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 الملخص:

 ممية،لمقرر الثقافة اإلس اضافتها لمواضويع المقتر لعرض الثقافة اإلسوممية وقاوا ا الع،ور، وفي   موضوو  الحث  وو      

نتحا  للح لفت اال تااول. أوم األمور المعاصور  المسوتثة ة التي  اداد ثأ يروا علح ايا  اإلنسا ب خملها التعر فبثي   تم من 

أومية أ  ثشووما الثقافة اإلسووممية كا ما وو  ة ة مسووتثةد متجةد، فيتم ثعر ف  للطمم، و تم بيا  الاااية اإل جابية في ، وبيا  

 ،ير  فيعي ما اول  و عطي  الثكم الشرعي المااسب ل .  الاااية التي ثخالف شر  هللا؛ ليكو  الطالب علح ب

 لة)العم االلكترونية:المواضووووويع  - اآلثي: أذكر التي  مكن اضوووووافتها لمقرر الثقافة اإلسوووووممية، والقاوووووا ا ومن وذ  المسوووووا ا

  ثة: نظر ةالثةر ات العلمية الاظ - األوبئة والمسووووووتجةات الطحية. - االلكترونية(. الجرا م-االلكترونية المعاممت-االلكترونية 

 مة:العاالقاوووووا ا  - مواكحة الع،ووووور في الماد  المعجمية. -العظيم(.  )االنفجاربة  الكو   نظر ة-( واالرثقا  الاشووووو )التطور 

 التامية الحشر ة. -الاسو ة.  –العا،ر ة 

نظر ة بة   ،نظر ة التطور ،األوبئة ،كترونيةالجرا م االل ،المعاممت االلكترونية ،العملة االلكترونية :الكلمات المفتاحية

التامية الحشر ة. ،الاسو ة ،العا،ر ة ،الكو   
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Islamic Culture and Contemporary Issues (Topics Proposed to be added to the Islamic 

Culture Course) 

 

Abstract: 

      The subject of the research is proposed topics for the Islamic Culture Curriculum, in which 

we define the most important contemporary things that have strong impact on human lives, we 

tried to draw attention to the importance of having strong Islamic Culture Curriculum that 

brings everything new, and explain it for the students.   

Some of these issues are -  Electronic topics (electronic currency - electronic transactions - 

cybercrime) -  Epidemics and medical developments. -  Modern Scientific Theories: Evolution 

Theory (Evolution and Advancement) - The Theory of the Beginning of the Universe (The Big 

Bang Theory)  - Keeping up with the times in lexical material. - In general issues: racism - 

feminism  -  Human development 

Keywords: Electronic currency, electronic transactions, cybercrime, epidemics, theory of 

evolution, the theory of the beginning of the universe, racism, feminism, human development 

 

 مقدمة:

الثمة هلل الذي خلق فسوى والذي قةر فهةى، والذي أعطح اإلنسا  العقا والتفكير والعلم والاهح، ففال  بالعلم علح المم كة،  

 وال،م  والسمم علح مثمة الاحي األمي، وعلح آل  وصثح  وسلم.

 ة، و وثكحر كا  وم باستمرار، فكلما  ا   وم  ةوبعة فإ  الثيا  ثتطور وال ثقف  امة   ابتة عاة اة ال ثتجاوز ، والمعارف ثام

فهااك فكر   ة ة  وأمور مستثة ة، فكا  ال بة للمسلم من التسلح بالمعارف المتجةد  التي ثؤول  ليكو  شامة بين الااس، و كو  

 محةعاً في الثيا ، و كو  مااراً  هتةي الااس بةعوث  في الظلمات.

 ية،مقرر الثقافة اإلسالماألمور المعاصرة المستحدثة التي يجب أن يتم تدريسها في م وفي وذا الحث  ساثاول التعر ف بأو

  وبيا  صوابها وبيا  عواروا وبيا  ما وو اسن ماها وما وو قحيح.
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  المقرر، وضروربما  تااسب مع أومية وذ   تطوير محتوى مناهج الثقافة اإلسالمية،من كون  خطو  في  أهمية البحثوثأثي 

 للتطور والتقةم الثاصا في شتح مجاالت الثيا .  مواكحت

 والهدف من البحث يمكن إيجازه في أمور:  

لعاد  ثأويا الطالب ل مانياً وسلوكياً، لموا هة التثة ات المعاصر  واألفكار المتجةد  علح السااة الثاضر ، مع الثفاظ    -1

 علح شخ،يت  اإلسممية المتميا .

بتاو ة  بالمثتوى الثقافي المااسب الذي  مكا  من مواكحة المستجةات و المتغيرات، وما  عترض  من  ثأويا الطالب فكر اً  -2 

 أفكار مطرواة علح أرض الواقع الثالي.

 باا  الشخ،ية اإلسممية المحةعة الواعية المثقفة.  -3

 فقة شملت علح مقةمة ومحثثين وخاثمة.  خطة البحثوأما عن 

 ية الحث ، والغا ة والهةف ما .ذكرت فيها أوم المقدمة:

 خ،،ت  للثة   عن كمال الشر ، وأن   عالج المسا ا المتجةد  المستثة ة. تمهيد:

 الوسا ا واألساليب، في  عرض مو ا للوسا ا واألساليب لتثقيق غا ة الحث  والهةف ما . :األولالمبحث 

 و شما علح المطالب اآلثية: مية،اإلسم: مواضيع مقتراة لماد  الثقافة المبحث الثاني          

 : المواضيع االلكترونية. المطلب األول      

 .(األاكام الشرعية المتعلقة بها - الثة  االقت،ادفي  دوروا-أنواعها  –خ،ا ،ها  –)ثعر فها  أوالً ـ العملة االلكترونية:      

 ـ االاكام المتعلقة فيها. ثعر فها ـ انواعها   ثانياً ـ المعامالت االلكترونية:         

 ثعر فها ـ أنواعها ـ التشر عات الااظمة لها. ثالثاً ـ  الجرائم االلكترونية:         

 األوبئة والمستجةات الطحية. :الثانيالمطلب    

 الاظر ات العلمية الثة ثة :الثالثالمطلب    

 نظر ة التطور) الاشو  و االرثقا (. - أوالً         

 نظر ة بة  الكو  ) االنفجار العظيم( ـ ثعر فها ـ أ روا علح الخمف بين اإل ما  والكفر. - انياً ث        

 أومية التعر ف بالاظر ات العلمية المعاصر . -ثالثاً         

 الع،ر في الماد  المعجمية. : مواكحةالرابعالمطلب   

 : في القاا ا العامة المطلب الخامس  
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 ة: ثعر فها ـ أنواعها ـ معالجة اإلسمم لها.ـ العا،ر أوالً       

 ـ الاسو ة: ثعر فها ـ أشكالها ـ نظر  اإلسمم للاسو ة. ثانياً       

 مشاكا م،طلح التامية الحشر ة. ثعر فها،: التامية الحشر ة، المطلب السادس   

 الخاتمة . 

 .ثبت بأسماء المراجع 

 

 تمهيد:  

ُت ياْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِد اَُكْم َوأَْثَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِتي َوَرضِ غير ناقص، فقة قال هللا ثعالح: } ال ر ب أ  الشر  اإلسممي  ا  كاممً 

ْسَمَم ِد اًا  (1) {.لَُكُم اإْلِ

 ومن كمال الشر  أن  في المسا ا المتجةد  التي لم  اص عليها الشر  طلب أ  نر ع للح أوا الذكر ليستاحطوا من الكتام

ُسوِل َوإِلَى أُولِي اأْلَْمِر ِمْنهُْم لََعلَِمهُ الَِّذيَن يَْستَْنبِطُونَهُ } والساة الثكم الشرعي في وذا األمر المتجةد الطارئ، وهُ إِلَى الرَّ َولَْو َردُّ

 (2){ ِمْنهُمْ 

بالذات ا   كونوا ملّمين بهذ  المعالم ولما كا  أولو الاهح وأوا الذكر وم المخت،ين بهذا االستاحاط، لذلك كا  لااماً علح وؤال  

المتجةد ، مطلعين علح واقعها، عارفين بها غير  اولين بمامونها، وذلك اتح  تساح لهم لعطا  الثكم الشرعي علح الو   

 ال،ثيح.

ثاع  بعين العاا ة، و وأمام وذا التطور الها ا في الثيا ، والتقةم المتسار  في الواقع كا  لااماً علح الكليات أ  ثأخذ وذا األمر

 في سلم اولو اثها، فم ثهمل  وال ثهّمش ، با ثحتكر الوسا ا واألساليب لوضع الطالب في  ّو المعرفة لكا  ة ة مستثةد معاصر.

 (والمنهجيات)الخطط  والوسائل: األول: األساليبالمبحث 

 وااك عة  أساليب مقتراة أل ا ثثقيق ما سحق، ماها:

ماد  الثقافة باستمرار، والسعي إلغاا   بأاةد مستجةات العلوم والمعرفة، بثي   طلع الطالب علح آخر  ثجة ة مثتوى أوالًـ

 .والمستجة ثطورات فرو  العلوم المستثة ة 

                                                           
 [3( ]الما ة : 1)

 [33]الاسا : ( 2)
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 عا المثتوى الثقافي أكثر ايو ة، وقر حاً من الاااية العملية، ومعالجاً للواقع المو ود، وليس مجرد معلومات ذواية  ثانياًـ 

فظ  م للاسيا  بعة ثقة م االمتثا ، لذلك  جب ربط المثتوى الثقافي مع التخ،،ات العلمية المختلفة كالطب، و الهاةسة، للث

 والفاو ، واالقت،اد...لاما  خر جين أكفا  بمختلف التخ،،ات. 

 3)ات األمورمياً  قةر ب  مثة صياغة قواعة  قافية عامة  ستطيع الطالب ثطحيقها في اياث ، ث،لح أل  ثكو  مقياساً عل الثاً. 

)مثم: قاعة  للتمييا بين الثاار  والمةنية،أي ما  جوز اخذ  من اآلخر ن وما ال  جوز( وقاعة  للتفر ق بين الثقافة والعلم، (

مً: األصا ثوقواعة لكيفية التعاما مع الاظر ات العلمية، وقواعة لاظر  اإلسمم للطب، وقواعة للوسا ا الثة ثة، فيمكن أ   قال م

وغيروا من القواعة العامة التي ث،اغ لتعين الطالب علح  الضرورة،، واألصا في نقا األعاا  اإلباحةفي التقاية والتكالو يا 

 التفكير وثقة ر المسا ا المستجة  بما  ااسحها.  

 المبحث الثاني: مواضيع مقترحة لمادة الثقافة اإلسالمية 

ع المقتراة للثقافة اإلسممية العامة، والتي  احغي علح الكليات أ  ثقوم بتعر ف الطمم بها، نقةم واواا مجموعة من المواضي

 وثعر فهم بالثكم الشرعي بها، وساقف عاةوا بشي  من التعر ف العام، بها وبيا  أومية دراستها في الكليات، والمعاوة الشرعية. 

 المواضيع االلكترونية  األول:المطلب 

 االلكترونية أوالًـ العملة 

العملة اإللكترونية وي: )مجموعة من العممت التي  تم ثعة اها وصااعتها بواسطة أ ها  تعريف العمالت اإللكترونية، 

الثاسوم بشكا للكتروني، اي   تم ثةاول وذ  العممت في الوظا ف اإللكترونية و شحكة اإلنترنت، وثعتحر العممت اإللكترونية 

عاممت المالية في الع،ر الثاضر وذلك لا اد  اإلقحال علح العما من خمل شحكة اإلنترنت وفي الوظا ف األكثر اةا ة في الت

 (4.)اإللكترونية(

 خصائص العملة اإللكترونية:

 ـ ال  مكن ثاو ر العملة اإللكترونية، اي  ثمتاز العملة اإللكترونية بالتشفير 

 (.5)ف، وأسعار الفا ة ، ورسوم المعاممت الماليةـ العملة اإللكترونية غير مرثحطة بأسعار ال،ر

                                                           
 وغيروا  ثثر م،( كما صاغ الفقها  قواعة كثير  مثا األصا في األشيا  اإلبااة مالم  رد دليا 3)

 ,Digital currency ",  www.businessdictionary.com( مقال: ما وي العممت اإللكترونية؟ الكاثب:  وسف عحة الجحار، "4)

Retrieved 2019-05-24. Edited :موقع سطور كوم اإللكتروني ،. 

7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%8

D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86

%D9%8A%D8%A9 

 ( المر ع السابق5)
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ـ الاقود االلكترونية ليست متجانسة: اي  أ  كا م،ةر  قوم بإصةار نقود للكترونية مختلفة، فقة ثختلف من نااية القيمة أو 

 لح آخر.من اي  عةد السلع والخةمات التي  مكن  شتر ها بهذ  الاقود، اي  ثختلف من فئة للح أخرى ومن مستهلك ل

ـ عةم ارثحاطها بثسام باكي: أي وي ثشح  الشيكات السيااية، والتي وي عحار  عن استثقاق ار علح باك خاص أو مؤسسة 

 مالية.

ـ و ود مخاطر لوقو  أخطا  بشر ة وثكاولو ية: بما أ  الاقود االلكترونية لها طابع سري فم ثظهر وو ة األطراف الثقيقية، 

أ  ثقوم السلطات المخت،ة بفثص ومراقحة السجمت والعمليات المالية الم،رفية وبالتالي من  مما  جعا من ال،عب  ةا

 (.6)ال،عب مراقحة  ر مة غسيا االموال

 أنواع العمالت االلكترونية:

ت "كوين مارك، وفقا لموقع 2221 مكن ثثة ة أشهر العممت الرقمية المشفر  من اي  القيمة اعتحارا من بةا ة أغسطس/ آم 

 كاآلثي: كاب"

 مليار دوالر. 141ألف دوالر، وث،ا قيمتها اإل مالية  3..3: ثحلغ قيمة العملة الوااة  بيتكوين

 مليارات دوالر. 324ألف دوالر، وث،ا قيمتها اإل مالية  2.3ثحلغ قيمة العملة الوااة   إثيريوم:

 مليار دوالر. 32الية ثحلغ قيمة العملة الوااة  دوالرا وااةا، وث،ا قيمتها اإل م تيثر:

 مليار دوالر. 55دوالر، وث،ا قيمتها اإل مالية  334ثحلغ قيمة العملة الوااة   بينانس كوين:

 (7)مليار دوالر. 42دوالر، وث،ا قيمتها اإل مالية  1.3ثحلغ قيمة العملة الوااة   كاردانو:

 النفتا  العالمي الواسع علح شحكات التواصا، وكما ثو ةووذا التعةد للعممت االلكترونية طحيعي  ةاً في ع،ر االنترنيت وا

 عممت نقة ة متعةد ، فكذلك ثو ة عممت رقمية الكترونية متعةد .

 العمالت االلكترونية واالقتصاد الحديث:

ة بأنها مستقحا المال والتثوط ض البيتكوينالعممت الرقمية أصحثت ثثظي باوتمام أكثر من السابق. اي   ،ف الخحرا  

 التاخم ألنها غير خاضعة للثكومات.

                                                           
ثثليلية  الجاا ر، دراسة 2( خ،ا ص وأشكال الاقود اإللكترونية، د. باطلي غاية، أستاذ  مثاضر  قسم أ،  امعة مثمة لمين دباغين_ سطيف_ 6)

 برلين(–)العلوم والسياسة والقانو ، مجلة دولية مثكمة ث،ةر من المانيا  2213فحرا ر  12نظر ة في مجلة العةد 

 /cryptocurrency-is-what-iknews.com/business/202108031049736623https://arabic.sputn( موقع سحوثياك بالعربي: 7)
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فعلح مستوى أسواق المال واالستثمار، كا  الا،ف األول من وذا العام، خال،ا لسوق العممت الرقمية، التي اكتسحت شعحية 

 م.2221 امثة خمل األشهر القليلة األولح لعام 

ألفا في  02للمر  األولح، مقارنة باثو ف دوالر أل 02 اا ا بيتكوين، ثخطت الواة  الوااة  من 2221والا،ف األول لعام 

 بةا ة العام.

وسحب وذا الاخم القوي للعممت الرقمية وو الةعم الذي اظيت بها من مؤسسات مالية وشركات ثجار ة كحير  واتح مستثمر ن 

 وغيروا. " بالباي " و"تسالوشركة " إيلون ماسكمشاوير أمثال المليارد ر 

قحا أ  ثتعافح  دوالر،ألف  32وثرا عت أسعار العممت الرقمية الاقا، فقة انخفات بيتكو ن دو   م وةأت مو ة ال،عود 

 ألف دوالر. 42وثستقر 

وذ  ال،ثو  القو ة شجعت الاقاشات علح مستوى عالمي، اول ضرور  استثمار الثكومات في لنشا  عممثها المشفر  

لاظامي، بغرض مواكحة التطور التقاي واللثاق باثجاوات المستقحا، وبهةف الخاصة، والتي  مكن لخااعها للمراقحة واإلشراف ا

 .(8) آخر غير صر ح وو موا هة عممت مثا بيتكو ن

 األحكام الشرعية المتعلقة بالعملة االلكترونية:

عب دورا حةو أنها ستل حةو بالفعا أ  وذ  األموال االفتراضية باثت ثشكا  ا ا مهما من واقعاا العالمي علح ال،عية المالي، و 

 أكحر في المستقحا مع لصةار الاسخ الرسمية ماها.  

ة الثقاففي ماد   خطة لتدريس واقع العمالت الرقميةلذلك كا  لااما علح الثكومات والجامعات أ  ثعاح بهذا األمر فتاع 

 في االقت،اد العالمي أسو  بحقية المواد التي، من اي  ثعر فها وبيا  واقعها واألاكام المتعلقة بها، ومشاكلها ودوروا اإلسالمية

  تم ثةر سها )كالاقود في اإلسمم، وال،رف وغير (.

ُسوِل َولِلَح أُولِي اأْلَْمِر ِمْاهُْم لََعلَِم ُ الَِّذ َن  َْستَْاِحطُونَ ُ  و ُ لِلَح الرَّ  [.33ِمْاهُْم{ ]الاسا :  وقة قال هللا ثعالح }َولَْو َردُّ

قع المسؤولية علح العلما  المجتهة ن الذ ن لة هم القةرات علح استاحاط الثكم الشرعي في وذ  العممت وما ففي وذ  اآل ة ث

  ترثب عليها من مسا ا متفرقة، فعليهم بةا ة لعطا  الثكم الشرعي فيها، ووا وي  ا ا  أم ال؟ 

الاكا  فيها؟ ول  كانت ثجب فها ثاطحق  ثجب عاها، واومن  م  جب علح العلما  لعطا  الثكم الشرعي في مسا ا ثتفر  

 عليها شروط الاكا  في عموم األموال أم لها شروط خاصة بها؟ وعلح أي أساس  تم ثقة ر قيمة ن،ام الاكا  لهذ  العممت؟

                                                           
 ( المر ع السابق8)

http://www.ajrsp.com/
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 اوما الثكم الشرعي في عملية ال،رف بين وذ  العممت؟ ووا  جوز لاالة الة ن بعملة للكترونية معياة علح عملة أخرى؟ وم

 الثكم الشرعي في بطم  عملة من وذ  العممت؟ وكيفية ثسة ة الة و  في اال بطم  عملة من وذ  العممت؟

وما وو الثكم الشرعي في الحيع والشرا  في وذ  العممت؟ ووا  جوز ثعيين مهر الاو ة بأاة وذ  العممت؟ ووا  جوز  

 الوصية للميت بهذ  العممت؟

 تي ثثتاج للح أ وبة وا تهادات من علما  المسلمين، ليستاحطوا األاكام الشرعية المتعلقة بهذ  العممتو.... الخ من األسئلة ال

 المعامالت االلكترونية    ثانياًـ

)المعاملة االلكترونية: أي ثعاما، أو ثعاقة،  قطر:في  13 : ثم ثعر ف المعاملة االلكترونية وفق المرسوم التشر عي رقمالتعريف

 (9) تم لبرام  أو ثافيذ ، بشكا  ا ي أو كلي، بواسطة اث،االت الكترونية(. أو اثفاق،

: في ظا وذا التطور الها ا لوسا ا التواصا اال تماعي و ةنا أ  عامة المعاممت المو ود  علح أنواع المعامالت االلكترونية

ي اال تماع شتري عحر وسا ا التواصا أرض الواقع مو ود  علح الات، فهااك من  تاوج عحر الووثس، ووااك من  حيع و

 (، ووااك من  تا ر عحر الفيس ووااك من  تخذ الات وسيلة للتكسب وخاصة اليوثيوم. Google Playغوغا بلي )

 األحكام المتعلقة بالمعامالت اإللكترونية:

ة وذ  المعاممت، فكانت دول ثاحهت كثير من الةول للح مسألة المعاممت اإللكترونية، فأصةرت قوانين ومراسيم أل ا ضحط

، ووااك دول  ا ت الاقة مثا األرد  (10)، قانوناً  اظم المعاممت االلكترونية 2212قطر سحاقة في ذلك، فقة أصةرت قطر عام 

 ،(11)م بشأ  المعاممت اإللكترونية2211( لساة 15اي  صةر المرسوم رقم )

وذا الوضع االلكتروني القا م، في استاحاط األاكام الشرعية التي ثعالج وثقع علح عامة علما  المسلمين مسؤولية كحير  ثجا  

واقع المعاممت اإللكترونية، فها  جوز الاواج والطمق عحر وسا ا التواصا؟ ووا الشروط المتعلقة بالاواج علح أرض 

وكذلك موضو  الطمق والخلع، الواقع، من شهود ورؤ ة وولي و...الخ وي نفسها علح وسا ا التواصا؟ أم وااك شروط أخرى، 

كما ثقع علح العلما  والمجتهة ن مسؤولية استاحاط األاكام الشرعية التي ثعالج عقود الحيع والشرا  واإل ار  عحر الات وبقية 

ثيوم والمعاممت االقت،اد ة االلكترونية، وعلح العلما  والمجتهة ن استاحاط األاكام الشرعية التي ثعالج واقع التربح عحر الي

 والتوك ثوك وغيروا.

 

                                                           
بإصةار قانو  المعاممت والتجار  االلكترونية،  2212( دولة قطر لساة 13( مرسوم بقانو  رقم )9)

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar#Section_9984 

 https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2678&language=ar( انظر ثفاصيا القانو : 10)

(11 )http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16935 

http://www.ajrsp.com/
https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar#Section_9984
https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2678&language=ar
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16935
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 ثالثاًـ الجرائم االلكترونية 

" كا فعا أو امتاا  عمةي  اشأ عن االستخةام غير المشرو  لتقاية المعلوماثية،  هةف للح االعتةا  علح األموال :تعريفها

 (.12)الماد ة أو المعاو ة "

 أنواع الجرائم اإللكترونية:

 نترنت.ـ االاتيال عحر الحر ة االلكتروني واإل

 ـ ثاو ر الهو ة )اي  ثتم سرقة المعلومات الشخ،ية واستخةامها(.

 ـ سرقة الحيانات المالية أو بيانات الةفع بالحطاقة.

 ـ سرقة بيانات الشركة وبيعها.

 ـ االبتااز االلكتروني )طلب المال لماع وجوم مهةد(.

 ـ وجمات برامج الفة ة )نو  من االبتااز االلكتروني(.

 المشفّر  )اي   قوم المتسللو  بتعة ن العممت المشفّر  باستخةام موارد ال  ملكونها(. ـ السرقة

 .(13)ـ التجسس االلكتروني )اي   تمكن المتسللو  من الوصول للح بيانات اكومة أو شركة ما(

 التشريعات الناظمة للجرائم اإللكترونية:

 ن ثكلموا في كا صغير  وكحير  في الثيا ، بما في ذلك نظام العقوبات، باالمتتحع للفق  اإلسممي قة ماً  رى أ  فقها  المسلمي

 أي افترضوا اموراً لم ثقع في أزمانهم او مستثيلة الوقو  فأعطوا لها رأ اً شرعياً. (14)بالفقه االفتراضيثكلموا فيما  سمون  

ا مف،ا لال نثرات واا ووااك، وأقوال متاا ر  غير ولكن الثال اليوم مؤسفة، فم ثجة عالماً ثكلم عن الجرا م االلكترونية بشك

 .ماتظمة في بث  مستقا

فثحذا لو  تم ثخ،يص ماد  في كليات الشر عة اإلسممية عن الجرا م اإللكترونية، وعن األاكام الشرعية التي ثعالجها، وعن 

 ثة الشرعي؟ األاكام التعا ر ة بثق مرثكحها، ووا  مكن أ  ث،ا بعض وذ  الجرا م للح مستوى ال

                                                           
 4الجاا ر، محث  الجرا م اإللكترونية ص  – امعة ز ا  عاشور بالجلفة  -مجلة الثقوق والعلوم اإلنسانية  لبراويم،( عحة الثكيم موالي 12)

 cybercrime-is-center/threats/what-https://me.kaspersky.com/resource الرابط:انظر المقال علح  (13)

ن خلوق،   الة : صمالمعاصر ، المؤلفاالفتراضي وثطحيقاث  علح الاوازل  كتام الفق ( للتعرف علح واقع الفق  االفتراضي انظر مثمً 14)

دراسة  -/ وانظر أ ااً: الفق  االفتراضي وأ ر  في مستجةات الع،ر في الفق  اإلسممي 2215 اا ر  21الااشر: دار ابن اام، ثار خ اإلصةار: 

 ، الااشر: مؤسسة الاثح للطحاعة والاشر والتوز ع21/21/2215فقهية مقارنة، المؤلف: وفيق مثمة اجازي، ثار خ الاشر: 

http://www.ajrsp.com/
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)مثا لعحة الثوت األزرق( وا وؤال  شركا  في  ر مة القتا فيما لو انتثر أاة المعحين؟   (15) ووا المرو و  لأللعام الخطير 

وما وي العقوبات التي  جب لناالها بالذي  تجسس علح ماازل الااس أو علح الةوا ر الثكومية؟ وما وي العقوبات التي ثطال 

والفجور بين المسلمين؟ ووا الجرا م اإللكترونية وي من بام الجرا م أم الجاا ات أم الجاح؟ وما وي العقوبة من  روج للفااشة 

 المترثحة علح كا  ر مة من الجرا م اإللكترونية؟ وما وو الاابط الشرعي للجر مة اإللكترونية؟

 والمستجدات الطبية  الثاني: األوبئةالمطلب 

بأن  االة انتشار لمرض معين، اي   كو  عةد ااالت اإلصابة أكحر مما وو متوقع في مجتمع   عرف الوبا  تعريف الوباء:

 مثةد أو مسااة  غرافية معياة أو موسم أو مة  زماية. ووذا وفقا لتعر ف ماظمة ال،ثة العالمية.

 (16) سابيع، وربما  ستمر لساوات.وقة  ثةد الوبا  في ماطقة  غرافية مث،ور  أو  متة في عة  دول، وقة  ستمر لعة  أ ام أو أ

(، كما ظهرت لقااات  ارت اولها الشكوك، كاإليدز والكوروناوقة برزت في وذا الع،ر أوبئة لم ثعرفها الحشر ة من قحا )

رع التبووااك أدو ة كثير  لها أضرار  انحية عظيمة، كما ظهرت في الطب أشيا  كثير   ة ة  لم ثكن مو ود  من قحا، مثا 

أو بيعها اال الثيا  وبعة الوفا ، وثأ ير الحطو  للثما، واالستاساخ، والغيحوبة لساوات طو لة، وما  سمح بالموت  اءباألعض

 الةماغي والموت السر ري، وزراعة الخم ا الجذعية، و...الخ

من طمم العلم وطلحة  ووذ  األشيا  ال  كاد  ةرسها عامة الطمم في الكليات والجامعات والمعاوة الشرعية، با ل  الكثير

 الكليات ال  سمع بها من أساثذث . 

واألصا أ   تم ثخ،يص ماد  لألمور الطحية المستثة ة، واألاكام الشرعية المتعلقة بها، فليس معقوالً أ  الطالب  ةرس 

ال  عرف ما تعلقة باألوبئة واالختمف الفقهي في القلّتين رغم أ  الما   ،ا للي  بالثافية، بياما ال  ةرس األاكام الشرعية الم

وي الرخص الشرعية في زمن األوبئة، ، وال األمور المستجة  المستثة ة في الطب ،وال  عرف من أاكام المرضح سوى آدام 

عياد  المر ض، بياما بقية األمور المتعلقة بالمرضح واألطحا  والطب ال  عرف عاها أي شي ، فهو ال  ةرس األاكام الشرعية 

  ا الطحية المستجة  والمعاصر  والمتجةد  باستمرار.في المسا

 

 

 

                                                           
ألعام للكترونية نها تها الموت،  شام.نظر أسما  بعض األلعام االلكترونية الخطير  في  ر ة  الةستور األردنية، مقال: بعة انتثار ( ا15)

https://www.dostor.org/3261770 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-( موقع الجا ر  نت، 16)

healthmedicine/2014/8/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1 

http://www.ajrsp.com/
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicine/2014/8/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-healthmedicine/2014/8/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 النظريات العلمية الحديثة الثالث:المطلب 

-الاسقأي  –: وي نسق فكري استاحاطي ماسق اول ظاور  أو مجموعة من الظواور المتجانسة، والذي  ثوي تعريف النظرية

بطر قة دالة وذات معاح كما أنها ثعتمة علح الواقع  ث،ور ا وقاا ا نظر ة ثوضح العمقات بين الوقا ع وثاظمها لطارا

 (17)ومعطياث ، وذات ثو ي  ثاحئ  ساعة علح ثفهم مستقحا الظاور  ولو من خمل ثعميمات ااتمالية.

 وأما أشهر النظريات العلمية التي أثارت بلبلة بين األوساط العلمية وانتقل صداها إلى المسلمين:

العظيم(، وغيروا من الاظر ات التي  )االنفجار الكون ونظرية بدء(، واالرثقا الاشو   )أيارو  التي  ا  بها د نظرية التطور

 أ ارت زوبعة وا لة في األوساط العلمية

ف التَّطور )باإلنجليا ة: أوالً: تعريف نظرية النشوء واالرتقاء )التطور(  ( بأنَّ  التغيُّر فِي الّ،فات الورا ية Evolution ُعرَّ

اَر َة بَين الكا اات الثية َمع الَوقِت، مما  ؤدي للح لنتاج أنواٍ  متعةدٍ ، أَو لِاةاد ثَغيُّراٍت فِي الاَّو  الوااة للكا اات الُمتَو

،وقة ثمَّت صياغة نظر ة دارو ن للتطّور عن طر ق االنتقا  الطحيعي للمر  األولح في ِكتاب  اول "أصا األنوا " (18)الثيَّة

 م. .135( والذي كتح  دارو ن في عام Origin of Species)باإلنجليا ة: 

مات الجسمية، أو السلوكيات الورا ية،  وثاص وذ  الاظر ة علح أ َّ الكا اات الثية ثتغير مع مرور الامن نتيجة لِتغيرات في السِّ

 (19) مما  ُتيح للكا ن الثي التكيُّف مع بيئت  ب،ور  أفاا و ساعة  علح الحقا  والتكا ر.

وذ  الاظر ة أ ارت الحلحلة ماذ نشأثها، ليس في بمد المسلمين فثسب، ولنما في بمد الغرم، وثثة ةاً بين  هذه النظرية: أثر

األوساط الة اية، فهذ  الاظر ة اعتحرت لةى أوساط كثير  الحة ا لفكر  الخلق، والتفسير الواية في أ ة ها للثيا  دو  الثا ة للح 

اظر ة ال  عاي لال االعتراف بالخالق، أي أ  الاظر ة خر ت عن كونها نظر ة علمية وثثولت للح الخالق، وانهيار وذ  ال

 .(20)أ ة ولو ية معياة لةى الكثير ن

أل ا وذا وكو  الاظر ة ثثولت للح فكر  عقة ة  عتمة عليها المماة  في لنكار الخلق والخالق، لذلك فم بة من للثاق ماد  في 

 للتعر ف بهذ  الاظر ة وقواعةوا وأسسها وثطوروا، الثقافة اإلسممية 

                                                           
 مكتحتك -بية ، شحكة المعلومات العر 13/11/2213( أامة مجةي، 17)

-81https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html 

(18 )Biology Online Staff, "Evolution" ،24. Edited-11-Biology Online, Retrieved 2016. 

 ( للما ة  ول الموضو  انظر الرابط:19)

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8

%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B  

ثأليف شمس الة ن آق بلوت، ثر مة أورخا  مثمة علي، الطحعة األولح، دار من مقةمة المتر م لكتام دارو  ونظر ة التطور،  3( ص20)

 ال،ثو ، القاور 

http://www.ajrsp.com/
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%25B
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%25B
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ومن  م بيا  بطمنها من الاااية العلمية ومن الاااية الشرعية، فعامة الطمم ال  عرفو  عاها سوى أنها ثقول ل  أصا اإلنسا  

 شر  من وذ  الاظر ة.قرد، بياما وي ثقول بأ  اإلنسا  والقرد لهم سلف وااة.. ، لذلك كا  ال بة من بيا  موقف العلم وال

 نظرية االنفجار العظيم: -ثانياً 

مليار ساة  1333ثاعم وذ  الاظر ة أ  الكو  بةأ من نقطٍة مفرد  شة ة  الكثافة أخذت ثتاّخُم خمل الـ  تعريف االنفجار العظيم:

  بمعظم  من بأّ  الكو   تكوّ  ين اعتقادالحااثالتالية، لت،حَح الكوَ  الذي نعرف  اليوم، وأمام وذا التاخم الكحير للكو  ساد لةى 

 ةماّد  وطاقة ال  مكااا استشعاروما بأدواثاا التقلية ّة، مما ساقهم لتسميتهما بالماد  المظلمة والطاقة المظلمة؛ لذ لّ  خمسةً بالمئ

 (21)من الكو  فقط مكّو  من الماّد ، كالكواكب والاجوم والمجّرات.

  المسلمين اليوم اعتحروا وذ  الاظر ة ثؤ ة ما  ا  في القرآ  في موضعين، }أََولَْم  ََر الَِّذ َن كثير من علماأثر هذه النظرية: 

َماَواِت َواأْلَْرَض كَ  َماَ  بَاَْياَاوَارثقاً أي ملت،قة، وقول  ثعالح } [ ومعاح32{ ]األنحيا : انَتَا َرْثقًا فَفَتَْقاَاوَُماَكفَُروا أَ َّ السَّ  بِأَْ ةٍ  َوالسَّ

 (22)[ وموسعو  ثوافق ثمةد الكو 41{ ]الذار ات: َولِنَّا لَُموِسُعو َ 

 لكر م،اقال الةكتور زغلول الاجار: )نؤمن ب،ثة نظر ة االنفجار العظيم التي  عود لها اصا خلق الكو  والتي  ا  بها القرآ  

 (23)ساة(. 1422 فهذا الكو  الذي انفجر ثثول الح سثابة من الةخا  والقرآ  الكر م كشف ذلك قحا

ثخالف القرآ ، وألنها من اجج الملثة ن، ومن القا لين  -اسب قولهم-ألنها  ببطالن النظريةولكن وااك فئة من العلما  ثقول 

 .(24)بمخالفة الاظر ة للعقا واإلسمم مثمً: الةكتور مثمة صالح الماجة

 

                                                           
 ( موقع ناسا بالعربي/مقال ما وي نظر ّة االنفجار العظيم؟21)

   theory-bang-n/articles/view/bighttps://nasainarabic.net/educatio 

=https://www.youtube.com/watch?v-( مثاضر  علح اليوثيوم للةكتور زغلول الاجار، بعاوا  : نظر ة االنفجار العظيم، 22)

Vth51y9jtg 

 https://www.addustour.com/articles/684511-( موقع  ر ة  الةستور األردنية  23)

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84

-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9

-8%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1

-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1

-1400-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB

%D8%B3%D9%86%D8%A9 

(24 )https://www.youtube.com/watch?v=Ujc3Qvh2Q2Q درس علح اليوثيوم لمثمة صالح الماجة بعاوا  االنفجار العظيم 

 

http://www.ajrsp.com/
https://nasainarabic.net/education/articles/view/big-bang-theory
https://www.youtube.com/watch?v=-Vth51y9jtg
https://www.youtube.com/watch?v=-Vth51y9jtg
https://www.youtube.com/watch?v=-Vth51y9jtg
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=Ujc3Qvh2Q2Q
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 :أهمية التعريف بالنظريات العلمية المعاصرة

)االنفجار العظيم( أاة ت كا وذا التجاذم، فهي عاة الكثير اجة علمية دامغة علح أ  القرآ  وو كمم هللا، ولما كانت نظر ة  

أل ا وذا وضمن خام وذا التجاذم بين اإل ما  والكفر، فإ  وذ  الاظر ة  (25) الملثة ن،بياما عاة آخر ن وي اجة من اجج 

من ال،وام للثاقها بماد  الثقافة اإلسممية وثةر سها للطمم وبيا   لم ثعة مجرد نظر ة با أصحثت ركيا  في الفكر، فكا 

 مةى م،ةاقيتها العلمية وبيا  لماذا وي اجة لما ة من اإل ما  عاة قوم، وذر عة للكفر لةى قوم آخر ن. 

 أهمية معرفة دراسة النظريات العلمية  -ثالثاً 

والطمم الرد علح فرق انة رت وماثت )كالجهمية والمعتالة( أو الرد في الوقت الذي  جية في  كثير من العلما  وطمم العلم 

علح أفكار ذوحت مع الر ح )كخلق القرآ  واالثثاد والثلول( ثجة وذا الشخص عا ااً في الرد علح الاظر ات الثة ثة التي 

فهم الشر  وال الواقع كما  جب، ثخالف الشر  مثا نظر ة دارو  في أصا األنوا ، أو أن  قة  رد علح اقا ق مسلمة ألن  لم  

وقة  حاي عليها ل ماناً وكفراً  )مثا الجةل اول كرو ة األرض أم وي مسطثة( أو  رد علح نظر ات علمية قة  كو  فهمها بشكا 

خاطئ، أو لم  فهمها أصمً ، مثا من  قول بتثر م ثةر س ماد  الكيميا ، ألنها سثر وشعوذ ، ووو ال  عرف ما وي الكيميا  

 . (26)أصمً، ولم  فرق بين واقع الكيميا  في ع،ر ابن ثيمية وبين واقعها الثالي

لذلك فإن  كا  لااماً علح الكليات الشرعية لدخال ماد  خاصة بالاظر ات العلمية في شتح ماااي الثيا ، ووصف وذ  الاظر ات 

ودراسة و هة الاظر الشرعية فيها، ذلك أن  ال  العلم،العلمية كما  ا ت في كتب القا لين بها، ودراسة آ ار وذ  الاظر ات علح 

 مكن لعطا  اكم شرعي دو  ثثقيق المااط، وال  مكن معرفة و هة نظر الشر  في أمر من األمور دو  االطم  علح واقع 

 .(27)وذا األمر )والثكم علح الشي  فر  عن ث،ور (

 

 

 

 

                                                           
 . م،طفح لبراويم فهمي،كتام مو ا ثار خ الامن من االنفجار الكحير اتح الثقوم السودا ، ستيفن ووكاج، ثر مة د انظر مثمً ( 25)

 ( ابن ثيمية ارم الكيميا  أل  اولها في ذلك الوقت  قومو  بالغش والتةليس ووذا ال  اطحق علح واقع ثةر س الكيميا  في ع،رنا اي  قال:26)

أو  واور أو زعفرانا أو )ومن وؤال  " الكيماو ة " الذ ن  غشو  الاقود والجواور والعطر وغير ذلك في،اعو  ذوحا أو فاة أو عاحرا أو مسكا 

وـ(، 123 المتوفح:ثقي الة ن أبو العحاس أامة بن عحة الثليم بن ثيمية الثراني ) المؤلف:( 12/ 23ما  ورد أو غير ذلك( مجمو  الفتاوى )

 م 2225وـ /  1423عامر الجاار، الااشر : دار الوفا ، الطحعة : الثالثة ،  -أنور الحاز  المثقق:

ابن »(، المؤلف: كمال الة ن مثمة بن مثمة بن عحة الرامن المعروف بـ 323/ 1للح ماهاج األصول من الماقول والمعقول ) ( ثيسير الوصول27)

وـ(، دراسة وثثقيق: د. عحة الفتا  أامة قطب الةخميسي، أستاذ أصول الفق  المساعة بكلية الشر عة والقانو   امعة  314)المتوفح: « لمام الكاملية

 م 2222-وـ  1423القاور ، الطحعة: األولح،  –طا، الااشر: دار الفاروق الثة ثة للطحاعة والاشر طا –األزور 
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 مواكبة العصر في المادة المعجمية الرابع:المطلب 

عجم وو: "كتام  ام أكحر عةد من مفردات اللغة مقرونة بشراها وثفسير معانيها علح أ  ثكو  مرثحة ثرثيحا خاصا لما الم

علح اروف الهجا  أو الموضو ، والمعجم الكاما وو الذي  ام كا كلمة م،ثوبة بشراها لمعااوا واشتقاقها، وطر قة نطقها 

 .(28)وشواوة ثحين مواضع استعمالها(

العلما  المسلمو  األوا ا للح ضرور  أ   عرف العالم وطالب العلم معاني الم،طلثات المتةاولة علح ألساة كا فن،  وقة ثاح 

لذلك كتحوا كتحاً في ذلك من أشهروا كتام التعر فات للجر اني والذي قال عن سحب ثأليف  للكتام، )وذ  ثعر فات  معتها و 

علح اروف الهجا  من األلف والحا  للح اليا  ثسهيم لتااولها للطالحين وثيسيرا اصطماات أخذثها من كتب القوم و رثحتها 

 . (29)لتعاطيها للراغحين(

وفي وذا الوقت كثرت الم،طلثات، وكثرت العر فات وكثرت مواقع االنترنيت التي ثقوم بالتعر ف بالم،طلثات وأغلحها ال 

 سخ ول،ق. و ة فيها ثةقيق وال ثثقيق وال ثو يق، ولنما مجرد ن

 ووااك م،طلثات كثير  شا عة ثجري علح األلساة، وال  عرف مةلولها أغلب الااس، فمثمً م،طلح الفةرالية والكونفةرالية.

نظام سياسي  قوم علح باا  عمقات ثعاو  مثا عمقات ثحعية بين عة  دول  ربطها اثثاد مركاي علح أ   :والفدرالية هي

أساس االعتراف بو ود اكومة مركا ة لكا الةولة االثثاد ة، واكومات ذاثية للوال ات أو  كو  وذا االثثاد محايًا علح 

 . (30)المقاطعات التي ثاقسم لليها الةولة، و كو  ثوز ع السلطات مقسماً بين الثكومات اإلقليمية والثكومة المركا ة

 ات بين عة  دول ثهةف لتاظيم بعض األوةاف المشتركةاسم االثثاد التعاوةي أو االستقملي، اي  ثُحرم اثفاقي :والكونفدرالية

بياها، كالةفا  وثاسيق الشؤو  االقت،اد ة والثقافية، ولقامة ويئة مشتركة ثتولح ثاسيق وذ  األوةاف، كما ثثتفظ كا دولة من 

  (.31)وذ  الةول بشخ،يتها القانونية وسيادثها الخار ية والةاخلية، ولكا ماها ر يسها الخاص بها

غم شهر  وذ ن الم،طلثين فإّ  كثيراً من طمم العلم ال  عرف معااوما، وال  ةركو  الفرق بياهما، وال  ةركو  وا نظام ور

 الثكم في اإلسمم وو فةرالي أم كونفةرالي؟ أم أمر مختلف عاهما، ال وذا وال ذاك؟

ثعياهم علح فهم الم،طلثات المعاصر ، خاصة  يةمادة معجمية في الثقافة اإلسالمفما أاوج العلما  وطمم العلم للح للثاق 

 وقة كثرت العلوم وكثرت الم،طلثات وكثرت الاظر ات،

                                                           
، مذكر  مقةمة لايا شهاد  الليسانس في اللغة واألدم العربي،  امعة اكلي مثاة أولثاج، الحو ر ، ساة 12( كتام أومية المعا م  اا ية اللغة ص28)

سعية، محاا  في  من: أامةوالتعر ف ماقول اسب المذكر   شاب،كة، برار  اكيمة، لشراف: اسين بو ، لعةاد الطالحتين: عرموش ملي2213

 242، ص 4، ج  4..1ماشورات الجامعة المفتواة:  – 1اللغة العربية، ط 

 ثثقيق:، 1425 ألولح،ابيروت، الطحعة  –دار الكتام العربي  الااشر:علي بن مثمة بن علي الجر اني،  المؤلف:(، .1ص: )التعر فات ( 29)

 لبراويم األبياري

 ميمدي 2214لصةار: معهة الحثر ن للتامية السياسيّة، ساة  ،51( معجم الم،طلثات السياسية ص 30)

 53( المر ع السابق ص 31)
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( التضخمتعويم العملة و)مثا  لذلك فكا  من األفاا أ   تم ثامين ماد  الثقافة اإلسممية معجما بأوم الم،طلثات االقت،اد ة 

وغيروا( و كذلك الم،طلثات اال تماعية والعلمية في  لبروتوكولرجل الدولة، والبراغماتية، واو السياسية)مثا م،طلح 

الطب والفلك وغيروا، واألفاا أ  ثكو  وذ  الماد  المعجمية شاملة للم،طلح في أصل  األم مع ما  قابل  في اللغة العربية، 

ت العلمية وليس فقط اتح  كو  سها المأخذ علح الطمم، واألفاا أ  ثكو  الماد  المعجمية شاملة ألغلب الم،طلثا

 للم،طلثات المتةاولة.

 وهناك طريقتان للمعاجم واألفضل اتباع كليهما: 

ووي التي ثستق،ي كافة أسما  الم،طلثات وفق ثرثيحها األبجةي بغض الاظر عن نو  الم،طلح وزمرث   معاجم ألفبائية:ـ 

 وفئت ، مثا معجم التعر فات للجر اني

وضع كا فئة من الم،طلثات ضمن الامر  المشتركة بياها، )معجم للم،طلثات اي   تم  معاجم حسب الموضوع:ـ 

السياسية، معجم للم،طلثات االقت،اد ة، معجم للم،طلثات الفلسفية، والكيميا ية ،...الخ( علح نثو المعجم العربي ألسما  

 .(33)، وعلح نثو معجم لسا  المثة ين(32)الممبس

 النسوية  -: العنصرية  في القضايا العامة -المطلب الخامس 

 العنصرية  -أوالً 

 تعريف العنصرية: 

 ( 34))نو  من االستعم  الاابع من شعور فئة بأنها عا،ر سية،  م ثر مة وذا الشعور للح واقع سياسي وا تماعي واقت،ادي(

 :التمييز العنصريو

أي ثمييا أو استثاا  أو ثقيية أو ثفايا  قوم علح أساس العرق أو اللو  أو األصا القومي أو اإل اي، و ستهةف ثعطيا أو  

عرقلة االعتراف بثقوق اإلنسا  والثر ات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها علح قةم المساوا  في المة ا  السياسي أو 

 (.35)ي أو أي ميةا  آخر من مياد ن الثيا االقت،ادي أو اال تماعي أو الثقاف

                                                           
 َر  امعة الوا ، الااشر: َدار اآْلفَاق اْلَعَربيَّة، اْلقَاوِ  -( لعةاد د. ر ب عحة الجواد لبراويم، كلية اآلدام 32)

( )ُمعجم  ُعاح بشر  م،طلثات المثة ين القة مة والثة ثة ورموزوم ولشاراثهم وشرِ   ملة من مشكا عحاراثهم وغر ب ثراكيحهم ونادر 33)

 (14/2/2221مثمة خلف سممة، )الموصا:  المؤلف:أساليحهم(، 

م، الااشر: مكتحة  1.33في القاور ، الطحعة األولح أغسطس (، المؤلف: مثمة عاشور، خر ج كلية التجار  12( كتام التفرقة العا،ر ة )ص: 34)

 المهتة ن

 ،1.35( االثفاقية الةولية للقاا  علح  ميع أشكال التمييا العا،ري، اعتمةت بقرار الجمعية العامة لألمم المتثة  د سمحر 35)
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 (.36)التمييا بسحب العرق، التمييا العرقي بسحب اللو ، التمييا بسحب األقلية أشكال العنصرية:

ا اإلنسا  الةولية واإلقليمية التي ث،ةر ثترى لتعالج أمورا عة  ثمس قاا  واثفاقيات اقوقنجة العالم اليوم كل  مفتونا بموا يق 

ثعالج مسألة األقليات، علما أ  وذا العالم الغربي  تذر  بشماعة األقليات لتما ق بمد المسلمين، و جعلها  وماها ماامة اإلنسا  ع

 ا،ا  طرواد  لتافيذ أطماع  في بمدنا، مع أ  اإلسمم ليست في  مشكلة أقليات وال ثمييا عا،ري، 

جة اإلسمم لما  سمح بمشاكا األقليات، وكيف أ  اإلسمم أزال فكا  ال بة من أ   وضع في المااوج ماد  بثثية اول معال

اَل أَ  قال علي  ال،م  والسمم في خطحة اجة الودا  "  َا أَ ُّهَا الاَّاُس، أاََل لِ َّ َربَُّكْم َواِاٌة، َولِ َّ أَبَاُكْم َواِاٌة، العا،ري، فقةالتمييا 

،اَل فَْاَا لَِعَربِيٍّ َعلَح  ، َواَل  َواَل  َعَجِميٍّ  .(37)أَْسَوَد، َواَل أَْسَوَد َعلَح أَْاَمَر، لاِلَّ بِالتَّْقَوى" أَْاَمَر َعلَحلَِعَجِميٍّ َعلَح َعَربِيٍّ

 النسوية -ثانياً 

ثم ثعر ف الاسو ة في معجم و حستر أنها "الاظر ة التي ثاادي بمساوا  الجاسين سياسياً واقت،اد اً وا تماعياً/  تعريف النسوية:

 (38)عح كثركة سياسية للح ثثقيق اقوق المرأ  واوتماماثها وللح لزالة التمييا الجاسي الذي ثعاني ما  المرأ ".وثس

وقة ظهرت الثركة الاسو ة ماذ قرنين بسحب اضطهاد الر ال للمرأ  في الغرم، فكانت لتث،يا بعض اقوقها،  م ثطورت 

قة كا  من نتا ج الثركة الاسو ة أ  أعلات األمم المتثة  اثفاقية اتح صارت ثاادي بماافسة الر ا وم،ارعت  ومااطثت ، و

، بسحب المخالفات ال،ر ثة لتعاليم اإلسمم عموماً مثا الماد  (40)، والتي أ ارت مشاكا ضخمة في العالم اإلسممي(39)سيةاو

راف التي ثميا بين الر ا والمرأ  من الثانية التي )ثاص علح أن   جب علح الةول الموقعة لبطال كافة األاكام واللوا ح واألع

 قوانياها، اتح ثلك التي ثقوم علح أساس د اي(.

                                                           
 اإلسممية كليةالةراسات  وأصول  قسما، مةرس الفق  (، د. مثمة ممةو  شثاثة خلي12( التمييا العا،ري وأاكام  في الفق  اإلسممي )ص 36)

 المايا، المجلة الخامس من العةد الرابع والثم ين لثولية كلية الةراسات اإلسممية والعربية للحاات باإلسكاةر ة. اآلدام  امعة

وـ(، 241بن ومل بن أسة الشيحاني )المتوفح:  ( المؤلف: أبو عحة هللا أامة بن مثمة بن ااحا414/ 33( لسااد  صثيح، مساة أامة بن ااحا )37)

 1421عادل مرشة، وآخرو ، لشراف: د عحة هللا بن عحة المثسن التركي، الااشر: مؤسسة الرسالة، الطحعة: األولح،  -المثقق: شعيب األرنؤوط 

 م 2221 -وـ 

 الااشر: دار الراحة للاشر والتوز ع، دمشق سور ا، 2214(، ثأليف: مّي الراحي، الطحعة األولح 14( الاسو ة مفاويم وقاا ا )ص: 38)

، ثثت عاوا : اثفاقية .1.1( انظر علح الات موقع األمم المتثة  اقوق اإلنسا  المفوض السامي، علح الات، أصةرثها األمم المتثة  عام 39)

 https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx القاا  علح  ميع أشكال التمييا ضة المرأ   

، .221( انظر مثمً ما اةد في السودا  عام 40)

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D

-8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88

-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9

-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-8%A3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86

%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190 

http://www.ajrsp.com/
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1628190
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اُموَ  َعلَح الاَِّساِ { : لقةالنسويةوقفة مع الحركة  َ اُل قَوَّ ، و عا القياد  في (41) عا هللا ثعالح القوامة للر ال علح الاسا  }الرِّ

والمرأ  وي عمقة ثعاو  وثعاضة وشراكة، بياما الثركات الاسو ة ثر ة الماال للر ا رغم أ  العمقة الاو ية بين الر ا 

للمرأ  أ  ثكو  نّةاً للر ا في كا شي ، فهي ثعارض  وثااطث  وثاافس ، وال ثا،ا  ل ، وأما في العما فهي ثا،ا  لرّم العما 

 في العما والشار ، ! وبمعاح آخر ثر ة الثركة الاسو ة للمرأ  أ  ثكو  ر مً في الماال وأنثح متفلتة

لذلك و ب أ  ثكو  وااك مواد دراسية للتثذ ر من خطور  الثركة الاسو ة، وا   تم ثوعية الاسا  في اإلعمم وفي المةارس  

 علح خطور  الثركات الاسو ة علح األسر  والمجتمع اإلسممي وأنها دعوات نها تها االنثمل وثفكك األسر . 

 لبشريةالمطلب السادس ً: التنمية ا

: لم  تم االثفاق علح ثعر ف معين أو مثةد، وعموماً )وو عحار  عن ثطو ر الذات و ميع  وانب الثيا ، تعريف التنمية البشرية

 ..و اتح الفرد باثحا  وسا ا مثةد (بالحث  عن الوسا ا التي ثوصا للح نجا  المؤسسة أو المجتمع أ

األساسية التي  عتمة عليها المخططو  وصانعوا القرار لتهيئة الظروف المم مة وعلح وذا  مثا ماهج التامية الحشر ة الركيا  

إلاةاد التامية اال تماعية واالقت،اد ة والتطور بالمجتمع علح طر ق الرخا  والرفاوية ..و مكن ل مال القول أ  التامية الحشر ة 

د الحشر ة في المجتمع وثثسين الاوعية الحشر ة نفسها ، وو الماهج الثكومي في المقام األول الذي  هتم بتثسين نوعية الموار

كما ثهتم كا مؤسسة وكا شركة بتامية قةرات العاملين فيها سوا  علح المستوى اإلداري شموليا لتشما كا العاملين علح  ميع 

 .(42)مستو اثهم الوظيفية

 أهداف التنمية البشرية:

  مكن ثثقيقها من فكر  التامية الحشر ة، ومن أبرزوا: اعم أصثام التامية الحشر ة أ  وااك عة  أوةاف 

 ـ االرثقا  باإلنسا  اخمقيا وا تماعيا وعلميا ... الخ

وأن   ستطيع فعا أي شي  دو   ئس أو ثخاذل ودو   االبةا ،ثعما علح زراعة الثقة باإلنسا ، وثعا ا القةرات الها لة في  -

 المجتمع.ثثحيط ممن اول  من 

فعلي في اإلنسا   جعل   عيش ايا  أرقح وأالح وأ ما مما وو علي  اآل  وذلك بمعرفة قةراث  التي في داخلة لاةاد ثغير  -

 ذلك.والعما اتح  ثقق 

 ذاث .لخراج الطاقة التي بةاخا الفرد واستخةامها في ثطو ر  -

 الفشا.زر  اب الاجا  والتفاؤل وعةم الوقوف عاة أو فشا لاا والتعلم من  -

                                                           
 [34( ]الاسا : 41)

 المؤلف: معين القثيف. ،.( التامية الحشر ة في ظا السير  الاحو ة ص 42)
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 .(43)المواوب الكاماة في اإلنسا  وثمكين اإلنسا  من ثطو روا واستخةامها  اكتشاف -

 وقفة مع مصطلح التنمية البشرية:

ال  و ة في العالم شي  اسم  علم التامية الحشر ة، ولنما وي مجرد أكاذ ب وبيع للكمم، )ودورات التامية الحشر ة بام رزق 

 .(44)الشهادات التي ثعطح للمتةربين أغلحها غير مقحولة(كحير، ومثتوى في أقا االت  غير صثيح، واتح 

والثقيقة أن  ال ثو ة أي  امعة في العالم ثقوم بتةر س شي   ةعح بالتامية الحشر ة وال  و ة ثخ،ص في أي كلية بهذا االسم! 

ش لطيفة في كسب العيووذا الم،طلح وو م،طلح وومي أنشأ  الحعض وأخذوا  سيرو  علح وثيرث  لما و ةوا في  من لمكانية 

 .(45)واللعب بعقول الااس با والث،ول علح مكانة بين الااس

ال  مكن أ  ناكر أ  بعض موضوعات التامية الحشر ة فيها  انب صثيح وا جابي، لكن بجانب ذلك  و ة اجم كحير من 

ة الث،ر مثال مخاطحالمثال ال  أذكر علح سحيا –األكاذ ب، والا،ب واالاتيال بأسلوم مهذم كا ذلك باسم العلم والمعرفة 

، لذلك كا  من الفاا أ   تم التثذ ر من وذا الطر ، وأ   تم وضع بث  في ماد  الثقافة اإلسممية للتثذ ر من -خم ا الجسم 

 وؤال  وطروااثهم، وبيا  ال،ثيح من الفاسة.

 الخاتمة 

  الثة ثة والتي صار لها و ود قوي بين الااس، وبعة فقة ااولاا في وذا الحث  ثقة م لمثة عن بعض المسا ا المستجة

وااولاا لفت االنتحا  للح أومية أ  ثشما الثقافة اإلسممية كا ما وو  ة ة مستثةد متجةد، فيتم ثعر ف  للطمم، و تم بيا  

ظلمات، فيعي  ر الالاااية اإل جابية في ، وبيا  الاااية التي ثخالف شر  هللا ليكو  الطالب علح ب،ير  ال  تخحط في د ا ي

ِ َوَما أَنَا ِمَن اول  و عطي  الثكم الشرعي المااسب ل   ِ َعلَى بَِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبََعِني َوُسْبَحاَن هللاَّ } قُْل َهِذِه َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى هللاَّ

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.  [.123{ ] وسف: اْلُمْشِرِكينَ 

 

 

                                                           
 12السابق ص  ( لمر ع43)

عحة هللا باد ا ، مقالة: دكاكين التامية الحشر ة، موقع مةونات الجا ر  ( 44)

-https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/15/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 ( موقع ثسعة: كيف نشأ ووم التامية الحشر ة ولماذا عليك االبتعاد عاها؟45)

 https://www.ts3a.com/?p=49973 
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https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/15/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/15/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 لمراجعالمصادر وا

 ـ القرآ  الكر م.1

  .بيروت –دار الكتام العربي ، الطحعة األولح، لبراويم األبياري ، ثثقيق:التعر فاتوـ( 1425الجر اني، علي ) -

 نسخة للكترونية من موقع مكتحة الاور علح الات. ،الاحو ةالتامية الحشر ة في ظا السير  معين )د.ت(  القثيف، -

دراسة وثثقيق: د. عحة الفتا   والمعقول،اهاج األصول من الماقول ثيسير الوصول للح مم(، 2222لبن لمام ) ة،الكاملي -

  .القاور  –لثة ثة للطحاعة والاشر الفاروق ا دار، الطحعة: األولحأامة قطب الةخميسي، 

العةد  لقانو العلوم والسياسة وا مجلة، نظر ة ثثليل دراسة  خ،ا ص وأشكال الاقود اإللكترونية(، 2213باطلي ) غاية،   -

 .برلين–المانيا  ،فحرا ر 12

كلي امعة امذكر  مقةمة لايا شهاد  الليسانس في اللغة واألدم العربي،   اللغة،أومية المعا م  اا ية  (2213واكيمة ) مليكة ـ  

ماشورات الجامعة  – 1سعية، محاا  في اللغة العربية، ط  ن: أامةمف ماقول اسب المذكر  والتعر  ،مثاة أولثاج، الحو ر 

 .242، ص 4ج  ،4..1المفتواة: 

 مكتحة المهتة ن.، ، الطحعة األولحالعا،ر ةكتام التفرقة م(، 1.33عاشور، مثمة )  ـ 

المجلة الخامس من العةد الرابع والثم ين لثولية اإلسممي،العا،ري وأاكام  في الفق  كتام التمييا خليا، مثمة )د.ت(،  ـ 

 كلية الةراسات اإلسممية والعربية للحاات باإلسكاةر ة.

 الجاا ر. – امعة ز ا  عاشور بالجلفة  -مجلة الثقوق والعلوم اإلنسانية محث  الجرا م اإللكترونية، عحة الثكيم،  لبراويم،

ثر مة أورخا  مثمة علي، الطحعة األولح، دار مقةمة المتر م لكتام دارو  ونظر ة التطور، شمس الة ن، ، آق بلوت ـ  

 ال،ثو ، القاور 

 ة االنفجار العظيم؟مقال ما وي نظر ّ  موقع ناسا بالعربي/ -

  .دار الوفا  الااشر: .ة: الثالثالطحعة عامر الجاار، -أنور الحاز  المثقق:، الفتاوىمجمو  م(. 2225، ثقي الة ن )الثرانيـ 

عادل مرشة، وآخرو ، لشراف: د عحة هللا بن  -المثقق: شعيب األرنؤوط ، مساة أامة بن ااحام(، 2221بن ااحا، أامة ) ـ 

 .مؤسسة الرسالة الااشر: ،الطحعة: األولح عحة المثسن التركي،

 .السياسيةمعجم الم،طلثات (، 2214) مية السياسيّةمعهة الحثر ن للتاـ 

  امعة الوا ، الااشر: َدار اآْلفَاق اْلَعَربيَّة، اْلقَاِوَر . -كلية اآلدام ، المعجم العربي ألسما  الممبس لبراويم، ر ب، ـ
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 معجم اصطماات المثة ين )ُمعجم  ُعاح بشر  م،طلثات المثة ين القة مة والثة ثة ورموزومم(، 2221سممة، مثمة )ـ 

 .الموصا، ولشاراثهم وشرِ   ملة من مشكا عحاراثهم وغر ب ثراكيحهم ونادر أساليحهم

 ، ثر مة د. م،طفح لبراويم فهمي.نفجار الكحير اتح الثقوم السودا مو ا ثار خ الامن من اال ،ستيفن ،ووكاجـ 

، الااشر: دار الراحة للاشر والتوز ع، دمشق (14)ص: الطحعة األولح  ،الاسو ة مفاويم وقاا ام(، 2214الراحي، مي )ـ 

 سور ا.

ـ نص االثفاقية الةولية للقاا  علح  ميع أشكال التمييا العا،ري، اعتمةت بقرار الجمعية العامة لألمم المتثة  د سمحر   

1.35. 

 المراجع بغير اللغة العربية 

  Biology Online Staff, "Evolution" ،Biology Online, Retrieved 2016-11-24. Edited. 

 مراجع الشبكة العنكبوتية

 ـ  الجرا م االلكترونية 

cybercrime-is-center/threats/what-https://me.kaspersky.com/resource 

 ة  الةستور األردنية، مقال: بعة انتثار شام.. ألعام للكترونية نها تها الموت،  ر  -

https://www.dostor.org/3261770 

 مكتحتك -، شحكة المعلومات العربية  13/11/2213ـ  امة مجةي،  

-https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9

%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html%D8%A7%D9 

 االنفجار العظيم درس علح اليوثيوم لمثمة صالح الماجة  -

https://www.youtube.com/watch?v=Ujc3Qvh2Q2Q 

  ," Digital currencyمقال: ما وي العممت اإللكترونية؟ الكاثب:  وسف عحة الجحار، "  -

www.businessdictionary.com, Retrieved 2019-05-24. Edited :موقع سطور كوم اإللكتروني ،. 

http://www.ajrsp.com/
https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/what-is-cybercrime
https://www.dostor.org/3261770
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.maktabtk.com/blog/post/182/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ujc3Qvh2Q2Q
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https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9

%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%A

A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 

نية، بإصةار قانو  المعاممت والتجار  االلكترو 2212( دولة قطر لساة 13مرسوم بقانو  رقم ) -

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar#Section_9984 

 مفهوم نظر ة التطور -

- https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%

B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B 

، ثثت عاوا : .1.1تثة  عام ـ  موقع األمم المتثة  اقوق اإلنسا  المفوض السامي، علح الات، أصةرثها األمم الم -

اثفاقية القاا  علح  ميع أشكال التمييا ضة المرأ    

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 

 موقع سحوثياك بالعربي:  ـ  

cryptocurrency-is-what-https://arabic.sputniknews.com/business/202108031049736623/ 

 ـ  موقع  ر ة  الةستور األردنية   

 -https://www.addustour.com/articles/684511

-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84

-%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86

-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1

-%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%C2%AB%D8%A7%D9

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB

%D8%B3%D9%86%D8%A9-1400-%D9%82%D8%A8%D9%84 

 

 

http://www.ajrsp.com/
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2678&language=ar#Section_9984
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%25B
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%25B
https://arabic.sputniknews.com/business/202108031049736623-what-is-cryptocurrency/
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.addustour.com/articles/684511-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-1400-%D8%B3%D9%86%D8%A9


 م 0201-11-5ثالثون | تأريخ اإلصدار: واحد والالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              111   

 ISSN: 2706-6495 

 

 موقع الجا ر  نت،  ـ 

-https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia

healthmedicine/2014/8/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1 

 موقع ناسا بالعربي/مقال ما وي نظر ّة االنفجار العظيم؟ ـ  

   theory-bang-https://nasainarabic.net/education/articles/view/big 

مثاضر  علح اليوثيوم للةكتور زغلول الاجار، بعاوا  : نظر ة االنفجار العظيم،   -

51y9jtgVth-https://www.youtube.com/watch?v= 

 موقع مةونات الجا ر   ـ 

D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8Ahttps://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/15/%
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