




1

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق  راسات القرآنيَّة والسُّ  ُتعنى بنرش بحوث الدِّ

هبام
 

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ



2

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، اململكة العربية السعودية 

برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774 x:ردمك

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

 َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،

حي اهلدا- املدينة املنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،
  اململكة العربية السعودية.

هاتف املجلَّة: 00966148493009
جوال املجلَّة وواتسآب: 535522130 966+

@Journaltw :تويرت
WWW.JOURNALTW.COM : موقع املجلة

بفضل اهلل وتوفيقه تم اعتامد جملة تعظيم الوحيني يف معامل التأثري واالستشهادات 

املرجعية للمجالت العلمية العربية "ارسيف Arcif" لعام 2021م



3

المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم



4



ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

5

  

  

رِيم 
َ
رآن الك

ُ
ة بِالق

َ
لِق

َ
ع

َ
ت
ُ
ام الفِقهِية امل

َ
األحك

ناب(
ِّ
ج )الس

َ
ام

َ
رن

َ
يف ب

د. نهال بنت إبراهيم أباحسني
األستاذ املشارك بقسم الفقه بكلية الرشيعة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  بالرياض- اململكة العربية السعودية

niabahsain@imamu.edu.sa



6



ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

 موضوع البحث: 
ناب، بعد أن عمت  يدرس هذا البحث املسائل الفقهية املرتتبة عىل استخدام القرآن الكريم يف برنامج السِّ

البلوى باستعامل هذا الربنامج، فمست احلاجة إىل معرفة تلك املسائل، وربطها باألصول الرشعية.

 هدف البحث: 
ــة،  ــد الرشيع ــق قواع ــتها وف ــت دراس ــي مت ــور الت ــن الص ــورة م ــكل ص ــي ل ــم الفقه ــان احلك بي

ــم يف: ــرآن الكري ــع الق ــث وض ــمل البح وش

1- قصص املستخدمني حثًا عىل عمل خريي أو يف الفواصل بينها، أو للتسويق واإلعالن.

2- التسمية بمعرفات مقتبسة من آياته. 

 مشكلة البحث: 
مااحلكم الفقهي الستعامل القرآن الكريم يف برنامج السناب يف الصور املذكورة. 

 نتائج البحث: 
ــتعامله،  ــة اس ــالف طريق ــناب باخت ــج الس ــم يف برنام ــرآن الكري ــتعامل الق ــم اس ــف حك خيتل

ــص  ــه يف قص ــدا وضع ــام ع ــه، في ــم، وابتذال ــرآن الكري ــم الق ــا تعظي ــع؛ ملنافاهت ــا املن ــرب فيه واألق

املســتخدمني للربنامــج، فاألقــرب فيــه اجلــواز بــرشوط، هــي: وضــع تنبيــه قبــل القصــة وبعدهــا بــام 

ــة.  ــاع ال الزين ــع واالنتف ــد النف ــون القص ــم، وأن يك ــرآن الكري ــود الق ــىل وج ــدل ع ي

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ
القرآن الكريم - السناب - الفقه
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

F

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم عــىل أرشف األنبيــاء واملرســلني نبينــا حممــد - صــىل 

اهلل عليــه وعــىل آلــه وصحبــه وســلم تســلياًم كثــريًا ـ ، أمــا بعــد: 

فمــن ســامت احليــاة املعــارصة جتــدد وســائلها وتعــدد وقائعهــا، حتــى أصبــح التجــدد ســمة هــذا 

العــرص، وال غرابــة أن نجــد يف كل يــوم نازلــة جديــدة؛ ومــن مســتجدات عرصنــا: برنامــج )الســناب 

شــات SnapChat( والــذي شــاع اســتخدامه بــني كافــة أفــراد املجتمــع.

ومــن أوجــه اســتعامالت النــاس لــه: عــرض القــرآن الكريــم فيــه، متلــوًا أو مكتوبــًا مــن بــاب 

ــه  ــة« )1(، وقول ــو آي ــي ول ــوا عن ــال: »بلغ ــث ق ــي H حي ــر النب ــتجابة ألم ــه اس ــغ ب التبلي

ــه« )2(. ــفيعًا ألصحاب ــة ش ــوم القيام ــأيت ي ــه ي ــرآن فإن ــرؤوا الق O: »اق

ورجــاء الفضــل املرتتــب عــىل ذلــك يف قولــه - O -: »َمــْن قــرأ حرفــًا مــن كتــاب 

اهلل فلــه بــه حســنة، واحلســنة بعــر أمثاهلــا، ال أقــول )أمل( حــرف، ولكــن ألــف حــرف، والم حــرف، 

وميــم حــرف« )3(.

وقولــه O  : »مثــل املؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن مثــل األترجــة، رحيهــا طيــب، وطعمهــا 

طيــب« )4(.

)1( أخرجه: البخاري يف صحيحه، يف كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عن بني إرسائيل، )1275/3( ح)3274(. 
)2( أخرجه: مسلم يف صحيحه، يف كتاب: صالة املسافرين وقرصها، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، )553/1(      ح)804(. 

)3( أخرجــه: الرتمــذي ـ واللفــظ لــه ـ ، وأبــو نعيــم، والبيهقــي. فأخرجــه الرتمــذي يف ســننه، يف: أبــواب فضائــل القــرآن، بــاب: مــا 
جــاء فيمــن قــرأ حرفــًا مــن القــرآن مالــه مــن األجــر، )25/5(  ح )2190(؛ وأبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء، )263/6(؛ والبيهقــي 

يف شــعب اإليــامن، يف تعظيــم القــرآن، فصــل يف إدمــان تــالوة القــرآن، )371/3(. 
واحلديــث قــال عنــه الرتمــذي: "حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه"؛ وصححــه: الســيوطي، واأللبــاين، وابــن بــاز. ينظــر: 

مطلــع البدريــن، )ص54(؛ والسلســلة الصحيحــة، )263/2(؛ وجممــوع فتــاوى ابــن بــاز، )356/24(.
)4( أخرجه: مسلم يف صحيحه، يف كتاب: صالة املسافرين وقرصها، باب: فضيلة حافظ القرآن، )549/1( ح)797(.
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ــة  ــلني، وحلاج ــري املرس ــىل خ ــزل ع ــني املن ــو كالم رب العامل ــذي ه ــم ال ــرآن الكري ــة الق وملكان

النــاس إىل بيــان احلكــم الرشعــي هلــذا االســتعامل وعــرض القــرآن الكريــم يف برنامــج الســناب فقــد 

ــم يف برنامــج الســناب(، بدراســة أهــم  ــة املتعلقــة بالقــرآن الكري رأيــت أن أبحــث )األحــكام الفقهي

ــا.  ــألة)1(، وأحكامه ــذه املس ــوال ه أح

 الدراسات السابقة:

مل أقــف عــىل دراســة ســابقة تتعلــق بموضــوع البحــث عــىل وجــه التحديــد، وإن وجــدت بعــض 

الدراســات العامــة بياهنــا فيــام يــأيت: 

الدراسة األوىل: األحكام الفقهية لربنامج التواصل االجتامعي )سناب شات(.

ــة يف  ــة العراقي ــة اجلامع ــور يف جمل ــاص، منش ــواح الرق ــن ل ــد ب ــداد: د. حمم ــن إع ــث م ــو بح وه

ــزء )3(.  ــم )45( اجل ــدد رق الع

وتضمن املسائل اآلتية: 

1- التعريف بربنامج )سناب شات( . 

2- حكم اخرتاق حساب)سناب شات(. 

3- حكم الفلرت يف برنامج)سناب شات(. 

4-  حكم رشاء املتابعني يف برنامج )سناب شات(. 

)1( وقد راعيت يف اختيار مسائل البحث أمرين ـ طلبًا لالختصار ـ : 
األمــر األول: مــا كانــت عالقــة الربنامــج فيــه مبــارشة ومؤثــرة يف احلكــم، ومــن أمثلــة املســائل التــي اختــل فيهــا هــذا الضابــط: 
ــي ال ختتلــف وقعــت يف الســناب أو يف وعــاء  ــم، فهــي مــن املســائل الت ــات القــرآن الكري ــد ســامع آي مســألة ســجود التــالوة عن

إلكــرتوين آخــر. 
األمــر الثــاين: مــا مل يبحــث يف الدراســات الســابقة املتعلقــة بربنامــج )الســناب(، ومــن أمثلــة ذلــك: تــالوة املــرأة للقــرآن الكريــم يف 

الســناب، فهــي داخلــة يف مســائل حمادثــة املــرأة للرجــل والعكــس يف بحــث فضيلــة الدكتــور: حممــد الرقــاص.
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

5- حكم النكاح من خالل برنامج )سناب شات(. 

6-حكم الطالق من خالل برنامج )سناب شات(. 

7- حكم متابعة الرجال للنساء يف برنامج )سناب شات( والعكس. 

8- حكم التشهري يف برنامج )سناب شات(. 

واملالحظ أنه مل يتضمن أيًا من املسائل املقصود دراستها يف هذا البحث. 

الدراسة الثانية: األحكام الفقهية املتعلقة بمواقع التواصل االجتامعي. 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الفقــه يف كليــة الرشيعــة بجامعــة اإلمــام 

حممــد بــن ســعود اإلســالمية، مــن إعــداد الباحثــة: منــرية بنــت عبــداهلل الغديــان.

خصصت فيه الباحثة مبحثًا لـ: )أحكام القرآن يف مواقع التواصل االجتامعي(، تناولت فيه: 

1- وضع جمموعات حلفظ القرآن الكريم يف مواقع التواصل االجتامعي. 

2- استخدام اآليات القرآنية يف بيان حالة املستخدم.

ومل تتطرق إىل يشء من املسائل التي ستدرس يف هذا البحث. 

الدراسة الثالثة: النوازل الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الفقــه يف كليــة الرشيعــة بجامعــة اإلمــام 

حممــد بــن ســعود اإلســالمية، مــن إعــداد الباحثــة: حصــة بنــت عبدالرمحــن الرفيــق.

وهذه الرسالة مل تتضمن أيا من مسائل البحث أيضا، وأقرب ما جاء فيها: 

1- استخدام القرآن يف الوسائل التعليمية والرتفيهية واإلعالمية.
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2- إنشاء معرفات بالقرآن يف املواقع اإللكرتونية. 

الدراسة الرابعة: النوازل الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الدراســات اإلســالمية يف جامعــة امللــك 

ســعود، مــن إعــداد الباحــث: خليفــة بــن عبدالرمحــن املبــارك. 

ــم يف  ــرآن الكري ــتامل الق ــا: اش ــا ورد فيه ــرب م ــث، وأق ــائل البح ــن مس ــدة ع ــالة بعي ــي رس وه

ــات.  ــات والدعاي اإلعالن

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تظهر أمهية املوضوع وأسباب اختياره فيام يأيت:

ــناب،  ــج الس ــرآن يف برنام ــتعامل الق ــة باس ــائل املتعلق ــكام املس ــة أح ــاس إىل معرف ــة الن 1- حاج

ــرة عــدد مســتخدمي برنامــج )الســناب(.  الســيام مــع كث

2- قصــور الدراســات الســابقة املتعلقــة باملوضــوع، وعــدم وجــود دراســة علميــة متخصصــة يف 

املســائل التــي اشــتمل عليهــا هــذا البحــث.

 أهداف املوضوع: 

1- بيان األحكام الرشعية املتعلقة باستخدام القرآن الكريم يف برنامج )السناب(. 

ــوازل  ــة والن ــورات التقني ــط بالتط ــي ترتب ــة الت ــوث املتخصص ــة بالبح ــة الفقهي ــة املكتب 2- خدم

ــة.  الفقهي
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

 منهج البحث: 

ــع اإلجــراءات وفــق النقــاط  ــي، وأتب سأســر - إن شــاء اهلل - وفــق املنهــج االســتقرائي التحلي

اآلتيــة: 

1- أقترص عىل املذاهب الفقهية األربعة.

2- أنقل األقوال من كتب أهل املذهب نفسه. 

3- أذكر أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما جياب عليها. 

4- أذكر القول الراجح، مع بيان سبب الرتجيح. 

5- أذكر سبب اخلالف - إن وجد - . 

6- أعتمد عىل املصادر واملراجع األصيلة يف التحرير والتوثيق واجلمع. 

7- أرقم اآليات؛ بذكر اسم السورة ورقم اآلية. 

8- أخرج األحاديث النبوية واآلثار من مصادرها، وأبّي ما ذكره أهل االختصاص يف درجتها 

واحلكم عليها إن مل تكن يف الصحيحي، فإن كانت يف الصحيحي أو يف أحدمها اكتفيت بتخرجيه منه. 

9- أضع خامتة للبحث تعطي فكرة عام تضمنه البحث من نتائج. 

10- أتبع البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها.

 تقسيامت البحث: 

سأتناول موضوع الدراسة يف: متهيد، وأربعة مباحث، وخامتة: 

ناب " وطريقته  . 1 متهيد يف مفهوم برنامج " السِّ
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ويتضمن املطالب اآلتية: 

ناب - املطلب األول: تعريف السِّ

ناب  - املطلب الثاين: مفهوم برنامج السِّ

ناب  - املطلب الثالث: كيفية استعامل برنامج السِّ

املبحث األول: وضع القرآن الكريم يف فواصل قصص املستخدمني حثًا عىل عمل خريي.. 2

املبحث الثاين: وضع القرآن الكريم بني قصص املستخدمني للدعاية التجارية.. 	

وفيهام ثالثة مطالب: 

املطلب األول: صورة املسألة.  -

املطلب الثاين: حكم املسألة.  -

املطلب الثالث: أدلة املسألة.  -

املبحث الثالث: وضع القرآن الكريم يف قصص املستخدمني.. 	

وفيه أربعة مطالب:  

املطلب األول: صورة املسألة.  -

املطلب الثاين: حكم املسألة.  -

املطلب الثالث: أدلة املسألة.  -

املطلب الرابع: الرتجيح -

ناب بآيات قرآنية.. 	 املبحث الرابع: تسمية معرفات برنامج السِّ

وفيه ثالثة مطالب:  
14



ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املطلب األول: صورة املسألة.  -

املطلب الثاين: حكم املسألة.  -

املطلب الثالث: أدلة املسألة.  -

اخلامتة، وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. . 	

املصادر واملراجع. 	

واهلل تعــاىل أســأل أن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه وقارئــه، وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل 

ــه أمجعني. ــه وصحب آل
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ناب ( وطريقته متهيد يف مفهوم برنامج ) السِّ

وفيه مطالب:

ناب   املطلب األول: تعريف السِّ

 .)Chat( و )Snap( :مركب من كلمتني، مها )chat Snap( لفظ أجنبي )السناب شات(

فكلمة )Snap( تدل عىل: الفجاءة، والقرص، والسهولة، والسخرية، واالقتطاع)1(.  

بينام كلمة )Chat( تدل عىل: املحادثة، واحلديث العفوي الذي ال تكلف فيه)2(. 

وقــد جــاء قــرار جممــع اللغــة العربيــة االفــرتايض يف مكــة املكرمــة بتعريــب هــذا املصطلــح بـــ: 

ــناب()3()4(.  )السِّ

ناب   املطلب الثاين: مفهوم برنامج السِّ

هــو أحــد برامــج التواصــل االجتامعــي احلديثــة، بــدأ اســتعامله عــام )2013م( ثــم توســع هــذا 

االســتعامل يف خمتلــف أنحــاء العــامل حتــى بلــغ عــدد مســتخدمي الربنامــج يف عــام )2019م( أكثــر من 

ــًا،  ــه مــا يقــارب )9( مليــون حســاب نشــط يومي )200( مليــون مســتخدم، واحلســابات النشــطة في

)1( ينظر: موقع معجم أكسفورد 

https://2u.pw/CyKz9
)2( ينظر: املوقع السابق

https://2u.pw/9CbU7
ناب( فقط. )3( وبناء عىل هذا التعريب؛ فقد ارتأيت أن يكون عنوان هذا البحث ومباحثه مقترصًا عىل )السِّ

)4( ينظر: موقع جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية 

https://2u.pw/N0KIl
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

وصاحــب هــذا االرتفــاع أن أصبــح التطبيــق يف املركــز األول يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ إذ بلــغ 

عــدد مســتخدمي الربنامــج يف اململكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن )16( مليــون مســتخدم، منهــم 

ــة  ــة العربي ــات إىل أن اململك ــض اإلحصائي ــارت بع ــًا، وأش ــل يومي ــتخدم متفاع ــون مس )2.8( ملي

الســعودية تــأيت يف املركــز الثــاين عامليــًا مــن حيــث نشــاط املســتخدمني اليومــي.

ويتيــح الربنامــج ملســتخدميه متابعــة مــن يشــاؤون، وال زال الربنامــج يتلقــى حتديثــات مســتمرة 

هبــدف تطويــره، وزيــادة عــدد مســتخدميه، واملحافظــة عــىل جاذبيتــه )1(.

 املطلب الثالث: كيفية استعامل برنامج السناب شات

يقــوم الربنامــج عــىل مشــاركة اللحظــات احليــة مــع املســتخدمني اآلخريــن مــن خــالل: الصــوت 

أو الصــورة الثابتــة أو املتحركــة أو اجلمــع بينهــا، وُيشــارك املســتخدم هــذا الــيء مــع غــريه داخــل 

الربنامــج، وتســمى )قصــة(. 

)1( ينظــر: اســتخدام تطبيــق ســناب شــات مصــدرًا لألخبــار باعتبــاره وســيلة مــن وســائل التواصــل االجتامعــي: قــراءة حتليليــة للوضع 
الراهــن واملســتقبيل، ألمــل البدنــة وهديــل أبــا اخليــل، )ص52( فــام بعدها.

واملواقع اآلتية: 

https://cutt.us/fOuy2مـــدونة إعـــالنـــات سنــاب شــــــــات 

https://cutt.us/Wiw1Yتنمية أعاملك باستخدام إعالنات سنـاب شات 

https://alqarar.sa/3063دراسة سناب شات بني االستخدام واالستغالل

https://2u.pw/PywGjدراسة عن السناب شات يف صحيفة عكــــاظ 

https://cutt.us/og1w1أرقــــــــــام 

https://cutt.us/NgSsjويكـــيــبــديا

خرب سناب شات حيظى بأكرب نمو للمستخدمني اليوميني والعدد يقرتب 
من 00	 مليون

https://cutt.us/a4hUR
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وأقــى مــدة للقطــة الواحــدة فيــه )10( ثــوان، يرســلها املســتخدم إمــا لقائمــة خمصصــة لديــه أو 

لعمــوم الذيــن يتابعــون حســابه، وتبقــى ظاهــرة ملــدة )24( ســاعة، ثــم تــزول؛ فالربنامــج يقــوم عــىل 

املشــاركة الوقتيــة وزواهلــا بشــكل آيل إال أن حتفــظ مــن خــالل برنامــج آخــر.

كــام أن الربنامــج يتيــح رؤيــة هــذه املشــاركة أكثــر مــن مــرة خــالل )24( ســاعة مــن وضعهــا إذا 

كانــت موضوعــة يف قصــة املســتخدم داخــل التطبيــق، بخــالف مــا لــو وضعــت عــىل شــكل رســالة 

خاصــة أو مشــاركة يف املجموعــات فإهنــا ختتفــي بمجــرد املشــاهدة.

والربنامــج جمــاين مــن جهــة حتميلــه واالســتفادة مــن خدماتــه األساســية، وحيصــل عــىل األربــاح 

مــن خــالل بعــض اخلدمــات املســاندة التــي يقدمهــا، مثــل: 

• بيع اإلعالنات، وهذه اإلعالنات تظهر ملستخدمي الربنامج بني قصص املستخدمني.

• بيع اإلحصائيات واملعلومات. 

• بيع املنتوجات، مثل: نظارة السناب.

• اشرتاكات القنوات املتخصصة التي تظهر للمستخدمني

ومــن االســتخدامات أيضــًا: خدمــة استكشــاف املحتــوى الصحفــي )منصــة اكتشــف( والتــي 

تبــث األخبــار مــن مصــادر إخباريــة متنوعــة حــول العــامل. 

ــوات  ــور، واألص ــىل الص ــل ع ــل: التعدي ــة، مث ــات متنوع ــدم خدم ــه يق ــت نفس ــو يف الوق وه

ــة  ــت، وإضاف ــًا كان ــاركة أي ــىل املش ــة ع ــن الكتاب ــام يمك ــك، ك ــة لذل ــر املخصص ــتخدام الفالت باس

ــا. ــورة - عليه ــًا أو ص ــات - صوت اخللفي

ــاح  ــدرت أرب ــى ق ــات، حت ــع اإلعالن ــالل بي ــن خ ــج م ــل للربنام ــي تص ــرادات الت ــة اإلي وعام

ــار دوالر.  ــام )2019م( بـــ: )1.72( ملي ــة ع الرشك

18



ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

أمــا مســتخدمو الربنامــج فإنــه يــدر عليهــم دخــاًل مــن خــالل اإلعــالن والتســويق للمنتوجــات، 

الســيام املشــاهري الذيــن حيظــون بمتابعــة عاليــة )1(.

)1( ينظــر: آراء طلبــة جامعــة الكويــت مــن مســتخدمي ســناب شــات حــول إســهاماته يف اجلوانــب االجتامعيــة والتعليميــة وعالقتــه 
ببعــض املتغــريات، لنجــالء العازمــي، )ص18( فــام بعدهــا؛ واســتخدام تطبيــق ســناب تشــات مصــدرًا لألخبــار باعتبــاره وســيلة مــن 

وســائل التواصــل االجتامعــي قــراءة حتليليــة للوضــع الراهــن واملســتقبيل، ألمــل البدنــة وهديــل أبــا اخليــل ، )ص22( فــام بعدهــا.
واملواقع اآلتية: 

)snapchat( كيفية استخدامhttps://cutt.us/SiCeW
)Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts)https://cutt.us/U5T8W
)How Snapchat Makes Money)https://cutt.us/PN7Qq

https://cutt.us/PD80Tكيف يتم ربح األموال من سناب شات ؟ 
Is Snap Stock A Buy Right Now?https://cutt.us/KCVBj
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املبحث األول:
وضع القرآن الكريم يف فواصل قصص املستخدمني حثًا عىل عمل خريي

 املطلب األول: صورة املسألة 

ــة  ــم يف مقدم ــرآن الكري ــع الق ــريي إىل وض ــل خ ــوة إىل عم ــد الدع ــات عن ــض اجله ــد بع تعم

إعالناهتــا؛ تذكــريًا بفضــل العمــل وبيــان األجــر املرتتــب عليــه، ومــن هــذه املســألة: مــا تفعلــه مــن 

ــاء املســاجد، أو  ــه أو بن ترتيــل اآليــات القرآنيــة يف إعــالن حيــث عــىل التــربع لتعلــم القــرآن وتعليمي

ــك؟  ــم ذل ــام حك ــج، ف ــتخدمي الربنام ــص مس ــني قص ــرد ب ــك، ي ــو ذل ــام، ونح ــة األيت رعاي

 املطلب الثاين: حكم املسألة 

ــرض  ــة ع ــناب وكيفي ــج الس ــة برنام ــة طبيع ــي معرف ــألة ينبغ ــذه املس ــم ه ــول إىل حك للوص

ــع.  ــىل الواق ــًا ع ــم مبني ــون احلك ــه، ليك ــات في اإلعالن

ولبيان ذلك: 

فــإن االشــرتاك يف برنامــج الســناب لعمــوم املســتخدمني جمــاين، وال يرتتــب عليــه أي تكاليــف 

يتحملهــا املســتخدم، وحتــى يتوفــر إيــراد للرشكــة املشــغلة للربنامــج لتغطيــة التكاليــف التشــغيلية؛ 

فإهنــا تعمــد إىل وضــع اإلعالنــات املوجهــة بــني قصــص املســتخدمني، وتكــون بتكلفــة ماليــة، يعــود 

ريعهــا للربنامــج، وهــذه الفواصــل اإلعالنيــة تكــون وفقــًا الختيــار املعلــن وبحســب تســعرية معينــة 

ــتخدم  ــالين ملس ــل اإلع ــر الفاص ــام يظه ــه، ورب ــل ووقت ــدة الفاص ــتهدفة، وم ــة املس ــبة للرشحي مناس

الربنامــج وهــو غــري مهتــم بــه وبمحتــواه، وربــام كان  الفاصــل بــني قصتــني ليــس بينهــام أي ترابــط. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

ــتعامل  ــواز اس ــدم ج ــم - ع ــر يل - واهلل أعل ــذي يظه ــإن ال ــالن ف ــع اإلع ــًا لواق ــه، وتبع وعلي

ــط  ــن ضب ــج، إذ ال يمك ــتخدمي الربنام ــص مس ــني قص ــم ب ــرآن الكري ــىل الق ــتملة ع ــل املش الفواص

الفاصــل اإلعــالين للقــرآن الكريــم بــني قصــص املســتخدمني، فقــد يظهــر بــني قصــص تشــتمل عــىل 

ــه  ــم حق ــرآن الكري ــة، والق ــور املحرم ــني الص ــاين، أو ب ــيقى واألغ ــل: املوس ــات، مث ــرات وحمرم منك

ــا  ــص وتواليه ــط القص ــكان ضب ــدم إم ــع ع ــى، وم ــًا أو معن ــس حس ــن أن يدن ــان ع ــرتم، ويص أن حي

ــاًم بنســبة كبــرية، وقــد قــال أعضــاء  ومــا يــرد مــن إعالنــات بينهــا يكــون احتــامل هــذه املفســدة قائ

ــة الســعودية عــن مســألة مشــاهبة)1(:                        ــاء يف اململكــة العربي ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي اللجن

ــزاح  ــزل أو م ــه هب ــن خلط ــه م ــق ب ــام ال يلي ــه ع ــه وصيانت ــب احرتام ــم كالم اهلل؛ فيج ــرآن الكري )الق

ــا()2(. ــه أو يتبعه ــبق تالوت يس

 املطلب الثالث: أدلة املسألة 

مل أقف عىل دليل خاص هبذه املسألة، إال أنه يمكن أن يستدل عليها بأدلة، منها: 

أوالً: ما ُحكي من إمجاع العلامء - X- عىل حتريم ابتذال القرآن الكريم وامتهانه. 

قــال النــووي -  - : "أمجــع املســلمون عــىل وجــوب تعظيــم القــرآن العزيــز عــىل اإلطالق، 

ــه وصيانته" )3(. وتنزهي

وقد اتفقت املذاهب الفقهية عىل ذلك؛ فقال الكاساين   : "...إن تعظيم القرآن واجب" )4(. 

)1( وهي: وضع القرآن الكريم يف االنتظار يف اهلاتف. 
)2( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )85/4(.

)3( التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، )ص97(. 
وينظر: املجموع، للنووي، )170/2(؛ واآلداب الرعية، البن مفلح، )286/2(. 

)4( بدائع الصنائع، للكاساين، )33/1(.
وينظر: تبيني احلقائق، للزيلعي، )58/1(؛ وحاشية ابن عابدين، البن عابدين، )546/1(.
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ــال:                         ــم، فق ــرآن الكري ــم الق ــىل رضورة تعظي ــدل ع ــام ي ــاءت ب ــة ج ــوص الرشعي ــام أن النص ك

ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں   ژ   :   C

ژ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ژ ]األنبيــاء: 50[. ں  ڻ    ژ  ]فصلــت: 41 - 42[ ، وقــال : 

ووضع القرآن الكريم بني قصص املستخدمني ُينايف تعظيمه من أوجه متعددة، منها: 

ــربج أو  ــاء، أو الت ــيقى والغن ــل: املوس ــبه؛ مث ــام ال يناس ــع ب ــبق أو يتب ــد يس ــه ق ــه األول: أن الوج

الســفور، أو الــكالم الفاحــش البــذيء، الســيام أن هــذه األمــور ال يتحكــم فيهــا الواضــع أو املســتمع، 

وإنــام هــي تلقائيــة مــن الربنامــج نفســه. 

الوجــه الثــاين: أن املســتمع قــد ال يكــون يف حــال تناســب ســامع القــرآن الكريــم، فقــد يكــون  -

يف موضــع ال يليــق.

الوجــه الثالــث: أن اســتعامل القــرآن الكريــم يف هــذه الوســيلة يضعــف هيبتــه يف النفــوس،  -

فبتكــرر اســتعامله وظهــوره بــني قصــص املســتخدمني يصبــح أمــرًا مألوفــًا متكــررًا. 

الوجــه الرابــع: أن وضــع القــرآن الكريــم بــني قصــص املســتخدمني قــد يــؤدي إىل الضجــر  -

واســتثقال التــالوة، الســيام وأن هــذه املقاطــع تتكــرر - يف الغالــب - بــني القصــص، فربــام 

ضجــر مــن اســتامع القــرآن الكريــم أو متلمــل منــه، أو قطعــه، أو تلفــظ بألفــاظ ال تليــق بــه)1(.

ــاس،  ــع الن ــواق وجمام ــم يف األس ــرآن الكري ــوت بالق ــع الص ــىل رف ــوي ع ــاس األول ــًا: القي ثاني

بجامــع أن كال املوطنــني موطــن لغــط وعــدم احــرتام للقــرآن الكريــم، فــإذا كان رفــع الصــوت بقــراءة 

القــرآن يف األســواق وجمامــع النــاس حمرمــًا مــع أنــه ال يصحــب باملحرمــات، فمــن بــاب أوىل أن حيــرم 

إذا وااله أمــور حمرمــة، أو مشــتبهة، أو متوقعــة. 

)1( ينظر: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، )433/6(.
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

ــن  ــواق، وال يف مواط ــرأه يف األس ــه: أن ال يق ــن حرمت ــذي -  - : "وم ــم الرتم ــال احلكي ق

اللغــط واللغــو وجممــع الســفهاء؛ قــال اهلل تعــاىل: ژ گ  گ  گ      گ  ڳ  ژ  ]الفرقــان: 72[ هــذا إذا مــر 

بنفســه، فكيــف إذا مــر بالقــرآن الكريــم؟ " )1(.

ــور  ــن أم ــرآن م ــرتام الق ــه: اح ــر ب ــد األم ــه ويتأك ــى ب ــا يعتن ــووي -  - : "ومم ــال الن وق

ــاب الضحــك، واللغــط،  ــد يتســاهل فيهــا بعــض الغافلــني القارئــني جمتمعــني، فمــن ذلــك: اجتن ق

ــه" )2(.  ــر إلي ــًا يضط ــراءة إال كالم ــالل الق ــث يف خ واحلدي

ــري  ــن غ ــرآن م ــالوة الق ــع ت ــاء - X- لقط ــة الفقه ــىل كراهي ــوي ع ــاس األول ــًا: القي ثالث

حاجــة)3(، وقــد قــال اهلل تعــاىل: ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ  ]األعــراف: 204[ ، 

وكان ابــن عمــر   إذا قــرأ القــرآن مل يتكلــم حتــى يفــرغ منــه)4( فمــن بــاب أوىل إذا كان قطعــًا 

لغــري حاجــة ويف موطــن مبتــذل فالكراهــة أشــد. 

ــرت،  ــه للب ــد يعرض ــتخدمني ق ــص املس ــني قص ــم ب ــرآن الكري ــع الق ــإن وض ــه ف ــت نفس ويف الوق

وإفســاد املعــاين، قــال ابــن أيب اهلذيــل: "كانــوا يكرهــون أن يقــرؤوا بعــض اآليــة ويدعــوا بعضهــا" )5(. 

)1( نوادر األصول، )256/3(. 
)2( التبيان يف آداب محلة القرآن، )ص92(.

ــوم  ــوم القــرآن، للزركــي، )464/1(؛ واإلتقــان يف عل ــامن، للبيهقــي، )229/2(؛ والربهــان يف عل )3( ينظــر: املنهــاج يف شــعب اإلي
ــيوطي، )377/1(.  ــرآن، للس الق

)4( أخرجه: البخاري يف صحيحه، يف كتاب: التفسري، تفسري سورة البقرة )1645/4( ح)4253(. 
ــيبة يف  ــن أيب ش ــرآن )ص189(؛  واب ــل الق ــالم يف فضائ ــن س ــم ب ــه القاس ــي. فأخرج ــيبة، والبيهق ــن أيب ش ــم، واب ــه: القاس )5( أخرج
ــن أيب  ــة ويــرتك بعضهــا )151/6( ح )30264(؛ واب ــْن كــره أن يقــرأ بعــض اآلي ــاب: َم ــل القــرآن، ب ــاب: فضائ مصنفــه، يف كت
ــا )151/6( ح)30264(؛  ــرتك بعضه ــة وي ــض اآلي ــرأ بع ــره أن يق ــْن ك ــاب: َم ــرآن، ب ــل الق ــاب: فضائ ــه، يف كت ــيبة يف مصنف ش

ــاس )457/3(  ح)1949(.  ــة الن ــرآن بمكامل ــع الق ــة قط ــل: يف كراهي ــرآن، فص ــم الق ــامن، يف تعظي ــعب اإلي ــي يف ش والبيهق
ــة".  ــه الصحاب ــد ب ــوا( يري ــه: )كان ــري، وقول ــل تابعــي كب ــن اهلذي ــح، واب ــال طاهــر الدمشــقي ـ  ـ : "وهــذا إســناد صحي ق

ــر، )848/2( ــه النظ توجي
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رابعــًا: أن القــرآن الكريــم مــن شــعائر اهلل، وقــد جــاء النــص باحلــث عــىل تعظيــم شــعائر اهلل، 

قــال اهلل تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ        ژ ]احلــج: 32[ ، قــال شــيخ اإلســالم ابــن 

تيميــة -  - : "جيــب مــن احرتامــه وتعظيمــه مــا ال جيــب لغــريه، حتــى ينهــى أن يمــس القــرآن 

ــات  ــم حرم ــن تعظي ــك م ــيام أن يف ذل ــدث، الس ــع احل ــًا م ــم بعض ــس بعضه ــاس يم ــر، والن إال طاه

ــم،  ــه عظي ــرآن بأن ــف الق ــام أن اهلل - E - وص ــك" )1(، ك ــري ذل ــس يف غ ــا لي ــعائره م اهلل وش

ــل يف  ــه للتداخ ــك أن يف تعريض ــر: 87[، وال ش ــال: ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ     ژ ]احلج فق

قصــص الســناب املختلفــة عــدم تقديــر واحــرتام لــه؛ إذ كيــف يكــون القــرآن بــني مــا ال يليــق ســواء 

أكان مســموعًا أم مرئيــًا، وقــد قــال عمــر بــن اخلطــاب -   - : "عظِّمــوا كتــاب اهلل" )2(، وقــال 

النخعــي -  - : " كانــوا يكرهــون أن يصغــروا املصحــف، وكان يقــال: عظمــوا كتــاب اهلل" )3(؛ 

فــإذا كان هــذا كلــه يف اإلطــالق املجــرد مــع بقــاء التعظيــم واالحــرتام لــه، فكيــف بوضعــه مــع مــاال 

يليــق. 

ــوص؛  ــن نص ــه م ــام تضمن ــل ب ــر والعم ــم: التدب ــرآن الكري ــزال الق ــن إن ــة م ــًا: أن الغاي خامس

ليصلــح القلــب والعمــل، فقــد قــال اهلل تعــاىل: ژ ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  

خت  مت  ىت  يت  ژ  ]طــه: 113[، وقولــه - C - : ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چژ  

]ص: 29[ ، وقولــه - تقدســت أســامؤه - : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   ژ  ]النــور: 1[ ، 

واســتعامله يف هــذا املوطــن ال حيقــق هــذا الغــرض. 

)1( الفتاوى الكربى، )207/1(. 
)2( أخرجــه: القاســم بــن ســالم، واألصبهــاين.  فأخرجــه القاســم بــن ســالم يف فضائــل القــرآن، يف مجــاع أبــواب املصاحــف، بــاب: 
ــاء، )230/4(؛  ــة األولي ــاين يف حلي ــا )ص298(؛ واألصبه ــن صغره ــره م ــا ويك ــن عظمه ــتحب م ــا يس ــف وم ــاب املصاح ُكّت

ــيوطي، )738/15(. ــري، للس ــع الكب ــدي، )332/2(؛ واجلام ــي اهلن ــامل، للمتق ــز الع ــر: كن وانظ
  وإسناده صحيح. 

)3( أخرجه: أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء، )230/4(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

سادســًا: أن القــرآن كالم اهللـ  Dـ  وقــد أمر باإلنصات له، فقــال: ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ــه.  ــذا األدب مع ــايف ه ــن ين ــذا املوط ــرآن يف ه ــع الق ــراف: 204[ ، ووض ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  ]األع

ــه،  ــارئ نفس ــق بالق ــى، تتعل ــن آداب تراع ــامء - X- م ــض العل ــه بع ــار إلي ــا أش ــابعًا: م س

أو بطريقــة أدائــه، أو باملصحــف نفســه)1(، ومــن ذلــك: املنــع مــن قــول - مثــاًل - : )مصيحــف(، أو 

 :  االتــكاء عــىل املصحــف)2( أو توســده)3( أو وضــع يشء فوقــه)4(، وقــال ســعيد بــن املســيب

"ال تقولــوا مصيحــف وال مســيجد؛ مــا كان هلل فهــو عظيــم حســن مجيــل" )5(؛ فــإذا كان املنــع مــن هــذه 

األشــياء احلســية، فمــن بــاب أوىل املنــع مــن األشــياء املعنويــة؛ ألهنــا أخفــى وال يوجــد مــا يــدل عليهــا . 

ثامنــًا: أنــه إذا وقــع اخلــالف يف مــس القــرآن للمحــدث حدثــًا أصغــر)6( فمــن بــاب أوىل أن يصان 

القــرآن الكريــم عــن أن يكــون يف مواطــن غــري مناســبة ال تليــق بــه. 

 :E  وال يقــال بــأن وضــع القــرآن الكريــم يف هــذه الربامــج يــراد بــه التذكــري، كام قــال اهلل

ــال: ژ ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ  ]ق: 45[ ، وق

)1( ينظــر: نــوادر األصــول، للرتمــذي، )253/3( فــام بعدهــا؛ واملصاحــف البــن أيب داود، )ص307(؛ واملنهــاج يف شــعب اإليــامن، 
للبيهقــي،)210/2(؛ وشــعب اإليــامن، للبيهقــي، )327/3(؛ والتبيــان يف آداب محلــة القــرآن، للنــووي، )ص164(؛ والربهــان يف 

علــوم القــرآن، للزركــي، )449/1(؛ واإلتقــان يف علــوم القــرآن، للســيوطي، )167/4(.
)2( ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )29/1(؛ واآلداب الرعية، البن مفلح، )297/2(. 

)3( ينظــر: التبيــان يف آداب محلــة القــرآن، للنــووي، )ص232(؛ والربهــان يف علــوم القــرآن، للزركــي، )107/2(؛ والفتــاوى احلديثية، 
للهيتمــي، )ص163(؛ واملغنــي، البن قدامــة، )150/3(.

)4( ينظر: نوادر األصول، للرتمذي، )254/3(؛ وشعب اإليامن، للبيهقي، )329/3(؛ والفتاوى احلديثية، للهيتمي، )ص164(.
ــعد يف  ــن س ــاء، )173/2(؛ واب ــة األولي ــم يف حلي ــو نعي ــه: أب ــي. فأخرج ــعد، والذهب ــن س ــاين، واب ــم األصبه ــو نعي ــه: أب )5( أخرج

ــالء، )338/4(. ــالم النب ــري أع ــي يف س ــات، )137/5(؛ والذهب الطبق
)6( فقد اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني: 
القول األول: حرمة مس املحدث للمصحف. 

وهذا القول قال به مجهور العلامء من املذاهب األربعة. 
القول الثاين: جواز مس املحدث للمصحف.

وهذا القول قال به: ابن حزم وبعض أتباع املذاهب األربعة. 
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاين، )33/1(؛ ومواهــب اجلليــل، للحطــاب، )303/1(؛ واملجمــوع، للنــووي، )67/2(؛ ورشح 

منتهــى اإلرادات، للفتوحــي، )77/1(؛ واملحــىل، البــن حــزم، )97/1(.
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ــري  ــو غ ــم، وه ــرآن الكري ــان الق ــن امته ــن م ــرشوط باألم ــري م ــراف: 2[ ؛ ألن التذك ٺژ  ]األع

متحقــق يف هــذا الربنامــج؛ ملــا ذكــر يف توصيــف املســألة، والقاعــدة الرشعيــة أن )درء املفاســد مقــدم 

عــىل جلــب املصالــح()1(. 

ــم ،  ــن نجي ــر، الب ــباه والنظائ ــطها: األش ــر يف بس ــدة: )ال رضر وال رضار(؛ ينظ ــن قاع ــة ع ــه، واملتفرع ــد الفق ــدى قواع ــذه إح )1( ه
)ص90(؛ وترتيــب الــآىلء، لناظــر زاده، )691/2(؛ وجملــة األحــكام مــع رشحهــا درر احلــكام، )37/1(؛ واألشــباه والنظائــر، البــن 
الســبكي، )105/1(؛ واألشــباه والنظائــر، للســيوطي، )217/1(؛ ورشح الكوكــب املنــري، للفتوحــي، )447/4(؛ والوجيــز يف إيضــاح 

قواعــد الفقــه الكليــة، للبورنــو، )ص265(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املبحث الثاين:
وضع القرآن الكريم بني قصص املستخدمني للدعاية التجارية

 املطلب األول: صورة املسألة 

املقصــود هبــذه املســألة أن يوجــد نشــاط جتــاري يتعلــق بــيء قــد ذكــر يف القــرآن الكريــم، فيقــوم 

ــاًل، كأن  ــرآين مرت ــص الق ــه الن ــه ويضمن ــة ل ــالين دعاي ــع إع ــل مقط ــويق بعم ــرض التس ــر لغ التاج

ــه E: ژ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ــر قول ــل، فيذك ــن العس ــالن ع ــون اإلع يك

ہہ  ژ   ]النحــل: 69[ ، أو يريــد التســويق حلملــة حــج أو عمــرة، فيذكــر قــول اهلل تعــاىل: ژ ڎ  ڈ  ڈ  

ــور.  ــن الص ــك م ــو ذل ــج: 27[، ونح ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گژ  ]احل

 املطلب الثاين: حكم املسألة

مل أقــف عــىل حكــم هلــذه املســألة عنــد الفقهــاء املعارصيــن، وإن وجــدت بعــض الفتــاوى التــي 

تتعلــق بحكــم اســتعامل القــرآن الكريــم يف الدعايــة، فقــد أفتــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 

واإلفتــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية باملنــع مــن ذلــك فقالــت: "ال جيــوز اســتعامل القــرآن الكريــم 

لرتويــج الســلع واإلعالنــات والدعايــات وغريهــا")1(، وبمثــل ذلــك أفتــت دار اإلفتــاء املرصيــة)2(.

ومــن بــاب أوىل إذا قيــل باملنــع مــن اســتعامل القــرآن الكريــم يف اإلعالنــات التجاريــة أن يقــال 

ــم  ــرآن الكري ــذال للق ــان واالبت ــون االمته ــج؛ لك ــتخدمي الربنام ــص مس ــني قص ــك ب ــن ذل ــع م باملن

أشــد وأظهــر. 

)1( فتاوى اللجنة الدائمة ـ املجموعة الثانية )30/3(.
https://cutt.us/gIe1r :2( كام يف الفتوى رقم )75416(، وهي منشورة عىل موقع صحيفة األهرام عىل الرابط(
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 املطلب الثالث: أدلة املسألة 

مل أقف عىل استدالل خاص هلذه املسألة، إال أنه يمكن االستدالل هلا بجملة من األدلة، منها: 

أوالً: مــا ســبق مــن أدلــة يف املبحــث األول تــدل عــىل وجــوب تعظيــم القــرآن الكريــم، واملنــع 

مــن ابتذالــه، وكــون الغايــة مــن إنزالــه: القــراءة والعمــل. 

ــى اهلل  ــة هن ــذه اآلي ــي ه ــرة: 41[ ، فف ــاىل: ژ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ژ    ]البق ــه تع ــًا: قول ثاني

ــة حمــاًل للــرشاء، ويدخــل يف عمــوم هــذا النهــي: النهــي  E  عــن أن تكــون اآليــات القرآني

عــن اســتعامهلا يف اإلعــالن. 

ــه، وال  ــوا عن ــه، وال جتف ــوا في ــرآن، وال تغل ــرؤوا الق ــي - H -: »اق ــول النب ــًا: ق ثالث

تأكلــوا بــه، وال تســتكثروا بــه« )1(، فالنبــي  H  هنى عــن األكل بالقــرآن، ويدخــل يف عمومه: 

اســتعامله يف الدعايــة واإلعــالن. 

ــال  ــا، ق ــور الدني ــم يف أم ــرآن الكري ــن الق ــأول يشء م ــوا ت ــامء - X- كره ــًا: أن العل رابع

القرطبــي -  - : " ... عــن إبراهيــم قــال: كان يكــره أن يتــأول يشء مــن القــرآن عندمــا يعــرض 

لــه يشء مــن أمــر الدنيــا، والتأويــل مثــل: قولــك للرجــل إذا جــاءك: ژ ک  گ  گ  گ  ژ   ]طــه: 40[  ، 

ومثــل قولــه تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ژ   ]احلاقــة: 24[  هــذا عنــد حضــور الطعــام 

وأشــباه هــذا" )2(. 

)1( أخرجــه: اإلمــام أمحــد - واللفــظ لــه - ، وأبــو يعــىل، والطــرباين، والطحــاوي مــن حديــث عبدالرمحــن بــن شــبل. ينظــر: مســند 
اإلمــام أمحــد، )288/24( ح)15529( و )439/24( ح)15668(؛ وأبــو يعــىل يف مســنده )88/3(، ح)1518(؛ والطــرباين يف 
املعجــم األوســط، )86/3( ح)2574(؛ والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار، يف كتــاب: النــكاح، بــاب: التزويــج عــىل ســورة مــن 

ــار )109/11( ح)4332(.  القــرآن )18/3( ح)4296(، ويف رشح مشــكل اآلث
واحلديــث: صححــه اهليثمــي، واأللبــاين، وحمققــو املســند، وحمقــق مســند أيب يعــىل. ينظــر: جممــع الزوائــد، للهيثمــي، )73/4(، 

والسلســلة الصحيحــة، لأللبــاين، )157/7(؛ وقــوى ســنده ابــن حجــر. ينظــر: فتــح البــاري، )101/9(.
)2( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )29/1(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املبحث الثالث:
وضع القرآن الكريم يف قصص املستخدمني

 

 املطلب األول: صورة املسألة 

يقــوم بعــض مســتخدمي الســناب بوضع القــرآن الكريــم إما تــالوة مبــارشة أو مســجلة بالصوت 

أو بالصــوت والصــورة أو وضــع صفحــة مــن القــرآن الكريــم أو آيــة منــه يف قصتهــم يف الربنامــج إمــا 

ــوم اجلمعــة، أو احلــث عــىل الــورد  ــه أو قــراءة ســورة الكهــف يف ي التذكــري بالقــرآن الكريــم وقراءت

اليومــي، أو اإلعجــاب بصــوت قــارئ، أو ترغيبــًا وترهيبــًا.

ــه أو ينتقــل إىل  وهــذا املقطــع الــذي يعرضــه املســتخدم قــد يعــرض بــني مــا ال يليــق مــن قصت

إعــالن جتــاري الحــق لــه متضمــن ملــا ال يناســب للقــرآن الكريــم، أو إىل قصــة مســتخدم آخــر مبارشة 

دون أن يشــعر املتابــع هلــذه القصــة باالنتقــال، ودون أن يــدرك مــا يف القصــة التاليــة. 

 املطلب الثاين: حكم املسألة 

الذي يظهر يل أن هذه املسألة يتجاذهبا اجتاهان: 

االجتــاه األول: القــول باحلرمــة؛ وذلــك صيانــة للقــرآن الكريــم عــن االمتهــان، واالبتــذال بــني 

القصــص املختلفــة للحســابات، فليســت احلســابات عــىل قــدر مــن االلتــزام بالضوابــط الرشعيــة، وال 

يعــرف واضــع القصــة أو املتابــع مــا القصــة التاليــة للنــص القــرآين. 

ــرآن  ــتعامل الق ــة، واس ــياء اإلباح ــل يف األش ــك ألن األص ــواز؛ وذل ــول باجل ــاين: الق ــاه الث االجت

ــم  ــم يف هــذه الصــورة حممــول عــىل القصــد احلســن، هــذا إذا وضــع املســتخدم القــرآن الكري الكري

ــرصف. ــذا الت ــة ه ــك يف حرم ــال ش ــق ف ــا ال يلي ــني م ــه ب ــد وضع ــا إذا تعم ــق، أم ــا يلي ــني م ب
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 املطلب الثالث: أدلة املسألة 

أدلة االجتاه األول: 

يمكــن أن يســتدل عــىل االجتــاه األول القــايض باحلرمــة بــام ســبق ذكــره يف املبحــث األول مــن 

ــه:  ــن إنزال ــة م ــون الغاي ــه، وك ــن ابتذال ــع م ــم، واملن ــرآن الكري ــم الق ــوب تعظي ــىل وج ــدل ع ــة ت أدل

ــه.  القــراءة والعمــل ب

ويمكن أن تناقش هذه األدلة: 

بــأن مــن يتابــع مــن حيرص عــىل عــرض القــرآن الكريــم يف حســابه الغالــب عــىل حاله االســتقامة 

والبعــد عــن االبتــذال، فلــن يظهــر له مــا خيــل بتعظيــم القــرآن ويتســبب يف امتهانه. 

ويمكن أن جياب: 

ــع أو  ــد املتاب ــن قص ــت م ــي ليس ــات الت ــض اإلعالن ــر بع ــد تظه ــك، فق ــليم بذل ــدم التس بع

ــور.  ــع املحظ ــم يق ــن ث ــات، وم ــع اإلعالن ــة يف وض ــارات معين ــىل اعتب ــاء ع ــتخدم، بن املس

أدلة االجتاه الثاين: 

يمكن أن يستدل عىل االجتاه الثاين القايض باجلواز بــ: 

أن األصل يف األشياء اإلباحة)1(، وال ينتقل عن هذا األصل إال بدليل صارف.

ويمكن أن يناقش بـ: 

ــة  أن هــذا األصــل عنــد عــدم املعــارض، وفيــام ذكــر مــن طبيعــة الربنامــج، ومــا ذكــر مــن أدل

ــم وتعظيمــه واحرتامــه مــا ينقــل عــن هــذ األصــل. ــة القــرآن الكري توجــب صيان

ــي،  ــط، للزرك ــر املحي ــي، )342/1(؛ والبح ــص، للجوين ــي، )134/2(؛ والتلخي ــان، للجوين ــر: الربه )1(  ينظ
.)432/3(
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

 املطلب الرابع: الرتجيح

بعــد اســتعراض األصلــني الدالــني عــىل املســألة، ومجعــًا بــني القولــني فــإن األقــرب - واهلل أعلــم 

- إىل القــول باجلــواز بالــرشوط اآلتيــة:  

الرط األول: أن يضع املستخدم تنبيهًا قبل بداية السناب اخلاص باآليات القرآنية.

والغايــة مــن هــذا الــرشط: عــدم إحلــاق املســتخدم بالكراهــة يف التحــول عــن القــرآن الكريــم، 

وقطــع تالوتــه - كــام مــر - )1(.

الرط الثاين: أن يضع املستخدم تنبيها بعد هناية السناب اخلاص باآليات القرآنية.

والغاية من هذا الرشط: صيانة القرآن الكريم عن أن يلحق به يشء مما ال يناسبه. 

الــرط الثالــث: أن يكــون القصــد مــن وضــع القــرآن الكريــم االنتفــاع بــه وبــام تضمنــه، ال جمرد 

الزينــة؛ ألن ذلــك املتوافــق مــع غايــة إنزالــه، وهــي التدبــر والعمــل بــام دل عليــه.  

ــة تامــة املعنــى، فــال ينبغــي وضــع جــزء مــن  الــرط الرابــع: أن يكــون وضــع اآليــات القرآني

ــن  ــاًل ع ــيوطي نق ــال الس ــة، ق ــل الدالل ــري مكتم ــًا غ ــون ناقص ــاه أو يك ــد معن ــرآين ال يفي ــص الق الن

ــد ومل  ــس واح ــة يف نف ــورة أو القص ــرأ الس ــارئ أن يق ــن الق ــا مل يمك ــزري - W - : "مّل ــن اجل اب

جيــز التنفــس بــني كلمتــني حالــة الوصــل بــل ذلــك كالتنفــس يف أثنــاء الكلمــة وجــب حينئــذ اختيــار 

وقــف للتنفــس واالســرتاحة وتعــني ارتضــاء ابتــداء بعــده، وحتتــم أال يكــون ذلــك ممــا حييــل املعنــى 

وال خيــل بالفهــم")2(.

)1( ينظر: املطلب الثالث ـ أدلة املسألة ـ من املبحث األول.
)2( اإلتقان، )283/1(.
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وهبــذا القــول جتتمــع األدلــة وتتحقــق املقاصــد الرشعيــة مــن القــرآن الكريــم، ويزاحــم الــرش 

ــا              ــري هل ــي أش ــج، والت ــم يف الربنام ــرآن الكري ــرتام الق ــدم اح ــة ع ــد مظن ــج، وتبع ــود يف الربنام املوج

ــابقًا )1(. س

 والقاعدة: أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام رضرًا بارتكاب أخفهام)2(.

ويلحــق هبــذه املســألة صــورة أخــرى، وهــي أن ينشــأ حســاب للتــالوات القرآنيــة، وخيصــص 

هلــذا الغــرض، ويأخــذ احلســاب حكــم هــذه املســألة. 

)1( ينظر: املطلب الثالث ـ أدلة املسألة ـ من املبحث األول.
)2( هــذه إحــدى قواعــد الفقــه املتفرعــة عــن قاعــدة: ) ال رضر و ال رضار (، ينظر يف بســطها: األشــباه والنظائــر، البن نجيــم، )ص89(؛ 

وجملــة األحــكام العدلية مــع درر احلــكام، )37/1(؛ والقواعد، للحصنــي، )346/1(؛ واألشــباه والنظائر، للســيوطي، )ص87(.  
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

املبحث الرابع
ناب بآيات قرآنية تسمية معرفات برنامج السِّ

 املطلب األول: صورة املسألة 

ــة  ــا باللغ ــرف إم ــذا املع ــون ه ــاره، ويك ف خيت ــرِّ ــن مع ــه م ــد ل ــج الب ــتخدم يف الربنام كل مس

فــًا عبــارة عــن آيــة قرآنيــة أو جــزء منهــا،  العربيــة، أو باللغــة اإلنجليزيــة، فــإذا وضــع املســتخدم معرِّ

مثــل: أن يكــون معرفــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ژ ]الفرقــان: 58[، ونحــو ذلــك فــام حكــم هــذا؟ 

 املطلب الثاين: حكم املسألة

تنوعــت آراء الباحثــني يف حكــم التســمية باآليــات القرآنيــة أو جزء منهــا يف املعرفــات اإللكرتونية 

ـ عمومــًا ـ عــىل اجتاهني: 

االجتاه األول: إحلاق هذه التسمية بالتسمية باآليات القرآنية. 

وقد أشار له بعض الباحثني)1(. 

 إال أن هــذه التخريــج فيــه نظــر؛ وذلــك ألن الفقهــاء الذيــن تكلمــوا عــن هــذه املســألة، مل يكــن 

مرادهــم بالتســمية مطلقــا باآليــات القرآنيــة، وإنــام ورد حديثهــم عــىل اســمني مهــا: ڤ، وطــه)2(.

)1( ينظر: النوازل الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم، للمبارك، )ص396(. 
)2( قــال ابــن رشــد ـ  ـ :"وســألته أينبغــي ألحــد أن يتســمى بياســني؟، قــال: مــا أراه ينبغــي؛ لقــول اهلل ـ D ـ :      ژڤ  ڤ  
ــه  ــه اســم مــن أســامء اهلل ـ D ـ وإن ــل يف ياســني إن ــن رشــد: "قي ــال حممــد ب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]ڤ: 1 ـ 3[. ق
أقســم بــه وبالقــرآن احلكيــم، وقيــل: إنــه اســم مــن أســامء القــرآن أقســم اهلل بــه ـ أيضــًا ـ عــىل هذيــن القولــني: ال جيــوز ألحــد أن 

ــان والتحصيــل، البــن رشــد، )236/18(.  يتســمى بياســني ..." البي
وقــال النــووي ـ  ـ : "مذهبنــا ومذهــب اجلمهــور: جــواز التســمية بأســامء األنبيــاء واملالئكــة ـ صلــوات اهلل وســالمه عليهــم 
أمجعــني ـ ومل ينقــل فيــه خــالف إال عــن عمــر بــن اخلطــاب ـ   ـ أنــه هنــى عــن التســمية بأســامء األنبيــاء، وعــن احلــرد بــن 

مســكن: أنــه كــره التســمية بأســامء املالئكــة، وعــن مالــك: كراهــة التســمية بجربيــل وياســني". املجمــوع،  )436/8(.
ــاج،  ــي املحت ــك ..". مغن ــًا ملال ــه؛ خالف ــس وط ــاء وي ــة واألنبي ــامء املالئك ــمية بأس ــره التس ــي ـ  ـ : "وال تك ــال الرشبين ق
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االجتاه الثاين: إحلاق هذه التسمية باالقتباس من القرآن الكريم.

وهذا أشار له بعض الباحثني)1(.

وهــو ـ أيضــًا ـ مشــكل؛ ألن حقيقــة االقتبــاس: "تضمــني الشــعر أو النثــر بعــض القــرآن ال عــىل 

أنــه منــه")2(، وهــذا األمــر غــري متحقــق يف تســمية املعرفــات اإللكرتونيــة مــن وجهــني: 

الوجه األول: أنه مل تضمن هذه التسمية شيئًا آخر، بل جمرد نص اآلية. 

الوجــه الثــاين: أن التعريــف اشــتمل عــىل قيــد: )ال عــىل أنــه منــه(، وهــو مــامل يتحقــق يف تســمية 

املعرفــات باآليــات القرآنيــة. 

إال أن الــذي يظهــر يل - واهلل أعلــم - عــدم جــواز تســمية املعرفــات باآليــات القرآنيــة أو بجــزء 

منهــا عنــد إظهــار أهنــا جــزء مــن القــرآن الكريــم. 

ويعضــد هــذا: مــا ذكــره ابــن قدامــة -  - مــن حتريــم جعــل القــرآن الكريــم بــدالً مــن 

ــه،  ــه اســتعامل يف غــري مــا هــو ل ــدالً مــن الــكالم؛ ألن الــكالم، فقــال: "ال جيــوز أن جيعــل القــرآن ب

فأشــبه اســتعامل املصحــف يف التوســد، ونحــوه")3(، وقــول ابــن تيميــة -  - : "وليــس ألحــد 

لقــد                                                                                                                                                                                  حلاجــة:  قــدم  ملــن  القائــل  كقــول   ... لــه  اهلل  أنزلــه  مــا  لغــري  القــرآن  يســتعمل  أن 

ــل: 71[ ،  ــة: ژ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ    ۆ  ژ ]النم ــد اخلصوم ــه عن ــه: 40[ ، وقول ژ   ک  گ  گ  گ  ژ  ]ط

أو:      ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ژ   ]احلــرش: 11[")4(.

.)141/6(
قال برهان الدين ابن مفلح ـ  ـ : "وال يكره بأسامء األنبياء ... وال تكره بجربيل". املبدع، )275/3(. 

وممــا يؤكــد هــذا قــول ابــن القيــم ـ  ـ : "وممــا يمنــع منــه: التســمية بأســامء القــرآن وســوره، مثــل: طــه، ويــس، وحــم". 
ــودود، )ص127(.  ــة امل حتف

)1( انظر: النوازل الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم، للمبارك، )ص397(.
)2( اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، )386/1(.

وينظر: تلخيص املفتاح ـ مع بغية اإليضاح ـ، )688/4(. 
)3( املغني، )203/3(. 

)4( املستدرك عىل جمموع الفتاوى، )172/1(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

 املطلب الثالث: األدلة عىل املسألة 

يمكن االستدالل عىل املنع من التسمي بآيات القرآن الكريم أو بجزء منها بام يأيت: 

أوالً: البعــد عــن ابتــذال القــرآن الكريــم، وحفظــه وآياتــه، وقــد حكــي اإلمجــاع عــىل ذلــك  - 

كــام ســبق - )1(. 

ــًا: أن النبــي - H - قــال: »ال تســمني غالمــك يســارًا وال رباحــًا، وال نجيحــًا وال  ثاني

أفلــح؛ فإنــك تقــول: أثــم هــو؟ فــال يكــون، فيقــول: ال« )2(، وقــال ابــن عبــاس -  - :» كانــت 

ــمها  ــول  اهلل - H - اس ــول رس ــرة، فح ــمها: ب ــارث -  -  اس ــت احل ــة بن جويري

ــك  ــرة «)3(، وأشــار الفقهــاء - X- إىل أن ذل ــد ب ــة، وكان يكــره أن يقــال: خــرج مــن عن جويري

قــد يفهــم منهــا غــري املــراد وقــد تنقلــب إىل الضــد، أو قــد يتشــاءم منهــا، أو تــدل عــىل معنــى غــري 

مناســب)4(، ومــن بــاب أوىل املنــع مــن التســمية باآليــات القرآنيــة. 

ــه، وال  ــام تضمن ــل ب ــره والعم ــبق - تدب ــام س ــم - ك ــرآن الكري ــزال الق ــن إن ــة م ــًا: أن الغاي ثالث

ــه.  ــمي ب ــك بالتس ــن ذل ــق يشء م يتحق

)1( ينظر: املطلب الثالث ـ أدلة املسألة. من املبحث األول.
ــوه، )1685/3(،  ح  ــع ونح ــة وبناف ــامء القبيح ــمية باألس ــة التس ــاب: كراه ــاب: اآلداب، ب ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه مس )2( أخرج

 .)2137(
)3( أخرجــه: مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب: اآلداب، بــاب: اســتحباب تغيــري االســم القبيــح إىل حســن وتغيــري اســم بــرة إىل زينــب 

ــا، )1687/2( ح)2140(. ــة ونحومه وجويري
)4( ينظــر: املحيــط الربهــاين، للبخــاري، )382/5(؛ وحاشــية ابن عابديــن، البــن عابديــن، )418/6(؛ واملنتقى، للباجــي، )296/7(؛ 
واملفهــم ملــا أشــكل مــن تلخيــص مســلم، للقرطبــي، )462/5(؛ وروضــة الطالبــني، للنــووي، )232/3(؛ واملجمــوع، للنــووي، 

)328/8(؛ والفــروع، البــن مفلــح، )108/6(؛ ورشح منتهــى اإلرادات، للفتوحــي، )615/1(. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

A
يف خامتة هذا البحث خلصت إىل النتائج اآلتية: 

ناب( أحد وسائل التواصل االجتامعي املستجدة يف العرص احلديث.  1- )السِّ

ناب( وسيلة تفاعلية تستخدم الصورة الثابتة أو املتحركة أو جيمع بينهام.  2- )السِّ

ــتخدمني  ــص املس ــل قص ــم يف فواص ــرآن الكري ــع الق ــناب(: وض ــتعامل )السِّ ــور اس ــن ص 3- م

حثــًا عــىل عمــل خــريي، واألقــرب يف هــذا االســتعامل املنــع منــه؛ ملــا فيــه مــن ابتــذال للقــرآن الكريم. 

ــتخدمني  ــص املس ــل قص ــم يف فواص ــرآن الكري ــع الق ــناب(: وض ــتعامل )السِّ ــور اس ــن ص 4- م

ــم.  ــذال القــرآن الكري ــع؛ الشــتامله عــىل ابت ــه املن للتســويق واإلعــالن، واألقــرب في

ــناب(: وضعــه يف قصــص املســتخدمني للربنامــج، واألقــرب فيــه  5- مــن صــور اســتعامل )السِّ

اجلــواز بــرشوط، هــي: وضــع تنبيــه قبلــه وبعــده، وأن يكــون القصــد النفــع واالنتفــاع ال الزينــة. 

ــرآن  ــات الق ــّرف بآي ــمى املع ــناب(: أن يس ــم يف )السِّ ــرآن الكري ــتعامل الق ــور اس ــن ص 6- م

ــع.  ــه املن ــرب في ــم، واألق الكري

ــع،   ــول والنف ــأله -E - القب ــث، وأس ــذا البح ــه يف ه ــر اهلل تدوين ــا ي ــذا م ــد، فه وبع

ــني. ــد هلل رب العامل واحلم
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1. اآلداب الرعيــة واملنــح املرعيــة، لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن مفلــح املقــديس )ت:763 هـــ(، حتقيق: 

شــعيب األرنــاؤوط، وعمــر القيام، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط2،1417 هـــ - 1996م.

 2. آراء طلبــة جامعــة الكويــت مــن مســتخدمي ســناب شــات حــول إســهاماته يف اجلوانــب االجتامعية 

ــرش  ــس الن ــن جمل ــة م ــة الرتبوي ــور يف املجل ــث منش ــريات، بح ــض املتغ ــه ببع ــة وعالقت والتعليمي

العلمــي يف جامعــة الكويــت مــن إعــداد: نجــالء العازمــي، املجلــد: 32، العــدد: 125، ديســمرب 

2017م.

3. اإلتقــان يف علــوم القــرآن، جلــالل الديــن عبدالرمحــن بــن أيب بكــر اجلــالل الســيوطي )ت:911هـــ(، 

حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ.

ــل  ــائل التواص ــن وس ــيلة م ــاره وس ــار باعتب ــدرًا لألخب ــات مص ــناب ش ــق س ــتخدام تطبي 4. اس

ــة  ــة العربي ــور يف املجل ــث منش ــتقبيل، بح ــن واملس ــع الراه ــة للوض ــراءة حتليلي ــي: ق االجتامع

للعلــوم ونــرش األبحــاث عــن املركــز القومــي للبحــوث بغــزة، مــن إعــداد: أمــل البدنــة وهديــل                         

ــبتمرب 2018م.  ــع، س ــد الراب ــث، املجل ــدد الثال ــل، الع ــا اخلي أب

5. األشــباه و النظائــر يف قواعــد و فــروع الشــافعية، جــالل الديــن عبدالرمحــن ابــن أيب بكــر اجلــالل 

اجلــالل الســيوطي )ت:911هـــ(، حتقيــق و تعليــق: حممــد املعتصــم بــاهلل البغــدادي، دار الكتــاب 

العــريب - بــريوت، ط1، 1407هـ. 

6. األشــباه و النظائــر، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم املعــروف بابــن نجيــم احلنفــي )ت:970هـــ(، حتقيــق 

و تقديــم: حممــد مطيــع، دار الفكــر - دمشــق، بــريوت، ط1، 1403هـ. 

7. األشــباه والنظائــر، لعبدالوهــاب بــن عــي بــن عبد الــكايف الســبكي )ت:771هـــ(، حتقيــق وتعليق: 

عــادل أمحــد عبداملوجــود، وعي معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـ.
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

8. البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه، لبــدر الديــن الزركــي حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهلل                                          

)ت: 794هـــ(، ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: د. حممــد حممــد تامــر، دار الكتــب 

ــان، ط1، 1421هـــ - 2000م.  ــريوت، لبن ــة  - ب العلمي

9. بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرائــع، لعــالء الديــن الكاســاين )ت: 587هـــ(، دار الكتــاب العريب - 

بــريوت، ط2،  1402هـ - 1982م.

10. الربهــان يف أصــول الفقــه، أليب حامــد عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن يوســف اجلوينــي                                          

ــرص، ط4،  ــورة - م ــاء، املنص ــب، دارالوف ــود الدي ــم حمم ــد العظي ــق: د. عب )ت: 478هـــ(، حتقي

1418هـ.

ــد اهلل                           ــن عب ــادر ب ــن هب ــد ب ــي حمم ــن الزرك ــداهلل بدرالدي ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 11. الربه

ــريوت. ــة - ب ــم، دار املعرف ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم )ت: 794هـــ(، حتقي

12. البيــان والتحصيــل، أليب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القرطبــي )ت:520هـــ(، دار الغــرب 

اإلســالمي -  بــريوت، ط1، 1407هـ. 

13. التبيــان يف آداب محلــة القــرأن، أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي   )ت: 676هـــ(، 

حققــه وعلــق عليــه: حممــد احلجــاز، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــرش، 1414هـ. 

الزيلعــي احلنفــي                                                    بــن عــي  الديــن عثــامن  الدقائــق، لفخــر  تبيــني احلقائــق رشح كنــز   .14

1313هـــ. ط1،  743هـــ(،  )ت: 

15. التلخيــص يف أصــول الفقــه، أليب املعــايل عبــد امللــك بن عبــد اهلل بن يوســف اجلوينــي )ت: 478هـ(، 

حتقيــق: عبد اهلل النبايل وبشــري العمري، دار البشــائر اإلســالمية - بــريوت، ط1،  1417هـــ، 1996م. 

16. اجلامــع الصحيــح )ســنن الرتمذي(، أليب عيســى حممد بن عيســى الرتمــذي الســلمي )ت: 279هـ(، 

حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر)ت: 1377هـــ(، وحممــد فــؤاد عبدالباقــي )ت: 1388هـــ(، وإبراهيــم 

عطــوة عــوض، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط2، 1397هـــ. 
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17. اجلامــع الصحيــح املختــر، أليب عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل البخــاري اجلعفــي )ت: 256هـــ(، 

حتقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــري، الياممــة - بــريوت، دمشــق، ط3،  1407هـــ - 

1987 م.

18. اجلامــع الكبــري )مجــع اجلوامــع(، جلــالل الديــن عبدالرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي )ت:911هـــ(، 

حتقيــق: خمتــار إبراهيــم اهلائــج وآخــرون، األزهــر الرشيــف - مــرص، ط2، 1426هـــ.

19. اجلامــع ألحــكام القــرآن، تأليــف: أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي )ت:671هـــ(، 

دار الشــعب - القاهــرة. 

20. حاشية ابن عابدين، ينظر: )رد املحتار(.

21. حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء،  أليب نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل األصبهــاين      )ت: 430هـــ(، 

دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط4، 1405هـ.

22. درر احلــكام رشح جملــة األحــكام، لعــي حيــدر، تعريــب املحامــي: فهمــي احلســيني، دار الكتــب 

العلميــة - بــريوت.

23. رد املحتــار عــىل الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار يف فقــه اإلمــام أيب حنيفــة، ملحمــد أمــني حممــد 

عمــر املعــروف بابــن عابديــن )ت: 1252هـــ(، دار الفكــر للطباعة والنــرش -  بــريوت، 1421هـ 

- 2000م.

ــة  ــاين )ت:1420هـــ(، مكتب ــن األلب ــارص الدي ــث الصحيحــة، تأليــف: حممــد ن 24. سلســة األحادي

املعــارف -الريــاض، 1415هـــ. 

25. ســري أعــالم النبــالء، أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن الذهبــي )ت: 748هـــ(، أرشف عىل 

حتقيقــه و خــرج أحاديثه: شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط9 ، 1413هـ.

26. الــرح الكبــري، لشــمس الديــن أيب الفــرج عبدالرمحــن بــن قدامة املقــديس )ت:682هـــ(، حتقيق: 

د. عبــداهلل الرتكــي ود. عبدالفتــاح احللــو، دار هجــر للطباعــة والنــرش- القاهــرة، ط1، 1415هـ. 
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

ــي                  ــار الفتوح ــن النج ــروف باب ــي املع ــي احلنب ــد الفتوح ــن أمح ــد ب ــري، ملحم ــب املن 27. رشح الكوك

)ت: 972هـــ(، حتقيــق: د.حممــد الزحيــي، ود.نزيــه محــاد، مكتبــة العبيــكان - الريــاض، 1418هـــ.

28. رشح ريــاض الصاحلــني، ملحمــد بــن صالــح بــن عثيمــني )ت:1421هـــ(، دار الوطــن للنــرش- 

ــاض، 1426هـ. الري

29. رشح مشــكل اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبدامللك بــن ســلمة الطحاوي 

)ت: 321هـ(، حتقيق: شــعيب األرنؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1408هـ، 1987م. 

30. رشح معــاين اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبدامللــك بــن ســلمة الطحــاوي 

)ت: 321هـــ(، حتقيــق: حممــد زهــري النجــار، و حممــد ســيد جــاد احلــق، دار الكتــب العلميــة - 

بــريوت، ط1، 1399هـ.

ــن  ــس ب ــن يون ــور اب ــى، ملنص ــرح املنته ــى ل ــق أويل النه ــمى دقائ ــى اإلرادات املس 31. رشح منته

ــريوت، ط2،  1996م. ــب - ب ــامل الكت ــويت )ت:1051هـــ(، ع ــس البه إدري

32. شــعب اإليــامن، ألمحــد بــن احلســني بــن عــي، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، أرشف عــىل حتقيقه: 

خمتار أمحــد النــدوي، مكتبــة الرشــد، ط1، 1423هـ. 

33. صحيــح مســلم، مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســني القشــريي النيســابوري )ت:261هـــ(، حتقيــق: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت.

34. الطبقــات الكــربى، أليب عبــداهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع البــرصي الزهــري )ت:230هـــ(، دار 

صــادر- بــريوت.

35. الفتاوى احلديثية، ألمحد بن حممد بن عي بن حجر اهليتمي )ت: 974هـ(، دون بيان أخرى. 

ــرزاق  ــن عبدال ــد ب ــب: أمح ــع وترتي ــاء، مج ــة واإلفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــاوى اللجن 36. فت

الدويــش، رئاســة إدارة البحــوث العلميــة واإلفتــاء، اإلدارة العامــة ملراجعــة املطبوعــات الدينيــة 

- الريــاض، ط1، 1425هـــ. 
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37. فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، تأليــف: أيب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين 

الشــافعي )ت: 852هـــ(، حتقيــق: حمــب الديــن اخلطيــب، دار املعرفــة - بــريوت.

38. الفــروع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــداهلل حممــد بــن مفلــح املقــديس )ت: 763هـــ(، 

ومعــه: تصحيــح الفــروع، أليب احلســن عــي بــن ســليامن املــرداوي )ت:855هـــ(، حتقيــق: عبداهلل 

بــن عبداملحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1424هـ . 

ــق:  ــروي )ت: 224هـــ(، حتقي ــداهلل اهل ــن عب ــالم ب ــن س ــم ب ــد القاس ــرآن، أليب عبي ــل الق 39. فضائ

ــق، ط1، 1415هـــ.  ــري - دمش ــن كث ــرون، دار اب ــة وآخ ــروان العطي م

40. كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال، لعــالء الديــن عــي بــن حســام الديــن الشــهري باملتقــي 

اهلنــدي )ت: 975هـــ(، حتقيــق: بكــري حيــاين وصفوة الســقا، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط5، 

1401هـ. 

41. جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لعــي بــن أيب بكــر اهليثمــي)ت: 807هـــ(، دار الريــان للــرتاث، 

 دار الكتــاب العــريب – القاهــرة - بــريوت، 1407هـــ.

42. جممــوع فتــاوى العالمــة عبدالعزيــز بــن بــاز )ت:20	1هـــ(، ، أرشف عــىل مجعــه وطبعــه: حممــد 

ــة -  ــة البحــوث العلمي ــاء، إدارة جمل ــة واإلفت ــن ســعد الشــويعر، رئاســة إدارة البحــوث العلمي ب

الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية،ط1، 1424هـــ

43. جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم أمحــد بــن تيميــة )ت 28	هـــ(، مجــع : الشــيخ عبدالرمحــن بــن 

حممــد بــن قاســم، مصــورة عــن الطبعــة األوىل بالريــاض عــام 1381هـــ. 

		. املجمــوع، أليب زكريــا حمــي الديــن حييــى بــن رشف بــن مــري النــووي )ت: 676هـــ( دار الفكــر 

- بــريوت، 1997م.

45. املحــىل، أليب حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري )ت: 456هـــ(، حتقيــق: أمحــد 

شــاكر )ت: 1377هـــ(، نســخة مصــورة عــن الطبعــة املنرييــة، 1348هـ.
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ناب( األحَكام الِفقِهية امُلَتَعِلَقة بِالُقرآن الَكِريم يف َبرَناَمج )السِّ

46. املحيــط الربهــاين يف الفقــه النعــامين، ملحمــود بــن أمحد بــن مــازه البخــاري )ت: 616هـــ(، حتقيق: 

أمحــد عــزو عنايــة، دار إحياء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1.

47. املســتدرك عــىل جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم أمحــد ابــن تيميــة )ت: 28	هـــ(، مجــع وترتيــب: 

ــريوت، ط1،  ــروب - ب ــرس غ ــامو ب ــة س ــم، رشك ــن قاس ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــيخ عب الش

1418هـ.

48. مســند أيب يعــىل املوصــيل، أليب يعــىل أمحــد بــن عــي بــن املثنــى املوصــي التميمــي    )ت: 307هـ(، 

حتقيق: حســني ســليم أســد، دار املأمــون للــرتاث، ط1، 1404هـ. 

49. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل )ت:1	2هـــ(، لإلمــام أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل 

بــن هــالل بــن أســد الشــيباين أمحــد بــن حنبــل )ت:241 هـــ(، مطبــوع ضمــن مــرشوع املوســوعة 

احلديثيــة، حتــت إرشاف: أ.د. عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي، توزيــع وزارة الشــؤون اإلســالمية 

ــريوت،  ــالة - ب ــة الرس ــم، مؤسس ــل العل ــن أه ــة م ــق: ثل ــاد، حتقي ــوة واإلرش ــاف والدع و األوق

ط2،  1420هـ.

50. املصاحــف، أليب بكــر بــن أيب داود، عبــداهلل بــن ســليامن بــن األشــعث األزدي السجســتاين                                           

ــة، ط1، 1422هـــ. ــاروق احلديث ــده، الف ــن عب ــد ب ــق: حمم )ت: 316هـــ(، حتقي

51. مطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى، ملصطفــى الســيوطي الرحيبــاين )ت: 1243هـــ(، ومعــه: 

ــة والــرشح، حســن بــن عمــر الشــطي )ت:1274هـــ(، املكتــب اإلســالمي -  ــد الغاي جتريــد زوائ

ــق، ط2، 1415هـ.  دمش

52. مطلــع البدريــن فيمــن يؤتــى أجــره مرتــني، لعبدالرمحــن بــن أيب بكــر جــالل الديــن الســيوطي 

)ت: 911هـــ(، حتقيــق: ســليم اهلــاليل، دار اهلجــرة للنــرش والتوزيــع، ط1، 1410هـــ. 

53. املعجــم األوســط، أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد بن أيــوب الطــرباين )ت:360هـــ(، حتقيــق: طارق 

بــن عــوض اهلل بــن حممــد ,  وعبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني، دار احلرمــني - القاهــرة، 1415هـ  
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ــديس  ــة املق ــن قدام ــد اهلل ب ــد عب ــيباين، أليب حمم ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أمح ــه اإلم ــي يف فق 54. املغن

ــريوت، ط1، 1405هـــ. ــر - ب الفك )ت:620هـــ(، دار 

ــي )ت: 656هـــ(،  ــر القرطب ــن عم ــد ب ــلم، أمح ــح مس ــص صحي ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل 55. املفه

حتقيــق: حمــي الديــن مســتو وآخــرون، دار ابــن كثــري ودار الكلــم الطيــب - دمشــق، وبــريوت، 

1417هـ.  ط1، 

ــش )ت: 1299هـــ(، دار  ــد علي ــل)ت: 			هـــ(، ملحم ــر خلي ــىل خمت ــل رشح ع ــح اجللي 56. من

ــريوت، 1409هـــ - 1989م. ــر- ب الفك

ــاين  ــاري اجلرج ــم البخ ــن حلي ــد ب ــن حمم ــن ب ــن احلس ــني ب ــامن، للحس ــعب اإلي ــاج يف ش 57. املنه

ــر، ط1، 1399هـــ.  ــودة، دار الفك ــد ف ــي حمم ــق: حلم ــي )ت: 403هـــ(، حتقي احلليم

ــن  ــن عبدالرمح ــد اب ــداهلل حمم ــل )ت: 			هـــ(، أليب عب ــر خلي ــرح خمت ــل ل ــب اجللي 58. مواه

املغــريب املعــروف باحلطــاب )ت: 954هـــ(، وهبامشــه: التــاج و اإلكليــل يف رشح خمتــرص خليــل، 

حممــد بــن يوســف املــواق )ت: 897هـــ(، دار الفكــر- بــريوت، ط2، 1398هـــ. 

ــم  ــداهلل احلكي ــو عب ــي أب ــن ع ــد ب ــول H، ملحم ــث الرس ــول يف أحادي ــوادر األص 59. ن

ــريوت.  ــل- ب ــرية، دار اجلي ــن عم ــق: عبدالرمح ــو 320 هـــ(، حتقي ــذي )ت: نح الرتم

ــري  ــارك، مؤسســة التحب ــن عبدالرمحــن املب ــل ب ــم، خللي ــة بالقــرآن الكري ــة املتعلق ــوازل الفقهي 60. الن

ــعودية، ط1.  ــة الس ــة العربي ــع - اململك ــرش التوزي للن

1	. الوجيــز يف إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، د.حممــد صدقــي البورنــو الغــزي، مؤسســة الرســالة - 

بــريوت، ط5، 1419هـ. 
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املواقع اإللكرتونية:

الرابط عنوان املوقع الرقم

https://2u.pw/guXTe  " snapshot " :)موقع معجم )أكسفورد 1

https://2u.pw/N0KIl
موقع )جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية(: 

اســتجابة لرغبــة ســمو أمــري مكــة خالــد الفيصــل.. جممــع اللغــة العربيــة يصــدر 
قــراًرا بتعريــب )ســناب شــات(

2

https://cutt.us/fOuy2
 :)orbusiness.snapchat( موقع

 Snapchat Advertising Blog: Discover Snapchat Ads News
& Insights

3

https://cutt.us/Wiw1Y
 :)forbusiness.snapchat( موقع

Grow Your Business With Snapchat
4

https://alqarar.sa/3063 موقع )مركز القرار( : سناب شات بني االستخدام األمثل واالستغالل  5

https://cutt.us/a4hUR
موقــع )عــامل التقنيــة(: ســناب شــات حيظــى بأكــرب نمــو للمســتخدمني اليوميــني 

والعــدد يقــرتب مــن 00	 مليــون
6

https://cutt.us/SiCeW
 :)support.snapchat( موقع

كيفية استخدام Snapchat ؟
7

https://cutt.us/U5T8W
 :)omnicoreagency( موقع

Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Fact
8
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https://cutt.us/PN7Qq ?How Snapchat Makes Money  :)INVESTORS( موقع 9

https://cutt.us/PD80T موقع اليوتيوب: كيف يتم ربح األموال من سناب شات؟  10

https://cutt.us/KCVBj
 :)INVESTORS( موقع

Is Snap Stock A Buy As It Prepares Augmented Reali-
ty For The Metaverse?

11

https://2u.pw/PywGj
ــع  ــاهدون مقاط ــعوديون يش ــات" الس ــناب ش ــة لـــ "س ــكاظ( دراس ــع )ع موق

ــون ــن التلفزي ــر م ــات أكث التطبيق
12

https://cutt.us/og1w1 موقع )أرقام(: 10 إحصاءات عن سناب شات حتتاج الركات إىل معرفتها 13

https://cutt.us/NgSsj موقع ويكيبديا )سناب شات(  14
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