُمدد٤مدق ىم٤ ص. د:إقمداد

مريؿٙمت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مد اؾمتخدام وؾمٞشمرؿم

Abstract
This research is entitled "Rationalizing the use of social media in the light
of the verses of truth in the Holy Quran." The idea of the topic revolves
around rationalizing the use of social media. The research took place in an
introduction, two sections and a conclusion. The research began by
defining the terms of research, and the role of the value of honesty in this,
and the results of the search are: The Holy Quran originates every virtue
and many verses that can be used to restore the value of honesty in users,
and rationalizing the use of social media makes users the elements of
building in the community, Means of social access in light of the meanings
of honesty limits the damage resulting from them.
The researcher arrived at a number of recommendations, including:
Utilizing Quranic verses related to truth, leading to the rationalization of
the use of social media. He also recommended holding more conferences
and seminars to teach how to confront the misuse of these means, and
organize awareness campaigns and cultural weeks in universities to
enhance the noble values, and train young people on how to use social
media. Also, he recommends to invite opinion leaders and university
professors to participate actively in spreading the virtue through social
networks with their various platforms.
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ



إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

احلٛمد هلل رب اًمًاموات وإرض رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٚمع قمغم ظمٗم٤مي٤م اًمّمدور
اًم٘م٤مئؾ-ضمؾ ؿم٠مٟمف -ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋﱠ[اعمٚمؽ،]23 :
واًم٘م٤مئؾ ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪﱠ[اًمتقسم٦م:

٤مًمّمدْ ِق،
 .]229واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف إُملم اعمٌٕمقث رمح ً٦م ًمٚمٕم٤معملم اًم٘م٤مئؾَ « :قم َٚم ْٞمٙم ُْؿ سمِ ِّ
َوم٢مِ َّن اًمّمدْ َق هي ِدي إِ َمم ا ًْم ِؼم ،وإِ َّن ا ًْم ِؼم هي ِدي إِ َمم ْ ِ
اًمّمدْ َق
اًمر ُضم ُؾ َي ّْمدُ ُق َو َيت ََح َّرى ِّ
ِّ َ
ِّ
اجلَٜمَّ٦مَ ،و َُم٤م َي َز ُال َّ
َّ َ ْ
َْ
َ٥م ِقمٜمْدَ اهللِ ِصدِّ ي ً٘م٤م...ش( .)2وسمٕمد:
َطمتَّك ُي ْٙمت َ

َّ
محٚم٦م رؾم٤مًم٦م اًمٕمٚمؿ اًمتٜمٌف عم٤م يدور ُمـ طمقهلؿ
وم٢من طمدوث اًمٜمقازل واعمًتجدات حيتؿ قمغم َ
وذم جمتٛمٕم٤مهتؿ  ٓ-ؾمٞمام ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض قمٍم اًمتٓمقر اهل٤مئؾ ذم وؾم٤مئؾ ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت
وشمٌ٤مدهل٤م -وسمٞم٤من اًمٓمرق اًمتل شمًٝمؿ ذم شمرؿمٞمد اؾمتخداُمٝم٤م وشمقفمٗمٞمٝم٤م ذم آدم٤مه اإلَي٤ميب ،وُمـ
هذا اعمٜمٓمٚمؼ ضم٤مء هذا اًمٌح٨م سمٕمٜمقان( :شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء
وٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٌع يمؾ ومْمٞمٚم٦م ّ
َّ
وم٢من رسمط اعمًتخدُملم سمف
آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ).
واًمت٠مدب سمآداسمف ؾمٞم١مدي طمت ًام إمم شمرؿمٞمد شمٕم٤مُمٚمٝمؿ وحتًٞمٜمف ُمع شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ.
أُٖ ١ٝاملٛضٛع:
ٓ ؿمؽ َّ
أن وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ىمد وصٚم٧م إمم قم٤مُم٦م اًمٌٞمقت وإومراد ،سمؾ هٜم٤مك
أدُمـ قمٚمٞمٝم٤م إدُم٤مٟم ً٤م ُمي ًا سمف :إُمر اًمذي دومٕمٜمل ًمٚمٌح٨م قمـ ؾمٌؾ ًمٚمؽمؿمٞمد ُمـ ظمالل
ُمـ
َ
احلرص قمغم اًمتخٚمؼ سمخٚمؼ اًمّمدق ًمدى اعمًتخدُملم قمٜمد شم٘مديؿ اعمحتقى ًمٚمجٛمٝمقر ،أو ٟمنم ُم٤م
ي٘مدُمف اًمٖمػم وشمداوًمف ،ومٚمؿ أضمد سمد ًا ُمـ رسمط ذًمؽ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٌع اًمٗمْمٞمٚم٦م وُمّمدر يمؾ

( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل( ،ت156هـ) ،حت٘مٞمؼ :دُ .مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ،دار اسمـ يمثػم،
سمػموت ،ط ،2987-2427 ،3/يمت٤مب سمدء اًمقطملَ ،سم٤مب َىم ْق ِل اهللَِّ َشم َٕم َ٤ممم "ي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ا َّشم ُ٘مقا اهللََّ َويمُقٟمُقا ُمع
اًمّم ِ
٤مد ِىملمَ " ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،)1162/5( ،وُمًٚمؿُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري
َّ
٤مب ىمٌح
(ت162هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأدابَ ،سم ُ
ا ًْمٙم َِذ ِ
ب وطمًـ اًمّمدق وومْمٚمفُ .مـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد.)1223/4( ،
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شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

ظمػم .ويم٤من اظمتٞم٤مري ًمتٜم٤مول ظمٚمؼ اًمّمدق ذم هذا اًمٌح٨مٕ :مهٞمتف ُمـ سملم ؾم٤مئر اًم٘مٞمؿ اعمثغم ،وعم٤م
ًمف ُمـ دور ذم شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م.
َػهً ١ايبخح:
شمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم ضمٝمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمًتخدُملم ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل
سميورة اًمتحكم سمخٚمؼ اًمّمدق قمٜمد اؾمتخدام شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾَّ ،
وأن اًمّمدق ذم يمؾ إطمقال مم٤م
طم٨م قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وؾمٞمجٞم٥م اًمٌح٨م قمـ اًمً١ماًملم أشمٞملم:
ُ -2م٤م أمهٞم٦م ظمٚمؼ اًمّمدق يمام سمٞمٜمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟
ُ -1م٤م دور ىمٞمٛم٦م اًمّمدق ذم شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل؟
َٓٗج ايبخح:
ؾم٠مؾمتخدم سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اًمٌح٨م ُمٜمٝمجلم:
إول :اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل :وذًمؽ سمجٛمع أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع اًمٌح٨م.
اًمث٤مين :اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكمً :مٌٞم٤من حمؾ اًمِم٤مهد ُمـ أي٤مت ،وذًمؽ سم٤مًمرضمقع إمم أىمقال
اعمٗمنيـ ،سمام يٗمل سم٤مًمٖمرض سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.
ايدزاضات ايطابك:١
هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل :وٟمٔمر ًا ٕمهٞمتٝم٤م
ٟمٔمٛم٧م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة سم٤مًمنمايم٦م ُمع ضم٤مئزة إُمػم ٟم٤ميػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٕم٤معمٞم٦م
ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُم١ممتر ًا دوًمٞم ً٤م حت٧م قمٜمقان( :وقاسمط اؾمتخدام
ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم) ،وُمـ إسمح٤مث اًمتل شمٜم٤موهل٤م اعم١ممتر دراؾم٦م ىمدُمٝم٤م د.
قم٤مسمد وم٤ميد قمٌد اًمٗمت٤مح ،سمٕمٜمقان" :دور اًمتنميٕم٤مت وإٟمٔمٛم٦م ذم وٌط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت
اًمتقاصؾ آضمتامقمل" وىمد ادمٝم٧م اًمدراؾم٦م ًمٌٞم٤من اًمقوع اًم٘م٤مٟمقين ًمٔم٤مهرة اًمتقاصؾ آضمتامقمل
ذم إٟمٔمٛم٦م واًمتنميٕم٤مت ،صمؿ اًمتٓمرق ٕدوات اًمْمٌط اًم٘م٤مٟمقين هل٤م ذم اًمتنميٕم٤مت وإٟمٔمٛم٦م،
وُمـ ذًمؽ اًمتٜمٔمٞمؿ صمؿ اًمرىم٤مسم٦م صمؿ احلٔمر ًمٚمٛمقاىمع اخلٓمرة ،وشمْمٛمٜم٧م يمذًمؽ سمٞم٤من اًمٓمريؼ اًم٘م٤مٟمقين
عمقاضمٝم٦م اإلؿمٙم٤مٓت اًمٜم٤مدم٦م قمـ آؾمتخدام اًمًٞم ًمِمٌٙم٤مت ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
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شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

وىمدَّ م دُ .مدطم٧م حمٛمد حمٛمقد أسمق اًمٜمٍم سمحث ً٤م سمٕمٜمقانُ( :مٗمٝمقم وأهداف وظمّم٤مئص
ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ورصد اإلَي٤مسمٞم٤مت واًمًٚمٌٞم٤مت) ،ودار حمتقى اًمٌح٨م طمقل
اًمتٕمريػ سمٛمٗمٝمقم وٟمِم٠مة وظمّم٤مئص وأهداف ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،ويمذًمؽ اًمقىمقف
قمغم اإلَي٤مسمٞم٤مت واًمًٚمٌٞم٤مت ًمتٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ ،واقمتٛمدت اًمدراؾم٦م قمغم دراؾم٤مت ُمٞمداٟمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م
أفمٝمرت ُمـ ظمالهل٤م أسم رز اًمًٚمٌٞم٤مت ،وضم٤مء ذم ُم٘مدُمتٝم٤م اًمٙمذب اعمٗمرط أصمٜم٤مء اًمتقاصؾ ُمع
أظمريـ(.)2
وأضمرى د .ومٝمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٤مر ىمٌؾ ذًمؽ ،دراؾم٦م سمٕمٜمقان" :اًمتقاصؾ آضمتامقمل وأصمره٤م
قمغم اًم٘مٞمؿ ًمدى ـمالب اجل٤مُمٕم٦م" وىمد أفمٝمرت اًمدراؾم٦م أصم٤مر اإلَي٤مسمٞم٦م واًمًٚمٌٞم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ ًمدى
ـمالب اجل٤مُمٕم٦م ،وظمٚمّم٧م اًمدراؾم٦م إمم وىمقع آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ وإظمالق ًمدى
اعمًتخدُملم ،دمٚم٧م ُمـ حتٚمٞمؾ إضم٤مسم٤مت قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م اًمتل دم٤موزت إًمٗملم ـم٤مًمٌ ً٤م(.)1
ويالطمظ َّ
أن اًمدراؾم٤مت اًمثالث اشمٗم٘م٧م ُمع ُمقوقع اًمٌح٨م ذم ضم٤مٟم٥م سمٞم٤من أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م
ًمالؾمتخدام اًمًٞم ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،وادمٝم٧م اًمدراؾم٦م إومم ًمٌٞم٤من دور اًم٘مقاٟملم
وإٟمٔمٛم٦م ذم وٌط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،سمٞمٜمام يمِمٗم٧م اًمدراؾم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ
إَي٤مسمٞم٤مت وؾمٚمٌٞم٤مت وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمدقمٛم٦م سم٤مإلطمّم٤مءات اعمٌٜمٞم٦م قمغم دراؾم٤مت
ُمٞمداٟمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م زادت إُمر ووقطم ً٤م .ويمذًمؽ اًمدراؾم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمتل شمقصٚم٧م إمم اًمٜمت٤مئ٩م ذاهت٤م
ُمـ ظمالل دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم ـمالب ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،وُيتٚمػ ُمقوققمٜم٤م قمـ اًمدراؾم٤مت
اًمً٤مسم٘م٦م سم٠مٟمَّف رسمط ضم٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م اًمًٚمٌٞم٦م سم٤محلؾ اعمًتٛمد هل٤م ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ :ومج٤مء ًمٞمًٚمط
اًمْمقء قمغم أمهٞم٦م اًمّمدق ودوره ذم شمرؿمٞمد وحتًلم اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم

(ُ )2مٗمٝمقم وأهداف وظمّم٤مئص ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،دُ .مدطم٧م حمٛمد حمٛمقد أسمق اًمٜمٍم ،وٛمـ يمت٤مب ُم١ممتر وقاسمط
اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم اًمذي أىمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٗمؽمة ُمـ - 11
2438/1/13هـ ،اعمقاومؼ  1226/22/13 - 11م ،اعمجٚمد إول ،ص.47
( )1ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل وأصمره٤م قمغم اًم٘مٞمؿ ًمدى ـمالب اجل٤مُمٕم٦م " ،شمقيؽم ٟمٛمقذضم ً٤م دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم ـمالب ضم٤مُمٕم٦م
اعمٚمؽ ؾمٕمقد .ومٝمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٤مر ،اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م واًمتدري٥م ـ اعمجٚمد  ،32اًمٕمدد (،)116/293 )62
اًمري٤مض 2436هـ1224-م.)123،121( ،
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وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وذًمؽ ُم٤م مل شمتٓمرق إًمٞمف اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م
وٓ همػمه٤م ومٞمام أقمٚمؿ ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
خط ١ايبخح:
يتٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م ،وُمدظمؾ وُمٌحثلم ،وظم٤ممت٦م ،قمغم اًمٜمحق أيت:
اعم٘مدُم٦م وومٞمٝم٤م سمٞم٤من أمهٞم٦م اعمقوقع ،وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ،واعمٜمٝم٩م اعمتٌع ومٞمف ،وظمٓم٦م اًمٌح٨م.
اعمدظمؾ :وومٞمف اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م( :اًمؽمؿمٞمد ،وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل،
اًمّمدق)
اعمٌح٨م إول :أمهٞم٦م شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :ومقائد وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :أضار وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :أمهٞم٦م ظمٚمؼ اًمّمدق ودوره ذم شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل،
وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :سمٞم٤من أمهٞم٦م ظمٚمؼ اًمّمدق.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :دور اًمّمدق ذم شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.
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املدخٌ
وومٞمف اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م(:اًمؽمؿمٞمد ،وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،اًمّمدق)
قمغم اقمتٌ٤مر أن هذه اعمٗمردات هل ُمٗم٤مشمٞمح اًمٌح٨م.
أٚالً :تعسٜف ايرتغٝد:

ِ
رؿمدَ َي ُ
اًمر ْؿمدَ ،
اًمق ًَمدُ  :أيَ :سم َٚم َغ
رؿمدُ ،ر ْؿمدً ا ،ومٝمق راؿمد ،و َر َؿمدَ َ
اًمؽمؿمٞمد ُم٠مظمقذ ُمـ ُّ
ِ
اًمر ْؿم ِد ،وم٤مًمراء واًمِملم واًمدال ٌ
واًمر ْؿمد ظمالف
أصؾ واطمدٌ يدل قمغم اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٓمريؼُّ ،
ؾم َّـ ُّ
ومالن إذا أص٤مب َو ْضم َف إُمر واًم ّٓمريؼِ ،
ٌ
واإلرؿم٤مد:
ور ِؿمدَ
اًمٖمل ،ويًتٕمٛمؾ اؾمتٕمامل اهلداي٦مَ ،
اًمدّ ًٓم٦م ِ
واهلداي٦م(.)2
وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﭐﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ...ﱠ[اًمٌ٘مرة ،]156 :وذم
احلدي٨م اًمنميػ« :قمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمديش(.)1
ويٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل َّ
إن اعمراد سم٤مًمؽمؿمٞمد هٜم٤م :آؾمتخدام إُمثؾ ًمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل
سمام يتٗمؼ ُمع شمٕم٤مًمٞمؿ ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ وىمٞمٛمف اًمٜمٌٞمٚم٦م ،واضمتٜم٤مب ُم٤م ُي٤مًمٗمٝم٤م.
ثاْٝاً :تعسٜف ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاع:ٞ
اًمقؾمٞمٚم٦مُ :م٤م يت٘مرب سمف إمم اًمٖمػم ،واًمقؾم٤مئؾ واًمتقؾمٞمؾ واًمتقؾمؾ واطمد ،واًمقؾمٞمٚم٦م اًمقصٚم٦م

( )2اٟمٔمر :يمت٤مب اًمٕملم ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي (ت272هـ) ،حت٘مٞمؼ :د ُمٝمدي اعمخزوُمل ،د إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،دار
وُمٙمتٌ٦م اهلالل (ُ ،)141 /6مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م ( ت 395هـ) حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم
حمٛمد ه٤مرون ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت ،ط2412 ،1/هـ2999-م ،)398/1( ،اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآنٕ ،يب اًم٘م٤مؾمؿ
احلًلم سمـ حمٛمد اعمٚم٘م٥م سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين(ت521هـ) دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين ،)296/2( -
ًمً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي( ،ت 722هـ)دار ص٤مدر – سمػموت ،ط.)275 / 3( ،2/
( )1ؾمٜمـ أيب داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمًجًت٤مين إزدي (ت175هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد دار
اًمٗمٙمر ،سم٤مب ذم ًمزوم اًمًٜم٦م ( ،)122 /4واعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري( ،ت425هـ)،
حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط2422 ،2/هـ 2992-م،)274/2( ،
ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م اًمًٚمٛمل ،وىم٤مل اًمذهٌل صحٞمح ًمٞمس ًمف قمٚم٦م.
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واًم٘مرسمك ومجٕمٝم٤م اًمقؾم٤مئؾ(.)2
ال ِ
وص َؾ ،ي٘م٤مل :وصؾ اًمٌمء سم٤مًمٌمء يّمٚمف وص ً
وص َٚم٦م ،واًمقصؾ ود
اًمتقاصؾُ :مـ َ
اهلجران ،وهق ظمالف اًمٗمّمؾ ،واشمّمؾ اًمٌمء سم٤مًمٌمء مل يٜم٘مٓمع ،ووصؾ اًمٌمء إمم اًمٌمء
وصقًٓ
وشمقصؾ إًمٞمف اٟمتٝمك إًمٞمف وسم َٚم َٖمف(.)1
َّ
ف آشمّم٤مل سم٠مٟمَّف :شمٌ٤مدل رؾم٤مئؾ ُمٕمٞمٜم٦م سملم أيمثر ُمـ ـمرف ،قمؼم اًمقؾم٤مئط واًمقؾم٤مئؾ
ويٕمر ُ
َّ
اعمتٕمددة(.)3
آضمتامقمل:
أصؾ واطمدُّ ،
اجلٞمؿ واعمٞمؿ واًمٕملم ٌ
مجٕم ً٤م ،وُمٜمف
مج ْٕم ُ٧م اًمٌم َء َ ْ
اًمٌمء ،ي٘م٤ملَ َ :
يدل قمغم شم ََْم٤م ِّم َّ
مج ٌعٕ :ن اًمٜم٤مس َيتٛمٕمقن هب٤م ،وُمٜمف ي٘م٤مل
اجلامقم٦م وشمٓمٚمؼ قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم وي٘م٤مل عمزدًمٗم٦مْ َ :
ومالن اضمتامقمل وهق اًمذي ًمف ُمٞمؾ إمم ُمٕم٤مذة اًمٜم٤مس وخم٤مًمٓمتٝمؿ(.)4
وُمـ شمٕم٤مريٗمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
هل ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ اًمِمٌٙم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل شمًٛمح ًمٚمٛمِمؽمك ومٞمٝم٤م سم٢مٟمِم٤مء ُمقىمع ظم٤مص
سمف ،وُمـ صمؿ رسمٓمف ظمالل ٟمٔم٤مم اضمتامقمل إًمٙمؽموين ُمع أقمْم٤مء آظمريـ ًمدهيؿ آهتامُم٤مت واعمٞمقل
واهلقاي٤مت ٟمٗمًٝم٤م ،أو مجٕمف ُمع أصدىم٤مئف ،أو زُمالئف ذم اًمٕمٛمؾ أو اًمدراؾم٦م(. )5
وىمٞمؾ هل جمٛمققم٦م ُمـ اعمقاىمع قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م ،شمتٞمح اًمتقاصؾ سملم إومراد ذم سمٞمئ٦م

( )2خمت٤مر اًمّمح٤مح ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمرازي( ،ت 666هـ) حت٘مٞمؼ :حمٛمقد ظم٤مـمرُ ،مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون،
سمػموت2425 ،هـ2995-مً ،)322/2( ،مً٤من اًمٕمرب (.)714/22
(ً )1مً٤من اًمٕمرب (.)716/22
( )3اٟمٔمرُ :مٝم٤مرات آشمّم٤مل اًمٗمٕم٤مل ،حمٛمقد ومتقح حمٛمد ؾمٕمداتُ ،مٙمتٌ٦م إًمقيم٦م ط.)9 – 7 /2(1226،2/
(ُ )4مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( ،)479 /2اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل،
(ت772هـ) اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت (.)228/2
( )5ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل وأصمره٤م قمغم اًم٘مٞمؿ ًمدى ـمالب اجل٤مُمٕم٦م ،دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم ـمالب ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد .ومٝمد
سمـ قمكم اًمٓمٞم٤مر ،اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م واًمتدري٥م ـ اعمجٚمد  ،32اًمٕمدد ( )116/293/62اًمري٤مض 2436هـ-
1224م ،ص .121
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شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

جمتٛمع اومؽمايض دمٛمٕمٝمؿ آهتامُم٤مت ،أو آٟمتامء ًمٌٚمد ،أو ضم٤مُمٕم٦م أو ذيم٦م أو همػمه٤م(.)2
وسم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م ؾمٌؼ ظمٚمص اًمٌ٤مطم٨م إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٕمريػ وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل
سم٠مهن٤م :اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م احلديث٦م اًمتل شمٕمتٛمد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ،واًمٖمرض ُمٜمٝم٤م
اًمتقاصؾ واًمتٗم٤مقمؾ سملم أومراد اعمجتٛمع قمـ ـمريؼ اًمؼماُم٩م واًمرؾم٤مئؾ اعم٘مروءة واعمًٛمققم٦م
اعمٜمّم٤مت اعمختٚمٗم٦م يم٤مًمٗمٞمًٌقك ،واًمقاشمس أب ،واًمٞمقشمٞمقب ،وشمقيؽم
واعمرئٞم٦م ،وذًمؽ ُمـ ظمالل ّ
وهمػمه٤م ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت .وهذا اًمتٕمريػ يتًؼ ُمع ُم٤م شم٘مدم ُمـ شمٕمريػ ُمٗمردات وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ
آضمتامقمل ،واًمتٕمريٗملم اًمً٤مسم٘ملم ُمع زي٤مدة اًمتٛمثٞمؾ ًمتٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ سمٌٕمض أومراده٤م سمام َيكم اعمٕمٜمك
ويقوح اعمراد سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.
ثايجاً :تعسٜف ايصدم:

يدل قمغم ٍ
أصؾ ُّ
ٌ
اًمّمدْ ق :ظمالف
اًمّم٤مد واًمدال واًم٘م٤مف
ىمقة ذم اًمٌمء ،وُمـ ذًمؽ ِّ
ّ
وٕن ِ
ِ
اًمٙمذ َب ٓ ُىم َّقة ًمف ومٝمق ٌ
َّ
سم٤مـمؾ ،وهق ُمـ ىمقهلؿ ر ٌء
ًم٘مقشمف ذم ٟمٗمًف،
ؾمٛم َل صدىم ً٤م ّ
اًمٙمَذ َبِّ ،
صدْ ٌق :أي :ص ْٚم٥م .وي٘م٤مل :صدَ ُىمقهؿ ِ
اًم٘م َ
واًمّمدِّ يؼ :اعمالزم
ت٤مل ،وذم ظمالف ذًمؽ يم ََذسمقهؿ،
ِّ
َ
ُ
َ
ِ
وصدَّ ىمفَ :ىمٌِؾ ىمق ًَمف ،وصدَ َىمف احلدي٨م َأٟمٌ َ٠مه
ًمٚمّمدْ ق ،وي٘م٤مل َصدَ َق َي ّْمدُ ُق َصدْ ىم ً٤م وصدْ ىم ً٤مَ ،
ِّ
سم٤مًمّمدْ ق(.)1
ِّ
ايصدم يف االصطالح:
ؼم قمٜمف ُمٕم٤م ،وُمتك اٟمخرم ذط ُمـ
اًمّمدْ ُقُ :مٓم٤مسم٘م ُ٦م اًم٘مقل ّ
ىم٤مل اًمراهم٥مِّ " :
ٛمػم واعمخ َ
ِاًمْم َ
ُ
اًمّمدقّ :أٓ يٙمقن ذم أطمقاًمؽ ؿمقب ،وٓ ذم
ذًمؽ مل يٙمـ ِصدْ ىم ً٤م شم٤م ُّم٤م"( .)3وىم٤مل اًم٘مِمػمي
اقمت٘م٤مدك ري٥م ،وٓ ذم أقمامًمؽ قمٞم٥م(.)4

( )2اٟمٔمر :اؾمتخداُم٤مت أؾم٤مشمذة قمٚمقم إقمامل وآشمّم٤مل سمج٤مُمٕم٤مت وهرانُ ،مًتٖم٤مٟمؿ ،أدرارً-مِمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل
دُ .مقٓي احمٛمد ،جمٚم٦م اًمٌ٤مطم٨م ذم اًمٕمٚمقم آٟمً٤مٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ،اًمًٜم٦م اًمً٤مدؾم٦م ،اًمٕمدد  22ص.233
)ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (ً ،)339 / 3مً٤من اًمٕمرب (.)293 / 22
) (3اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن (.)177 / 2
) (4اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ،حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي( ،ت2232هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .حمٛمد روقان اًمداي٦م ،دار اًمٗمٙمر
اعمٕم٤مس ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ط2422 ،2/هـ.)452/2( ،
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وىمٞمؾ ،هقُ :مٓم٤مسم٘م ُ٦م ِ
ُمٓم٤مسمؼ ًمف ،وهق ٟم٘مٞمض اًمٙمذب (.)2
اخلؼم ًمٚمقاىمعُِ ،مع آقمت٘م٤مد سم٠مٟمّف
ٌ


( )2احلدود إٟمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م ،زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري( ،ت916هـ) ،حت٘مٞمؼ :دُ.م٤مزن اعمٌ٤مرك دار اًمٗمٙمر
اعمٕم٤مس سمػموت ،ط2422 ،2/هـ ،)74/2( ،يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم ،حمٛمد قمغم اًمتٝم٤مٟمقي( ،ت2258هـ)،
ُمٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون ،سمػموت ،ط2996 ،2/م.

71
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م
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املبخح األٍٚ
أُٖ ١ٝتسغٝد اضتدداّ ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاعٞ
ٚفَ ٘ٝطًبإ:
شمتجغم أمهٞم٦م شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمـ ظمالل اًمقىمقف قمغم ومقائد
شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ و ُمْم٤مره٤م ،سمحٞم٨م يتؿ اًمٕمٛمؾ قمغم شمٕمزيز اًمٗمقائد وشمقؾمٞمٕمٝم٤م ،وشم٘مٚمٞمؾ اعمْم٤مر
واعمٗم٤مؾمد ،وؾمٞمتؿ اإلؿم٤مرة إمم رء ُمـ ذًمؽ ذم هذيـ اعمٓمٚمٌلم:
املطًب األٍٚ
فٛا٥د ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاعَٚ ٞصاٜاٖا
يٛضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاع ٞمجً َٔ ١ايفٛا٥د ٚاملصاٜاَٗٓ ،ا:
 -2ايمتً٤مب اعمٕمٚمقُم٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمٜمِمقرة قمؼم ُمٜمّم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقملُ ،مـ ظمالل
اعمت٤مسمٕم٦م واًمتٌ٤مدل عم٤م يٜمنم قمؼم ُمٜمّم٤مت اًمتقاصؾ اعمختٚمٗم٦م (.)2
 -1وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ ٟمنم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م(.)1
ُ -3مت٤مسمٕم٦م إظمٌ٤مر ،وُمٕمروم٦م يمؾ ضمديد ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل ذم إوىم٤مت مجٞمٕمٝم٤م(.)3
 -4شمٞمًػم احلّمقل قمغم ومرص اًمٕمٛمؾ ُمـ ظمالل اإلقمالن قمـ ومرص اًمٕمٛمؾ اًمِم٤مهمرة سمقاؾمٓم٦م
شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ.
 -5اًمتقاصؾ ُمع أظمريـ سم٤مًمّمقت واًمّمقرة ،وُمِم٤مهدة ُم٤م يٜمنموٟمف واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف قمـ
ـمريؼ قمٛمؾ اإلقمج٤مسم٤مت أو اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ،وسمتٙمٚمٗم٦م ُم٤مدي٦م ُمٜم٤مؾمٌ٦م(.)4
) (2ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل وأصمره٤م قمغم اًم٘مٞمؿ ًمدى ـمالب اجل٤مُمٕم٦م ،دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم ـمالب ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد،
ص.125
) (1دور ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم شمِمٙمٞمؾ اًمققمل اًمًٞم٤مد ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم اإلقمالم ضم٤مُمٕم٦م اًمٌؽماء -إردن ،رأوم٧م
ُمٝمٜمد قمٌد اًمرزاق ،ص.36
) (3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ص.34
)ُ (4مٗمٝمقم وأهداف وظمّم٤مئص ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،دُ .مدطم٧م حمٛمد حمٛمقد أسمق اًمٜمٍم ،وٛمـ يمت٤مب ُم١ممتر وقاسمط
اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم اًمذي أىمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٗمؽمة ُمـ - 11
2438/1/13هـ ،اعمقاومؼ 1226/22/13 - 11م ،اعمجٚمد إول ،ص.34

73
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م
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ُ1 -6مٞمدان واؾمع ًمٚمتٕم٤مرف ويمً٥م إصدىم٤مء واعمت٤مسمٕملم ،وشمٕمزيز اًمّمداىم٤مت اًم٘مديٛم٦م
واًمتقاصؾ ُمع إىم٤مرب ُمـ ظمالل ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل(.)2
 -7شمٌ٤مدل اخلؼمات ذم جم٤مٓت احلٞم٤مة اعمختٚمٗم٦م سملم مجٝمقر اعمًتخدُملم.
 -8شمًتخدم ذم إٟمج٤مز سمٕمض اعمٕم٤مُمالت قمؼم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمخّمّم٦م ًمذًمؽ(.)1
 -9شمًتخدم ذم إهمراض اًمتج٤مري٦مُ ،مثؾ :اًمتقاصؾ ُمع اًمٕمٛمالء ،واًمؽموي٩م ًمٚمًٚمع
واعمٜمتج٤مت :وم٘مد أصٌح٧م وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل قم٤مُم ً
ُمٝمام ذم زي٤مدة ُمٌٞمٕم٤مت
ال ً
اًمٕمالُم٤مت اًمتج٤مري٦م اًمتل شمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م سم٤مقمتٌ٤مره٤م وؾم٤مئؾ إقمالم يقًمده٤م اعمًتٝمٚمؽ(.)3
ُ -22مـ أدوات اًمؽمومٞمف اعمٌ٤مح إذا ُأ ِ
طمً َـ اؾمتخداُمٝم٤م(.)4

املطًب ايجاْٞ
أضساز ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاعَٚ ٞفاضدٖا
 -2اعمً٤ممه٦م ذم ٟمنم اإلحل٤مد ،وصم٘م٤موم٦م آٟمحالل واًمٗمً٤مد اخلٚم٘ملً :مقضمقد ُمقاىمع وصٗمح٤مت
شم٘مقم سمذًمؽ ُمع وٕمػ اًمقازع اًمديٜمل ًمدى سمٕمض اعمًتخدُملم وقمدم ُمراىمٌ٦م شمٚمؽ
اًمقؾم٤مئؾ(.)5

( )2اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سمٕمٜمقان :أصمر اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ اإلًمٙمتروٟمٞم٦م قمٚمك اًمٕمالىم٤مت آضمتٛم٤مقمٞم٦م "اًمٗمٞمس سمقك
وشمقيتر ٟمٛمقذضم٤م" دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م قمٚمك قمٞمٜم٦م ُمـ ـم٤مًمٌ٤مت ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمجده ،طمٜم٤من سمٜم٧م ؿمٕمِمقع اًمِمٝمري
ص.71،72
) (1أدوات مح٤مي٦م اًمٗمٙمر ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،د .ؿمٙمري حمٛمقد سمرهقُمل ،د .قم٤مئِم٦م سمٚمٞمٝمش اًمٕمٛمري،
وٛمـ يمت٤مب ُم١ممتر وقاسمط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم اًمذي أىمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م
اعمٜمقرة ،اًمٗمؽمة ُمـ 2438/1/13 - 11هـ ،اعمقاومؼ  1226/22/13 - 11م ،اعمجٚمد اًمث٤مين ص.262
) (3اعمقؾمققم٦م احلرة ويٙمٌٞمدي٤م قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦مُ ،https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،م٘م٤مًم٦م سمٕمٜمقان :اؾمتخدام
ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمـ ىمٌؾ اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م ،شم٤مريخ آظمر شمٕمديؾ ًمٚمّمٗمح٦م ُ 11م٤ميق .1229
) (4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص.36
) )5دور ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم ٟمنم آحل٤مد ُمـ ظمالل اًمٗمٞمًٌقك  -دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م" ،د .أُمٞمٜم٦م
ضم٤مد أمحد طمًلم ،اعمجٚمد إول ص.289
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

 -1شمٗمٙمؽ إه وزي٤مدة طم٤مٓت اًمٓمالق :وم٘مد أصمٌت٧م اًمدراؾم٤متَّ ،
أن ُ %42-32مـ طم٤مٓت
اًمٓمالق قم٤مم 1222م ،ؾمٌٌٝم٤م ؾمقء اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل(.)2
 -3سمٞمئ٦م ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٚمتخٓمٞمط ًمٜمنم اجلرائؿ اعمختٚمٗم٦م :طمٞم٨م يتؿ قمؼمه٤م اًمؽموي٩م ًمٚمٛمخدرات،
وشمقاصؾ أصح٤مب إومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م ًمتٌ٤مدل ظمؼماهتؿ ودم٤مرهبؿ اهلداُم٦م(.)1
ُ -4مـ اًمقؾم٤مئؾ اعمًتخدُم٦م ذم ٟمنم اًمِم٤مئٕم٤مت وإراضمٞمػ وشمروَيٝم٤م سمنقم٦م قم٤مًمٞم٦م :طمٞم٨م
أصٌح٧م فم٤مهرة شمًتدقمل اًمتقىمػ قمٜمده٤م وُمٕمروم٦م احلٚمقل وـمرق قمالضمٝم٤م(.)3
 -5آٟمِمٖم٤مل قمـ أداء سمٕمض اًمقاضمٌ٤مت ،ؾمقا ًء اًمديٜمٞم٦م أو إه ّي٦م أو اًمٕمٛمؾ اًمقفمٞمٗمل.
 -6آٟمٕمزال اًمِمٕمقري قم ـ اعمجتٛمع اًم٘مري٥م :مم٤م أدى إمم شمٗمٌم أُمراض ٟمٗمًٞم٦م ُمثؾ آيمتئ٤مب
واًمتقطمد واإلره٤مق واإلقمٞم٤مء وأُمراض اًمٕمٞمقن وهمػمه٤م ُمـ إُمراض اًمتل يّم٤مب هب٤م
اعمدُمـ هل٤م(.)4
ُ -7مْمٞمٕم٦م يمٌػمة ًمألوىم٤مت ،وظم٤مص ً٦م ًمٚمٛمدُمٜملم قمغم اؾمتخداُمٝم٤م ُمـ خمتٚمػ إقمامر :ومٝمؿ
ي٘مْمقن ُمٕمٔمؿ أوىم٤مهتؿ ُمٕمٝم٤م ،وىمد شمٗمقهتؿ اًمّمٚمقات ذم أوىم٤مهت٤م سمًٌ٥م آٟمِمٖم٤مل هب٤م أو
سمًٌ٥م اًمًٝمر صمؿ اًمٜمقم قمـ صالة اًمٗمجر ،ويمذًمؽ أوىم٤مت اًمدراؾم٦م واًمدوام اًمقفمٞمٗمل ،مم٤م
أدى إمم طمٔمر اؾمتخداُمٝم٤م ذم اًمٕمديد ُمـ ضمٝم٤مت اًمٕمٛمؾ عمٜمع اعمقفمٗملم ُمـ إهدار أوىم٤مهتؿ
ذم اؾمتخداُمٝم٤م(.)5
)ُ )2مٗمٝمقم وأهداف وظمّم٤مئص ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،دُ .مدطم٧م حمٛمد حمٛمقد أسمق اًمٜمٍم ،اعمجٚمد إول ص.49
) )1اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ٓؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل د .ومٝمد سمـ حمٛمد اًمقهٌل احلريب ،اعمجٚمد اًمث٤مين ص -398
.423
)ُ )3مقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل واًمِم٤مئٕم٤مت (اًمٜم٤مر واهلِمٞمؿ) ،د .رو٤م قمٌد اًمقاضمد أُملم ،اعمجٚمد إول ص.438
) ) 4اٟمٔمر :آوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ًمدى ـمٚمٌ٦م اجل٤مُمٕم٦م ،د .أؾمامء سمٜم٧م ومراج سمـ
ظمٚمٞمقي ،ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء ،سمح٨م ُمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمؽمسمقي٦م واًمٜمٗمًٞم٦م  -همزة ،اًمٕمدد 1227 ،4م،
اعمجٚمد  ،15ص. 92
) )5اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم وأهداف وظمّم٤مئص ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،دُ .مدطم٧م حمٛمد حمٛمقد أسمق اًمٜمٍم اعمجٚمد إول،
ص ،38ووم٤مقمٚمٞم٦م شمقفمٞمػ ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم ظمدُم٦م شمٕمٚمٞمؿ ًمٖم٦م اًمقطمل ،د .ؾمٞمػ اًمديـ طمًـ اًمٕمقض،
وٛمـ يمت٤مب ُم١ممتر وقاسمط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم اًمذي أىمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

 -8اًمتِمٝمػم سم٤مٔظمريـ واإلضار هبؿ سمٖمػم طمؼ ،وٓ ُيٗمك َّ
أن ضمريٛم٦م اًمتِمٝمػم قمؼم ؿمٌٙم٤مت
اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمـ اجلرائؿ اعمٜمّمقص قمغم قم٘مقسمتٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م اجلرائؿ
اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمًٕمقدي اًمذي ورد ذم اعم٤مدة اًمً٤مدؾم٦م ُمٜمف "يٕم٤مىم٥م سم٤مًمًجـ ُمدة ٓ شمزيد قمـ
ؾمٜم٦م وسمٖمراُم٦م ٓ شمزيد قمغم مخًامئ٦م أًمػ ري٤مل :يمؾ ؿمخص يرشمٙم٥م أ ّي ً٤م ُمـ اجلرائؿ
اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م أشمٞم٦م:
"اًمتِمٝمػم سم٤مٔظمريـ وإحل٤مق اًمير هبؿ قمؼم وؾم٤مئؾ شم٘مٜمٞم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت
اعمختٚمٗم٦م"(.)2
 -9وىمقع يمثػم ُمـ طمقادث اًمًػم اًمتل ىمد شم١مدي إمم اًمقوم٤مة سمًٌ٥م اؾمتخداُمٝم٤م أصمٜم٤مء ىمٞم٤مدة
اًمًٞم٤مرات ،وم٘مد ذيمرت جلٜم٦م اًمتققمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مًمًالُم٦م اعمروري٦م َّ
أن قمدد احلقادث اعمروري٦م
سمًٌ٥م اؾمتخدام اجلقال ذم اعمٛمٚمٙم٦م قم٤مم 2439هـ سمٚمٖم٧م ( )261أًمػ طم٤مدث ُمروري
ٟمت٩م قمٜمٝم٤م ( )462طم٤مًم٦م ووم٤مة(.)1
 -22اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم ٟمنم وشمداول إطمداث وإظمٌ٤مر دون اًمت٠ميمد ُمـ صحتٝم٤م(.)3
وُم٤م ورد ُمـ اًمٗمقائد واعمْم٤مر واإلَي٤مسمٞم٤مت واًمًٚمٌٞم٤مت ُمـ إُمقر اعمِم٤مهدة ًمٚمجٛمٞمع ،وُم٤م
ـمرف ُمٜمٝم٤مً :مٌٞم٤من أمهٞمتٝم٤م وظمٓمقرهت٤م ذم آن واطمدُ ،مع اإلطم٤مًم٦م إمم ُم٤م يمتٌف اًمٌ٤مطمثقن
يمر
ٌ
ُذ َ
واعمٝمتٛمقن ًمالؾمتزادة ،واعم٠مُمقل اًمٕمٛمؾ قمغم شمقؾمٞمع دائرة اإلَي٤مسمٞم٤مت واًمٗمقائد ،وشم٘مٚمٞمؾ اعمْم٤مر
ودرء اعمٗم٤مؾمد ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.


=اعمٜمقرة ،اًمٗمؽمة ُمـ 2438/1/13 - 11هـ ،اعمقاومؼ  1226/22/13 - 11م ،اعمجٚمد اًمث٤مين ،ص ،232أدوات مح٤مي٦م
اًمٗمٙمر ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،د .ؿمٙمري حمٛمقد سمرهقُمل ،د .قم٤مئِم٦م سمٚمٞمٝمش اًمٕمٛمري ص.261
) )2اٟمٔمر :أريم٤من ضمريٛم٦م اًمتِمٝمػم ذم ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل دراؾم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ذقمٞم٦م ،د .هِم٤مم سمـ ُمًٗمر اًمٌنم ،اعمجٚمد
اخل٤مُمس ص.328
) )1صحٞمٗم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ذم قمدده٤م اًمّم٤مدر يقم اًمًٌ٧م  14مج٤مدى أظمرة ُ 21 -2442م٤مرس 1229م.
) )3أدوات مح٤مي٦م اًمٗمٙمر ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،د .ؿمٙمري سمـ حمٛمقد سمرهقُمل ،د .قم٤مئِم٦م سمٚمٞمٝمش اًمٕمٛمري
اعمجٚمد اًمث٤مين ص.261
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

املبخح ايجاْٞ
أُٖ ١ٝخًل ايصدم ٚدٚز ٙيف تسغٝد اضتدداّ ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاعٞ
ٚفَ ٘ٝطًبإ:
املطًب األ :ٍٚبٝإ أُٖ ١ٝخًل ايصدم.
املطًب ايجاْ :ٞدٚز ايصدم يف تسغٝد اضتدداّ ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاع.ٞ
تٛط:١٦
يتٛمثؾ شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ ذم شمقضمٞمف اؾمتخداُمٝم٤م إمم يمؾ ُم٤م ومٞمف اًمٗم٤مئدة
واًمٜمٗمع ،وشمرك اؾمتخداُمٝم٤م ومٞمام يي سم٤مًمٗمرد واعمجتٛمع ،واعمً١موًمٞم٦م ذم ذًمؽ شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ أسم٤مء
واًمٕمٚمامء واعمٕمٚمٛملم واخلٓمٌ٤مء واعمرؿمديـ وىم٤مدة اًمرأي واإلقمالم ،وذًمؽ ُمـ ضوب اًمدقمقة إمم
اهلل وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمّمداىم ً٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡ ﭐﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﱠ[آل قمٛمران.]224 :
وٓ ي٘مػ إُمر قمٜمد هذا احلد ،سمؾ ُمـ اًمؽمؿمٞمد اعمِم٤مريم٦م سمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذم ُمٜمّم٤مت وشمٓمٌٞم٘م٤مت
اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،وشم٘مديؿ اًمٜم٤مومع ًمٚمٛمًتخدُملم ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت واًمتخّمّم٤مت ،ومٗمل
ذًمؽ إىم٤مُم٦م ًمًٜم٦م اًمتداومع قمٛم ً
ال سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﱠ[اًمٌ٘مرة ،]152 :وإَي٤مد اًمٌديؾ اعمٜم٤مؾم٥م
اًمذي يٛمأل اًمٗمراغ ذم هذا اعمج٤مل ،ويمؿ َيد اًمٜم٤مفمر ذم هذا اًمٕم٤ممل آومؽمايض ُمـ اًمٜمامذج اعمنموم٦م
واًمّمقر اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل ي٘مدُمٝم٤م ُمـ ووم٘مٝمؿ اهلل ًمتقفمٞمػ ـم٤مىم٤مهتؿ ذم ٟمنم اخلػم وشمقؾمٞمع دائرشمف،
وٟمٗمع اًمٖمػم سمام ي٘مدُمقٟمف ُمـ أقمامل وسمراُم٩م ه٤مدوم٦م( )2واًمتل ؾمتٕمقد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلػم اًمٕمٛمٞمؿ واًمثقاب

) (2ىم٤مل اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمرؿمٞمد ُمدير اعمٙمت٥م اًمتٕم٤موين ًمٚمدقمقة واإلرؿم٤مد وشمققمٞم٦م اجل٤مًمٞم٤مت سمٖمرب اًمدُم٤مم :إن اًمدقمقة قمغم
ُمٝمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م وظمٓمقة يمؼمى ذم اًمٕمٛمؾ اإلقمالُمل اإلؾمالُمل اًمدقمقي ،طمٞم٨م اٟمتنم اإلؾمالم سملم اًمٕم٤معملم سمٙمؾ
اإلٟمؽمٟم٧م َّ
ؾمٝمقًم٦م وين ،وسم٤مشم٧م هذه اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م -سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤مممُ -مرشمٕم ً٤م ُمـ ُمراشمع اًمدقمقة ،وأرو ً٤م ظمّمٌ٦م يتٗمٜمَّـ ومٞمٝم٤م
اًمدقم٤مة إمم اهلل سمٜمنم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ .وأيمد قمغم مم٤مرؾم٦م دقم٤مة اعمٙمت٥م ًمٚمدقمقة سم٤مؾمتخدام وؾم٤مئؾ
اًمتقاصؾ آضمتامقمل وسمراُم٩م اعمح٤مدصم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م ووضمقد أيمثر ُمـ  222أًمػ ُمًتٗمٞمد ُمـ سمراُم٩م اًمدقمقة قمؼم اإلٟمؽمٟم٧مُ ،مع
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اجلزيؾ ُمـ اعمقمم اًمٙمريؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏﱠ[اًمرقمد ،]27 :وٓ ؿمؽ َّ
أن اًمرؿمد ذم اؾمتخدام شمٚمؽ
اًمقؾم٤مئؾ ؾمٞم١مدي إمم وصقل اخلػم إمم ُماليلم اًمٜم٤مس ،يمام هق ُمِم٤مهد ذم أقمداد اعمت٤مسمٕملم ًمٌٕمض
اًمؼماُم٩م اهل٤مدوم٦م واًم٘مٜمقات اًمِمخّمٞم٦م قمغم اًمٞمقشمٞمقب ،سمٞمٜمام يم٤من ذًمؽ ُمـ ضوب اعمًتحٞمؾ ىمٌؾ
اًمثقرة اًمرىمٛمٞم٦م وايمتِم٤مف شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ ،وُم٤م مل حيدث ذًمؽ اًمؽمؿمٞمد ،وم٤مًمذي ؾمٞمحّمؾ هق
اؾمتخداُمٝم٤م ومٞمام يي اًمٗمرد واعمجتٛمع قمغم ٍ
طمد ؾمقاء ،إذ مل يٕمد ُمـ اعمٛمٙمـ ُمٜمع اؾمتخداُمٝم٤م يمام ٓ
ُيٗمك ،وُمـ هٜم٤م شمتْمح أمهٞم٦م اًمًػم ذم ـمريؼ اًمؽمؿمٞمد واًمتحًلم وقمٛمؾ اعمٛمٙمـ ذم هذا اعمٞمدان
اًمقاؾمع.

املطًب األٍٚ
بٝإ أُٖ ١ٝخًل ايصدم
اًمّمدق ُمـ اًمٓمرق اعمقصٚم٦م إمم ُمرو٤مة اهلل شمٕم٤ممم واًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ ،يمام صح
قمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ط ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  أٟمف ىم٤ملَّ « :
إن اًمّمدق هيدي
وإن اًمرضمؾ ًمٞمّمدق طمتك يٙمقن ِصدِّ ي ً٘م٤مَّ ،
ؼم هيدي إمم اجلٜم٦مَّ ،
ؼمَّ ،
وإن اًمٙمذب هيدي
وإن اًم َّ
إمم اًم ِّ
وإن اًمرضمؾ ًمٞمٙمذب طمتك يٙمت٥م قمٜمد اهلل َّ
وإن اًمٗمجقر هيدي إمم اًمٜم٤مرَّ ،
إمم اًمٗمجقرَّ ،
يمذا ًسم٤مش(.)2
ىم٤مل اًمٜمقوي" :ىم٤مل اًمٕمٚمامءُ :مٕمٜم٤مه أن اًمّمدق هيدي إمم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اخل٤مًمص ُمـ يمؾ
ُمذُمقم ،واًمؼم :اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٚمخػم يمٚمف .وىمٞمؾ اًمؼم :اجلٜم٦م ،وَيقز أن يتٜم٤مول اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح
واجلٜم٦م"(.)1

=دقم٤مة اعمٙمت٥م قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل سم٠مؾمؽماًمٞم٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م واهلٜمد وسمٜمجالديش واًمٗمٚمٌلم .صحٞمٗم٦م اًمقئ٤مم قمغم اًمراسمط
https://www.alweeam.com.sa/246948/
) (2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب َىمق ِل اهللَِّ َشمٕم َ٤ممم "ي٤م َأهي٤م ا ًَّم ِذيـ آُمٜمُقا ا َّشم ُ٘مقا اهللََّ و ُيمقٟمُقا ُمع اًمّم ِ
٤مد ِىملمَ "
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
ُّ َ
٤مب ىمٌح ا ًْمٙم َِذ ِ
ب وطمًـ اًمّمدق وومْمٚمف.)1223/4( ،
( ،)1162/5وُمًٚمؿ ،يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأدابَ ،سم ُ
) (1صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي ،أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف سمـ ُمري اًمٜمقوي( ،ت676ه) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت -
 ،2391ط.)262/26( ،1/
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واًمّمدق يمذًمؽ ىمٞمٛم٦م ُمـ اًم٘مٞمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل حتٗمظ مت٤مؾمؽ اعمجتٛمع ووطمدة صٗمف ،وسمف
شمٜمتٔمؿ أُمقر اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ سمجقاٟمٌٝم٤م اعمختٚمٗم٦م.
ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ اعمٞمداين" :يمٞمػ يٙمقن عمجتٛم ٍع ُم٤م ٌ
يمٞم٤من ُمتامؾمؽ ،وأومراده ٓ يتٕم٤مُمٚمقن ومٞمام
سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمّمدق؟ ويمٞمػ يٙمقن عمثؾ هذا اعمجتٛمع رصٞمدٌ ُمـ صم٘م٤موم٦م ،أو شم٤مريخ ،أو طمْم٤مرة؟ يمٞمػ
يقصمؼ سمٜم٘مؾ اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم إذا مل يٙمـ اًمّمدق أطمد إؾمس احلْم٤مري٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء
اعمجتٛمع اإلٟمً٤مين؟ يمٞمػ يقصمؼ سمٜم٘مؾ إظمٌ٤مر واًمتقاريخ إذا مل يٙمـ اًمّمدق أطمد إؾمس
احلْم ٤مري٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مء اعمجتٛمع؟ يمٞمػ يقصمؼ سم٤مًمققمقد واًمٕمٝمقد ُم٤م مل يٙمـ اًمّمدق أطمد
أؾمس اًمتٕم٤مُمؾ سملم اًمٜم٤مس؟! يمٞمػ يقصمؼ سم٤مًمدقم٤موى واًمِمٝم٤مدات ودٓئؾ اإلصمٌ٤مت اًم٘مقًمٞم٦م ُم٤م مل
يٙمـ اًمّمدق أطمد أؾمس اًمتٕم٤مُمؾ سملم اًمٜم٤مس"(.)2
وشمتجغم أمهٞم٦م ظمٚمؼ اًمّمدق وُمٙم٤مٟمتف سم٤مًمقىمقف قمغم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م
اًمتل شمٜم٤موًمتف وهل يمثػم ٌة ضمد ًا ،أورد مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ،وذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؿم٤مرة وآؾمتدٓل ٓ ،قمغم
ؾمٌٞمؾ اًمت٘ميص واحلٍم ،سمؾ ُم٤م شمتؿ سمف اًمٗم٤مئدة سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم وُمـ ذًمؽ ُم٤م ي٠ميت:
 -2أ َّن اهلل شمٕم٤ممم وصػ يمالُمف سم٤مًمّمدق:
وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓﱔﱠ[اًمٜمً٤مء ،]87 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱠ[اًمٜمً٤مء ،]211 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ

ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧﱠ[إٟمٕم٤مم.]225 :
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي ذم ىمقًمف :ﱡﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠﱡﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

إظمٌ٤مر سم٠من طمديثف وأظمٌ٤مره وأىمقاًمف ذم أقمغم ُمراشم٥م اًمّمدق ،سمؾ أقماله٤م"(.)1
ﱗﱠ:
ٌ
) (2إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م وأؾمًٝم٤مً ،مٕمٌد اًمرمحـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين (ت2415هـ) ،دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ ،ط2412 ،5/هـ-
2999م.)531/2( ،
( )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي( ،ت 2376هـ) ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت،
2412هـ1222 -م.)292/ 2( ،
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وذم هذه أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م دًٓم ٌ٦م فم٤مهرة قمغم ومْمٞمٚم٦م اًمّمدق وقمٚمق ُمٜمزًمتف سملم
إظمالق احلٛمٞمدة.
اًمّمالة وأشمؿ
 -1وٕمهٞم٦م هذا اخلٚمؼ ٟمجده ُمـ أسمرز صٗم٤مت إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم قمٚمٞمٝمؿ ّ
اًمتًٚمٞمؿ.
يمام وصٗمٝمؿ اهلل  ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ :وم٘م٤مل قمـ إسمراهٞمؿ

 :ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟﱠﱠ[ُمريؿ.]42 :
ووصػ إؾمامقمٞمؾ

سمّمدق اًمققمد وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱠ[ُمريؿ ،]54 :ويمذًمؽ وصػ إدريس وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﱨ

ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱﱠ[ُمريؿ .]56 :
اًمّمدِّ يؼ ُمـ أسمٜمٞم٦م اعمٌ٤مًمٖم٦م ،واعمراد ومرط صدىمف ويمثرة ُم٤م صدق سمف ُمـ
ىم٤مل اًمزخمنميِّ " :
همٞمقب اهللّ وآي٤مشمف ويمتٌف ورؾمٚمف ،ويم٤من سمٚمٞمٖم ً٤م ذم اًمّمدق ٕن ُمالك أُمر اًمٜمٌقة اًمّمدق"(.)2
ويمذًمؽ يم٤من ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ط ﭐ ﭐﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚﱛﱠ[اًمزُمر.]33 :
 -3اًمّمدق ُمـ صٗم٤مت إشم٘مٞم٤مء اعم١مُمٜملم اًمذيـ وصٗمٝمؿ اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف:
ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ[آل قمٛمران:
 ،]27ومم٤م يدل قمغم أمهٞم٦م هذا اخلٚمؼ اًم٘مقيؿ إُمر سمٚمزوم اًمّم٤مدىملم واًمًػم قمغم درهبؿ ،وم٘م٤مل
ّ
ضمؾ ؿم٠م ُٟم ُف :ﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪﱠ[اًمتقسم٦م.]229 :
"اخلٓم٤مب هٜم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ،أُمروا سمٛمالزُم٦م أهؾ اًمّمدق سمٕمد ذيمر ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ٟمٗمٕمٝمؿ
صدىمٝمؿ وأزاطمٝمؿ قمـ رسم٘م٦م اًمٜمٗم٤مق ،واقمؽمو٧م هذه اجلٛمٚم٦م شمٜمٌٞمٝم ً٤م قمغم رشمٌ٦م اًمّمدق ،ويمٗمك هب٤م
أهن٤م شم٤مًمٞم٦م ًمرشمٌ٦م اًمٜمٌقة"(.)1
) (2اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل،
(ت538هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.)12/3 ( ،
) (1شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ،حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠ميب طمٞم٤من إٟمدًمز( ،ت 745هـ) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت،
2411هـ 1222-م ،ط.)223/5( ،2/
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وىم٤مل اًم٘مرـمٌل" :طمؼ ُمـ ومٝمؿ قمـ اهلل وقم٘مؾ قمٜمف أن يالزم اًمّمدق ذم إىمقال
واإلظمالص ذم إقمامل ،واًمّمٗم٤مء ذم إطمقال ومٛمـ يم٤من يمذًمؽ حلؼ سم٤مٕسمرار ووصؾ إمم رو٤م
اًمٖمٗم٤مر ،ىم٤مل طَ « :قم َٚمٞمٙمُؿ سمِ٤مًمّمدْ ِقَ ،وم٢مِ َّن اًمّمدْ َق هي ِدي إِ َمم ا ًْم ِؼم ،وإِ َّن ا ًْم ِ ِ
اجلٜم َِّ٦مَ ،و َُم٤م
ِّ َ
ِّ
ْ ْ ِّ
ؼم َ ْهيدي إِ َمم ْ َ
َّ
َْ
هلل ِصدِّ ي ً٘م٤م...ش"(.)1( )2
َ٥م ِقمٜمْدَ ا ِ
اًمّمدْ َق َطمتَّك ُي ْٙمت َ
اًمر ُضم ُؾ َي ّْمدُ ُق َو َيت ََح َّرى ِّ
َي َز ُال َّ
وىمد أدرك يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ٟ مٕمٛم٦م اًمّمدق وقم٤مىمٌتٝم٤م قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف رؾمقل اهلل ط قمـ
ؾمٌ٥م ختٚمٗمف قمـ همزوة شمٌقك ،واًم٘مّم٦م سمتامُمٝم٤م ذم اًمّمحٞمحلم وُمٜمٝم٤م ىمقًمف..." :واهلل ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل
قمكم ُمـ ٍ
َ
رؾمقل اهلل ط ْ
ٟمٕمٛم٦م ُّ
أن ٓ أيمقن
أقمٔمؿ ذم ٟمٗمز ُمـ صدىمل
ىمط سمٕمد أن َهدَ اين ًمإلؾمالم
َ
ّ
يمذسمتف وم٠مهٚمؽ يمام هٚمؽ اًمذيـ يمذسمقا"(.)3
 -4قمٚمق ُمٜمزًم٦م اًمّم٤مدىملم ذم اًمدار أظمرة ومٝمؿ ُمع اًمٜمٌٞملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم:
ويدل قمغم ذًمؽ ىمقل اعمقمم

:

ﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼﱠ[اًمٜمً٤مء.]69 :
 -5اٟمتٗم٤مع اًمّم٤مدىملم سمّمدىمٝمؿ:
وم٤مًمّمدق ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وراطم٦م اًمٌ٤مل ذم اًمدٟمٞم٤م :عم٤م روي قمـ احلًـ سمـ قمكم
ىم٤مل" :طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل ط «دع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ وم٢من اًمّمدق ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وإن
اًمٙمذب ريٌ٦مش( .)4ويٜمتٗمع اًمّم٤مدىمقن سمّمدىمٝمؿ ذم أظمرة ،ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﳋ ﳌ
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦﱠ[اعم٤مئدة.]229 :

) (2ؾمٌؼ خترَيف ذم ُم٘مدُم٦م اًمٌح٨م.
) (1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل( ،ت672هـ) ،حت٘مٞمؼ :هِم٤مم ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري ،دار
قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م2413 ،هـ 1223 -م.)189/8( ،
) (3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمتٗمًػم ،سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤مممَ " :ؾم َٞم ْحٚمِ ُٗم َ
هلل ًَمٙم ُْؿ إِ َذا اٟم َ٘م َٚم ٌْت ُْؿ إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ًمِتُ ْٕم ِر ُوقا قمَ ٜم ُْٝم ْؿ ۖ إ "(/ 4
قن سمِ٤م َِّ
 ،)2726وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمتقسم٦م ،سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف.)1217/4( ،
) (4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي (ت  ،)179يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مق واًمقرع ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد
ؿم٤ميمر وآظمريـ ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،)668 /4( ،واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ،يمت٤مب إطمٙم٤مم (.)222/4

82
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م
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"أي :يٜمٗمع اًمّم٤مدىملم ذم اًمدٟمٞم٤م صدىمٝمؿ ذم أظمرة ،وًمق يمذسمقا ظمتؿ اهلل قمغم أومقاهٝمؿ
وٟمٓم٘م٧م سمف ضمقارطمٝمؿ وم٤مومتْمحقا"(.)2
 -6أرؿمد اهلل ٟمٌٞمف ط إمم اًمدقم٤مء واإلحل٤مح قمغم اهلل أن يدظمٚمف ُمدظمؾ صدق وُيرضمف خمرج
صدق:
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇﲈﱠ[اإلهاء.]82 :
ىم٤مل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر" :وىمد قمٛم٧م هذه اًمدقمقة مجٞمع اعمداظمؾ إمم ُم٤م ي٘مدر ًمف اًمدظمقل
إًمٞمف ومجٞمع اعمخ٤مرج اًمتل ُيرج ُمٜمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م أو جم٤مز ًا ،وقمٓمػ قمٚمٞمف ؾم١مال اًمت٠ميٞمد واًمٜمٍم ذم شمٚمؽ
اعمداظمؾ واعمخ٤مرج وهمػمه٤م ُمـ إىمٓم٤مر اًمٜم٤مئٞم٦م وإقمامل اًم٘م٤مئؿ هب٤م همػمه ُمـ أشمٌ٤مقمف وأقمدائف سمٜمٍم
أشمٌ٤مقمف وظمذل أقمدائف"(.)1
ويٗمٝمؿ ُمٜمف أمهٞم٦م اًمّمدق ًمألُم٦م ُمـ سم٤مب أومم ،وقمٚمٞمٝمؿ اًمدقم٤مء هبذا اًمدقم٤مء ،اىمتدا ًء سمًٞمد
اعمرؾمٚملم ط.
ٍ
ٟمٗمٞمس ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م يٌلم أمهٞم٦م اًمّمدق
وُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ظمت٤مم هذا اعمٓمٚم٥م سمٙمال ٍم
وُمٜمزًمتف ذم ُمدارج اًمً٤مًمٙملم وُمٜم٤مزل اًمً٤مئريـ ،ىم٤مل

" :وهل ُمٜمزًم٦م اًم٘مقم إقمٔمؿ اًمذي ُمٜمف

شمٜمِم٠م مجٞمع ُمٜم٤مزل اًمً٤مًمٙملم ،واًمٓمريؼ إىمقم اًمذي ُمـ مل ين قمٚمٞمف ومٝمق ُمـ اعمٜم٘مٓمٕملم اهل٤مًمٙملم،
و سمف متٞمز أهؾ اًمٜمٗم٤مق ُمـ أهؾ اإليامن ،وؾمٙم٤من اجلٜم٤من ُمـ أهؾ اًمٜمػمان ،وهق ؾمٞمػ اهلل ذم أروف
ال إٓ أرداه وسقمفُ ،مـ َ
اًمذي ُم٤م ووع قمغم رء إٓ ىمٓمٕمف وٓ واضمف سم٤مـم ً
ص٤مل سمف مل شم َُرد صقًمتف
وُمـ ٟمٓمؼ سمف قمٚم٧م قمغم اخلّمقم يمٚمٛمتف ،ومٝمق روح إقمامل وحمؽ إطمقال واحل٤مُمؾ قمغم اىمتح٤مم

)ُ (2مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي526( ،هـ) ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اهلل اًمٜمٛمر ،ؾمٚمٞمامن ُمًٚمؿ احلرش ،دار
ـمٞمٌ٦م ،ط2427 ،4هـ (.)213/3
) (1اًمتحرير واًمتٜمقير اعمٕمروف سمتٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز (ت 2393هـ)ُ ،م١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب،
سمػموت ،ط2412 ،2/هـ1222/م (.)247 / 24
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إ هقال واًمٌ٤مب اًمذي دظمؾ ُمٜمف اًمقاصٚمقن إمم طمية ذي اجلالل ،وهق أؾم٤مس سمٜم٤مء اًمديـ
وقمٛمقد ومًٓم٤مط اًمٞم٘ملم ،ودرضمتف شم٤مًمٞم٦م ًمدرضم٦م اًمٜمٌقة اًمتل هل أرومع درضم٤مت اًمٕم٤معملم"(.)2

املطًب ايجاْٞ
دٚز ايصدم يف تسغٝد اضتدداّ ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاعٞ
ٓ ُيٗمك ُم٤م ًمٚم٘مٞمؿ اًمٕمٚمٞم٤م وإظمالق اًمٗم٤موٚم٦م ُمـ إؾمٝم٤مم ذم آرشم٘م٤مء سم٤مٕومراد واعمجتٛمٕم٤مت
ذم ُمٕم٤مرج اًمٗمْمٞمٚم٦م ،واًمؽمومع قمـ ُمٝم٤موي اًمرذيٚم٦م سمِمتك صقره٤م ،وذم قم٤ممل اًمٞمقم -قم٤ممل
اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمرىمٛمٞم٦م واًمثقرة اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م -اؾمتجدت اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مسمر وـمرق اًمٜمنم
وُمـ ذًمؽ وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل اًمتل شم٘مدم اًمٙمالم قمٜمٝم٤م ذم أول اًمٌح٨م ،وٓ ُيٗمك ُم٤م هل٤م
ُمـ شم٠مصمػم قمغم إومراد واعمجتٛمٕم٤مت ؾمٚمٌ ً٤م وإَي٤مسم ً٤م طمً٥م حمتقاه٤م ويمٞمٗمٞم٦م اؾمتخداُمٝم٤م ،وذم هذا
اعمٓمٚم٥م يتؿ شمًٚمٞمط اًمْمقء -سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم -قمغم دور ىمٞمٛم٦م اًمّمدق ذم شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ
اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،وًمٞمٙمـ اعمٜمٓمٚمؼ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚﱛﱠ[اًمزُمر.]33 :
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

" :وم٤مًمذي ضم٤مء سم٤مًمّمدق هق ُمـ ؿم٠مٟمف اًمّمدق ذم ىمقًمف وقمٛمٚمف وطم٤مًمف"(.)1

وؾمٞمتؿ -سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم  -دراؾم٦م هذا اعمٓمٚم٥م ذم صمالث ُمً٤مئؾ:
املطأي ١األٚىل :ايصدم َع اهلل تعاىل (صدم األحٛاٍ).
ويراد سم٤مًمّمدق ذم إطمقال اؾمتقاء أقمامل اًم٘مٚم٥م واجلقارح قمغم اإلظمالص واؾمتٗمراغ
اًمقؾمع وسمذل اًمٓم٤مىم٦م :ومٌذًمؽ يٙمقن اًمٕمٌد ُمـ اًمذيـ ضم٤مءوا سم٤مًمّمدق( ،)3وىمد ُمدح اهلل قمٌ٤مده
اعم١مُمٜملم اًمذيـ أظمٚمّمقا ديٜمٝمؿ هلل وأوومقا سمٕمٝمقدهؿ سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﱁ ﱂ ﱃ

)ُ (2مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل اًمدُمِم٘مل "اسمـ ىم ّٞمؿ اجلقزي٦م"
(ت752هـ) حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت2393 ،هـ – 2973م ،ط.)168 / 1( ،1/
)ُ (1مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم (.)172 / 1
) (3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)172 / 1
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ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱠ

[إطمزاب.]13 :
وإذا صح ُمـ اعمًٚمؿ صدىمف ُمع اهلل  اٟمٕمٙمس ذًمؽ ذم مجٞمع أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ،وُمـ ذًمؽ
يٜمنم اًمّم٤مدق ظمؼم ًا يم٤مذسم ً٤م ،أو ُم٘مٓمٕم ً٤م ظمٚمٞمٕم ً٤م ظم٤مدؿم ً٤م ًمٚمحٞم٤مء
طمّمقل اعمراىمٌ٦م ًمديف ،ومٞمٌٕمد أن َ
َ
وجم٤مومٞم ً٤م ًمٚمٕمٗم٦م ،أو ْ
يِم٤مرك ُم٤م ُيؾ سم٤مٔداب اًمٕم٤مُم٦م واًمًٙمٞمٜم٦م ،وإذا وٕمػ صدق اًمٕمٌد ُمع اهلل
أن
يتقىمع أن يّمدر ُمٜمف أي ؾمٚمقك ًمْمٕمػ إيامٟمف ،وذًمؽ يمح٤مل اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ٟمٙمثقا قمـ اًمقوم٤مء
واًمّمدق ُمع اهلل سمام وقمدوه ُمـ اًم٘مت٤مل إذا أُمروا سمف وم٘م٤مل ذم ؿم٠مهنؿ :ﱡﭐﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬﱠ[حمٛمد.]12 :
هلل :ىم٤مًمقا ًمف اًمّمدق ،وهق ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٙمالم عم٤م ذم ٟمٗمس إُمر ،أيً :مق
"وُمٕمٜمك َصدَ ُىمقا ا ََّ
صدىمقا ذم ىمقهلؿٟ :محـ ُم١مُمٜمقن ،وهؿ إٟمام يمذسمقا رؾمقل اهلل ط إذ أفمٝمروا ًمف ظمالف ُم٤م ذم
ٟمٗمقؾمٝمؿ ،ومجٕمؾ اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل ط يمذسم ً٤م قمغم اهلل شمٗمٔمٞمٕم ً٤م ًمف وهتقي ً
ال عمٖمٌتف ،أيً :مق
صدىمقا ًمٙم٤من ظمػم ًا هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ومٗمل اًمدٟمٞم٤م ظمػم اًمٕمزة واحلرُم٦م وذم أظمرة ظمػم
اجلٜم٦م"( .)2ومٙمذًمؽ يٙمقن ًمٚمّمدق ُمع اهلل إصمر اًمٌ٤مًمغ ذم شم٘مقيؿ ؾمٚمقك اعمًتخدُملم ًمقؾم٤مئؾ
اًمتقاصؾ ،ومٝمق اًمدواء اًمٜم٤مضمع ًمٙمؾ اٟمحراف وُمٞمؾ يٛمٙمـ أن ي٘مع ومٞمف اعمًٚمؿ ،ومٛمـ يم٤من ص٤مدىم ً٤م
ُمع اهلل وم٢مٟمف ؾمٞمتذيمر ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨﱠ[هم٤مومر.]29 :
ىم٤مل اسمـ يمثػم قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦مُ" :يؼم شمٕم٤ممم قمـ قمٚمٛمف اًمت٤مم اعمحٞمط سمجٛمٞمع إؿمٞم٤مء،
ضمٚمٞمٚمٝم٤م وطم٘مػمه٤م ،صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م ،دىمٞم٘مٝم٤م وًمٓمٞمٗمٝم٤مً :مٞمحذر اًمٜم٤مس قمٚمٛمف ومٞمٝمؿ ،ومٞمًتحٞمقا ُمـ
اهلل طمؼ احلٞم٤مء ،ويت٘مقه طمؼ شم٘مقاه ،ويراىمٌقه ُمراىمٌ٦م ُمـ يٕمٚمؿ أٟمف يراه ،وم٢مٟمف شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ اًمٕملم
اخل٤مئٜم٦م وإن أسمدت أُم٤مٟم٦م ،ويٕمٚمؿ ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ظمٌ٤مي٤م اًمّمدور ُمـ اًمْمامئر واًمنائر"

()1

واًمّم٤مدق ُمع اهلل  يٛمتٜمع قمـ اًمٙمذب قمغم اهلل ،وُمـ ذًمؽ اًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ ،قمٛم ً
ال

) (2اًمتحرير واًمتٜمقير (.)93/16
) (1شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل( ،ت774هـ) ،حت٘مٞمؼ ؾم٤مُمل حمٛمد ؾمالُم٦م ،دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع2412 ،1/هـ2999-م.)237/7( ،
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سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲﱠ[اًمٜمحؾ.]226 :
ويمؿ ُمـ اعم٘م٤مـمع اعمتداوًم٦م واًمرؾم٤مئؾ اعمٜمتنمة ذم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وومٞمٝم٤م اومؽماء
قمغم اهلل ،واًم٘مقل قمٚمٞمف سمٖمػم قمٚمؿُ ،مـ صقر اًمٙمذب ذم اًمت٘مٜمٞم٤مت ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ احلديث٦م(،)2
وأي٦م سحي٦م ذم اًمتحذير ُمـ ذًمؽ وسمٞم٤من َّ
أن ُمـ يم٤من قمغم شمٚمؽ احل٤مل وم٘مد ضم٤مٟم٥م ـمريؼ
اًمّمقاب وطم٤مد قمـ ـمريؼ اًمٗمالح ،وشمٕمرض ًمٖمْم٥م اجلٌ٤مر وؾمخٓمف.
املطأي ١ايجاْ :١ٝايصدم َع ايٓفظ:
واعمراد سم٤مًمّمدق ُمع اًمٜمٗمس هٜم٤م هق اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سم٤محلزم ،وقمدم إـمالق اًمٕمٜم٤من عم٤م هتقاه ُمـ
آؾمؽمؾم٤مل ذم اعمٌ٤مطم٤مت ومْم ً
ال قمـ اعمٙمروه٤مت واعمحرُم٤مت ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙﱚﱠﭐ[اجل٤مصمٞم٦م.]13 :
واعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ :اإلؿم٤مرة إمم حتٙمؿ اهلقى واًمٖمرض ذم اعمرء طمتك يّمٌح ُمٓمٞمٕم ً٤م
وظم٤موٕم ً٤م هلقاه يم٠مٟمام هق إهلف ،ومال هيقي ؿمٞمئ٤م إٓ ريمٌف ٓ ُي٤مف اهلل(.)1
ويؽمشم٥م قمغم اًمّمدق ُمع اًمٜمٗمس:
 -2شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وإٟم٤مرة اًمٌّمػمة سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واهلداي٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏﱠ[اإلهاء.]36:
ىمٞمؾ" :اعمٕمٜمك ٓ شم٘مؾ ُم٤م ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ ومال شم٘مؾ رأي٧م ،ومل َشمر ،وٓ ؾمٛمٕم٧م ،ومل شمًٛمع،

)ُ (2مقىمع صٞمد اًمٗمقائدُ ،م٘م٤مل سمٕمٜمقانُ :مـ صقر اًمٙمذب ذم اًمت٘مٜمٞم٤مت ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ احلديث٦م ،د .حمٛمد سمـ قمدٟم٤من اًمًامن
اعمدير اًمٕم٤مم ًمِمٌٙم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وقمٚمقُمٝم٤م.
( )1اٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي أسمق ضمٕمٗمر( ،ت322هـ) دار اًمٗمٙمر ،سمػموت 2425هـ،
( ،)252/15واًمتٗمًػم احلدي٨م حمٛمد قمزت دروزة( ،ت 2424هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘م٤مهرة 2383هـ
(.)566/4
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وٓ قمٚمٛم٧م ومل شمٕمٚمؿ ،وىمٞمؾ :وٓ شمر ِم أطمد ًا سمام ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ" (.)2
و ِ
اإلؿم٤مرة إِمم اجلقارح اعمذيمقرة ،وؾم١مال اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمام اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ،وذم هذا زضمر
قمـ اًمٜمٔمر إِمم ُم٤م ٓ َحيِ ُّؾ ،وآؾمتامع إِمم ُم٤م حيرم ،واًمٕمزم قمغم ُم٤مٓ َيقز"( ،)1وُمـ ٓزم اًمّمدق
ومال يّمدر قمٜمف اًمٙمذب ،وص٤مر اًمّمدق ظمٚم٘م ً٤م ًمف وؾمجٞم٦م ،ـمٝمرت ٟمٗمًف ،واؾمت٘م٤مم ًمف اًمٗمٙمر
واًمٕمٛمؾ( ،)3ويتٌلم مم٤م شم٘مدم ّ
أن ًمزوم اًمّمدق ،واًمتحكم سمف هق اًمٓمريؼ اعمقصؾ إمم اؾمت٘م٤مُم٦م اًم٘مٚم٥م
وؾمالُم٦م اًمٗمٙمر ،واٟمٕمٙم٤مس ذًمؽ قمغم اجلقارح وإقمامل وُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟمحـ سمّمدده ُمـ اًمؽمؿمٞمد
ٓؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،سمؾ سم٤مإلُمٙم٤من أن شمٙمقن ُمـ أدوات هتذي٥م اًمٜمٗمس
وإٟم٤مرة اًمٌّمػمة سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واهلداي٦مُ ،مـ ظمالل ُم٤م يٜمنم قمؼمه٤م ُمـ رواسمط اًم٘مٜمقات واعمقاىمع
اًمديٜمٞم٦م ،واعمقاىمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ،ورواسمط اعمقؾمققم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وىمٜمقات اعمّمٚمحلم واًمدقم٤مة
واًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ ،وقمٚمامء اًمًٚمقك واًمققم٤مظ ،واخلٓمٌ٤مء وإئٛم٦م واعمرؿمديـ ،إُمر اًمذي يقومر
قمغم ـمٌٚم٦م اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمزُمـ ُمً٠مًم٦م اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،سمؾ أصٌح اًمٕمٚمؿ ذم هذا اًمزُم٤من هق
اًمذي يرحتؾ إمم ـمالسمف ويّمؾ إًمٞمٝمؿ طمٞمثام يم٤مٟمقا.
 -1شمٜمٔمٞمؿ اًمقىم٧م وقمدم إهداره ذم اًمتٜم٘مؾ سملم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمال وقاسمط وٓ
ىمٞمقد:
سمؾ ضمٕمؾ وىم٧م حمدد سمدىم٦م ٓؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع
اًمقاضمٌ٤مت إظمرى ٓ ،ؾمٞمام وىمد طمذرٟم٤م ٟمٌٞمٜم٤م ط ُمـ وٞم٤مع إوىم٤مت وسملم ّ
أن اًمً١مال قمٜمٝم٤م يقم
شمزول ىمدُم٤م ٍ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمٌؾ زوال إىمدام وم٘م٤ملُ ٓ« :
قمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك يً٠مل قمـ قمٛمره ومٞمام أومٜم٤مه،

( )2شمٗمًػم اعم٤موردي "اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن" ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي( ،ت 452هـ) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموت ،اًمًٞمد سمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ (.)143 / 3
) )1زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي( ،ت  ،)597اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت ،ط،1/
2424هـ.)36 / 5( ،
( )3اٟمٔمر :زهرة اًمتٗم٤مؾمػم ،حمٛمد أمحد أسمق زهرة( ،ت 2394هـ) ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب2419 ،هـ.)2751/2( ،
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وقمـ قمٚمٛمف ومٞمام ومٕمؾ ومٞمف ،وقمـ ُم٤مًمف ُمـ أيـ ايمتًٌف وومٞمام أٟمٗم٘مف ،وقمـ ضمًٛمف ومٞمام أسمالهش(.)2
وعمٕمروم٦م إوىم٤مت اعمٝمدورة ٟم٘مػ ُمع آطمّم٤مئٞم٤مت اًمّم٤مدرة قمـ سمٕمض اعمختّملم ذم جم٤مل
اإلقمالم :طمٞم٨م سمٚمغ قمدد طمً٤مسم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل اًمٜمِمٓم٦م ٟمحق ُ15مٚمٞمقن طمً٤مب ذم
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،يمام سمٚمغ إمج٤مزم اهلقاشمػ اًمٜم٘م٤مًم٦م اًمٜمِمٓم٦م ذم ُمقاىمع اًمتقاصؾ ٟمحق 28
ُمٚمٞمقن ضمٝم٤مز ،طمً٥م اطمّم٤مئٞم٤مت قم٤مم 1227م ،ويٌٚمغ ُمتقؾمط ُم٤م يٛمْمٞمف اًمٗمرد قمغم اإلٟمؽمٟم٧م
 6:45ؾم٤مقم٦مُ ،مٜمٝم٤م  1:34ؾم٤مقم٦م قمغم ُمقاىمع اًمتقاصؾ يقُمٞم ً٤م(.)1
 -3وُمـ اًمّمدق ُمع اًمٜمٗمس قمدم اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ أصمٜم٤مء ىمٞم٤مدة اًمًٞم٤مرات:
عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ شمٕمريض اًمٜمٗمس واًمٖمػم ًمألظمٓم٤مر اجلًٞمٛم٦م اًمتل شمّمؾ إمم ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمتل
طمرم اهلل سمٖمػم احلؼ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲﱠ ﭐ ﭐ
[اًمٜمً٤مء.]19 :
ىم٤مل أسمق طمٞم٤من" :فم٤مهره اًمٜمٝمل قمـ ىمتؾ اإلٟمً٤من ٟمٗمًف يمام يٗمٕمٚمف سمٕمض اجلٝمٚم٦م سم٘مّمد ُمٜمف،
أو سمحٛمٚمٝم٤م قمغم همرر يٛمقت سمًٌٌف  ...وىمد اطمت٩م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص هبذه أي٦م طملم اُمتٜمع ُمـ
آهمتً٤مل سم٤معم٤مء اًمٌ٤مرد ،وأىمر رؾمقل اهللّ ط اطمتج٤مضمف"(.)3
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل " :أمجع أهؾ اًمت٠مويؾ قمغم أن اعمراد هبذه أي٦م اًمٜمٝمل أن ي٘متؾ سمٕمض اًمٜم٤مس
سمٕمْم ً٤م ،صمؿ ًمٗمٔمٝم٤م يتٜم٤مول أن ي٘متؾ اًمرضمؾ ٟمٗمًف سم٘مّمد ُمٜمف ًمٚم٘متؾ أو ذم احلرص قمغم اًمدٟمٞم٤م وـمٚم٥م
اعم٤مل سم٠من حيٛمؾ ٟمٗمًف قمغم اًمٖمرر اعم١مدي إمم اًمتٚمػ ...ومٝمذا يمٚمف يتٜم٤مول اًمٜمٝمل"(.)4

) )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ،يمت٤مب :صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم ؿم٠من احلً٤مب واًم٘مّم٤مصُ ،مـ طمدي٨م أيب سمرزة ٟمْمٚم٦م سمـ
قمٌٞمد إؾمٚمٛمل  )621 /4( ،وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمح ،واًمدارُمل ذم اًمًٜمـ ،قمٌد اهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسمق حمٛمد
اًمدارُمل( ،ت182هـ) ،حت٘مٞمؼ :ومقاز أمحد زُمرزم ،ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت2427 ،هـ ،ط،2/
ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ .)244/2( .
) )1اٟمٔمر :شم٘مرير ُمٜمِمقر ذم صحٞمٗم٦م اًمقئ٤مم سمت٤مريخ 1228/1/1م قمغم اًمراسمط.https://www.alweeam.com.sa/510281/ :

) )3اًمٌحر اعمحٞمط (.)142 / 3
) )4اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن (.)257 ،256 / 5
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وُمـ سم٤مب أومم دظمقل احل٤مل اًمذي سملم أيديٜم٤م ،وهق إهالك اًمٜمٗمس أو اًمٖمػم سمًٌ٥م
آٟمِمٖم٤مل قمـ اًم٘مٞم٤مدة سمٌمء ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،طمٞم٨م شمثٌ٧م آطمّم٤مئٞم٤مت اعمٕمٚمٜم٦م
قمغم وىمقع قمدد يمٌػم ُمـ احلقادث سمًٌ٥م اؾمتخدام اجلقال أصمٜم٤مء اًم٘مٞم٤مدة ،شم٘مدُم٧م اإلطمّم٤مئٞم٦م
ًمٕمدد احلقادث اعمروري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م قم٤مم 2439هـ سمًٌ٥م اؾمتخدام اجلقال أصمٜم٤مء اًم٘مٞم٤مدة.
املطأي ١ايجايج :١ايصدم َع ايٓاع.
ٓ سمد ُمـ اًمتحكم سمخٚمؼ اًمّمدق ُمع أظمريـ ذم يمؾ طملم ،وُمـ ذًمؽ اًمّمدق أصمٜم٤مء
اًمتقاصؾ ُمٕمٝمؿ سمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل وٟم١ميمد قمغم أيت:
أٚالً :حتس ٟايصدم ٚاجتٓاب ايهرب يف تدا ٍٚاألخباز ٚغريٖا:
ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ[اًمتقسم٦م.]229 :
يتٌ٤مدر إمم اًمذهـ َّ
أن اعمراد سم٤مًمّمدق ذم هذا اعمقـمـ صدق احلدي٨م ،وهق اًمذي اظمت٤مره
سمٕمض اعمٗمنيـ ،وُمٕمٜمك أي٦م أقمؿ ُمـ ذًمؽ ومٞمدظمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اًمّمدق ذم يمؾ إُمقر وهق ُم٤م
ٍ
واطمد ُمـ اعمٗمنيـ وىم٤مًمقاَّ :
إن اعمراد أقمؿ ُمـ صدق احلدي٨م ،وهق سمٛمٕمٜمك :اًمّمح٦م
ضمزم سمف همػم
ذم اًمديـ واًمتٛمٙمـ ذم اخلػم ،يمام شم٘مقل اًمٕمرب :قمقد صدق ورضمؾ صدق(.)2
ويٛمٙمـ يمذًمؽ آؾمتدٓل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜﲝﱠ[إطمزاب.]72 :
وٓ يٙمقن اًم٘مقل ؾمديد ًا إٓ ّإذا يم٤من ُمتّمٗم ً٤م سم٤مًمّمدق .وىمد ضم٤مء اًمتحذير ُمـ اًمٙمذب ذم
يمثػم ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ،وورد اًمققمٞمد اًمِمديد قمغم ُمـ يٙمذب اًمٙمذسم٦م
شمٌٚمغ أوم٤مق يمام ذم طمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب  ىم٤مل "...رأي٧م اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦م َر ُضم َٚم ْ ِ
لم َأ َشم َٞم ِ٤مين َوم َ٠م َظم َذا سمِ َٞم ِدي
َوم َ٠م ْظمرضم ِ٤مين إمم إرض اعمُْ َ٘مدَّ ؾم ِ٦م وم٢مذا رضم ٌؾ ضم٤مًمِس ورضم ٌؾ َىم٤م ِئؿ سمٞمده َيم ُّٚمقب ُمـ طم ِد ٍ
يد -ىم٤مل
َ
ٌ
َ ُ َ ٌ ََ ُ
َ َ
ٌ
َ
ِ
قب( )1ذم ِؿمدْ ِىم ِف طمتك َي ٌْ ُٚم َغ َىم َٗم٤م ُه ُصم َّؿ َي ْٗم َٕم ُؾ
قؾمك -إٟمف ُيدْ ظم ُؾ ذًمؽ ا ًْم َٙم ُّٚم َ
َسم ْٕم ُض َأ ْص َح٤مسمِٜمَ٤م قمـ ُُم َ
) )2اٟمٔمر :اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز( ،ت 542هـ) ،حت٘مٞمؼ:
قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٌٜم٤من ،ط2423 ،2هـ2993 -م ،)95 / 3( ،واًمٌحر اعمحٞمط (.)223/5
) )1ا ًْم َٙم ُّٚمقب :سمٗمتح اًمٙم٤مف ووؿ اًمالم اعمِمددة ،وهق طمديدة ُمٕمٓمقوم٦م اًمرأس يٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م اًمٚمحؿ وشمرؾمؾ ذم اًمتٜمقر اٟمٔمر :اعمٜمٝم٤مج
ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج.)12/3( ،
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سمِ ِِمدْ ِىم ِف ْأ َظم ِر ُِم ْث َؾ ذًمؽ َو َي ْٚمت َِئ ُؿ ِؿمدْ ُىم ُف هذا َوم َٞم ُٕمق ُد َوم َٞم ّْمٜم َُع ُمثٚمف....إمم أن ىم٤ملَ :أ َُّم٤م اًمذي َر َأ ْي َت ُف
ِ
اب حيدث سمِ٤م ًْمٙم َْذ َسم ِ٦م َومت ُْح َٛم ُؾ قمٜمف طمتك َشم ٌْ ُٚم َغ ْأ َوم َ
٤مق َوم ُٞم ّْمٜمَ ُع سمِ ِف إمم َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م"(.)2
ُي َِم ُّؼ ؿمدْ ُىم ُف َومٙم ََّذ ٌ
واعمت٠مُمؾ ذم واىمٕمٜم٤م اًمٞمقم َيد يمٞمػ شمٌٚمغ اًمٙمذسم٦م أوم٤مق ُمـ ظمالل اؾمتخدام وؾم٤مئؾ
اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم ٟمنمه٤م وشمروَيٝم٤م ،وًمٕمؾ شمدسمر هذا احلدي٨م اًمنميػ ي١مدي إمم آُمتٜم٤مع
قمـ ٟمنم وشمداول يمؾ ُم٤م مل يثٌ٧م صدىمف وصحتف.
ومٙمؿ ُمـ إظمٌ٤مر اًمٙم٤مذسم٦م اعمٚمٗم٘م٦م وإطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ،واخلراوم٤مت وضمدت ـمري٘مٝم٤م إمم
قم٘مقل اًمٜم٤مس ُمـ ظمالل ٟمنمه٤م ذم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،ويزداد إُمر ؾمقا ًء إذا يم٤من
اًمٜم٤مذ هل٤م ُمـ اعمِمٝمقريـ ،أو اعمت٤م َسمٕملم سم٠مقمداد شمتج٤موز اعمٚمٞمقن أطمٞم٤مٟم ً٤م ُمـ يمؾ أص٘م٤مع إرض،
ومتٌٚمغ اًمٙمذسم٦م أوم٤مق طمتك شمِمتٝمر سملم اًمٜم٤مس.
ورسمام حيرص سمٕمض اعمًتخدُملم قمغم اًمًٌؼ اإلقمالُمل ومٞم٘مقم سم٤مًمٜمنم دون اًمتح٘مؼ ُمـ
صح٦م اخلؼم اعمٜمِمقر ،أو اًمتحري ُمـ ُمّمدره وُمدى أُم٤مٟمتف ووٌٓمف ذم ٟم٘مؾ إظمٌ٤مر وهذا
حتر صقرة ُمـ صقر اًمٙمذب اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م.
إؾمٚمقب ذم ٟمنم إظمٌ٤مر دون ٍّ
وًمرسمام يم٤من اًمٜمنم ًمٌٕمض إظمٌ٤مر اًمٙم٤مذسم٦م قمغم صقرة حتذير ُمـ سمٕمض اًمًٚمع واًمٌْم٤مئع
واعمٜمتج٤مت وإؾمقاق واعمٓم٤مقمؿ ٕهمراض يمٞمدي٦م ،أو ًمٖمرض اًمتٜم٤مومس همػم اعمنموع ومٞمٚمحؼ
ضر ًا سم٤مٔظمريـ سم٤مخلؼم اًمٙم٤مذب أو اًمّمقرة أو اًمٗمٞمديق اعمٜمِمقر ،وهذا يؽمشم٥م قمٚمٞمف وٞم٤مع طم٘مقق
أظمريـ ويمً٤مد سمْم٤مئٕمٝمؿ وهق ُمـ إُمقر اًمتل شمٜم٤مذم اًمّمدق ُمع اًمٖمػم.
ثاْٝاً :ايتجبت قبٌ ْػس أَ ٚػازن ١أ ٟحمت ٣ٛعًٚ ٢ضا ٌ٥ايتٛاصٌ االجتُاع:ٞ
قمٛم ً
ال سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱠ[احلجرات.]6 :
يًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م َّ
أن قمغم ُمًتخدُمل وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل اًمٕمٛمؾ سمام
أرؿمدت إًمٞمف ،واحلذر مم٤م يٜمنمه اًمٗمً٤مق وأهؾ إهقاء ُمـ إظمٌ٤مر واعمٕمٚمقُم٤مت واًمتثٌ٧م ُمـ
) )2اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمحُ ،مـ طمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ،يمت٤مب اًمتٕمٌػم ،سم٤مب شمٕمٌػم اًمرؤي٤م سمٕمد صالة اًمّمٌح1583/6( ،وُم٤م
سمٕمده٤م) ،واجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ ومتقح احلٛمٞمدي( ،ت 488هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .قمكم طمًلم اًمٌقاب ،دار اسمـ طمزم،
سمػموت ،ط2413 ،1/هـ 1221 -مُ ،مًٜمد ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب .)382/2( ،
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" :سمؾ اًمقاضم٥م قمٜمد ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ ،اًمتثٌ٧م واًمتٌلم ،وم٢من

وصدِّ ق ،وإن دًم٧م قمغم يمذسمف ،يم ُِّذ َب ،ومل يٕمٛمؾ
دًم٧م اًمدٓئؾ واًم٘مرائـ قمغم صدىمف ،قمٛمؾ سمف ُ
سمف"(.)2
وىمد ي٘مع اعمرء ذم اًمٙمذب وهق ٓ يِمٕمر وذًمؽ سمٜم٘مٚمف ًمٙمؾ ُم٤م يٌٚمٖمف ُمـ إظمٌ٤مر ُمـ همػم
شمثٌ٧م وٓ حت٘مؼ ُمـ صحتف وُمّمدره ،ومٞمٕمد سمذًمؽ ُمـ اًمٙم٤مذسملم يمام ىم٤مل اًمٗم٤مروق « :سمِ َح ًْ ِ
٥م
اعمَْ ْر ِء ُمـ ا ًْمٙم َِذ ِ
حيدِّ َ
ث سمِٙم ُِّؾ ُم٤م ؾمٛمعش( .)1وُمـ ذًمؽ شمٜم٤مىمؾ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م اًمتل ٓ
ب َأ ْن ُ َ
أصؾ هل٤م.
قمكم ًمٞمس يمٙمذب قمغم أطمد ُمـ
وهق ُم٤م طمذرٟم٤م ُمٜمف اًمّم٤مدق إُملم ط سم٘مقًمف« :إن يمذسم ً٤م َّ
قمغم ُمتٕمٛمد ًا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مرش(.)3
يمذب َّ
وىم٤مل ط « :يٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤من دضم٤مًمقن يمذاسمقن ي٠مشمقٟمٙمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م سمام مل شمًٛمٕمقا
أٟمتؿ وٓ آسم٤مؤيمؿ وم٢مي٤ميمؿ وإي٤مهؿ ٓ يْمٚمقٟمٙمؿ وٓ يٗمتٜمقٟمٙمؿش(.)4
وُم٤م أيمثر اًمٙمذاسملم قمغم رؾمقل اهلل ط ذم هذا اًمزُمـ اًمذيـ يًتخدُمقن وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ
آضمتامقمل ًمٜمنم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م واًمرواي٤مت اعمٚمٗم٘م٦م ،إُم٤م سمدواومع ـم٤مئٗمٞم٦م ،أو ُمذهٌٞم٦م ،أو
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،أو سمدواومع ؿمخّمٞم٦م ًمٚمٌح٨م قمـ اًمِمٝمرة ويمثرة اعمت٤مسمٕملم ،أو همػمه٤م ُمـ إهمراض همػم
اعمنموقم٦م ،واًمتل حتت٤مج إمم وٌط ًمٚمحدِّ ُمٜمٝم٤م.

( )2شمٗمًػم اًمًٕمدي (.)822/2
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م ُمقىمقوم٤م قمغم قمٛمر اًمٗم٤مروق  ،)22 / 2( ،وهق قمٜمد أيب داوود ُمرومققم ً٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة
سمٚمٗمظ« :يمٗمك سم٤معمرء يمذسم٤م أن حيدث سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمعش ؾمٜمـ أيب داود ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب اًمتِمديد ذم اًمٙمذب.)198 / 4( ،
( )3صحٞمح اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب إصمؿ ُمـ يمذب قمغم رؾمقل اهلل طُ ،مـ طمدي٨م :اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م ،)434 / 2( 
وُمًٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م (.)22/2
آطمتِٞم ِ
ِ ِ
٤مط ذم َحت َُّٛمٚمِ َٝم٤مُ ،مـ طمدي٨م أيب هريرة / 2( 
اًمر َوا َي ِ٦م قمـ ُّ
اًمْم َٕم َٗم٤مء َو ْ َ
) )4صحٞمح ُمًٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦مَ ،سم٤مب اًمٜم َّْٝم ِل قمـ ِّ
 ،)21وُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين اًمذهكمُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م ُ -مٍم ُمًٜمد أيب هريرة
( ،)349/1واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ.
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شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

ثايجاً :عدّ ْػس ايػا٥عات ايطاز ٠باجملتُع املطًِ.
اًمِم٤مئٕم٤مت ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمًتخدُم٦م ىمدي ًام وطمديث ً٤م ذم إوٕم٤مف اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ ظمالل
زقمزقم٦م إُمـ وسم٨م اًمرقم٥م ،وإىمالق اًمًٙمٞمٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،وىمد أرؿمدٟم٤م اعمقمم ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ إمم
قمدم ىمٌقهل٤م وشمّمدي٘مٝم٤م ومْم ً
ال قمـ ٟمنمه٤م واًمؽموي٩م هل٤م ىمٌؾ اًمتٞم٘مـ ُمـ صحتٝم٤م وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙﲚﱠ[اًمٜمً٤مء.]83 :
" ىمٞمؾ :هؿ اعمٜم٤موم٘مقن وىمٞمؾ :ىمقم ُمـ وٕمٗم٤مء اعمًٚمٛملم ،يم٤مٟمقا إذا سمٚمٖمٝمؿ ظمؼم قمـ اًمناي٤م
واجلٞمقش أو همػم ذًمؽ أذاقمقا سمف :أي :شمٙمٚمٛمقا سمف وؿمٝمروه ىمٌؾ أن يٕمٚمٛمقا صحتف ،ويم٤من ذم
إذاقمتٝمؿ ًمف ُمٗمًدة قمغم اعمًٚمٛملم ُمع ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٕمجٚم٦م وىمٚم٦م اًمتثٌٞم٧م ،وم٠مٟمٙمر اهلل ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ
ﱡﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ...ﭐﱠ(.)2
ىم٤مل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر" :واإلرضم٤مف :إؿم٤مقم٦م إظمٌ٤مر ،وومٞمف ُمٕمٜمك يمقن إظمٌ٤مر يم٤مذسم٦م أو
ُمًٞمئ٦م ٕصح٤مهب٤م يٕمٞمدوهن٤م ذم اعمج٤مًمس ًمٞمٓمٛمئـ اًمً٤مُمٕمقن هل٤م ُمرة سمٕمد ُمرة سم٠مهن٤م ص٤مدىم٦مٕ :ن
اإلؿم٤مقم٦م إٟمام شم٘مّمد ًمٚمؽموي٩م سمٌمء همػم واىمع أو مم٤م ٓ يّمدق سمف ٓؿمت٘م٤مق ذًمؽ ُمـ اًمرضمػ وهق
آوٓمراب واًمتزًمزل"(.)1
زابعاً :االَتٓاع عٔ تدا ٍٚايفهاٖات ٚاملكاطع املطخه ١اييت تتطُٔ ايهرب ٚايطدس:١ٜ
اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء سم٤مٔظمريـ ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م اعمٜمتنمة ًمدى ُمًتخدُمل وؾم٤مئؾ
اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،وذًمؽ عمخ٤مًمٗم٦م اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ ،وُمـ ذًمؽ
ىمقًمف ّ -
ضمؾ ؿم٠مٟمف:-ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡﱠ[احلجرات.]22 :
( )2اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ،حمٛمد سمـ أمحد اًمٖمرٟم٤مـمل اًمٙمٚمٌل( ،ت742هـ) ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت ،ط2423 ،2/هـ-
2983م.)252 / 2( ،
( )1اًمتحرير واًمتٜمقير (.)332/12
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وُمـ يٜمنم إيم٤مذي٥م ًمٞمْمحؽ اًمٜم٤مس داظمؾ حت٧م اًمققمٞمد ًم٘مقًمف طٌ « :
ويؾ ًمٚمذي حيدث
ويؾ ًمف ٌ
ومٞمٙمذب ًمٞمْمحؽ سمف اًم٘مقم ٌ
ويؾ ًمفش(.)2
ويمثػم ًا ُم٤م ٟمرى أو ٟم٘مرأ أو ٟمًٛمع ذم ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمـ اعم٘م٤مـمع اعمْمحٙم٦م
واًمٗمٙم٤مه٤مت اًمً٤مظمرة اًمتل شمًتٝمدف ؿمخّم ً٤م سمٕمٞمٜمف ،أو ومئ٦م ُمـ اًمٜم٤مس ،أو سمٚمد ًا ُمـ اًمٌٚمدان ،أو
ذحي٦م ُمـ ذائح اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ،ويمٚمٝم٤م ُمـ اًمًخري٦م اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذقم ً٤م.
خاَطاً :تدا ٍٚاملفٝد ايٓافع َٔ ايسضاٚ ٌ٥املكاطع ٚايرباَج املدتًف.١
عم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ اًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ٟمنم اخلػم وإيّم٤مًمف ًمٚمٖمػم ،ؾمقاء يم٤من ذًمؽ
سمٜمنم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،أو اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م ،أو إطمٞم٤مء اًمًٜمـ اعمٝمجقرة ،أو اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ
ظمالل وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م ،وذًمؽ ُمًتٗم٤م ٌد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ[ومّمٚم٧م.]33 :
"هذا اؾمتٗمٝم٤مم سمٛمٕمٜمك اًمٜمٗمل اعمت٘مرر :أي ٓ :أطمد أطمًـ ىمقًٓ :أي :يمال ًُم٤م وـمري٘م٦م وطم٤مًم٦م

" ِمم َّ ْـ َد َقم٤م إِ َمم اهللَِّ" سمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مهٚملم ،ووقمظ اًمٖم٤مومٚملم واعمٕمرولم ،وجم٤مدًم٦م اعمٌٓمٚملم ،سم٤مُٕمر سمٕمٌ٤مدة
اهلل ،سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م ،واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م ،وحتًٞمٜمٝم٤م ُم٤م أُمٙمـ ،واًمزضمر قمام هنك اهلل قمٜمف ،وشم٘مٌٞمحف سمٙمؾ
ظمّمقص٤م ُمـ هذه اًمدقمقة إمم أصؾ ديـ اإلؾمالم وحتًٞمٜمف ،وجم٤مدًم٦م أقمدائف
ـمريؼ يقضم٥م شمريمف،
ً
سم٤مًمتل هل أطمًـ ،واًمٜمٝمل قمام يْم٤مده ُمـ اًمٙمٗمر واًمنمك ،وإُمر سم٤معمٕمروف ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر،
وُمـ اًمدقمقة إمم اهلل ،حتٌٞمٌف إمم قمٌ٤مده ،سمذيمر شمٗم٤مصٞمؾ ٟمٕمٛمف ،وؾمٕم٦م ضمقده ،ويمامل رمحتف ،وذيمر
أوص٤مف يمامًمف ،وٟمٕمقت ضمالًمف .وُمـ اًمدقمقة إمم اهلل ،اًمؽمهمٞم٥م ذم اىمتٌ٤مس اًمٕمٚمؿ واهلدى ُمـ
يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،واحل٨م قمغم ذًمؽ ،سمٙمؾ ـمريؼ ُمقصؾ إًمٞمف .وُمـ ذًمؽ :احل٨م قمغم
ُمٙم٤مرم إظمالق ،واإلطمً٤من إمم قمٛمقم اخلٚمؼ ،وُم٘م٤مسمٚم٦م اعمزء سم٤مإلطمً٤من ،وإُمر سمّمٚم٦م
إرطم٤مم ،وسمر اًمقاًمديـ .وُمـ ذًمؽ :اًمققمظ ًمٕمٛمقم اًمٜم٤مس ،ذم أوىم٤مت اعمقاؾمؿ ،واًمٕمقارض،

( )2أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ ،يمت٤مب إدب ،سم٤مب اًمتِمديد ذم اًمٙمذبُ ،مـ طمدي٨م هبز سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أسمٞمف قمـ ضمده،
ِ
ٞمٛم ْـ َشم َٙم َّٚم َؿ سمِٙمَٚمِ َٛم ٍ٦م ُي ْْم ِح ُؽ هب٤م اًمٜم٤مس ( )557/4وىم٤مل طمدي٨م طمًـ.
( ،)197/4واًمؽمُمذي ،ذم اًمزهدَ ،سم٤مب وم َ
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واعمّم٤مئ٥م ،سمام يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ احل٤مل ،إمم همػم ذًمؽ ،مم٤م ٓ شمٜمحٍم أومراده ،مم٤م شمِمٛمٚمف اًمدقمقة إمم
اخلػم يمٚمف ،واًمؽمهٞم٥م ُمـ مجٞمع اًمنم"(.)2
ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمـ أهع اًمقؾم٤مئؾ وأومْمٚمٝم٤م ذم ٟمنم اعمٗمٞمد واًمٜم٤مومع :وذًمؽ
ًمًٝمقًم٦م اًمٜمنم ،ويمثرة اعمًتٗمٞمديـ ُمٜمٝم٤م ،ومٝمل همػم ُمرشمٌٓم٦م سمزُمـ ُمٕملم ،أو وىم٧م حمدد ،أو ُمٜم٤مؾمٌ٦م
سمٕمٞمٜمٝم٤م.
ضادضاً :عدّ ْػس َا ف ٘ٝضسز عً ٢ايفسد ٚاجملتُع:
وُمـ ذًمؽ ٟمنم اًمرذيٚم٦م سمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مهل٤م وأٟمقاقمٝم٤م وُم٤م يدقمق إًمٞمٝم٤م ،وىمد طمذرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ
ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗﱠ[اًمٜمقر.]29 :
ويٗمٝمؿ ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمدم اإلقم٤مٟم٦م قمغم ٟمنم اًمٗمقاطمش ،سمؾ قمغم اعمًٚمؿ اًمٖمٞمقر اًمٕمٛمؾ
قمغم ُمٜمٕمٝم٤م سمٙم٤موم٦م اًمقؾم٤مئؾ قمٛم ً
ال سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﱠ[اًمٜمقر.]26 :
وُمـ ذًمؽ :اًمرؾم٤مئؾ اًمتحريْمٞم٦م اًمتل ختؾ سم٤مُٕمـ واًمًٙمٞمٜم٦م ،وآؾمت٘مرار ًمألوـم٤من ،أو
اًمؽموي٩م ًمٚمٛمٛمٜمققم٤مت واعمحرُم٤مت يمٌٞمع اًمًالح ،أو اعمخدرات ،وهمػمه٤م ُمـ اعمحرُم٤مت.
ضابعاً :عدّ ْػس اإلعالْات ايتجاز ١ٜاييت تعٛد بايطسز عً ٢اجملتُع.
اًمّمدق ذم اًمٌٞمع واًمنماء ُمـ اًمقاضمٌ٤مت قمغم اعمتٌ٤ميٕملم ،ويؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٗمالح وطمّمقل
اًمؼميم٦م سمًٌ٥م صدىمٝمام ،وقمغم اًمٕمٙمس إن طمّمؾ اًمٙمذب واًمتْمٚمٞمؾ ذم ُمقاصٗم٤مت اًمًٚمع اعمٌ٤مقم٦م،
ومذًمؽ ؾمٌ٥م عمحؼ اًمؼميم٦م واًمتٕمرض ًمٚمٕم٘مقسم٦م ذم أظمرة ًم٘مقل اًمرؾمقل اهلل ط« :اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر
ُم٤م مل يتٗمرىم٤م ،وم٢من صدىم٤م وسمٞمٜم٤م سمقرك هلام ذم سمٞمٕمٝمام وإن يمتام ويمذسم٤م حم٘م٧م سمريم٦م سمٞمٕمٝمامش(.)1
ويمثػم ُمـ اًمًٚمع يتؿ اًمؽموي٩م هل٤م قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،وُمـ اإلقمالٟم٤مت ُم٤م
َي٤مذم اًم ّمدق وَي٤مٟمٌف ٕضمؾ اًمتٖمرير سم٤مًمٜم٤مس وشمرهمٞمٌٝمؿ ذم ذاء واًمًٚمع اعمٕمٚمـ هل٤م مم٤م يٚمحؼ
( )2شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من (.)749 / 2
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤مُ ،مـ طمدي٨م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام  ،)733 / 1( و ُمًٚمؿ
يمت٤مب اًمٌٞمقع ،سم٤مب اًمّمدق ذم اًمٌٞمع واًمٌٞم٤من ُمـ طمدي٨م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام .)2264/ 3( 
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اًمير سم٤معمجتٛمع ،وًمٚمحد ُمـ أضار شمٚمؽ اإلقمالٟم٤مت ٟمٔمٛم٧م مجٕمٞم٦م مح٤مي٦م اعمًتٝمٚمؽ سمٛمِم٤مريم٦م
وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلقمالم ُمٚمت٘مك ُمتحدصمل إضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م طمقل اإلقمالٟم٤مت ذم ُمقاىمع اًمتقاصؾ
آضمتامقمل ،وأيمد ومٞمٝم٤م اعمتحدث سم٤مؾمؿ اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمإلقمالم اعمرئل واعمًٛمقع ،قمٌد اهلل
اًمِمٛمالينَّ ،
يمٌػما ًمتحديد اعمٞمث٤مق إظمالىمل ًمٚمتقاصؾ آضمتامقمل ،واًمتل
أن اهلٞمئ٦م ىمٓمٕم٧م ؿمق ًـم٤م ً
هتدف إمم شمِمٙمٞمؾ وصٞم٤مهم٦م ُمٞمث٤مق شمٗم٤مقمكم وُمرضمع ُمقطمد ًمإلقمالم آضمتامقمل سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م( .)2وُمـ اًمرؿمد ذم اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل قمدم ٟمنم اإلقمالٟم٤مت اعمْمٚمٚم٦م
واًمْم٤مرة سم٤مٔظمريـ ،واًمت٠ميمد ُمـ صح٦م اعمحتقى ىمٌؾ شمداول اإلقمالٟم٤مت اًمتج٤مري٦م وهمػمه٤م ُمـ
اإلقمالٟم٤مت ،ومال ضر وٓ ضار.


( )2صحٞمٗم٦م اًمري٤مضُ ،مت٤مسمٕم٦م اًمري٤مض اإلًمٙمؽموين ،ذم 1228/5/11م.

94
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م
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اخلامت١
ٚفٗٝا أِٖ ايٓتا٥ج ٚايتٛصٝات:
أٚالً :ايٓتا٥ج:
 -2اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٌع اًمٗمْم٤مئؾ مجٞمٕم ً٤م ويٛمٙمٜمٜم٤م اإلوم٤مدة ُمـ آي٤مشمف ذم همرس ومْمٞمٚم٦م اًمّمدق
قمٜمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل :سمام يٕمقد قمغم اعمًتخدم وقمغم اعمجتٛمع سم٤مخلػم
واًمٗم٤مئدة.
 -1اؾمتٜمٌ٤مط سمٕمض اًمْمقاسمط ُمـ آي اًمذيمر احلٙمٞمؿ اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ
اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
 -3شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقصؾ آضمتامقمل ذم وقء ُمٕم٤مين اًمّمدق حيد ُمـ إضار
اًمٜم٤مدم٦م قمٜمٝم٤م :إذ َّ
إن اعمًتخدم ؾمٞمٙمقن ص٤مدىم ً٤م ومٞمام ي٘مدُمف ًمٚمٛمجتٛمع.
ُ -4مـ ـمرق شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل :شم٘مديؿ اعمٗمٞمد ًممظمريـ.
 -5اًمتققمٞم٦م سمخٓمقرة ٟمنم اًمِم٤مئٕم٤مت وإظمٌ٤مر اًمٙم٤مذسم٦م ي١مدي إمم احلد ُمٜمٝم٤م ،واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ
ُمٗم٤مؾمده٤م.
ثاْٝاً :ايتٛصٝات:
أوًٓ :آؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم شمقضمٞمف اعمًتخدُملم ًمتحري اًمّمدق قمٜمد
اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
صم٤مٟمٞم ً٤م :اًمتققمٞم٦م سم٤مًم٘مقاٟملم اعمٜمٔمٛم٦م ٓؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،ورسمٓمٝم٤م سم٤مٕدًم٦م
اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
صم٤مًمث ً٤م :إىم٤مُم٦م اعم١ممترات واًمٜمدوات عمدارؾم٦م يمٞمٗمٞم٦م ُمقاضمٝم٦م خم٤مـمر اًمٙمذب واإلؿم٤مقم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م قمؼم
وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل اعمختٚمٗم٦م.
راسمٕم ً٤م :دقمقة ىم٤مدة اًمرأي وأؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت واخلٓمٌ٤مء واعمرؿمديـ ورضم٤مل اإلقمالم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م
اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم شم٘مديؿ سمراُم٩م وُمقاد ه٤مدوم٦م قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل عمداومٕم٦م اعمقاد
واًمؼماُم٩م اًمْم٤مرة واًمتخٗمٞمػ ُمٜمٝم٤م.
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قا ١ُ٥املصادز ٚاملساجع
 -2اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
 -1أصمر اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ اإلًمٙمتروٟمٞم٦م قمٚمك اًمٕمالىم٤مت آضمتٛم٤مقمٞم٦م "اًمٗمٞمس سمقك
وشمقيتر ٟمٛمقذضم٤م رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،طمٜم٤من سمٜم٧م ؿمٕمِمقع اًمِمٝمري.
 -3إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م وأؾمًٝم٤مً ،مٕمٌد اًمرمحـ طمًـ طمٌٜمٙم٦م اعمٞمداين (ت2415هـ) ،دار
اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ ،ط2412 ،5/هـ2999-م.
 -4أدوات مح٤مي٦م اًمٗمٙمر ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،د .ؿمٙمري حمٛمقد
سمرهقُمل ،د .قم٤مئِم٦م سمٚمٞمٝمش اًمٕمٛمري ،وٛمـ يمت٤مب ُم١ممتر وقاسمط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت
اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم.
 -5أريم٤من ضمريٛم٦م اًمتِمٝمػم ذم ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل دراؾم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ذقمٞم٦م ،د .هِم٤مم
سمـ ُمًٗمر اًمٌنم.
 -6اؾمتخداُم٤مت أؾم٤مشمذة قمٚمقم إقمامل وآشمّم٤مل سمج٤مُمٕم٤مت وهرانُ ،مًتٖم٤مٟمؿ ،أدرار-
ًمِمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،دُ .مقٓي احمٛمد جمٚم٦م اًمٌ٤مطم٨م ذم اًمٕمٚمقم آٟمً٤مٟمٞم٦م
وآضمتامقمٞم٦م ،اًمًٜم٦م اًمً٤مدؾم٦م ،اًمٕمدد .22
 -7آوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ًمدى ـمٚمٌ٦م
اجل٤مُمٕم٦م ،د .أؾمامء سمٜم٧م ومراج سمـ ظمٚمٞمقي ،ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء ،سمح٨م ُمٜمِمقر سمٛمجٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمؽمسمقي٦م واًمٜمٗمًٞم٦م – همزة ،اًمٕمدد 1227 ،4م.
 -8اًمتحرير واًمتٜمقير اعمٕمروف سمتٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز (ت
2393هـ)ُ ،م١مؾمً٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،سمػموت ،ط2412 ،2/هـ1222/م.
 -9اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ،حمٛمد سمـ أمحد اًمٖمرٟم٤مـمل اًمٙمٚمٌل( ،ت742هـ) ،دار اًمٙمت٤مب
اًمٕمريب ،سمػموت ،ط2423 ،4/هـ2983-م.
 -22شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ،حمٛمد سمـ يقؾمػ ،اًمِمٝمػم سم٠ميب طمٞم٤من إٟمدًمز( ،ت 745هـ) ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط2411 2/هـ1222-م.
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

 -22اًمتٗمًػم احلدي٨م حمٛمد قمزت دروزة( ،ت 2424هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘م٤مهرة
2383هـ.
 -21شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل( ،ت774هـ) ،حت٘مٞمؼ :ؾم٤مُمل
حمٛمد ؾمالُم٦م ،دار ـمٞمٌ٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ط2412 ،1/هـ2999-م.
 -23شمٗمًػم اعم٤موردي " اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن" ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي( ،ت
452هـ) ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،اًمًٞمد سمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ.
 -24اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ،حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي( ،ت2232هـ) ،حت٘مٞمؼ :د.
حمٛمد روقان اًمداي٦م ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ،ط2422 ،2/هـ.
 -25شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي( ،ت
2376هـ) ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت2412 ،هـ1222-م.
 -26ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي أسمق ضمٕمٗمر( ،ت322هـ) دار
اًمٗمٙمر ،سمػموت 2425هـ.
 -27اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل( ،ت672هـ)،
حت٘مٞمؼ :ؾمٛمػم اًمٌخ٤مري ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 2413هـ-
1223م.
 -28اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ ومتقح احلٛمٞمدي( ،ت 488هـ) ،حت٘مٞمؼ :د .قمكم طمًلم
اًمٌقاب ،دار اسمـ طمزم ،سمػموت ،ط2413 ،1/هـ1221 -م.
 -29احلدود إٟمٞم٘م٦م واًمتٕمريٗم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م ،زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري( ،ت916هـ)،
حت٘مٞمؼ :دُ.م٤مزن اعمٌ٤مرك دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس سمػموت ،ط2422 ،2/هـ.
 -12دور ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم شمِمٙمٞمؾ اًمققمل اًمًٞم٤مد ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ،ضم٤مُمٕم٦م
اًمٌؽما  -إردن ،رأوم٧م ُمٝمٜمد قمٌد اًمرزاق.
 -12دور ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم ٟمنم آحل٤مد  -دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ذم وقء اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م" ،د .أُمٞمٜم٦م ضم٤مد أمحد طمًلم.
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

 -11زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي( ،ت ،)597اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل ،سمػموت ،ط2424 ،1/هـ.
 -13زهرة اًمتٗم٤مؾمػم ،حمٛمد أمحد أسمق زهرة( ،ت2394هـ) ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب2419 ،هـ.
 -14ؾمٜمـ أيب داود ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمًجًت٤مين إزدي (ت175هـ) ،حت٘مٞمؼ:
حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد دار اًمٗمٙمر.
 -15ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي (ت  ،)179يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مق
واًمقرع ،حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
 -16ؾمٜمـ اًمدارُمل اًمدارُمل ،قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسمق حمٛمد اًمدارُمل( ،ت182هـ) ،حت٘مٞمؼ:
ومقاز أمحد زُمرزم ،ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت ،ط2427 ،2/هـ،
 -17ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل وأصمره٤م قمغم اًم٘مٞمؿ ًمدى ـمالب اجل٤مُمٕم٦م ،دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم
ـمالب ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد .ومٝمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٤مر ،اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م
واًمتدري٥م ـ اعمجٚمد  ،32اًمٕمدد ( )116/293/62اًمري٤مض 2436هـ1224-م.
 -18صحٞمح اًمٌخ٤مري ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل( ،ت156هـ) ،حت٘مٞمؼ:
دُ .مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ،دار اسمـ يمثػم ،سمػموت ،ط2427 ،3/هـ– 2987م.
 -19صحٞمح ُمًٚمؿُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت162هـ) ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد
قمٌد اًمٌ٤مىمل دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
 -32صحٞمٗم٦م اًمري٤مضُ ،مت٤مسمٕم٦م اًمري٤مض آًمٙمؽموين ،ذم 1228/5/11م.
-32

صحٞمٗم٦م اًمقئ٤مم سمت٤مريخ 1228/1/1م قمغم اًمراسمط.https://www.alweeam.com.sa/510281/ :

 -31صحٞمٗم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،يقم اًمًٌ٧م  14مج٤مدى أظمرة ُ 21- 2442م٤مرس 1229م
 -33اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ٓؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل د .ومٝمد سمـ حمٛمد اًمقهٌل
احلريب.
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

 -34وم٤مقمٚمٞم٦م شمقفمٞمػ ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم ظمدُم٦م شمٕمٚمٞمؿ ًمٖم٦م اًمقطمل ،د .ؾمٞمػ
اًمديـ طمًـ اًمٕمقض ،وٛمـ يمت٤مب ُم١ممتر وقاسمط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ
آضمتامقمل ذم اإلؾمالم.
 -35يمت٤مب اًمٕملم ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي (ت272هـ) ،حت٘مٞمؼ :د ُمٝمدي اعمخزوُمل ،د
إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،دار وُمٙمتٌ٦م اهلالل.
 -36يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم ،حمٛمد قمغم اًمتٝم٤مٟمقي(،ت2258هـ)ُ ،مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من
ٟم٤مذون ،سمػموت ،ط2996 ،2/م.
 -37اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ
قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل( ،ت538هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت.
ً -38مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي( ،ت722هـ) دار ص٤مدر –
سمػموت ،ط.2/
 -39اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م
إٟمدًمز( ،ت 542هـ) ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٌٜم٤من،
ط2423 ،2/هـ2993-م.
 -42خمت٤مر اًمّمح٤مح ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمرازي( ،ت 666هـ) حت٘مٞمؼ :حمٛمقد
ظم٤مـمرُ ،مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون ،سمػموت2425 ،هـ2995-م.
ُ -42مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل
اًمدُمِم٘مل "اسمـ ىم ّٞمؿ اجلقزي٦م" (ت752هـ) حت٘مٞمؼ :حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ،دار اًمٙمت٤مب
اًمٕمريب ،سمػموت،ط2393 ،1/هـ2973 -م.
 -41اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري( ،ت425ه) ،حت٘مٞمؼ:
ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط2422 ،2/هـ
2992-م.
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اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

شمرؿمٞمد اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم وقء آي٤مت اًمّمدق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

إقمداد :د .ص٤مدق ىم٤مؾمؿ طمًـ ُمدد

ُ -43مًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين اًمذهكمُ ،م١مؾمً٦م
ىمرـمٌ٦م ُ -مٍم.
 -44اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل،
(ت772هـ) اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.
ُ -45مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ،أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي526( ،هـ) ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اهلل
اًمٜمٛمر ،ؾمٚمٞمامن ُمًٚمؿ احلرش ،دار ـمٞمٌ٦م ،ط2427 ،4/هـ.
ُ -46مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،أيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م (ت 395هـ) حت٘مٞمؼ :قمٌد
اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت ،ط2412 ،1/هـ2999 -م.
 -47اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآنٕ ،يب اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٚم٘م٥م سم٤مًمراهم٥م
إصٗمٝم٤مين(ت521ه) حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت.
ُ -48مٗمٝمق م وأهداف وظمّم٤مئص ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،دُ .مدطم٧م حمٛمد حمٛمقد أسمق
اًمٜمٍم ،وٛمـ يمت٤مب ُم١ممتر وقاسمط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم
اًمذي أىمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٗمؽمة ُمـ 2438/1/13 - 11هـ.
 -49اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،حيٞمك سمـ ذف سمـ ُمري اًمٜمقوي( ،ت676هـ)،
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت2391،هـ.
ُ -52مٝم٤مرات آشمّم٤مل اًمٗمٕم٤مل ،حمٛمقد ومتقح حمٛمد ؾمٕمداتُ ،مٙمتٌ٦م إًمقيم٦م ط1226 ،2/م
ُ -52مقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل واًمِم٤مئٕم٤مت (اًمٜم٤مر واهلِمٞمؿ) ،د .رو٤م قمٌد اًمقاضمد أُملم،
وٛمـ يمت٤مب ُم١ممتر وقاسمط اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ذم اإلؾمالم.
 -51اعمقؾمققم٦م احلرة – ويٙمٌٞمدي٤م -قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م،https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،
ُم٘م٤مًم٦م سمٕمٜمقان :اؾمتخدام ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ آضمتامقمل ُمـ ىمٌؾ اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م.
ُ -53مقىمع صٞمد اًمٗمقائدُ ،م٘م٤مل سمٕمٜمقانُ :مـ صقر اًمٙمذب ذم اًمت٘مٜمٞم٤مت ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ
احلديث٦م ،د .حمٛمد سمـ قمدٟم٤من اًمًامن ،اعمدير اًمٕم٤مم ًمِمٌٙم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وقمٚمقُمٝم٤م.
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