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1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

ػ

أوالً-ػذروطػاضظذر:ػ
.1

أن يتؼقد البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.

.2

أن يتصف البحث بإصالة واجلدة.

.3

التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا.

.4

ٍ
كتاب لؾباحث ،أو مستالً من رشالة كال هبا درج ًة ظؾؿق ًة.
يؿؽن لؾبحث أن يؽون جز ًءا من

.5

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

.6

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

.7

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

.8

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ :ظـوان الدراشة ،مشؽؾة البحث ،أشئؾته ،ادـفج ادتبع ،الدراشات السابؼة ،واإلضافة
العؾؿقة ،ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ثاظغًا-ػتطضغطاتػاضظذر:ػ
 يؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ ادوقع اخلاص لؾؿجؾة ، https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtmlمدوكًا بـظام  wordوفق أيت:
 كوع اخلط Traditional Arabic

 كؿط ادتن  ،)16( :واهلوامش وادراجع  )12( :والعـاوين (.)18
 مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ( )222كؾؿة.
 إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص ،بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة
ذم الـ  pdfادرفق.
 مؾخص السرة الذاتقة ،يتضؿن( :آشم ،الدرجة العؾؿقة ،التخصص الدققق ،العؿل احلايل ،أهم اإلكجازات
العؾؿقة ،ظـوان ادراشؾة ،والزيد اإللؽسوين ،رقم اهلاتف).
 وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني.
 كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين ،معزوة ذم ادتن؛ ُ
وُت ََّؿل من خالل هذا الرابط:
https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site

 جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾ ًة وغر خمتنة لؽل مرجع ،وأن يؾتزم ذم كتابتفا
بلشؾوب MLA

ثاضثًا-ػإجراءاتػاضتحصغمػواضظذر:ػ
 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.
ُ تتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب ،أو إظادة كرشه ذم أي صورة كاكت.
 تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا ،وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة.

يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
د .يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌس (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)
ُّ َ ّ
َ ْ
ى انثرٌا وػالقرها تىتاء كىروَا (مجؼا ودراسح)
األحادٌث واَثار انىاردج يف َج ِ
د .ػثد انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً (جايؼح جازاٌ)
ٌ
َ
َ
َؼًح،
يسيار ػُد
هؼىَاٌ يف اندٍَا
ىذاٌ ي
دراسح حدٌث (ص
ٍ
واَخرجِ :
ِ
ِ
ِ
َّ ٌ
يصٍثح)رواٌح ودراٌح
ورَح ػُد
ٍ
د .يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسً (جايؼح شقراء)
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد (آٌاخ
ً
انرىحٍد أمنىذجا) دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

د .ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍد (جايؼح انقصٍى)

ُ ّ
ً
أحادٌث ػىف األػراتً املؼهح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ (مجؼا ودراسح)
د .أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)

[]44-4

[]91-45

[]124-92

[]175-125

[]218-176

1
2

3
4
5

ّ
واقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء

رؤٌح املًهكح ( 2030دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)

د .ػثري تُد خاند انشههىب (جايؼح اإلياو حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح)

انرصرف تاالسى انرجاري ،يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليً (دراسح يقارَح)
د .أمحد تٍ ػثد اهلل سفراٌ (جايؼح املهك خاند)
يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى
د .نٍهى تُد حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم (جايؼح األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)
اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح انؼرتٍح انسؼىدٌح  2030دراسح ػقدٌح
دَ .ادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثً (جايؼح شقراء)
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يؼهح ِفً ِكر ِ
د .صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسريي (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج)
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احلؿد هلل خالق اخلؾق ،وجمزل الـعم والعطايا ،وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال ﷻ :ﱡﭐﱾ
ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎﱠ[اإلرساء ،]72 :والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة ،ومعؾم إمة إول :حمؿد
ٍ
وبعد:
بنحسان إىل يوم الدين.
الصادق إمني ﷺ وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم
فن َّكه ما ِمن ٍ
ُ
البحث العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ أدل
صك ذم ِظ َظم الدور الذي يؿثؾه
ٍ
ٍ
زمـقة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من
أحؼاب
ظذ هذا من تل ُثر آشم آصطالحي ذم
ِ
ِ
التػؽر ،بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف
مسار
التصـقػات التي جاءت كتقج ًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم
ٍ
ِ
أولويات وتوج َه آكتبا َه إىل
بؿثابة الثورة التي باشتطاظتفا أن ختؾق
كائـاته ،بحقث يليت البحث العؾؿي
ٍ
ِ
العؼل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك.
بؼقت مغؿور ًة مل يطؾفا تل ّم ُل
معؾومات ْ
وهذه ادؼدمة توجب أمرين ذم غاية إمهقة:

أوهلام :رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته ،وتاريخ العؾم،
ٍ
ملمن من آكحقاز الالصعوري إىل
كشلت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم
وبالتايل السقاقات التي
ْ
ِ
ٍ
ٍ
واحلؼقؼة ذم ذاهتا ،بقـام هو
حاز إىل العؾم
مدرشة أو
ضائػة أو أيدلوجقا معقـة وهو ٓ يشعر ،بل لعؾه يظن بلكه مـ ٌ
ٍ
ٍ
ملمن من مراجعات البحث العؾؿي
صورة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم
ظـد التحؼقق -أشراجلاد.
ِ
مسرة البحث العؾؿي الؼائم
مـح التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـْتُج ظن
ثاكقفام :يتعني ظذ اإلكساكقة ُ
ظذ مرتؽزين مـفجقني مها :ادوضوظقة وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته .وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم
آظساف بـتائجفا ،وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل ٍ
أس فؾسػي وجودي
يتؾخص ذم :أن احلق واحد ٓ يتعدد ،وأ ٍ
س معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين ،وأكه يستطقع
ِ
باتت ذم
الوصول إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره ،من خالل الؾغة
والتجارب وغرها من أدواته التي ْ
ظن التؽـولوجقا واشع ًة ومتعددة.

ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ اجلاكب ادتعؾق بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاته ،التي تتؿثل
ذم :إماكة العؾؿقة ،والصز ،وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي ،وأمهفا ظـدي هـا هو
الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي ح َّبه ومحاشتَه واتصا َله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله ،بل واحلرص ظذ
ٍ
كتابات
متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو ٍم ومعارف وخزات أخرى ،بحقث جيد الباحث ذاته فقام يؼدمه من

ٍ
ٍ
ِ
ودمارب...إلخ .وهذه السؿة -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقتهُ -تعد
وكدوات
وحمارضات

أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي ،فـ"حتؿق ًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون
ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى الـاجحني مـفم .فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول
ٍ
أظامهلم ودمارهبم ،دمد أكه من السفل اكتؼال ما لدهيم من محا ٍ
صعور لقس
وُتػقز إىل أخرين .إذ يـتؼل إلقك
س
ٌ
فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق ،ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم
العؾ ؿقة بادجتؿع حوهلم .ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني
وظؾامء هو :حبفم لؾامدة الدراشقة" التي هي جماهلم البحثي .والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة
الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته ،وإدراكه حلؼقؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي
ٍ
وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن ِ
َ
كؿفـة ُتؼق الربح ادايل ،أو جمرد وطقػة متتاز
البحث العؾؿي
يامرس
ُ
اإلكسان بؿرور الوقت.
بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها
لػت آكتباه إىل رضورة السكقز ظذ أثار السؾبقة ادستبة من الـظر والتعامل مع
وهذا يستدظي َ
ٍ
كؿفـة ُُتؼق الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ والتي من أمهفا :فؼدان البحث العؾؿي لعـن اجلدة
البحث العؾؿي

ٍ
مشؽالت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازها ،كام شقػؼد البحث العؾؿي
الذي يـشل جراء البحث ظن
ظـن اخلقال واإلبداع ،ويػؼده الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني
أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي -كام تالحظ -يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة
الباحث وكظرته إىل البحث العؾؿي.

ٍ
ِ
وطقػة يستوجب ظذ
كؿجرد
وأخر ًا فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه ،وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه
ٍ
إخالص ودمرد.
العؾؿي ،بداي ًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفا ًء بعرض كتائجه بؽل

رَئيـْـسُ التحريْـر
أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

3

ّ
واقغ ذؼزٌز اندػاج إىل اهلل نثقافح االدخار ػُد املدػىٌٍ يف ضىء
رؤٌح املًهكح 0202

(دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ خطة املسجد احلراو)
إػداد

د .ػثري تُد خاند انشههىب

شمِمٙمر اًمٌ٤مطمث٦م قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمتٛمقيٚمٝم٤م هذا اعمنموع ذم قم٤مم 3663هـ ،سمرىمؿ (-)3;,34,37,223
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ملدص البخح
هتدف دراؾم٦م واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر قمٜمد اعمدقمقيـ ذم وقء رؤي٦م
اعمٛمٚمٙم٦م ( 4252دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قمغم قمٞمٜم٦م ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام) ،إليْم٤مح اًمٗمروق سملم
آ ّدظم٤مر واعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م ،وسمٞم٤من أمهٞم٦م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس
واًمتٕمرف قمغم واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد
اعمدقمقيـ،
ّ
احلرام ،وسمٞم٤من أهؿ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٓمروطم٦م ُمع إيْم٤مح أهؿ أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس
اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،وىمد سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مرّ ،
وأن اًمٜمٌل اًمّمالة
واًمًالم ومٕمٚمف< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م خل٤مـمر أهٚمف ،وحت٘مٞم٘م ً٤م عمّمٚمحتٝمؿ ،وطم٨م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ قمٚمٞمف< ًمْمامن
يمٗم٤مي٦م طم٤مضم٦م ُمـ يٕمقهلؿ اعمدقمق واهلل أقمٚمؿ -ويمذًمؽ سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ىمٞم٤مم ظمٓمٌ٤مء اعمًجد احلرام
سمٓمرح ُمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( )%67,67ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ،سمٞمٜمام
ُـم ِرح سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( )%76,77ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م -وىمد أوص٧م اًمدراؾم٦م
سميورة شمٔم٤مومر اجلٝمقد سملم مجٞمع اجلٝم٤مت ذم اعمجتٛمع ًمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ،واحل٨م قمغم اًمؽمؿمٞمد
ذم اإلٟمٗم٤مق ،وإيْم٤مح ُمآٓت ذًمؽ قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع-
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م( :آ ّدظم٤مر – ظمٓم٥م اعمًجد احلرام  ,رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م -)4252
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Abstract
Reality of Islamic preachers’ role in promoting the culture of saving among people in
the light of Saudi Vision2030 (analytical study on sample of Grand Mosque’s sermons).
This study aims to show the differences between saving and other related terms, explain
the importance of Islamic preachers’ role in promoting the culture of saving among the
persons invited. Furthermore, it aims to learn about the reality of Islamic preachers’ role
in promoting the culture of saving among the persons invited via Grand Mosque’s
sermons and explain the most important issues at stake with clarifying the most
important methods to enhance saving culture among invited persons via Grand
Mosque’s sermons.
This study shows the legitimacy of saving and it is a custom, as Prophet Muhammad
(peace and blessings be upon him) did in order to give pleasure to his family and
achieve their interests. In addition, Prophet Muhammad (peace and blessings be upon
him) encouraged us indirectly to follow this approach for securing the sufficiency of the
needs of those who depend on the invited persons (Allah knows best). The study also
shows that some preachers of Grand Mosque directly raised the issue of saving and its
issues by (45.45%) in the sermons subject of the study, while it was proposed indirectly
by (54.55%) in the sermons subject of the study. This study recommended collaboration
of efforts between all parties in the society to promote a culture of saving, urging
rationalization of spending and explaining its impacts on the individual and society.
Opening words: Saving, sermons of the Grand Mosque, Saudi Vision 2030.
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ّ
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد ّ
أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ
ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد ّ
أن حمٛمد ًا ط قمٌده ورؾمقًمف ،أ ُّم٤م سمٕمد<
طم٨م اإلؾمالم قمغم آقمتدال ذم اإلٟمٗم٤مق ،وقمدم اًمتٌذير< ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﳇ ﳈ ﳉ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﱠ[اًمٗمرىم٤من ،]89:ىم٤مل اسمـ يمثػم

ً( :مٞمًقا

سمٛمٌذريـ ذم إٟمٗم٤مىمٝمؿ ،ومٞمٍمومقن ومقق احل٤مضم٦م ،وٓ سمخالء قمغم أهٚمٞمٝمؿ ومٞم٘مٍمون ذم طم٘مٝمؿ ومال
يٙمٗمقهنؿ ،سمؾ قمدًٓ ظمٞم٤مر ًا ،وظمػم إُمقر أوؾمٓمٝم٤م ٓ ،هذا وٓ هذا)( -)3ويمذًمؽ ّسملم اإلؾمالم
ًمٚمٛمدقمقيـ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ،وووع احلٚمقل اعمٜم٤مؾمٌ٦م ًمذًمؽ وُمٜمٝم٤م
آ ّدظم٤مر ،وذم ؾمقرة يقؾمػ ط قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل وصػ دىمٞمؼ ًمٙمٞمٗمٞم٦م آ ّدظم٤مر ذم اًمًٜملم
اخلّمٌ٦م عمقاضمٝم٦م اًمًٜملم اعمجدسم٦م ،وُمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ذم اعمًت٘مٌؾ -وىمد يم٤من ؾمٞمد
اًمدقم٤مة ط يدّ ظمر ىمقت أهٚمف ؾمٜم٦م ،وم٘مد ضم٤مء قمـ قمٛمر  ىم٤مل« :يم٤مٟم٧م أُمقال سمٜمل اًمٜمْمػم مم٤م أوم٤مء
اهلل قمغم رؾمقًمف ط مم٤م مل يقضمػ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف سمخٞمؾ وٓ ريم٤مب ،ومٙم٤مٟم٧م ًمرؾمقل اهلل ط
ظم٤مص٦م ،يٜمٗمؼ قمغم أهٚمف ُمٜمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م ؾمٜمتف ،صمؿ جيٕمؾ ُم٤م سم٘مل ذم اًمًالح واًمٙمراع ،قمدة ذم ؾمٌٞمؾ
اهللش( -)4ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل

( :وومٞمف ضمقاز ا ّدظم٤مر ىمقت ؾمٜم٦م إذا يم٤من ُمـ همٚمتف أ ُّم٤م إذا اؿمؽماه ُمـ

أض سم٤مًمٜم٤مس ،وضمقاز آ ّدظم٤مر ٓ ي٘مدح
اًمًقق -ىم٤مل أسمق اًمٕمٌ٤مس :وم٠مضم٤مزه ىمقم وُمٜمٕمف آظمرون إذا ّ
اًمتقيمؾ)( -)5وطمرص قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمغم شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ُمـ

( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ (اسمـ يمثػم) ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ ،ط3
(دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت363; ،هـ)-334.8 ،
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل ط وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم
سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،ط(3دار ـمقق اًمٜمج٤مة ،دُمِمؼ3644 ،هـ) ،يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ىمقًمف :ﱡﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱠ[احلنم ،369.8 ،]9 :رىمؿ -6::7
( )5قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك اًمٕمٞمٜمل( ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت)،
;-446.3
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طمقًمف ذم سمٕمض احل٤مٓت< وم٘مد ضم٤مء قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمـ أسمٞمف  ىم٤مل:
يم٤من رؾمقل اهلل ط يٕمقدين قم٤مم طمج٦م اًمقداع ُمـ وضمع اؿمتد يب ،وم٘مٚم٧مّ :إين ىمد سمٚمغ يب ُمـ
اًمقضمع وأٟم٤م ذو ُم٤مل ،وٓ يرصمٜمل إٓ اسمٜم٦م ،أوم٠مشمّمدق سمثٚمثل ُم٤مزم؟ ىم٤ملٓ« :ش وم٘مٚم٧م :سم٤مًمِمٓمر؟
وم٘م٤ملٓ« :ش صمؿ ىم٤مل« :اًمثٚم٨م واًمثٚم٨م يمٌػم  ,أو يمثػم  ,إٟمؽ أن شمذر ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء ،ظمػم ُمـ أن
شمذرهؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس ---ش( ،)3ىم٤مل اسمـ طمجر

( :وومٞمف إسم٤مطم٦م مجع اعم٤مل سمنمـمف)( ،)4ومدل

ذًمؽ قمغم ّ
أن آ ّدظم٤مر ُمٓمٚمقب ذقم ً٤م< ومتقومػم ضمزء ُمـ اعم٤مل أُمر ُمٝمؿ< ًمًدّ طم٤مضم٦م اعمًٚمؿ ،وًمؽمك
اًمقرصم٦م أهمٜمٞم٤مء يتٕمٗمٗمقن قمـ اعمً٠مًم٦م< وًمذًمؽ يٜمٌٖمل قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل ذم اًمقىم٧م احل٤مض أن
يٕمززوا صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ< عم٤م يِمٝمده اًمٕم٤ممل يمٚمف ُمـ وٕمػ سمٕمض اعمقارد
آىمتّم٤مدي٦م ،واإلُمٙم٤مٟم٤مت اعم٤مدي٦م ،وعم٤م ًمذًمؽ ُمـ ٟمٗمع يٕمقد قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ،ويًٝمؿ ذم
هنْم٦م اًمقـمـ ًمتح٘مٞمؼ رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،)5(4252طمٞم٨م شمْمٛمٜم٧م اًمرؤي٦م 4252
ضورة احلٗم٤مظ قمغم اعمقارد احلٞمقي٦م ،طمٞم٨م ورد ومٞمٝم٤م( :ؾمٜمقاصؾ سمٜم٤مء خمزوٟم٤مت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م
سمٛمًتقي٤مت آُمٜم٦م ويم٤مومٞم٦م عمٕم٤مجل٦م احل٤مٓت اًمٓم٤مرئ٦م)( -)6وشمْمٛمٜم٧م أيْم ً٤م آًمتزام سمٙمٗم٤مءة اإلٟمٗم٤مق،
وسم٤مًمتقازن اعم٤مزم< ًمذا ؾمٕم٧م هذه اًمدراؾم٦م ًمتًٚمٞمط اًمْمقء قمغم واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب رصم٤مء اًمٜمٌل ط ؾمٕمد اسمـ ظمقًم٦م ،:3.4 ،رىمؿ  <34;7أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم
صحٞمحف ،اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل ط ،صحٞمح ُمًٚمؿ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل ،ط( 3دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،سمدون قم٤مم ـمٌ٤مقم٦م) ،يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م،3472.5 ،
رىمؿ -384:
( )4ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل ،ط( 3دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت،
;359هـ)-58:.7 ،
( )5شمؿ اإلقمالن قمـ رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمت٤مريخ 3659.9.39هـ ،اعمقاومؼ 4238.6.47م ،وىمد ذيمر ص٤مطم٥م
اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٚمامن ,طمٗمٔمف اهللّ ,
ٟمٌٜمل وـمٜم ً٤م أيمثر ازده٤مر ًا جيد ومٞمف يمؾ ُمقاـمـ ُم٤م يتٛمٜم٤مه،
أن( :ـمٛمقطمٜم٤م أن َ
ومٛمًت٘مٌؾ وـمٜمٜم٤م اًمذي ٟمٌٜمٞمف ُمٕم ً٤م ًمـ ٟم٘مٌؾ إٓ أن ٟمجٕمٚمف ذم ُم٘مدُم٦م دول اًمٕم٤ممل ،سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمت٠مهٞمؾ ،سم٤مًمٗمرص اًمتل شمت٤مح
ًمٚمجٛمٞمع ،واخلدُم٤مت اعمتٓمقرة ،ذم اًمتقفمٞمػ واًمرقم٤مي٦م اًمّمح ّٞم٦م واًمًٙمـ واًمؽمومٞمف وهمػمه ،)---وصمٞم٘م٦م رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م  ،4252اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م ،4252

https://vision2030.gov.sa/ar/vision/crown-message

( )6اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص-82
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آ ّدظم٤مر قمٜمد اعمدقمقيـ قمغم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م ُ 4252مـ ظمالل شم٘مديؿ دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م قمغم قمٞمٜم٦م
ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
ّتظَس أٍنٔ٘ املْضْع مبا ٓأتٕ:
 -3ارشمٌ٤مط ُمقوقع آ ّدظم٤مر سمحٗمظ اعم٤مل اًمذي يٕمد ُم٘مّمد ًا ُمٝم ًام ُمـ ُم٘م٤مصد اًمديـ< طمٞم٨م
يٕمقد طمٗمٔمف سم٤مًمٜمٗمع آىمتّم٤مدي قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ،ويًٝمؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م
ًمٚمقـمـ ،وٓرشمٌ٤مـمف يمذًمؽ سمخٓم٥م اعمًجد احلرام اًمتل حيرص يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم
طمْمقره٤م ،وآؾمتامع إًمٞمٝم٤م ذم طم٤مل ّ
شمٕمذر احلْمقر يمقهن٤م ُمًجٚم٦م حمٗمقفم٦م-
-4

ارشمٌ٤مط اًمدراؾم٦م سمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  4252اًمتل يٜمٌٖمل قمغم مجٞمع اعمقاـمٜملم
شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م طمً٥م جم٤مهلؿ وىمدرهتؿ ًمإلؾمٝم٤مم ذم اًمٜمٝمقض سم٤مًمقـمـ وازده٤مره-

 -5شمٕم ّٚمؼ اًمدراؾم٦م سم٤مًمقاىمع آىمتّم٤مدي اعمٕم٤مس ،طمٞم٨م يِمٝمد اًمٕم٤ممل ؿمح ً٤م ذم اإلُمٙم٤مٟم٤مت
اعم٤مدي٦م ،مم٤م يًتٚمزم شمْم٤مومر اجلٝمقد سملم مجٞمع ومئ٤مت اعمجتٛمع قم٤مُم ً٦م ،وسملم اًمدقم٤مة ظم٤مص ً٦م ،ذم
شمققمٞم٦م اعمدقمقيـ ،وشمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ًمدهيؿ-
أضباب االختٔاز:
ُ -3م٤م ـمرح ذم وصمٞم٘م٦م رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُ 4252مـ اقمتٜم٤مء سمج٤مٟم٥م آىمتّم٤مد
اعمزدهر ،وضورة إسمراز ذًمؽ ًمٚمٛمدقمقيـ قمغم اظمتالف ذائحٝمؿ ،وذًمؽ يًتٚمزم شمٗمٕمٞمؾ
دور اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر سملم اعمدقمقيـ< ًمتح٘مٞمؼ آىمتّم٤مد اعمزدهر
ًمٚمقـمـ-
-4

شمقضمٞمف ٟم٘مد صحٗمل ًمٌٕمض اخلٓمٌ٤مء سم٠مهنؿ ُمٜمٗمّمٚملم قمـ اًمقاىمع وقمـ احلريم٦م آىمتّم٤مدي٦م
ًمٚمتٕمرف قمغم
واًمتٜمٛمقي٦م اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م اًمٌالد ٟمحق حت٘مٞمؼ اًمرؤي٦م  <)3(4252ومٔمٝمرت احل٤مضم٦م
ّ
واىمع ىمٞم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ،ودورهؿ دم٤مه ُم٤م
يِمٝمده اًمقـمـ ُمـ هنْم٦م اىمتّم٤مدي٦م ،وهذا ُم٤م ؾمٕم٧م إًمٞمف هذه اًمدراؾم٦م-

( )3اٟمٔمر ُمٜمؼم اجلٛمٕم٦م ورؤي٦م  4252صحٞمٗم٦م قمٙم٤مظ ،سمت٤مريخ  37رضم٥م ;365هـ ،قمغم اًمراسمط:
https://www.okaz.com.sa/article/4268261.
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-5

أصمر ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ذم قمدد يمٌػم ُمـ اعمدقمقيـ طمٞم٨م شمٜم٘مؾ قمؼم اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م،
وشمًجؾ قمؼم ُمقىمٕمٝم٤م اًمرؾمٛمل ُمرئٞم ً٤مُ ،مع متٞمز أئٛم٦م احلرم ظمٓم٤مسمٞم ً٤م ،ودقمقي ً٤م< ًمذا اظمتّم٧م
اًمٌ٤مطمث٦م شمٚمؽ اخلٓم٥م سم٤مًمدراؾم٦م-

مػهل٘ الدزاض٘:
ؾمٕم٧م اًمدراؾم٦م ًمإلضم٤مسم٦م قمـ اًمتً٤مؤٓت أشمٞم٦م:
اإلـم٤مر اًمٜمٔمري:
ُ -3م٤م ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر؟
ُ -4م٤م اًمٗمرق سملم آ ّدظم٤مر وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م؟
ُ -5م٤م ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؟
ُ -6م٤م أمهٞم٦م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر؟
اإلـم٤مر اًمتحٚمٞمكم:
ُ -3م٤م واىمع ىمٞم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ؟
ُ -4م٤م اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام؟
ُ -5م٤م أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ؟
أٍداف الدزاض٘:
اًمتٕمرف قمغم ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر-
-3
ّ
 -4إيْم٤مح اًمٗمروق سملم آ ّدظم٤مر واعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م-
 -5سمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-
 -6سمٞم٤من أمهٞم٦م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-
 -7اًمتٕمرف قمغم واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
 -8سمٞم٤من اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
 -9إيْم٤مح أهؿ أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
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واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر قمٜمد اعمدقمقيـ ذم وقء رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  ----4252إقمداد :د -قمٌػم سمٜم٧م ظم٤مًمد اًمِمٚمٝمقب

الدزاضات الطابك٘:
-3

اًمقفمٞمٗم٦م اًمدقمقي٦م خلٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م شم٘مقيٛمٞم٦م قمغم مجٝمقر ُمً٤مضمد اًمري٤مض،
ُم٘مرن سمـ ؾمٕمد اعم٘مرن ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ اًمدقمقة وآطمتً٤مب ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم 364:هـ-
أوضمف آشمٗم٤مق :آؿمؽماك ذم حتٚمٞمؾ اخلٓم٥م-
أوضمف آظمتالف :اًمٌح٨م ىمٞمد اًمدراؾم٦م ختّمص ذم ضمزيئ٦م واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم

ٟمٗمقس اعمدقمقيـُ ،مـ ظمالل قمٞمٜم٦م ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،أ ُّم٤م اًمدراؾم٦م اًمً٤مسم٘م٦م وم٘مد شمٜم٤موًم٧م
رأي مجٝمقر ُمديٜم٦م اًمري٤مض اًمذي حييون ظمٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م-
 -4دور آ ّدظم٤مر اًمٕم٤مئكم ذم متقيؾ اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ،ظمالدي إيامن ٟمقر اًمٞم٘ملم ،سمح٨م ُم٘مدم
وٛمـ ُمتٓمٚمٌ٤مت ٟمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم اًمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م ،ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر قم٤مم,4233
4234م-
أوضمف آشمٗم٤مق :آؿمؽماك ذم شمٜم٤مول أمهٞم٦م ىمٞمٛم٦م آ ّدظم٤مر-
أوضمف آظمتالف :يمام هق واوح ُمـ اًمٕمٜمقان ّ
وم٢من اًمدراؾم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ختتٚمػ ضمذري ً٤م قمـ
اًمٌح٨م ىمٞمد اًمدراؾم٦م< طمٞم٨م ؾمٚمط اًمْمقء قمغم واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ،
ُمـ ظمالل قمٞمٜم٦م ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام.
 -5ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ودوره٤م ذم شمٕمزيز ىمٞمؿ اعمقاـمٜم٦م ،ممدوح ؾمٗمػم اًمٕمتٞمٌل ،سمح٨م شمٙمٛمٞمكم
ُم٘مد م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ذم اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م ،يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى،
3663هـ-
أوضمف آشمٗم٤مق :حتٚمٞمؾ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،ويم٤من ُمـ شمقصٞم٤مت اًمدراؾم٦م اًمتقصٞم٦م سمزي٤مدة
قمٜم٤مي٦م ظمٓمٌ٤مء اعمًجد احلرام سمتْمٛملم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م اًم٘مٞمؿ آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛمقاـمٜم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم أمهٞم٦م
اعمج٤مل آىمتّم٤مدي ذم حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م-
أوضمف آظمتالف :اًمدراؾم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ؾم ّٚمٓم٧م اًمْمقء قمغم ُمٗمٝمقم اعمقاـمٜم٦م ،وُمٙمقٟم٤مهت٤م،
وظمّم٤مئّمٝم٤م ،وأسمٕم٤مده٤م ،ودور ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ذم شمٕمزيز ىمٞمؿ اعمقاـمٜم٦م ،أ ُّم٤م هذه اًمدراؾم٦م
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ومً ّٚمٓم٧م اًمْمقء قمغم واىمع شمٕمزيز اًمدقم٤مة إمم اهلل ًمث٘م٤موم٦م آدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ُمـ ظمالل
قمٞمٜم٦م ُمـ ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-
ميَج الدزاض٘:
ٟمٔمر ًا ًمتٜمقع ُمٙمقٟم٤مت هذه اًمدراؾم٦م سملم ضم٤مٟم٥م ٟمٔمري ،وآظمر حتٚمٞمكم وم٘مد اؾمتخدُم٧م
اًمٌ٤مطمث٦م اعمٜمٝمجلم أشمٞملم:
 ,3اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمٜم٤مىمص< طمٞم٨م ي٘مقم قمغم آيمتٗم٤مء سمٌٕمض اجلزئٞم٤مت ذم اعمً٠مًم٦مُ ،مع
إضمراء اًمدراؾم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتتٌع عم٤م يٕمرض هل٤م---هبدف إصدار أطمٙم٤مم قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ مجٞمع
ضمزئٞم٤مت اعمً٠مًم٦م اًمتل مل شمدظمؾ حت٧م اًمدراؾم٦م( <)3طمٞم٨م ىم٤مُم٧م اًمٌ٤مطمث٦م سمتتٌع ومجع سمٕمض
اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓ ّدظم٤مر-
 ,4اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ،اًمذي ي٘مّمد سمف :حتديد ووصػ اًمقاىمع ،ومجع احل٘م٤مئؼ قمٜمف ،وحتٚمٞمؾ
سمٕمض ضمقاٟمٌف< إلصمٌ٤مت طم٘م٤مئؼ قمٚمٛمٞم٦م( ،)4وشمؿ شمٓمٌٞمؼ أؾمٚمقب حتٚمٞمؾ اعمحتقى ،اًمذي يٕمدّ
أطمد أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اهل٤مدف ًمٚمقصػ اعمقوققمل ،واعمٜمٔمؿ واًمٙمٛمل ًمٚمٛمْمٛمقن
اًمٔم٤مهر ُمـ ُمقاد آشمّم٤مل( <)5طمٞم٨م ىم٤مُم٧م اًمٌ٤مطمث٦م سمجٛمع اخلٓم٥م اًمتل ىمدُم٧م ظمالل ىمراسم٦م
أرسمٕم٦م أقمقام اسمتداء ُمـ اخلٓمٌ٦م اًمتل شمٚم٧م إقمالن وصمٞم٘م٦م اًمرؤي٦م سمت٤مريخ3659.9.44 :هـ،
واٟمتٝم٤مء سمآظمر ظمٓمٌ٦م ُمـ اًمٕم٤مم 3663هـ< ٓؾمتٜمت٤مج ُم٤م يرشمٌط سمٛمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م-
حدّد الدزاض٘:
اعمج٤مل اًمزُمٜمل :ظمٓم٥م اعمًجد احلرام اًمتل ـمرطم٧م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ 3659.9.44هـ،
إمم هن٤مي٦م قم٤مم 3663ه ،وىمد اؾمتٖمرق حتٚمٞمؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت ىمراسم٦م اًمِمٝمريـ< طمٞم٨م سمدأ اًمتحٚمٞمؾ سمت٤مريخ:
;3664.4. 3هـ ،واٟمتٝمك سمت٤مريخ3664.6.3 :هـ-
( )3اٟمٔمر اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل طم٘مٞم٘متف ،وُمّم٤مدره ،وُم٤مدشمف وُمٜم٤مهجف ويمت٤مسمتف ،وـمٌ٤مقمتف وُمٜم٤مىمِمتف ،اًمرسمٞمٕم٦م ،د -قمٌد اًمٕمزيز ،ط5
(اًمري٤مض ،ت -د3646 ،هـ)-)39;.3( ،
( )4اٟمٔمر اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،د -قمٌد اًمٕمزيز اًمرسمٞمٕم٦م-3:2,39;.3 ،
( )5اٟمٔمر حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٗمٝمقُمف,أؾمًف,اؾمتخداُم٤مشمف ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م (دار اًمٗمٙمر
اًمٕمريب ،اًم٘م٤مهرة364; ،هـ) ،ص-44
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اعمٙمرُم٦م-
اعمج٤مل اعمٙم٤مين :اعمًجد احلرام ذم ُمٙم٦م ّ
تكطٔنات الدزاض٘:
اإلـم٤مر اًمٜمٔمري:
اعم٘مدُم٦م :وشمِمٛمؾ :أمهٞم٦م اًمدراؾم٦م ،أؾمٌ٤مب اظمتٞم٤مر اًمدراؾم٦مُ ،مِمٙمٚم٦م اًمدراؾم٦م ،أهداف
اًمدراؾم٦مُ ،مٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م ،طمدود اًمدراؾم٦م-
اعمٌح٨م إولُ :مٗمٝمقم آ ّدظم٤مر واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م-
اعمٌح٨م اًمث٤مينُ :منموقمٞم٦م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :أمهٞم٦م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-
اإلـم٤مر اًمتحٚمٞمكم:
اعمٌح٨م إول :إضمراءات اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م-
اعمٌح٨م اًمث٤مينٟ :مت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م-
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨مُ :مٜم٤مىمِم٦م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م-
اخل٤ممت٦م :وشمِمٛمؾ :اًمٜمت٤مئ٩م ،واًمتقصٞم٤مت-
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املبخح األّل
مفَْو االدّخاز ّالفسم بٔيُ ّبني املصطلخات ذات الصل٘
أّالً :مفَْو االدّخاز:
آ ّدظم٤مر ًمٖم٦مُ :مّمدر ا ّدظمر( ،وأصؾ آدظم٤مر اذخت٤مر ،وهق اومتٕم٤مل ُمـ اًمذظمر -وي٘م٤مل:
اذختر يذختر ومٝمق ُمذختر ،ومٚمام أرادوا أن يدهمٛمقا ًمٞمخػ اًمٜمٓمؼ ىمٚمٌقا اًمت٤مء إمم ُم٤م ي٘م٤مرهب٤م ُمـ
احلروف ،وهق اًمدال اعمٝمٛمٚم٦مٕ ،هنام ُمـ خمرج واطمد ومّم٤مرت اًمٚمٗمٔم٦م ُمذدظمر سمذال ودال،)3()---
وُمٕمٜم٤مه :ظمٌ٠م اًمٌمء ًمقىم٧م طم٤مضمتف(-)4
آ ّدظم٤مر اصٓمالطم ً٤م ي٘مّمد سمف :قمٜمد سمٕمض اعمتخّمّملم سمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف :آطمتٗم٤مظ سمجزء ُمـ
اًمدظمؾ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ ،ويمذًمؽ آطمتٗم٤مظ سم٤مًمٌمء وُمٜمف اًمٓمٕم٤مم ًمقىم٧م احل٤مضم٦م( <)5أي :آطمتٗم٤مظ
سم٤مًمٗم٤موؾ قمـ احل٤مضم٦م-
قمٜمد سمٕمض اعمتخّمّملم سمٕمٚمؿ آىمتّم٤مد :أوٗمك اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ قمغم اًمتٕمريػ ـم٤مسمٕم ً٤م
إؾمالُمٞم ً٤م ومٕمدّ آ ّدظم٤مر سم٠مٟمّف :اًمٗمرق سملم ُم٤م جيٜمٞمف اًمٗمرد ُمـ دظمؾ ،وسملم ُم٤م يٚمزُمف ذقم ً٤م إٟمٗم٤مىمف قمغم
اؾمتٝماليمف اخل٤مص( -)6سمٞمٜمام قمٛمؿ اًمٌٕمض أظمر اًمتٕمريػ ومجٕمٚمف :اًمٗمْمؾ ذم اًمدظمؾ ُمـ اإلٟمٗم٤مق
قمغم آؾمتٝمالك( -)7وىمٞمؾ( :اجلزء اعمًتٌ٘مك ُمـ دظمؾ اعمرء سمٕمد طمًؿ إٟمٗم٤مىمف آؾمتٝماليمل اخل٤مص
واًمٕم٤مم)(-)8

(ً )3مً٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل ،ط( 5دار ص٤مدر – سمػموت3636 ،هـ)-524.6 ،
حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزّ اق احلًٞمٜمل ،أسمق اًمٗمٞمض ،اعمٚم ّ٘م٥م سمٛمرشم٣م ،اًمزَّ سمٞمدي،
حمٛمد سمـ ّ
( )4شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسّ ،
حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ،سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م (دار اهلداي٦م ،سمدون قم٤مم ٟمنم)-584.33 ،
( )5اٟمٔمرُ :مٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،حمٛمد رواس ىمٚمٕمجل  ,طم٤مُمد ص٤مدق ىمٜمٞمٌل ،ط( 4دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،
362:هـ3;:: ,م)-73.3 ،
( )6اٟمٔمر جمٚم٦م اًمٕمٚمقم واًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م اًمًقدان ،يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،أهمًٓمس 4233م ،اًمٕمدد
اًمث٤مًم٨م ،آ ّدظم٤مر ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل ،اهل٤مدي أمحدُ ،مـ ص-5,4
( )7اٟمٔمر ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اعم٤مًمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ذم ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ،ط( 3دار اًمٌِمػم ،ضمدة364; ،هـ) ،ص-5:,59
( )8ظمٓمٌ٦م ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه ،اًمِمٞمخ أ-د -ؾمٕمقد اًمنميؿ ،سمت٤مريخ  3:حمرم 3662هـ-
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وي٘مّمد سم٤مٓ ّدظم٤مر ذم هذه اًمدراؾم٦م :اطمتٗم٤مظ اًمٗمرد سمجزء ُمـ دظمٚمف اعم٤مدي سمٕمد أدائف عم٤م
جي٥م قمٚمٞمف إٟمٗم٤مىمف-
ثاىٔاً :الفسم بني االدّخاز ّبني املصطلخات ذات الصل٘.
ئمـ اًمٌٕمض ّ
أن هٜم٤مك شمداظم ً
ال سملم آ ّدظم٤مر وسملم همػمه ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ يم٤مٓطمتٙم٤مر،
ىمد
ّ
وآيمتٜم٤مز< ًمذا ٓسمد ُمـ إيْم٤مح ُمٗمٝمقم يمؾ ُمٜمٝمامُ ،مع ذيمر اًمٗمرق سملم يمؾ ُمّمٓمٚمح ُمٜمٝمام ،وسملم
ُمٗمٝمقم آدظم٤مر-
ُمٗمٝمقم آطمتٙم٤مر :ي٘مّمد سمف :ذاء ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٚمع ،وطمًٌٝم٤م ًمت٘مؾ سمٞمٜمٝمؿ ،وم٢مذا
شمْم٤مقمػ ؾمٕمره٤م سم٤مقمف( ،)3وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل طُ« :مـ اطمتٙمر ومٝمق ظم٤مـمئش( -)4ىم٤مل اإلُم٤مم
اًمٜمقوي

( :وهذا احلدي٨م سيح ذم حتريؿ آطمتٙم٤مر ،ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م آطمتٙم٤مر اعمحرم ،هق

آطمتٙم٤مر ذم إىمقات ظم٤مص٦م< وهق أن يِمؽمي اًمٓمٕم٤مم ذم وىم٧م اًمٖمالء ًمٚمتج٤مرة وٓ يٌٞمٕمف ذم
احل٤مل سمؾ يدظمره ًمٞمٖمٚمقا صمٛمٜمف ،وم٠م ُّم٤م إذا ضم٤مء ُمـ ىمريتف ،أو اؿمؽماه ذم وىم٧م اًمرظمص وادظمره أو
اسمت٤مقمف ذم وىم٧م اًمٖمالء حل٤مضمتف إمم أيمٚمف ،أو اسمت٤مقمف ًمٞمٌٞمٕمف ذم وىمتف ومٚمٞمس سم٤مطمتٙم٤مر وٓ حتريؿ ومٞمف
وأ ُّم٤م همػم إىمقات ومال حيرم آطمتٙم٤مر ومٞمف سمٙمؾ طم٤مل هذا شمٗمّمٞمؾ ُمذهٌٜم٤م -ىم٤مل اًمٕمٚمامء :واحلٙمٛم٦م
اعمحرم ُم٤م
ذم حتريؿ آطمتٙم٤مر دومع اًمير قمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يمام أمجع اًمٕمٚمامء)( -)5وآطمتٙم٤مر
ّ
اضمتٛمع ومٞمف صمالصم٦م ذوط( :)6أطمده٤م :أن يٙمقن اعمحتٙمِر ىمد اؿمؽمى اًمٓمٕم٤مم ًمٖمرض آطمتٙم٤مر ،أ ُّم٤م
ًمق مجٕمف ُمـ ُمزرقمتف ومال يٕمد حمتٙمر ًا -اًمث٤مين :أن يٙمقن إُمر اعمحتٙمر ـمٕم٤مُم ً٤م ُمـ أـمٕمٛم٦م اًمٜم٤مس
إؾم٤مؾمٞم٦م ،ومال يدظمؾ ذم آطمتٙم٤مر ا ّدظم٤مر إُمقر اًمٙمامًمٞم٦م -اًمث٤مًم٨م :أن يْم ّٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس
سمنمائف ،وحيّمؾ هذا سم٠مُمريـ ،أطمدمه٤م :أن يٙمقن ذم سمٚمد يْمٞمؼ سم٠مهٚمف آطمتٙم٤مر يم٤محلرُملم

( )3اٟمٔمر اعمٖمٜمل ،أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقمٞمكم اعم٘مدد ،سمدون رىمؿ ـمٌٕم٦م (ُمٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة،
35::هـ)-388.6 ،
( )4أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اعمً٤مىم٤مة ،سم٤مب حتريؿ آطمتٙم٤مر ذم إىمقات ،3449.5 ،رىمؿ -3827
( )5اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ،ط( 4دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب –
سمػموت35;4 ،هـ)-65.33 ،
( )6اٟمٔمر اعمٖمٜمل ،اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد-389.6 ،
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واًمثٖمقر -وأظمر :أن يٙمقن ذم طم٤مل اًمْمٞمؼ< سم٠من يدظمؾ اًمٌٚمد ىم٤مومٚم٦م ومٞمتٌ٤مدر ذوو إُمقال
ومٞمِمؽموهن٤م ،ويْمٞم٘مقن قمغم اًمٜم٤مس -وم٠م ُّم٤م إن اؿمؽماه ذم طم٤مل آشمً٤مع واًمرظمص ،قمغم وضمف ٓ
يْمٞمؼ قمغم أطمد ومٚمٞمس سمٛمحرم(-)3
أن اًمٗمرق اًمرئٞمس سملم آ ّدظم٤مر وآطمتٙم٤مر يتٛمثؾ ذم ّ
يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ ّ
أن آ ّدظم٤مر سمٛمٗمٝمقُمف
اعمذيمقر ؾم٤مسم٘م ً٤م ٓ يْم ّٞمؼ قمغم اعمدقمقيـ ،وٓ يٚمحؼ اًمير هبؿ ،سمٕمٙمس ُم٤م يٚمح٘مف آطمتٙم٤مر هبؿ
ُمـ أذى-
ُمٗمٝمقم آيمتٜم٤مز :ي٘مّمد سمف :مجع اعم٤مل اًمذي مل شم١م َّد زيم٤مشمف ،وًمق مل يٙمـ ُمدومقٟم ً٤م( -)4ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭐﱡﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾﱠ[اًمتقسم٦م -]56 :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي

( :واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ

ذم ُمٕمٜمك اًمٙمٜمز ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ :هق يمؾ ُم٤مل وضمٌ٧م ومٞمف اًمزيم٤مة ومٚمؿ شم١مد زيم٤مشمف)( <)5ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد
سم٤مًمٙمٜمز يمؾ ُم٤مل جيٛمع ،ومل شمدومع زيم٤مشمف ،ومٙمؾ ُم٤م أدي٧م (زيم٤مشمف ومٚمٞمس سمٙمٜمز ،وإن يم٤من حت٧م ؾمٌع
أرولم ،وُم٤م يم٤من فم٤مهر ًا ٓ شم١مدى زيم٤مشمف ومٝمق يمٜمز)(-)6
أن اًمٗمرق اًمرئٞمس سملم آ ّدظم٤مر وآيمتٜم٤مز يتٛمثؾ ذم ّ
يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ ّ
أن اعمٙمتٜمز ٓ شمُ١مدى
اًمزيم٤مة اًمقاضمٌ٦م قمٚمٞمف ومٞمام جيٛمٕمف ،وهذا خمتٚمػ قمـ آ ّدظم٤مر اًمذي ؾمٚمٓم٧م اًمدراؾم٦م اًمْمقء قمٚمٞمف<
طمٞم٨م ي١مدي اعمدِّ ظمر يمٚمف ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ طم٘مقق -ويمٚمٛم٦م آ ّدظم٤مر هل اإلـم٤مر اًمٕم٤مم جلٛمع اعم٤مل وم٢من
ض سم٤معمدقمقيـ هذا اجلٛمع اٟمٍمف ًمٌ٤مب آطمتٙم٤مر ،وإن مل شم١م َّد زيم٤مة هذا اجلٛمع اٟمٍمف ًمٌ٤مب
أ ّ
آيمتٜم٤مز ،واهلل أقمٚمؿ-

( )3اعمٖمٜمل ،اسمـ ىمداُم٦م-389.6 ،
( )4اٟمٔمر اعمرضمع اًمً٤مسمؼ-57.5 ،
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ،حت٘مٞمؼ :د -قمٌد
اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ،ط( 3دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن ،اًمري٤مض3644 ،هـ)-646.33 ،
( )6شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم-344.6 ،
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املبخح الجاىٕ
مػسّعٔ٘ تعصٓص الدعاٗ لجكاف٘ االدّخاز يف ىفْع املدعًْٓ
طمرص اإلؾمالم قمغم شمٜمٔمٞمؿ يم٤موم٦م اعمج٤مٓت اعمتٕمٚم٘م٦م سمِم١مون اعمدقمقيـ< ًمٞمٗمقزوا سمًٕم٤مدة
اًمداريـ ،وُمـ ذًمؽ شمٜمٔمٞمؿ اعمج٤مل آىمتّم٤مدي ،ومٛمـ ظمالل اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شمٔمٝمر
وًمٚمتٕمرف قمغم هذه اعمنموقمٞم٦م ٓ سمد
ُمنموقمٞم٦م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ،
ّ
اعمٓمٝمرة قمغم اًمٜمحق أيت:
ُمـ شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم سمٕمض اًمٜمّّمقصُ ،مـ اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،واًمًٜمّ٦م ّ
أّالً :مً الكسآٌ الهسٓه:
ُ -3مقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م سم٤مٓ ّدظم٤مر أي٤مم اجلدب واجلٗم٤مف ،قمـ ـمريؼ اإلوم٤مدة ُمـ
ىمّم٦م يقؾمػ ط ومٞمام ووٕمف ُمـ ظمٓمط اىمتّم٤مدي٦م ،ومٞمٝم٤م ُمّم٤مًمح ذقمٞم٦م شمتْمٛمـ طمٗمظ
إُمقال عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت ،وم٘مد ٟم٘مؾ ًمٜم٤م اهلل  ىمّم٦م يقؾمػ

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱗ

ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳ
ﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌﱠ[يقؾمػُ :مـ أي٦م  ،]6:,68ىم٤مل اإلُم٤مم
اعم٤موردي

( :ﱡﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ يٕمٜمل شم٠ميمٚمقن ومٞمٝمـ ُم٤م ادظمرمتقه هلـ)( -)3وىم٤مل

اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل

( :هذه أي٦م أصؾ ذم اًم٘مقل سم٤معمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م اًمتل هل طمٗمظ

إدي٤من ،واًمٜمٗمقس واًمٕم٘مقل ،وإٟمً٤مب ،وإُمقال ،ومٙمؾ ُم٤م شمْمٛمـ حتّمٞمؾ رء ُمـ
هذه إُمقر ومٝمق ُمّمٚمح٦م ،ويمؾ ُم٤م يٗمقت ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م ومٝمق ُمٗمًدة ،ودومٕمف ُمّمٚمح٦م ،وٓ
ظمالف ّ
أن ُم٘مّمقد اًمنمائع إرؿم٤مد اًمٜم٤مس إمم ُمّم٤محلٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م< ًمٞمحّمؾ هلؿ اًمتٛمٙمـ
ُمـ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وقمٌ٤مدشمف اعمقصٚمتلم إمم اًمًٕم٤مدة إظمروي٦م ،وُمراقم٤مة ذًمؽ ومْمؾ ُمـ

( )3اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ،أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي ،اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد اسمـ
قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ ،ط(3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،سمدون قم٤مم ـمٌ٤مقم٦م) -63.5
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اهلل  ورمح٦م رطمؿ هب٤م قمٌ٤مده)( -)3ومٗمل آ ّدظم٤مر ُمّمٚمح٦م عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م،
واًمتّمدي هل٤م سمٕمقن اهلل-
-4

اًمٜمٝمل قمـ اإلهاف واًمتٌذير ،طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﳄ ﳅ ﳆﱠﱡﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﱠ[اإلهاءُ ،مـ أي٦م  ،48أي٦م ،]49
(ﱡﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ ٕهنؿ يقاوم٘مقهنؿ ومٞمام يدقمقهنؿ إًِمٞمف ،ويِم٤ميمٚمقهنؿ
ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ أي :ضم٤مطمد ًا ًمٜم ِ َٕمٛمف -وهذا يتْمٛمـ
ّ
أن اعمنف يمٗمقر ًمٚمٜمِّٕمؿ)(-)4
-5

احل٨م قمغم آقمتدال ذم اإلٟمٗم٤مق ،طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱠ ﭐ[اإلهاء ،]4; :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي
إٟمام ي٠مُمر سم٠مقمدل إُمقر وأىمًٓمٝم٤م ويٛمدح قمٚمٞمف ،يمام ذم ىمقًمف قمـ قمٌ٤مد
(:واهلل شمٕم٤ممم ّ
اًمرمحـ إسمرار :ﭐﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒﱠ[اًمٗمرىم٤من ، ]89 :وىم٤مل هٜم٤م :ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﭐﱠ يمٜم٤مي٦م قمـ ؿمدة
اإلُمً٤مك واًمٌخؾ ،ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﭐﱠ ومتٜمٗمؼ ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل ،أو زي٤مدة قمغم ُم٤م
يٜمٌٖمل ،ﱡﱘ ﭐﱠ إن ومٕمٚم٧م ذًمؽ ﱡﱙﱠ أي :شمالم قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م ﱡﱚﱠ أي:
طم٤مه اًمٞمد وم٤مرهمٝم٤م ومال سم٘مل ُم٤م ذم يدك ُمـ اعم٤مل وٓ ظمٚمٗمف ُمدح وصمٜم٤مء)( -)5وآقمتدال
يتْمٛمـ ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ،واإلسم٘م٤مء قمغم سمٕمض اًمدظمؾ اعم٤مدي ،واهلل أقمٚمؿ-

( )3اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ:
أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش ،ط( 4دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة35:6 ،هـ)-425.; ،
( )4زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ،مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقزي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،ط3
(دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت3644 ،هـ)-42.5 ،
( )5شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال
اًمٚمقحيؼ ،طُ ،3م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت3642 ،ه ،ج ،3ص-678
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ثاىٔاً :مً الطيّ٘ اليبْٓ٘:
 -3ا ّدظم٤مر ؾمٞمد اًمدقم٤مة ط ًم٘مقت أهٚمف قم٤مُم ً٤م ،وم٘مد ضم٤مء قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أوس ،قمـ قمٛمر ّ « :
أن
اًمٜمٌل ط يم٤من يٌٞمع ٟمخؾ سمٜمل اًمٜمْمػم ،وحيٌس ٕهٚمف ىمقت ؾمٜمتٝمؿش(( -)3ذم هذا احلدي٨م
وأن ذًمؽ ٓ يٙمقن طمٙمرةّ ،
دًمٞمؾ قمغم ضمقاز ا ّدظم٤مر اًم٘مقت ًمٚمٕم٤ممً ،مألهؾ واًمٕمٞم٤ملّ ،
وأن ُم٤م
وٛمف اإلٟمً٤من ُمـ أروف أو ضمده ُمـ ٟمخٚمف وصمٛمره وطمًٌف ًم٘مقشمف ٓ يًٛمك طمٙمرة ،وٓ
ظمالف ذم هذا سملم اًمٗم٘مٝم٤مء)( -)4وىمد ئم ّـ اًمٌٕمض وضمقد شمٕم٤مرض سملم احلدي٨م اعمرؾمؾ
اًمذي ضم٤مء قمـ أٟمس  ىم٤مل« :يم٤من اًمٜمٌل ط ٓ يدّ ظمر ؿمٞمئ ً٤م ًمٖمدش( ،)5وسملم طمدي٨م ا ّدظم٤مر
اًمٜمٌل ط ًم٘مقت أهٚمف قم٤مُم ً٤م اعمذيمقر آٟمٗم ً٤م ،وىمد ّسملم اًمٕمٚمامء ,رمحٝمؿ اهلل ,أوضمف اجلٛمع سملم
احلديثلم< طمٞم٨م ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين

( :وحيٌس ٕهٚمف) زوضمتف وقمٞم٤مًمف ُمـ ذًمؽ

(ىمقت ؾمٜمتٝمؿ)< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م ًم٘مٚمقهبؿ ،وشمنميٕم ً٤م ُٕمتف ،وٓ يٕم٤مروف طمدي٨م أ ّٟمف يم٤من ٓ يدّ ظمر
ؿمٞمئ ً٤م ًمٖمد< ٕ ّٟمف يم٤من ىمٌؾ اًمًٕم٦م ،أو ٓ يدّ ظمر ًمٜمٗمًف سمخّمقصٝم٤م -وومٞمف ضمقاز ا ّدظم٤مر اًم٘مقت
ًمألهؾ واًمٕمٞم٤مل ،وأٟمف ًمٞمس سمحٙمرة وٓ ُمٜم٤مف ًمٚمتقيمؾ يمٞمػ؟ وُمّمدره قمـ ؾمٞمد
اعمتقيمٚملم)( ،)6و(ذم احلدي٨م ضمقاز آ ّدظم٤مر ًمألهؾ ىمقت ؾمٜم٦م ،وذم اًمًٞم٤مق ُم٤م ي١مظمذ ُمٜمف
اجلٛمع سمٞمٜمف وسملم طمدي٨م يم٤من ٓ يدّ ظمر ؿمٞمئ ً٤م ًمٖمد ومٞمحٛمؾ قمغم آ ّدظم٤مر ًمٜمٗمًف ،وطمدي٨م

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٜمٗم٘م٤مت ،سم٤مب طمٌس ٟمٗم٘م٦م اًمرضمؾ ىمقت ؾمٜم٦م قمغم أهٚمف ،ويمٞمػ ٟمٗم٘م٤مت اًمٕمٞم٤مل،
 ،85.9رىمؿ -7579
( )4ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سم ّٓم٤مل ،اسمـ سمٓم٤مل أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ ،حت٘مٞمؼ :أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ،
طُ( 4مٙمتٌ٦م اًمرؿمد  ,اًمًٕمقدي٦م ،اًمري٤مض3645 ،هـ)-755.9 ،
( )5رواه اًمؽمُمذي ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾم ْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك ،اًمؽمُمذي ،أسمق قمٞمًك ،حت٘مٞمؼ
وشمٕمٚمٞمؼ:إسمراهٞمؿ قمقض ،ط( 4ذيم٦م ُمٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل– ُمٍم35;7 ،هـ3;97 ,م) ،أسمقاب اًمزهد،
ِ
ٞمح
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٞمِم٦م اًمٜمٌل ط وأهٚمف ،7:2.6 ،رىمؿ  ،4584وىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم إًمٌ٤مين ( :صحٞمح) اٟمٔمرَ :صح ُ
َّ ِ
اًمؽم ِهٞم٥م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،طُ(3مٙمتٌَ٦م اعمَٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم واًمتقز ْيع ،اًمري٤مض  ,اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمؽمهمٞم٥م َو َّ ْ
ْ
اًمًٕمقدي٦م3643 ،هـ) ،775.3 ،رىمؿ -;52
( )6إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ أسمك سمٙمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مًٓمالين اًم٘متٞمٌل اعمٍمي ،ط9
(اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ ،مٍم3545 ،هـ)-422.: ،
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اًمٌ٤مب قمغم آ ّدظم٤مر ًمٖمػمه ،وًمق يم٤من ًمف ذم ذًمؽ ُمِم٤مريم٦م ًمٙمـ اعمٕمٜمك أهن ّؿ اعم٘مّمد سم٤مٓ ّدظم٤مر
دوٟمف طمتك ًمق مل يقضمدوا مل يدّ ظمر)(- )3
-4

اًمٜمٝمل قمـ اًمتؼمع سم٠ميمثر ُمـ صمٚم٨م اعم٤مل ،وضورة ا ّدظم٤مر ضمزء ُمـ اعم٤مل ًمًدّ طم٤مضم٦م ُمـ
يٕمقهلؿ اعمًٚمؿ سمٕمد ُمقشمف ،وم٘مد ضم٤مء قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،قمـ أسمٞمف  ىم٤مل:
يم٤من رؾمقل اهلل ط يٕمقدين قم٤مم طمج٦م اًمقداع ُمـ وضمع اؿمتد يب ،وم٘مٚم٧مّ :إين ىمد سمٚمغ يب ُمـ
اًمقضمع وأٟم٤م ذو ُم٤مل ،وٓ يرصمٜمل إٓ اسمٜم٦م ،أوم٠مشمّمدق سمثٚمثل ُم٤مزم؟ ىم٤ملٓ« :ش وم٘مٚم٧م:
سم٤مًمِمٓمر؟ وم٘م٤ملٓ« :ش صمؿ ىم٤مل« :اًمثٚم٨م واًمثٚم٨م يمٌػم أو يمثػم إ ّٟمؽ أن شمذر ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء،
ظمػم ُمـ أن شمذرهؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس ،وإٟمؽ ًمـ شمٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م شمٌتٖمل هب٤م وضمف اهلل إٓ
أضمرت هب٤م ،طمتك ُم٤م دمٕمؾ ذم ّذم اُمرأشمؽش( -)4ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

( :إن يم٤من ورصمتف

أهمٜمٞم٤مء اؾمتح٥م اإليّم٤مء سم٤مًمثٚم٨م ،وإّٓ ومٞمًتح٥م اًمٜم٘مص ُمٜمف)(-)5
 -5إسم٤مطم٦م اًمٜمٌل ط ٓ ّدظم٤مر حلقم إو٤مطمل ،سمٕمد أن يم٤من هذا إُمر ُمٜمٝمٞم ً٤م قمٜمف ،وم٘مد ضم٤مء قمـ
اسمـ سمريدة ،قمـ أسمٞمف ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ط« :هنٞمتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ومزوروه٤م،
وهنٞمتٙمؿ قمـ حلقم إو٤مطمل ومقق صمالث ،وم٠مُمًٙمقا ُم٤م سمدا ًمٙمؿ  ---ش( -)6ىم٤مل اإلُم٤مم
اًمٜمقوي

( :واًمّمحٞمح ٟمًخ اًمٜمٝمل ُمٓمٚم٘م ً٤م وأ ّٟمف مل يٌؼ حتريؿ وٓ يمراه٦م ومٞمٌ٤مح اًمٞمقم

آ ّدظم٤مر ومقق صمالث ،وإيمؾ إمم ُمتك ؿم٤مء ًمٍميح طمدي٨م سمريدة وهمػمه واهلل أقمٚمؿ)(-)7
ويتٌلم ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص اًمً٤مسم٘م٦م ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر وأٟمف ومٕمؾ ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ،وومٕمٚمف
يقؾمػ ط وطم٨م اعمدقمقيـ ُمـ ىمقُمف قمٚمٞمف< عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ،وومٕمٚمف اًمٜمٌل ط

( )3ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين-725.; ،
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز وهمػمه ،سم٤مب رصم٤مء اًمٜمٌل ط ؾمٕمد اسمـ ظمقًم٦م ،:3.4 ،رىمؿ  ،34;7وأظمرضمف
ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمقصٞم٦م ،سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمثٚم٨م  ،3472.5رىمؿ -384:
( )5اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اًمٜمقوي-:5.33 ،
( )6أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اؾمتئذان اًمٜمٌل ط رسمف قمز وضمؾ ذم زي٤مرة ىمؼم أُمف ،849.4 ،رىمؿ -;99
( )7اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،اًمٜمقوي-352,34;.35 ،
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شمٓمٞمٞمٌ ً٤م خل٤مـمر أهٚمف ،وحت٘مٞم٘م ً٤م عمّمٚمحتٝمؿ ،وطم٨م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ قمٚمٞمف< ًمْمامن يمٗم٤مي٦م طم٤مضم٦م ُمـ
يٕمقهلؿ سمٕمد ُمقشمف ،واهلل أقمٚمؿ-
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املبخح الجالح
أٍنٔ٘ تعصٓص ثكاف٘ االدّخاز يف ىفْع املدعًْٓ
طم٨م اإلؾمالم قمغم طمٗمظ اعم٤مل سم٤مًمٓمرق اعمنموقم٦م< ًمٙمقن ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م ٓ شم٘مقم إّٓ سمف(<)3
طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﭐﱡﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲﲳﱠ[اًمٜمً٤مء ،]7 :ومقصػ اهلل  اعم٤مل سمٙمقٟمف ىمٞم٤مُم ً٤م< أي :شم٘مقم سمف ُمٕم٤ميش
اعمدقمقيـ ُمـ اًمتج٤مرات وهمػمه٤م( ،)4وأُمر ؾمٌح٤مٟمف سمحٗمٔمف قمـ اًمٕم٤مسمثلم -ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي

:

(أُمر اهلل هبذا اعم٤مل أن خيزن ومتحًـ ظمزاٟمتف)( <)5وًمذًمؽ ٓ سمد ُمـ شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر ذم ٟمٗمقس
اعمدقمقيـ عم٤م ًمف ُمـ أمهٞم٦م يمٌػمة ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
أوًُٓ :م٤م حيّمؾ ًمٚمٛمدقمق ُمـ أضمر إذا ٟمقى آىمتداء واًمت٠مد سم٤مًمٜمٌل ط وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭐﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠﭐ

( :واؾمتدل إصقًمٞمقن ذم هذه أي٦م ،قمغم

[ؾمقرة إطمزاب ، ]43 :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي

وأن إصؾّ ،
آطمتج٤مج سم٠مومٕم٤مل اًمرؾمقل ط ّ
أن أُمتف أؾمقشمف ذم إطمٙم٤مم ،إّٓ ُم٤م دل اًمدًمٞمؾ
اًمنمقمل قمغم آظمتّم٤مص سمف -)6()---وُمٕمٚمقم ّ
أن ؾمٞمد اًمدقم٤مة ط ا ّدظمر ىمقت أهٚمف قم٤مُم ً٤م< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م
ًم٘مٚمقهبؿ ،وشمنميٕم ً٤م ُٕمتف(-)7
صم٤مٟمٞم ً٤م :يًٝمؿ آ ّدظم٤مر اعمٜمْمٌط سمٛمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اًمتل ىمد شمٗم٤مضمئ اعمدقمقُ ،مـ
ُمرض أطمد أومراد قم٤مئٚمتف ،أو طمدوث قم٤مرض يًتٚمزم ٟمٗم٘م٦م إو٤مومٞم٦م -وىمد طمدصم٧م سمٕمض
اًمٕمقارض اًمتل مل شمٙمـ ذم احلًٌ٤من سمٕمد ضم٤مئح٦م يمقروٟم٤م ،ومتؿ آؾمتٖمٜم٤مء قمـ سمٕمض اعمقفمٗملم ذم
اًمٕم٤ممل يمٙمؾ ،أو شم٘مٚمٞمؾ رواشم٥م اًمٌ ٕمض أظمر ُمٜمٝمؿ ،مم٤م شمًٌ٥م ذم ُمِم٤ميمؾ اىمتّم٤مدي٦م يمٌػمة ًمدهيؿ،

( )3اعمقاوم٘م٤مت ،إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل ،حت٘مٞمؼ :أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل
ؾمٚمامن ،ط( 3دار اسمـ قمٗم٤من ،اًم٘م٤مهرة3639 ،ه)ـ-54.4 ،
( )4اٟمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اسمـ يمثػم-3:9.4 ،
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمي-784.9 ،
( )6شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ،اًمًٕمدي ،ص-882
( )7اٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اًم٘مًٓمالين-422.: ،
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وىمد طمرص٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ,وهلل احلٛمد ,قمغم شم٘مٚمٞمؾ وُمٜمع ُمثؾ هذه اعمامرؾم٤مت،
وىم٤مُم٧م سم٤مًمدقمؿ آىمتّم٤مدي ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص ،وأصدرت وزارة اعمقارد اًمٌنمي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م
آضمتامقمٞم٦م ىمرار ًا ًمتٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٦م اًمتٕم٤مىمدي٦م سملم اًمٕم٤مُمٚملم وأصح٤مب اًمٕمٛمؾ< وذًمؽ ًمٚمًٞمٓمرة قمغم
شمداقمٞم٤مت ومػموس يمقروٟم٤م اعمًتجد (يمقومٞمد ;-)3()3
صم٤مًمث ً٤م  :إقم٤مٟم٦م ورصم٦م اعمدقمقيـ قمغم آؾمتٖمٜم٤مء قمـ أظمريـ ،وىمْم٤مء طمقائجٝمؿ اعم٤مدي٦م،
وإسمٕم٤مدهؿ قمـ آىمؽماض وآؾمتداٟم٦م< ًمذًمؽ ُمٜمع اًمٜمٌل ــ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ــ ُمـ اًمقصٞم٦م
أن شمرك اعم٤مل ًمٚمقرصم٦م ظمػم ُمـ اًمّمدىم٦م سمفّ ،
سم٠ميمثر ُمـ اًمثٚم٨م( ،ومدل هذا قمغم ّ
وأن اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إهؾ
ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م)(-)4
راسمٕم ً٤م :إقم٤مٟم٦م اعمدقمق قمغم جم٤مهدة اًمٜمٗمس ،وإسمٕم٤مده٤م قمـ آؾمتٝمالك اًمزائد ،واًمنماء دون
طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م< وم٤معمدقمق ُمً١مول قمـ ُم٤مًمف ومٞمام أٟمٗم٘مف ،وم٘مد ضم٤مء قمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ،ىم٤مل :ىم٤مل
رؾمقل اهلل ط ٓ « :شمزول ىمدُم٤م قمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك يً٠مل قمـ قمٛمره ومٞمام أومٜم٤مه ،وقمـ قمٚمٛمف ومٞمؿ
ومٕمؾ ،وقمـ ُم٤مًمف ُمـ أيـ ايمتًٌف وومٞمؿ أٟمٗم٘مف ،وقمـ ضمًٛمف ومٞمؿ أسمالهش( -)5ومثٌ٧م (قمـ اًمٜمٌل ط أٟمف
هنك قمـ إو٤مقم٦م اعم٤ملّ ،
وأن اإلٟمً٤من ُيً٠مل قمـ ُم٤مًمف ومٞمام أٟمٗم٘مف ،وهذا يدل قمغم وضمقب طمٗمظ
إُمقال طمتك ًمق يم٤من اإلٟمً٤من همٜم ًٞم٤م ٓ جيقز ًمف أن يٌذر)(-)6

( )3اٟمٔمر :اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمقزارة اعمقارد اًمٌنمي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،قمغم اًمراسمط
 https://hrsd.gov.sa/ar/newsسمت٤مريخ3664.4.35 :هـ-
( )4ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٓ ،سمـ سم ّٓم٤مل-366.: ،
( )5أظمرضمف اًمؽمُمذي ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،3;2.6 ،رىمؿ  ،4639ىم٤مل إًمٌ٤مين( :صحٞمح ًمِمقاهده) ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،حمٛمد سمـ
قمٌد اهلل اخلٓمٞم٥م اًمٕمٛمري ،أسمق قمٌد اهلل حت٘مٞمؼ :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،ط( 5اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت3;:7 ،م)،
 ،3657.5رىمؿ -73;9
( )6ومتح ذي اجلالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،ط( 3اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
3649هـ)-538.6 ،
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ظم٤مُمً ً٤م :إؾمٝم٤مم اعمدقمقيـ ذم حت٘مٞمؼ رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،4252طمٞم٨م هتدف
إمم ٟمنم صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر سملم اعمقاـمٜملم ،ورومع ٟمًٌ٦م ُمدظمرات إه ُمـ إمج٤مزم دظمٚمٝم٤م ُمـ ()%8
إمم ( ، )3()%32وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ إٓ سمٕمقن اهلل صمؿ شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-


( )3وصمٞم٘م٦م رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ،4252قمغم اًمراسمط  /https://vision2030.gov.saص-92
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اسإطاز التخلٔلٕ
املبخح األّل :إجساٛات الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
املبخح الجاىٕ :ىتاٜج الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
املبخح الجالح :مياقػ٘ ىتاٜج الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
املبخح األّل
إجساٛات الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
شمٜم٤موًم٧م اًمدراؾم٦م ذم ضم٤مٟمٌٝم٤م اًمٜمٔمري ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر ،واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات
اًمّمٚم٦م ،وسمٞم٤من ُمنموقمٞمتف وأمهٞمتف سمِمٙمؾ قم٤مم ،أ ُّم٤م اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م ومًٚمٓم٧م اًمْمقء سمِمٙمؾ
ظم٤مص قمغم واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،وسمٞم٤من
اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ،وأهؿ أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيزه ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ-
أّالً :ميَج الدزاض٘:
اؾمتخدُم٧م اًمدراؾم٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ،واظمت٤مرت أؾمٚمقب حتٚمٞمؾ اعمحتقى ،اًمذي يٕمدّ أطمد
أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اهل٤مدف ًمٚمقصػ اعمقوققمل ،واعمٜمٔمؿ واًمٙمٛمل ًمٚمٛمْمٛمقن اًمٔم٤مهر ُمـ
ُمقاد آشمّم٤مل(-)3
ثاىٔاً :زتتنع الدزاض٘(:)4
يتٛمثؾ جمتٛمع اًمدراؾم٦م ذم اخلٓم٥م اًمتل ُأًم٘مٞم٧م ذم احلرم اعمٙمل اسمتدا ًء ُمـ شم٤مريخ:
3659.9.44هـ ،إمم هن٤مي٦م قم٤مم 3663هـ ،واعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ
ُمٌ٤مذ أو همػم ُمٌ٤مذ وم٘مط ،وُمقوح قمدده٤م ذم اجلدول (-)3,3

( )3اٟمٔمر حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٗمٝمقُمف,أؾمًف,اؾمتخداُم٤مشمف ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،ص-44
( )4ي٘مّمد سمٛمجتٛمع اًمدراؾم٦م ذم سمحقث اًمتحٚمٞمؾ( :جمٛمققم٦م اعمّم٤مدر اًمتل ٟمنم أو أذيع ومٞمٝم٤م اعمحتقى اعمراد دراؾمتف ظمالل اإلـم٤مر
اإلـم٤مر اًمزُمٜمل ًمٚمٌح٨م) -حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم سمحقث اإلقمالم ،د -حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد ،ط( 3دار اًمنموق ،ضمدة3626 ،هـ)،
ص-;3
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ضمدول رىمؿ ()3,3
م

اًمٕم٤مم اهلجري

قمدد اخلٓم٥م (*)3

3

سمٕمد شم٤مريخ3659.9.39 :هـ
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اعمجٛمقع

ثالجاً :عٔي٘ الدزاض٘(:)4

اظمت٤مرت اًمٌ٤مطمث٦م اًمٕمٞمٜم٦م اًمٕم ِ
ٛمد ّي٦م( )5قمٞمٜم٦م ًمٚمدراؾم٦م طمً٥م اجلدول اعمرومؼ< ًمٙمقهن٤م إٟمً٥م
َ
عمثؾ هذا اًمٌح٨م< طمٞم٨م شمؿ اظمتٞم٤مر قمدد ( )33ظمٓمٌ٦م ًمتحٚمٞمٚمٝم٤م ،و اؾمت ِ
ٌُٕمدَ ْت اخلٓم٥م همػم
ّ

اعمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م-

( )3جمٛمقع ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م وظمٓم٥م اًمٕمٞمديـ ،طمٞم٨م رضمٕم٧م اًمٌ٤مطمث٦م ًمٚمٛمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٌقاسم٦م احلرُملم اًمنميٗملم قمغم اًمراسمط
http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype=khutbah&br
owseby=khateebaudio&placeid=1&display=all
( )4ي٘مّمد سم٤مًمٕمٞمٜم٦م (ضمزء ُمـ اعمجتٛمع اًمٙمكم اعمراد حتديد ؾمامشمف ،ممثٚم٦م سمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م حتتً٥م ـمٌ٘م ً٤م ًمٚمٛمٕم٤ميػم اإلطمّم٤مئٞم٦م ،وـمٌٞمٕم٦م
ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ،وُمّم٤مدر سمٞم٤مٟم٤مشمف) -حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم سمحقث اإلقمالم ،د -حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد ،ص-;3
( )5هل اًمتل خيت٤مر اًمٌ٤مطم٨م أومراده٤م ىمّمد ًا اقمت٘م٤مد ًا ُمٜمف سم٠مهن٤م متثؾ جمتٛمع دراؾمتف -اًمٌحقث اإلقمالُمٞم٦م أؾمًٝم٤م ,أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م,
جم٤مٓهت٤م ،د -حمٛمد احلٞمزان ،ط( 4اًمري٤مض ،سمدون دار ٟمنم3647 ،هـ) ،ص -;2وهل اًمتل خيت٤مر اًمٌ٤مطم٨م قمٜم٤مسه٤م سمٜم٤م ًء
قمغم ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ٕهداف اًمدراؾم٦م ،وشمًٛمك اًمٕمٞمٜم٦م اهل٤مدوم٦م ،ويٜمٌٖمل أن يتقاومر ومٞمٝم٤م ُمٕم٤ميػم حمددة ًمإلدراج وٛمـ اًمٕمٞمٜم٦م،
وآؾمتٌٕم٤مد ُمٜمٝم٤م ،واًمٌٕمض يًٛمٞمٝم٤م اًمٕمٞمٜم٦م اًمٖمروٞم٦م< ًمٙمقن اًمٌ٤مطم٨م ي٘مقم سم٤مظمتٞم٤مره٤م ـمٌ٘م ً٤م ًمٚمٖمرض اًمذي يًتٝمدومف ،ويتؿ
اظمتٞم٤مره٤م سمٜم٤م ًء قمغم شمقومر صٗم٤مت حمددة -اٟمٔمر أؾم٤مؾمٞم٤مت اظمتٞم٤مر اًمٕمٞمٜم٦م ذم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ضمقين داٟمٞمٞمؾ ،شمرمج٦م :د -ـم٤مرق
قمٌد اًمرمحـ ،طُ(3مٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ،اًمري٤مض3658 ،هـ) ،ص-35:
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ضمدول رىمؿ ()4,3
م

قمٜمقان اخلٓمٌ٦م

اؾمؿ اخلٓمٞم٥م

شم٤مرخيٝم٤م

3

ذم اإلهاف

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3659.33.4هـ

4

اًمرمح٦م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمٗم٘مراء

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

;3659.34.4هـ

5

اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل وآصم٤مره ذم اعمجتٛمع

اًمِمٞمخ أ-د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

365:.5.32هـ

6

ٓ ضر وٓ ضار

اًمِمٞمخ أ-د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

365:.9.5هـ

7

يمٞمػ ٟمٙمقن ىمدوة؟

اًمِمٞمخ أ-د -قمٌد اًمرمحـ اًمًديس

365:.9.32هـ

8

واًمياء
اًمناء
ّ
اًمٕمٌقدي٦م ذم ّ

اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد اًمٖم٤مُمدي

365;.3.38هـ

9

اًمدّ يـ أطمٙم٤مم وآداب

اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد اًمٖم٤مُمدي

365;.:.33هـ

:

ومْمؾ اًمِمٙمر واًمِم٤ميمريـ

اًمِمٞمخ دُ -م٤مهر اعمٕمٞم٘مكم

365;.32.3هـ

;

ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه

اًمِمٞمخ أ -د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

3662.3.3:هـ

32

اعم٤مل سملم اخلػمي٦م واًمٗمتٜم٦م

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3663.4.34هـ

33

ىمّم٦م ىم٤مرون قمٔم٤مت وقمؼم

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3663.9.39هـ

زابعاً :حدّد الدزاض٘:
اعمج٤مل اًمزُمٜمل :ظمٓم٥م اعمًجد احلرام اًمتل ـمرطم٧م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ3659.9.44 :هـ
إمم هن٤مي٦م قم٤مم 3663ه ،وىمد اؾمتٖمرق حتٚمٞمؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت ىمراسم٦م اًمِمٝمريـ ،طمٞم٨م سمدأ سم٤مًمتحٚمٞمؾ سمت٤مريخ:
;3664.4. 3هـ ،واٟمتٝمك سمت٤مريخ3664.6.3 :هـ-
اعمج٤مل اعمٙم٤مين :اعمًجد احلرام ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م-
خامطاً :أداٗ الدزاض٘:
اؾمتامرة حتٚمٞمؾ اعمحتقى ،وي٘مّمد هب٤م( :آؾمتامرة اًمتل يّمٛمٛمٝم٤م اًمٌ٤مطم٨م جلٛمع اًمٌٞم٤مٟم٤مت،
ورصد ُمٕمدٓت شمٙمرار اًمٔمقاهر ذم اعمقاد اًمتل حيٚمؾ حمتقاه٤م)(-)3

( )3حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٗمٝمقُمف ,أؾمًف ,اؾمتخداُم٤مشمف ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،ص-3:9
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ضادضاً :تصنٔه اضتنازٗ التخلٔل ّحتهٔنَا.
اًمٗمرع إول :شمّمٛمٞمؿ اؾمتامرة اًمتحٚمٞمؾُ :صٛمٛم٧م اؾمتامرة حتٚمٞمؾ اعمحتقى سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ
اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري ًمٚمدراؾم٦م ،وقمغم وقء اإلوم٤مدة ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،واًمٙمت٥م اعمتخّمّم٦م ذم
ُمقوقع آ ّدظم٤مر ،وىمد اؿمتٛمٚم٧م آؾمتامرة قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت شمتْمٛمـ واىمع ىمٞم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل
سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ،واًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م
ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،وأؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ -وسمٕمد
شمّمٛمٞمٛمٝم٤م إوزم ُقمرو٧م قمغم قمدد ُمـ اعمحٙمٛملم ،وقمدًم٧م سمٕمض اًمٕمٌ٤مرات ووم٘م ً٤م عمالطمٔم٤مت
اعمحٙمٛملم ،طمتك فمٝمرت سمّمقرهت٤م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م-
اًمٗمرع اًمث٤مين :وطمدة اًمتحٚمٞمؾ ،وطمدات اًمتحٚمٞمؾ هل ُمٙمقٟم٤مت اعمحتقى اًمتل يٛمٙمـ
إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمٕمدّ واًم٘مٞم٤مس سمًٝمقًم٦م ،ويٕمٓمل وضمقده٤م أو شمٙمراره٤م دٓٓت شمٗمٞمد اًمٌ٤مطم٨م ذم
شمٗمًػم اًمٜمت٤مئ٩م( ،)3وىمد اظمتػمت اًمقطمدات أشمٞم٦م:
أ-

وطمدة اعمقوقع ،طمٞم٨م يٕمدّ ُمـ أهؿ وطمدات اًمتحٚمٞمؾ ،ويتٓمٚم٥م ومٝمؿ اًمٌ٤مطم٨م ًمٚمٛمحتقى
اًمذي يرهم٥م سمتحٚمٞمٚمف< طمتك يتٛمٙمـ ُمـ طمً٤مب اًمتٙمرار سمِمٙمؾ صحٞمح( ،)4وم٘م٤مُم٧م اًمٌ٤مطمث٦م
ً٥م اًمتٙمرار سمٜم٤م ًء قمغم ـمرح ُمْمٛمقهن٤م ذم
وطم َ
سم٤مٟمت٘م٤مء قمٌ٤مرات ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓ ّدظم٤مر ،وىمْم٤مي٤مهُ ،
ظمٓم٥م اعمًجد احلرام قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م-

حيً٥م شمٙمرار يمٚمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم اعمحتقى ،صمؿ شمّمدر أطمٙم٤مم يمٛمٞم٦م سمٜم٤م ًء
ب -وطمدة اًمٙمٚمٛم٦م ،طمٞم٨م ُ
قمغم ذًمؽ(-)5
اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م :حتٙمٞمؿ اؾمتامرة اًمتحٚمٞمؾُ :قمرو٧م اؾمتامرة حتٚمٞمؾ اعمحتقى قمغم جمٛمققم٦م ُمـ
اعمتخّمّملم طمً٥م اجلدول رىمؿ (:)5,3

( )3اٟمٔمر :حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم سمحقث اإلقمالم ،حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد ،ط( 3دار اًمنموق ،ضمدة3;:5 ،م) ،ص-358
( )4اٟمٔمر :حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،ص <544,543ص-552
( )5اٟمٔمر :حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،د -رؿمدي ـمٕمٞمٛم٦م ،ص-543
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ضمدول رىمؿ ()5,3
م

آؾمؿ

اًمتخّمص

اجل٤مُمٕم٦م.ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ

3

أ-د ًمقًمقة ؾمٚمٞمامن اًمٖمٜم٤مم

اًمدقمقة

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

4

د -سمًٛم٦م ؾمٕمٞمد احلريب

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

5

د -آٓء قمٌد اًمرمحـ اًمًقيٚمؿ

اًمدقمقة

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

6

د -راوي٦م أمحد اًم٘محٓم٤مين

اخلدُم٦م آضمتامقمٞم٦م

وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ

7

د -ؾم٤مُمٞم٦م ومٝمد سمـ ُم٘م ّٞمؾ

8

أّ -
يمً٤مب
سمِم٤مر حمٛمد ّ

إدارة وختٓمٞمط

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

شمرسمقي

ُمًتِم٤مر ذم جم٤مل اًمدراؾم٤مت اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م
واؾمتٓمالقم٤مت اًمرأي واًمتحٚمٞمؾ

قمٚمؿ اإلطمّم٤مء

اإلطمّم٤مئل ،ويٕمٛمؾ طم٤مًمٞم ً٤م ُمدير أول
إلدارة اعمراومؼ ذم إقمامر اًمٕم٘م٤مري٦م-

ضابعاً :خطْات حتلٔل خطب املطجد اذتساو عٔي٘ الدزاض٘:
-3

آؾمتامع خلٓمٌ٦م اعمًجد احلرام قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ،وىمراءة حمتقاه٤م( ،)3واؾمتٌٕم٤مد اخلٓم٥م همػم
اعمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م ،صمؿ إقمٓم٤مء يمؾ ظمٓمٌ٦م رىمؿ ُمـ ( )33,3طمً٥م شم٤مرخيٝم٤م<
ًمٞمًٝمؾ طمً٤مب اًمتٙمرار-

 -4آـمالع قمغم اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ذات اًمّمٚم٦م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م-
-5

سمٜم٤مء أوزم ٓؾمتامرة حتٚمٞمؾ اعمحتقى ،صمؿ قمروٝم٤م قمغم اعمحٙمٛملم واًمت٠ميمد ُمـ صدىمٝم٤م-

 -6إقمداد سمٓم٤مىم٦م حتٚمٞمؾ اعمحتقى سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء شمٕمديالت اعمحٙمٛملم-
-7

ىمراءة حمتقى اخلٓمٌ٦م ،وشمًجٞمؾ شمٙمرار اًمٕمٌ٤مرات ذم سمٓم٤مىم٦م اًمتحٚمٞمؾ-

 -8رصد اًمٜمت٤مئ٩م وقمروٝم٤م يمٛمٞم ً٤م ،وٟمٔمر ًا ًم٘مٚم٦م قمدد اًمّمٗمح٤مت اعمت٤مطم٦م ًمٚمٜمنم وم٘مد شمؿ اظمتّم٤مر
سمٕمض اجلداول واًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م-
( )3اخلٓم٥م سمحٛمد اهلل ُمقضمقدة ٟمّمٞم ً٤م ذم اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٌقاسم٦م احلرُملم اًمنميٗملم سمّمٞم٤مهم٦م ( ،)word-pdfويمذًمؽ ُمؽممج٦م
ًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م قمغم اًمراسمط  /http://www.alharamain.gov.saومجزى اهلل اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمف ظمػم اجلزاء< ًمتٞمًػمهؿ
قمغم اعمًٚمٛملم-
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-9

شمٗمًػم اًمٜمت٤مئ٩م ،طمٞم٨م ضم٤مء اًمتٕمٚمٞمؼ وم٘مط قمغم أقمغم رشمٌ٦م ذم اًمتٙمرار ،وأىمؾ رشمٌ٦م إن ًمزم
إُمرُ ،مع اإلؿم٤مرة ًمٌٕمض اخلٓم٥م اًمتل شمٜم٤موًم٧م سمٕمض قمٌ٤مرات اًمتحٚمٞمؾ-

-:

شم٘مديؿ اعم٘مؽمطم٤مت واًمتقصٞم٤مت قمغم وقء اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م-
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املبخح الجاىٕ
ىتاٜج الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
أّالً :البٔاىات األّلٔ٘:
ضمدول رىمؿ ()3,4
اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م

ارشمٌ٤مط اخلٓمٌ٦م

(دىمٞم٘م٦م)

سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر

ًمٚمخٓمٌتلم)

وىمْم٤مي٤مه
سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

م

قمٜمقان اخلٓمٌ٦م

اؾمؿ اخلٓمٞم٥م

اًمت٤مريخ

3

ذم اإلهاف

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3659.33.4هـ

44:57

4

اًمرمح٦م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمٗم٘مراء

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3659.34.4:هـ

4::22

سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

اًمِمٞمخ د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

365:.5.32هـ

3::64

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

اًمِمٞمخ د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

365:.9.5هـ

;3;:6

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

365:.9.32هـ

;48:

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد اًمٖم٤مُمدي

365;.3.38هـ

49:54

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

9

اًمدّ يـ أطمٙم٤مم وآداب

اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد اًمٖم٤مُمدي

365;.:.33هـ

45:6:

سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

:

ومْمؾ اًمِمٙمر واًمِم٤ميمريـ

اًمِمٞمخ دُ -م٤مهر اعمٕمٞم٘مكم

365;.32.3

43:47

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

;

ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه

اًمِمٞمخ د -ؾمٕمقد اًمنميؿ

3662.3.3:هـ

3;:3:

سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

32

اعم٤مل سملم اخلػمي٦م واًمٗمتٜم٦م

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3663.4.34هـ

44:4:

سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ

33

ىمّم٦م ىم٤مرون قمٔم٤مت وقمؼم

اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد

3663.9.39هـ

37:53

سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ

5

اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل وآصم٤مره
ذم اعمجتٛمع

6

ٓ ضر وٓ ضار

7

يمٞمػ ٟمٙمقن ىمدوة؟

8

اًمناء
اًمٕمٌقدي٦م ذم ّ
واًمياء
ّ

اًمِمٞمخ أ-د -قمٌد اًمرمحـ
اًمًديس
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ ( )3,4شمٜمقع اخلٓم٥م اًمتل ؿمٛمٚمتٝم٤م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ،وىمد شمراوطم٧م
اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م ًمٚمخٓم٥م ُمـ  37:53دىمٞم٘م٦م إمم  4::22دىمٞم٘م٦م ،ويم٤مٟم٧م ( )7ظمٓم٥م ُمٜمٝم٤م ُمرشمٌٓم٦م
سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( ،)%67,67سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م ( )8ظمٓم٥م ُمٜمٝم٤م
ُمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م (-)%76,77
ثاىٔاًّ :اقع قٔاو الدعاٗ إىل اهلل بتعصٓص ثكاف٘ االدّخاز يف ىفْع املدعًْٓ
ضمدول رىمؿ ()4,4
إمج٤مزم

ُمتقؾمط

اًمتٙمرارات

اًمتٙمرارات
2-3:

%3:-3:

2-49

%49-49

م

اًمٕمٌ٤مرة

3

إيْم٤مح ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر ًمٚمٛمدقمقيـ

4

4

سمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

5

اًمٜمًٌ٦م اعمئقي٦م

اًمؽمشمٞم٥م
:
9

ًمٚمٛمدقمقيـ
5

سمٞم٤من ُمنموقمٞم٦م آدظم٤مر ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

4

2-3:

%3:-3:

:

ًمٚمٛمدقمقيـ
6

سمٞم٤من أمهٞم٦م اعم٤مل ذم طمٞم٤مة اعمدقمقيـ

;4

4-86

%485-86

3

7

إيْم٤مح ضورة حم٤مومٔم٦م اعمدقمقيـ قمغم ٟمٕمٛم٦م اعم٤مل

35

3-3:

%33:-3:

4

8

سمٞم٤من ّ
أن طمٗمظ اعم٤مل ُمـ اًميوري٤مت اخلٛمس ذم

34

;3-2

;%32;-2

5

اًمديـ
9

إيْم٤مح ُمقىمػ اًمديـ ُمـ مجع اعمدقمقيـ ًمٚمامل

8

2-77

%76-77

6

:

إيْم٤مح ُمقىمػ اًمديـ ُمـ إٟمٗم٤مق اعمدقمقيـ ًمٚمامل

7

2-67

%67-67

7

;

شمٜم٤مول إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕم٤ممل سمِمٙمؾ قم٤مم

5

2-49

%49-49

9

32

شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ُمِم٤مريم٦م اعمدقمقيـ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م

6

2-58

%58-58

8

آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛمجتٛمع
اإلمج٤مزم

;9

2-94

%93-:4

ــ
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يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ (ّ )4,4
أن إمج٤مزم قمٌ٤مرات حمقر واىمع ىمٞمـ٤مم اًمـدقم٤مة إمم اهلل سمتٕمزيـز
صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜمـ٦م اًمدراؾمـ٦م (;ُ )9مـرة ،سمٛمتقؾمـط
طمً٤ميب ُم٘مداره (ً )2-94مٙمؾ ظمٓمٌ٦م ،سمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م ىمدره٤م ( ،)%93-:4وىمد شمراوطم٧م شمٙمـرارات
اًمٕمٌ٤مرات سملم ( )4و (;ُ )4مرة-
ثالجاً :الكطآا املتعلك٘ بتعصٓص ثكاف٘ االدّخاز اليت تطنيتَا خطب املطجد اذتساو
ضمدول رىمؿ ()5,4
م

3

اًمٕمٌ٤مرة
شمقفمٞمػ إطمداث آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يٛمر هب٤م اًمٕم٤ممل ذم

إمج٤مزم

ُمتقؾمط

اًمٜمًٌ٦م

اًمتٙمرارا

اًمتٙمرارا

اعمئقي٦م

ت

ت

اًمؽمشمٞم٥م

3

;2-2

;%;-2

;

3

;2-2

;%;-2

;

5

طم٨م اعمدقمقيـ قمغم آقمتدال واًمؽمؿمٞمد ذم اإلٟمٗم٤مق

38

3-67

6

إيْم٤مح اًمٗمرق سملم آ ّدظم٤مر وآطمتٙم٤مر ًمٚمٛمدقمقيـ

4

2-3:

%
%3:-3:

:

7

إيْم٤مح اًمٗمرق سملم آ ّدظم٤مر وآيمتٜم٤مز ًمٚمٛمدقمقيـ

4

2-3:

%3:-3:

:

8

ذم اإلهاف وظمٓمقرشمف

58

5-49

%54-49

3

9

ظمٓمقرة اؾمتٝمالك اعمدقمقيـ ومٞمام ٓ طم٤مضم٦م هلؿ ومٞمف

43

3-;3

%3;-;3

4

:

صمٛمرات آدظم٤مر اًمتل ؾمٞمجٜمٞمٝم٤م اعمدقمق

32

2-;3

%;2-;3

7

;

صمٛمرات آدظم٤مر اًمتل ؾمٞمجٜمٞمٝم٤م اعمجتٛمع

7

2-67

%67-67

9

32

أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٕمدم آدظم٤مر قمغم اعمدقمق

36

3-49

%34-49

6

33

أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م ًمٕمدم آدظم٤مر قمغم اعمجتٛمع

9

2-86

%85-86

8

337

2-;7

%;7

ــ

4

طم٨م اعمدقمقيـ قمغم آدظم٤مر
شمقفمٞمػ حم٤مور رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  4252ذم طم٨م
اعمدقمقيـ قمغم آدظم٤مر

اإلمج٤مزم

367-67

5

46:
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يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ (ّ )5,4
أن إمج٤مزم قمٌ٤مرات حمقر اًم٘مْمـ٤مي٤م اعمتٕمٚم٘مـ٦م سمتٕمزيـز صم٘م٤مومـ٦م
آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (ُ )337مرة،
سمٛمتقؾمط طمً٤ميب ُم٘مداره (ً )2-;7مٙمؾ ظمٓمٌـ٦م ،سمٜمًـٌ٦م ُمئقيـ٦م ىمـدره٤م ( ،)%;7وىمـد شمراوطمـ٧م
شمٙمرارات اًمٕمٌ٤مرات سملم ( )3و (ُ )58مرة-
زابعاً :أضالٔب تعصٓص الدعاٗ لجكاف٘ االدّخاز يف ىفْع املدعًْٓ
ضمدول رىمؿ ()6,4
م
3
4

اًمٕمٌ٤مرة

إمج٤مزم

ُمتقؾمط

اًمٜمًٌ٦م

اًمؽمشمٞم٥م

آؾمتدٓل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ حل٨م اعمدقمقيـ قمغم طمٗمظ

اًمتٙمرارات
35

اًمتٙمرارا
3-3:

اعمئقي٦م
%33:-3:

4

7

ت
2-67

%67-67

8

32

2-;3

%;2-;3

6

2-49

%49-49

9

%2-22

33
7

اعم٤مل
آؾمتدٓل سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م حل٨م اعمدقمقيـ قمغم طمٗمظ
اعم٤مل
آؾمتدٓل سم٠مىمقال اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم احل٨م قمغم طمٗمظ

5

اعم٤مل

6

آؾمتدٓل سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م حل٨م اعمدقمقيـ قمغم آ ّدظم٤مر

5

7

آؾمتِمٝم٤مد سم٠مسمٞم٤مت اًمِمٕمر حل٨م اعمدقمقيـ قمغم آ ّدظم٤مر

2

2-22

ًمٗم٧م أٟمٔم٤مر اعمدقمقيـ ًمألطمقال آىمتّم٤مدي٦م ذم اًمٕم٤ممل

8

2-77

%76-77

اًمؽمهمٞم٥م سم٤مٓ ّدظم٤مر قمـ ـمريؼ ذيمر صمٛمراشمف

4

2-3:

%3:-3:

:

اًمؽمهٞم٥م ُمـ اإلهاف وقمقاىمٌف

43

3-;3

%3;2-;3

3

اًمتذيمػم سمٜمٕمؿ اهلل ويمٞمٗمٞم٦م طمٗمٔمٝم٤م

34

;3-2

;%32;-2

5

آىمتداء سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم طمٗمظ اعم٤مل

3

;2-2

;%;-2

32

طم٨م اعمدقمقيـ قمغم آ ّدظم٤مر سم٤مؾمتخدام ضب إُمث٤مل

3

;2-2

;%;-2

;

96

;2-8

;%8;-5

ــ

8
9
:
;
32
33

اإلمج٤مزم

;46
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اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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يتٌلم ُمـ اجلدول رىمؿ (ّ )6,4
أن إمجـ٤مزم قمٌـ٤مرات حمـقر أؾمـ٤مًمٞم٥م شمٕمزيـز اًمـدقم٤مة ًمث٘م٤مومـ٦م
آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (ُ )96مرة ،سمٛمتقؾمـط طمًـ٤ميب
ُم٘مداره (;ً )2-8مٙمؾ ظمٓمٌـ٦م ،وسمٜمًـٌ٦م ُمئقيـ٦م ىمـدره٤م (; ،)%8;-5وىمـد شمراوطمـ٧م شمٙمـرارات
اًمٕمٌ٤مرات سملم ( )2و (ُ )43مرة-
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املبخح الجالح
مياقػ٘ ىتاٜج الدزاض٘ التخلٔلٔ٘
أوًٓ :سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن ( )7ظمٓم٥م ُمـ اًمٕمٞمٜم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ
ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( ،)%67,67سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م ( )8ظمٓم٥م ُمٜمٝم٤م ُمرشمٌٓم٦م سمٛمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه
سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م ( ،)%76,77وي٘مّمد سم٤معمٌ٤مذ هٜم٤م :أي احلدي٨م قمـ اعمقوقع سمٚمٗمٔمف
سمِمٙمؾ سيح واوح ،أ ُّم٤م همػم اعمٌ٤مذ ومٞم٘مّمد سمف :اإلؿم٤مرة إًمٞمف ،أو اًمتٚمٛمٞمح ًمف دون ذيمر سيح،
وؾمٌ٥م زي٤مدة ٟمًٌ٦م شمٜم٤مول ُمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ< قمدم طم٨م اًمٜمٌل قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم ًمال ّدظم٤مر سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ ،طمٞم٨م سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ذم ضم٤مٟمٌٝم٤م اًمٜمٔمري(ّ )3
أن اًمٜمٌل ط
ا ّدظمر< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م خل٤مـمر أهٚمف ،وحت٘مٞم٘م ً٤م عمّمٚمحتٝمؿ ،وطم٨م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ قمغم آ ّدظم٤مر< ًمْمامن
يمٗم٤مي٦م طم٤مضم٦م ُمـ يٕمقهلؿ اعمدقمق واهلل أقمٚمؿ -وًمٙمقن اًمتقضمٞمف همػم اعمٌ٤مذ ُمـ اًمداقمٞم٦م ًمٚمٛمدقمق
ؾمٌٌ ً٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ًمتثٌٞم٧م اًمتقضمٞمٝم٤مت اعمٌ٤مذة اًمتل شمؿ همرؾمٝم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م ،وُمـ أُمثٚم٦م اًمتقضمٞمف همػم
أطمقضمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ذم هذا اًمزُمـ اًمذي يم ُث َرت ومٞمف
اعمٌ٤مذ ُم٤م ضم٤مء ذم ظمٓمٌ٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل( :وُم٤م
َ
احلروب واًمٙمُروب وا ُعم ِ
ٟمػماهن٤م إظمق ًة ًمٜم٤م ذم اًمديـُ ---مـ سمالد اعمًٚمٛملمُ ،م٤م
دهل َّامت ،وـم٤م ًَم٧م
ُ
ُ
ُ
وضمقهف وصقره ،وقمغم ِ
ؿمحذ ِ
ِ
ِ
َ
رأؾمٝم٤م ُذي٤من
قمل سمٙمؾ
اهل َٛمؿ ،وإذيم٤م َء اًمٕمٛمؾ
يًتدقمل
ُ
ُّ
اًمتٓمق ِّ
احلٞم٤مة اًمذي هق اعم٤مل)( ،)4ومٗمل هذه اخلٓمٌ٦م دٓٓت همػم ُمٌ٤مذة قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اعم٤مل وأمهٞم٦م طمٗمٔمف<
ًمٞمتٛمٙمـ اعمدقمق ُمـ اعمً٤ممه٦م ذم اًمٌذل وىم٧م احل٤مضم٦م-
صم٤مٟمٞم ً٤م :سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن قمٌ٤مرات حمقر واىمع ىمٞم٤مم اًمدقم٤مة إمم اهلل سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم
ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (;ُ )9مرة ،سمٛمتقؾمط طمً٤ميب ُم٘مداره
(ً )2-94مٙمؾ ظمٓمٌ٦م ،سمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م ىمدره٤م ( -)%93-:4وىمد ضم٤مءت قمٌ٤مرة سمٞم٤من أمهٞم٦م اعم٤مل ذم
طمٞم٤مة اعمدقمقيـ ذم اعمرشمٌ٦م إومم< ًمٙمقن اعم٤مل قمّم٥م احلٞم٤مة ،وذي٤مهن٤م ،ومم٤م ىمٞمؾ قمـ أمهٞمتف ذم
اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م( :اعم٤مل ,قمٌ٤مد اهلل ,ىمْم٧م ُؾمٜمَّ ُ٦م اهلل أن يٙمقن هق قمّم٥م احلٞم٤مة ،وُمٕم٤مش

( )3يٜمٔمر ص-42:
( )4ظمٓمٌ٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل وآصم٤مره ذم اعمجتٛمع ،اًمِمٞمخ أ-د ؾمٕمقد اًمنميؿ365:.5.32 ،هـ-
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إطمٞم٤مء ،ضمٕمٚمف اهلل ىمٞم٤م ًُم٤م ًمٚمٜم٤مس  ---وىمٞم٤مم اًمٌمء ُم٤م سمف حيٗمظ ويًت٘مٞمؿ ،وم٤معم٤مل ىمقام اعمٕم٤مش،
طمٗمظ ِ
ُ
اعم٤مل ُمـ اعم٘م٤مصد
وىمقام اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ،وُمـ أضمؾ هذا يمٚمف  ,قمٌ٤مد اهلل ,يم٤من
اًمٙمؼمى ذم ذع اهلل ،وُمـ اًميوري٤مت اخلٛمس ذم ديـ اإلؾمالم)( -)3وضم٤مءت قمٌ٤مرة سمٞم٤من
ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٚمٛمدقمقيـ ذم اعمرشمٌ٦م اًمث٤مُمٜم٦م< وهذا ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع قمدم طم٨م
اًمٜمٌل ط ًمال ّدظم٤مر سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ ،وإٟمام شمْمٛمٜم٧م إطم٤مدي٨م اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف ،وىمد مت٧م اإلؿم٤مرة
ًمٜمامذج ُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ذم أطمد اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م< طمٞم٨م ىمٞمؾ( :وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ط
ًمًٕمد سمـ أيب وىم٤مص عمََّ٤م قمزم أن يقيص سمثٚمثل ُم٤مًمف" :إٟمؽ إن شمذر ورصمتؽ أهمٜمٞم٤مء ظمػم ُمـ أن
شمذرهؿ قم٤مًم٦م يتٙمٗمٗمقن اًمٜم٤مس"(--- ،)4ومتٚمٙمؿ – قمٌ٤مد اهلل  ,هل ٟمٔمرة اإلؾمالم عمٌدأ آ ّدظم٤مر ،وهل
ٟمٔمرة صمري٦م سم٤مًمتقازن واًمتٙم٤مُمؾُ ،مٚمٞمئ٦م سم٤مًمًامطم٦م واإلروم٤مق واحلٞمٓم٦م ،وٓ قمج٥م ذم ذًمٙمؿ< ومتٚمٙمؿ
هل صٌٖم٦م اهلل ،وُمـ أطمًـ ُمـ اهلل صٌٖم٦م-)5()---
صم٤مًمث ً٤م :سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن إمج٤مزم قمٌ٤مرات حمقر اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل
شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (ُ )337مرة ،سمٛمتقؾمط
طمً٤ميب ُم٘مداره (ً )2-;7مٙمؾ ظمٓمٌ٦م ،وسمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م ىمدره٤م ( -)%;7وىمد اطمتٚم٧م قمٌ٤مرة ذم
اإلهاف وظمٓمقرشمف اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م< ًم٘مٌح اإلهاف ،وؾمقء قمقاىمٌف قمغم اًمٗمرد
ِ
اًمٗم٘مر واًمٗم٤م َىم٦م،
واعمجتٛمع ،وىمد ىمٞمؾ ذم ذُمف ذم أطمد ظمٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م( :اإلهاف ُيٗميض إمم
ٍ
اعمُ ِ
أؾمًٝم٤م آسم٤م ُء
ف ُي ُ
ن ُ
ٓمٚمؼ يدَ ُه ذم اإلٟمٗم٤مق إرو٤م ًء ًمِمٝمقاشمف ،واشمٌ٤م ًقم٤م ًمٜم ََز َواشمف ،ويمؿ ُمـ سمٞمقت َّ
٘متدرون ،وذم إٟمٗم٤مىمٝمؿ ِ
ِ
راؿمدُ ونِ ،
ومقر َصمٝمؿ أسمٜم٤م ُء ُُم ِ
نومقن ،أـم َٚم ُ٘مقا ًمِمٝمقاهتؿ اًم َٕمٜم٤من ،ومت ََٝمدَّ َُم٧م
ُُم ُ
ف إومراد،
صمرواهتؿ ،وشمٚمؽ قم٤مىمٌ ُ٦م اعمنوملم،
سمٞمق ُهتؿ ،وشمٌدَّ َدت
ؽموملم---ويمام ُيٜمٙم َُر َه ُ
ُ
ُ
ُ
وُمآٓت اعمُ َ
ِ
آصم٤مرا وظمٞمٛم ً٦م،
ٙمر َه ُ
ف اجلامقم٤مت ،واهلٞمئ٤مت واعم١مؾمً٤مت ،واًمنميم٤مت واًمدُّ َول ،وهق حيٛم ُؾ ً
وم ُٞمٜم ُ
ِ
ظمً٤مئ ِره٤م ،وإقمالن إومالؾمٝم٤م قمٞم٤م ًذا
وأسمٕم٤م ًدا ظمٓمػم ًة قمغم اىمتّم٤مد اًمدول وصمرواهت٤م ،مم٤م ي١م ِّدي إمم

( )3اعم٤مل سملم اخلػمي٦م واًمٗمتٜم٦م ،اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح اسمـ محٞمد ،سمت٤مريخ 3663.4.34هـ-
( )4ؾمٌؼ خترجيف :ص-45 :
( )5ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه ،اًمِمٞمخ أ-د ؾمٕمقد اًمنميؿ ،سمت٤مريخ 3662.3.3:هـ-
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سم٤مهلل)( -)3وضم٤مءت قمٌ٤مرة شمقفمٞمػ حم٤مور رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  4252ذم طم٨م اعمدقمقيـ قمغم آ ّدظم٤مر ذم
اعمرشمٌ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م< ًمٙمقن آ ّدظم٤مر ًمٞمس حمقر ًا ُمٌ٤مذ ًا ُمـ اعمح٤مور اًمثالصم٦م ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م ،4252
وإٟمام ُمٜمٌثؼ ُمـ سمرٟم٤مُم٩م شمٓمقير اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم،

()4

اًمذي هيدف ًمتٕمزيز ومتٙملم اًمتخٓمٞمط اعم٤مزم

(آ ّدظم٤مر وهمػمه)< طمٞم٨م يًٝمؿ هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ ذم دقمؿ حت٘مٞمؼ (; )3هدوم ً٤م
إو٤مومٞم ً٤م ُمـ إهداف آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمرؤي٦م  ،4252وىمد شمؿ ووع آ ّدظم٤مر ومٞمف ُم١مذات ٕداء
ىمٞم٤مس خمرضم٤مت اًمؼمٟم٤مُم٩م ،ومٙم٤من ُمـ وٛمـ اعم١مذاتُ ،م١مذ ٟمًٌ٦م ا ّدظم٤مر إه ُمـ اًمدظمؾ
اعمت٤مح ،ومٞمٝمدف اًمؼمٟم٤مُم٩م وصقل إه ٓ ّدظم٤مر ُ % 9-7مـ اًمدظمؾ سمحٚمقل قم٤مم  4242سمٜم٤مء قمغم
ُمدظمالت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م آ ّدظم٤مر اًمقـمٜمٞم٦م( <)5وهلذا يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن شم٠ميت اًمٕمٌ٤مرة قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م
ذم اعمرشمٌ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م -وُمـ ٟمامذج شمقفمٞمػ حم٤مور رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  4252ذم طم٨م اعمدقمقيـ قمغم
ِ
اًمًٞم٤مؾم٤مت
آ ّدظم٤مر ُم٤م ىمٞمؾ ذم أطمد اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦مُ( :مٕم٤مذ اعمًٚمٛملم وي٠ميت ذم هذه
ِ
اًمتقضمٞمٝم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ذم شمٜمٔمٞم ٍؿُ ،مـ ِ
ِ
واإلصالح
اًمؽمؿمٞمد اعم٤مزم
أضمؾ
ٌ٤مريم٦م:
احلٙمٞمٛم٦م،
ُ
ُّ
واًمتقضمٝم٤مت اعمُ َ
ِ
واًمٙمٌػم ،ومٚمٞمس ُّ
اعمقار ِد  ,وهلل احلٛمد  ,وًمٙمٜمَّف
شم٘مِم ًٗم٤م ،وٓ َوٕم ًٗم٤م ذم
اًمّمٖمػم
آىمتّم٤مدي ،يٜمتٔمِ ُؿ
َ
َ
ح٦م اًمٗمً٤مد ،ورومع يمٗم٤مءة إداء ،ذم ر ٍ
شمٜمٛمٞم٦م روح اعمً١موًمٞم٦م ،ومح٤مي٦م اًمٜم ََّزاه٦م ،وُمٙم٤م َوم ِ
ِ
ُمـ ِ
ؤي٦م
أضمؾ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ف اعمًت٘مٌؾ)(-)6
احل٤مض،
شمتٕم٤م َُم ُؾ ُمع
وشمًتنم ُ

راسمٕم ً٤م :سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن إمج٤مزم قمٌ٤مرات حمقر أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم
ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ىمد شمٙمررت ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م (ُ )96مرة ،سمٛمتقؾمط طمً٤ميب ُم٘مداره
(;ً )2-8مٙمؾ ظمٓمٌ٦م ،وسمٜمًٌ٦م ُمئقي٦م ىمدره٤م (; -)%8;-5وىمد ضم٤مء أؾمٚمقب اًمؽمهٞم٥م ُمـ
اإلهاف وقمقاىمٌف ذم اعمرشمٌ٦م إومم ،وهذا ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع يمقن ىمْمٞم٦م ذم اإلهاف وظمٓمقرشمف
اطمتٚم٧م اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد
احلرام ،وُمـ ٟمامذج اًمؽمهٞم٥م ُمـ اإلهاف وقمقاىمٌف ُم٤م ضم٤مء ذم أطمد اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م<
( )3ذم اإلهاف ،اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد ،سمت٤مريخ 3659.33.4هـ-
( )4وصمٞم٘م٦م سمرٟم٤مُم٩م شمٓمقير اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم ،ظمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذ  ،4242ص ،8قمغم اًمراسمط- https://vision2030gov.sa ،
( )5اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص-3:
( )6اًمرمح٦م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمٗم٘مراء ،اًمِمٞمخ د -ص٤مًمح سمـ محٞمد ،سمت٤مريخ3659.34.4: :هـ-
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ِ
قصػ،
ىم٤مرون اًمذي آشم٤مه اهلل ُمـ اًمٙمُٜمقز وإُمقال ُم٤م ٓ ُي َ
طمٞم٨م ىمٞمؾ( :ويمام َّ
ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ٟمٌ َ٠م ُ
ِ
ومجحدَ ٟمٕمٛم َ٦م اهلل قمٚمٞمف ُهمرورا وسم َٓمراِ ،
وٟمز يمٞمػ يم٤من َ
ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف ،وىم٤مل :ﱡﱁ ﱂ
ىمٌؾ
َ
ً
ً
َ
ِ
وسمداره إرض ،وضمٕم َٚمف ِقمؼم ًة
ػ اهلل سمف
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱠ[اًم٘مّمصُ :مـ ،]9:
ومخً َ
َ

واًمتٙمؼم واإلهاف واًمتٌذير ،وارشمِ ِ
ًمٚمٛم ِ
ٕمتؼميـّ ،
طمرم اهلل هب٤م
إن ُُم٘م٤مسمٚم َ٦م ٟمٕم ِؿ اهلل سم٤مًمٌ َٓمر
ٙم٤مب ُم٤م َّ
ُّ
ُ
واؾمؽم ِ
ِ
ُم ِ
ِ
داده٤م)( -)3وضم٤مء أؾمٚمقب آؾمتِمٝم٤مد سم٠مسمٞم٤مت اًمِمٕمر ذم
سمًٚمٌِٝم٤م
سمزواهل٤م،
١مذ ٌن
وٟمذير ُؿم١م ٍم َ
ُ
ُ
اعمرشمٌ٦م إظمػمة ،وهذا ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع ىمٚم٦م أو ٟمدرة إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م اًمتل شمٕمزز آ ّدظم٤مر ،وم٤مًمٖم٤مًم٥م
ومٞمٝم٤م اًمٗمخر سم٤مًمٕمٓم٤مء ،أو ـمٚم٥م اًمٕمٓم٤مي٤م ُمـ أظمريـ ،ويمذًمؽ ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع اؾمتِمٝم٤مد اخلٓمٌ٤مء ذم
هم٤مًم٥م اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م سمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م-


( )3اًمٕمٌقدي ُ٦م ذم اًمناء واًمياء ،اًمِمٞمخ د -ظم٤مًمد سمـ قمكم اًمٖم٤مُمدي ،سمت٤مريخ365;.3.38 :هـ-
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ارتامت٘
أمحد اهلل

وأؿمٙمره قمغم ُم٤م ين وأقم٤منُ ،مـ إمت٤مم هذه اًمدراؾم٦م ،اًمتل قمٜمٞم٧م سمتًٚمٞمط اًمْمقء

قمغم ُمٗمٝمقم آ ّدظم٤مر ،وإيْم٤مح اًمٗمروق سمٞمٜمف وسملم اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م ،وووح٧م أمهٞم٦م
شمٕمزيز اًمدقم٤مة ًمث٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ ،وسمٞم٤من واىمع شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس
اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،ويمذًمؽ سمٞم٤من اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آدظم٤مر وأهؿ
أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ قمؼم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام ،وىمد شمقصٚم٧م
اًمدراؾم٦م ,سمحٛمد اهللً ,مٕمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ُمٜمٝم٤م:
ىتاٜج اسإطاز اليظسٖ:
 -3ي٘مّمد سم٤مٓ ّدظم٤مر اطمتٗم٤مظ اًمٗمرد سمجزء ُمـ دظمٚمف اعم٤مدي سمٕمد أدائف عم٤م جي٥م قمٚمٞمف إٟمٗم٤مىمف-
 -4سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م اًمٗمرق اًمرئٞمس سملم آ ّدظم٤مر وآيمتٜم٤مز ،ويمذًمؽ اًمٗمرق سملم آ ّدظم٤مر
وآطمتٙم٤مر ،طمٞم٨م يتٛمثؾ ذم قمدم أداء اًمزيم٤مة اًمقاضمٌ٦م ومٞمام جيٛمع ،وقمدم اإلضار
أض سم٤معمدقمقيـ هذا اجلٛمع اٟمٍمف
سم٤معمدقمقيـ ،ومٙمٚمٛم٦م آ ّدظم٤مر إـم٤مر قم٤مم جلٛمع اعم٤مل وم٢من ّ
ًمٌ٤مب آطمتٙم٤مر ،وإن مل شم١م َّد زيم٤مة هذا اجلٛمع اٟمٍمف ًمٌ٤مب آيمتٜم٤مز ،واهلل أقمٚمؿ-
 -5سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ُمنموقمٞم٦م آ ّدظم٤مر ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ،وم٘مد ومٕمٚمف يقؾمػ

وطم٨م

اعمدقمقيـ ُمـ ىمقُمف قمٚمٞمف< عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ،وومٕمٚمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم< شمٓمٞمٞمٌ ً٤م خل٤مـمر أهٚمف ،وحت٘مٞم٘م ً٤م عمّمٚمحتٝمؿ ،وطم٨م سمٓمريؼ همػم ُمٌ٤مذ قمٚمٞمف< ًمْمامن
يمٗم٤مي٦م طم٤مضم٦م ُمـ يٕمقهلؿ اعمدقمق واهلل أقمٚمؿ-
 -6سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م أمهٞم٦م آ ّدظم٤مر ظم٤مص٦م ذم ُمثؾ هذه إوو٤مع آىمتّم٤مدي٦م اًمتل يِمٝمده٤م
اًمٕم٤ممل يمٚمف-
 -7سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ضمقاز آ ّدظم٤مر ذم همػم أوىم٤مت احل٤مضم٦م-
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ىتاٜج اسإطاز التخلٔلٕ:
-3

سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ىمٞم٤مم ظمٓمٌ٤مء اعمًجد احلرام سمٓمرح ُمقوقع آ ّدظم٤مر وىمْم٤مي٤مه سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ
سمٜمًٌ٦م ( )%67,67ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ،سمٞمٜمام شمؿ ـمرطمف سمِمٙمؾ همػم ُمٌ٤مذ سمٜمًٌ٦م
( )%76,77ذم اخلٓم٥م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م-

 -4سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن قمٌ٤مرة سمٞم٤من أمهٞم٦م اعم٤مل ذم طمٞم٤مة اعمدقمقيـ ضم٤مءت ذم اعمرشمٌ٦م إومم< ًمٙمقن
اعم٤مل قمّم٥م احلٞم٤مة ،وذي٤مهن٤م-
 -5أووح٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن قمٌ٤مرة ذم اإلهاف وظمٓمقرشمف ضم٤مءت ذم اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م
اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام< ًم٘مٌح اإلهاف،
وؾمقء قمقاىمٌف قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع-
 -6سمٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م ّ
أن أؾمٚمقب اًمؽمهٞم٥م ُمـ اإلهاف وقمقاىمٌف ضم٤مء ذم اعمرشمٌ٦م إومم ،وهذا
ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع يمقن ىمْمٞم٦م ذم اإلهاف وظمٓمقرشمف اطمتٚم٧م اعمرشمٌ٦م إومم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م
سمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م ظمٓم٥م اعمًجد احلرام-


478
جمٚمـ٦م ضمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجـٚمد اًمثـ٤مُمـ قمـنم ,اًمٕمـدد إول 3665هـ4243 ,م
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التْصٔات
-3

أويص سمتْمٛملم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م سمٙمؾ ُم٤م حيت٤مضمف اعمدقمقيـ ُمـ ُمقوققم٤مت ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م-

-4

أويص سمتْمٛملم اعمزيد ُمـ اعمقوققم٤مت آىمتّم٤مدي٦م ذم ظمٓم٥م اعمًجد احلرام< ٕمهٞمتٝم٤م،
وؿمدة طم٤مضم٦م اعمدقمقيـ هل٤م-

 -5شمٔم٤مومر اجلٝمقد سملم مجٞمع اجلٝم٤مت ذم اعمجتٛمع ًمتٕمزيز صم٘م٤موم٦م آ ّدظم٤مر ،واحل٨م قمغم اًمؽمؿمٞمد ذم
اإلٟمٗم٤مق ،وإيْم٤مح ُمآٓت ذًمؽ قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ،ومـ (اًمٗمرد واعمجتٛمع إذا اؾمتٕمٛمٚمقا
آ ّدظم٤مر قمغم وضمٝمف اًمّمحٞمح وأصٌح ُظم ُٚم ً٘م٤م قم٤م ًُّم٤م هلؿ اضمتٛمع ًمدهيؿ وم٤مئض اطمتٞم٤مـمل
وأطمًٜمقا شمٍميٗمف ومٞمام يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م
اؾمتٕم٤مٟمقا سمف ,سمٕمد اهلل ,قمغم ٟمقائ٥م اًمدهر،
َ
سم٤مٓؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمً١مال وشمٙم ُّٗمػ اًمٜم٤مس ،وؾمدوا سمف صمٖمرات طمٞم٤مهتؿ آىمتّم٤مدي٦م
اعمتجددة)(-)3
هذا وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم


( )3ا ّدظم٤مر اعم٤مل وطمًـ شمدسمػمه ،اًمِمٞمخ أ-د -ؾمٕمقد اًمنميؿ ،سمت٤مريخ 3662.3.3:هـ-
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املساجع ّاملصادز:
 -3أمحد ،اهل٤مدي"-آ ّدظم٤مر ذم اإلؾمالم" -د-ط4233( ،م)ُ ،مٓم٤مسمع ضم٤مُمٕم٦م اًمًقدان ،يمٚمٞم٦م
اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،جمٚم٦م اًمٕمٚمقم واًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٕمدد (-)5
 -4اًم٘مًٓمالين ،أمحد سمـ حمٛمد" -إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -ط،5
(3545هـ) ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦مُ :مٍم-
 -5داٟمٞمٞمؾ ،ضمقين"-أؾم٤مؾمٞم٤مت اظمتٞم٤مر اًمٕمٞمٜم٦م ذم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م"-ت :د-ـم٤مرق قمٌد اًمرمحـ،
ط3658( ،4هـ)ُ ،مٕمٝمد اإلدارة :اًمري٤مض-
 -6احلٞمزان ،د-حمٛمد" -اًمٌحقث اإلقمالُمٞم٦م أؾمًٝم٤م,أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م,جم٤مٓهت٤م "-ط3647( ،3هـ)،
د-م:اًمري٤مض-
حمٛمد" -شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس" -ت :جمٛمققم٦م ُمـ
-7
ّ
حمٛمد سمـ ّ
اًمزسمٞمديّ ،
اعمح٘م٘ملم ،د-ط( ،د-ت) ،دار اهلداي٦م :اًمٙمقي٧م-
 -8ـمٕمٞمٛم٦م ،د-رؿمدي"-حتٚمٞمؾ اعمحتقى ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٗمٝمقُمف,أؾمًف,اؾمتخداُم٤مشمف"-
د-ط364;( ،هـ) ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب :اًم٘م٤مهرة-
 -9اًم٘مرر ،أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر"-شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"-ت :حمٛمد طمًلم ؿمٛمس
اًمديـ ،ط363;(،3هـ) ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :سمػموت-
 -:اًمًٕمدي ،قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس" -شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من" -ت :قمٌد
اًمرمحـ اًمٚمقحيؼ ،ط3642( ،3هـ)ُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م :سمػموت-
; -اًمٓمؼمي ،حمٛمد سمـ ضمرير"-ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن"-ت :د -قمٌد اهلل سمـ قمٌد
اعمحًـ اًمؽميمل ،ط3644( ،3هـ) ،دار هجر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن:
اًمري٤مض-
 -32إًمٌ٤مين ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ" -ص ِحٞمح َّ ِ
اًمؽم ِهٞم٥م" -ط363;( 3هـ)ُ ،مٙمتٌَ٦م
اًمؽمهمٞم٥م َو َّ ْ
َ ُ ْ
اعمَٕم٤مرف ًمِٚمٜم ْ ِ
َنم واًمتقز ْيع :اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م-
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 -33اجلقزي ،مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج " -زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم" -ت :قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي،
ط3644( ،3هـ) ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب :سمػموت-
 -34اًمٕمٞمٜمل ،أسمق حمٛمد حمٛمقد"-قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -د-ط( ،د-ت)،دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب :سمػموت-
 -35اًمٕمً٘مالين ،أمحد سمـ قمكم" -ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" -ط359;( 3هـ) ،دار
اعمٕمروم٦م :سمػموت-
 -36اًمٕمثٞمٛملم ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح"-ومتح ذي اجلالل واإليمرام سمنمح سمٚمقغ اعمرام" -ط،3
(3649هـ) ،اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيعُ :مٍم-
 -37اإلومري٘مل ،حمٛمد سمـ ُمٙمرمً" -مً٤من اًمٕمرب" -ط3636( ،5هـ) ،دار ص٤مدر :سمػموت-
 -38اًمٜمٞمً٤مسمقريُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج" -اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"-ت :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،ط( ،3د-ت) ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب :سمػموت-
 -39اعم٘مدد ،أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل" -اعمٖمٜمل" -د-ط35::( ،هـ)ُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة:
ُمٍم-
 -3:اًمٜمقوي ،أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف" -اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ
احلج٤مج" -ط35;4( ،4هـ) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب :سمػموت-
; -3اًمِم٤مـمٌل ،إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك" -اعمقاوم٘م٤مت"-تُ :مِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن ،ط3
(3639هـ) ،دار اسمـ قمٗم٤من :اًم٘م٤مهرة-
املْاقع اسإلهرتّىٔ٘:
 -42اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٌقاسم٦م احلرُملم اًمنميٗملم قمغم اًمراسمط
=http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.khutbah&audiotype
khutbah&browseby=khateebaudio&placeid=1&display=all
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 -43اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م .https://vision2030.gov.sa ،4252

 -44اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمقزارة اعمقارد اًمٌنمي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،
قمغم اًمراسمط -https://hrsd.gov.sa/ar/news
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