دليل سياسات املوقع
سياساخ استقثال األػًال انؼهًيّح:
يعََد تطََوير اردساتََلت ارؼر كقََت وخََدرتفل وااستؼََل ََل صََب اررؤيََت
واررتلرت رؿركز تػسقر ،وارتي اكطؾَ رـفَل ارؿو؛َح :حقَع يسَعى ن يؽَون دااة
تسفم يف خؾ فضَل رعَريف رتؿقَز :إلحَداث حَراج جَلا يف دوتَلع اردساتَلت
ارؼر كقت ،وارسقر ل كحو فضل ات ورسلسات دكثر ؿ ًؼل وسيلاة ،وذرك رب توفقره
فرط ارـشر رؿختؾف ا

ؿلل ارعؾؿقت ارجلاة ،وإتلحت ارؿجلل درلم اربلحثقن رَن

دجَََل ارتعبقَََر ؿَََل رَََديفم رَََن دفؽَََلس وسؤى وتصَََوسات يف رختؾَََف رسَََل ل
اردساتلت ارؼر كقت :ورن ثم فنن ارؿو؛ح يرحب بلتتؼبلل رختؾف د ؿلل ارؽتَلب
واربَََلحثقن ارَََرا بقن يف إستَََلل رشَََلسكللم ارعؾؿقَََت رَََن بحَََوث ورؼَََلات
وترجؿلت.
سياساخ ػايح:
 يجب دن يؽون ارعؿل ارؿرتل رؾؿو؛ح رؾؽقت فؽريَت رؾؽلتَب ،ورَم يـشَر
رن ؛بل ردى دي رو؛ح دو جفت دخرى.
 ا رلكح رن إستلل ا

ؿلل ارتي تب كشرهل ،رح ضَروسة ارتـصَقص ؾَى

جفت ارـشر ارسلبؼت ،وإسفلق رل يدل ؾى ؛بورفل إل لاة ارـشر.
 يخََرب ارؿو؛ََح ارؽتََلب بؼبََول رََوااهم ارؿرتََؾت رؾـشََر بعََد روافؼََت رجـََت
ارتحؽقم خالل شفر رن اإلستلل بحد د؛صى.
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 يعتََرب ََدم اإلخطََلس بلرؿوافؼََت ؾََى ارـشََر خََالل شََفر بحََد د؛صََى رََن
تذاسا ن ؛بول ارعؿل ،ورصلحبه ح ارتصَر فقَه كؿَل
تلسيخ اإلستلل ا
ً
يريد.
 ا

ؿَََلل ارؿجَََلشة رؾـشَََر تخضَََح ررؤيَََت ارؿو؛َََح يف تحديَََد ا و؛َََلت

ارؿـلتبت رـشرهل.
 يح رؾجـت ارتحؽقم وارؿراجعت إاخلل ارتعديالت قر ارجوهريت ارالشرَت
ؾََى ارؿََواا ؛بََل كشََرهل اون رراجعََت ارؽلتََب :كلختصََلس ارعـََلوين دو
تغققرهل بؿل يؽون دكثر جذ ًبل ورال ؿت ،ووضح ارعـَلوين ارجلكبقَت ،وإضَلفت
ارتعََديالت ارؾغويََت وا تََؾوبقت...إرخ رؿََل ا يخَرج ارعؿََل ََن اإل ََلس
ارذي دسااه صلحبه.
 ا

ؿََلل ارؿرتبطََت بؿعلرجََت ؛ضََليل لجؾََت يؿؽََن ـََد إستََلرفل ـوك َت

اررتََلرت بَََ « لجََل» ،وتوضََقس تََبب تعج َل ارـشََر ،رََح ارؿالحظََت دن
ارؾجو رَذرك اون تَبب حؼقؼَي ؛َد يَماي إرَى إ ػَلل ؾبَلت ارؽلتَب
اح ًؼل.
 ا

رؼَلبال
ً
ؿلل ارؿرتؾت تظل رؿؾوكت صحل ل لرؿَل د َم رَم يتؼلضَوا

رلا ًّيََل ََن كتلبتفََل ،ويؿؽََـفم إ ََلاة كشََرهل رََدى ديََت جفََت دخََرى بعََد
دتبو قن رن كشرهل يف رو؛ح تػسقر.
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 ا يؾتزم ارؿو؛ح بدفح ديت رؼلبالت رلايت رأل ؿلل ارؿـشوسة ؾقه ،إا رؿَن
جرى إخطلسه ستؿ ًّقل رن ؛بل إااسة ارؿو؛ح.
نظاو االستكتاب املدفىع نصاحل املىقغ:
تخضح رختؾف رحتويلت ا

ؿلل ارواساة رتؼققم هقئت تحرير ارؿو؛َح ،وارتَي

تتواصََل تبل ً ََل رََح دصََحلب ا

ؿََلل ارجََلاة وا كثََر تؿقََ ًزا رؿََن تجََلوشت

رـشوسالم ؾى ارؿو؛ح خؿس رؼَلات :رالتػَلق رعفَم ؾَى كظَلم ااتَتؽتلب
ارؿدفوع ،وبقلن رؼدساته ارؿلرقت تب ًعل ررؤيت ارؿو؛ح.
كيفيح إرسال األػًال نهًىقغ:
 ترتََََل ا

ؿََََلل وارؿسََََلهؿلت ارعؾؿقََََت ؾََََى ارربيََََد اإلرؽََََ و

cm@tafsir.net

 إذا كلن ارؽلتب رم يسب ره ارـشر ؾى ارؿو؛ح فقجب دن يرفَ رَح ارعؿَل
كلرال  -ارعـوان ارحلري  -س؛َم
رؾ ًّػل بسقرته ارذاتقت يوضس رل يؾي( :ااتم ً
ارجََوال  -ارربيََد اإلرؽََ و  -ارشََفلاة ارعؾؿقََت  -اردسجََت ارعؾؿقََت -
ا

ؿلل ارعؾؿقت) .ويؿؽن رؾؽتلب  -دا ارـسل  -إستلل صَوسة شخصَقت

حديثت ررفعفل ؾى ارؿو؛ح وإسفل؛فل بلرؿؼلات.
 رن تب ره ارـشر ؾى ارؿو؛ح وإستلل اربقلكلت ارسلبؼت يؽتػي بذكر ذرَك
يف ستََلرته ،رََح اإلشََلسة إرََى دحََد سوابََط ؿؾََه ؾََى ارؿو؛ََح دو سابََط
صػحته.
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 إذا كلكت ارؿلاة ارؿرتؾت تحتَوي ؾَى صَوس ،فقجَب وضَعفل يف ارؿؽَلن
ارؿال ََم رفََل يف ارؿؾََف إن تقسََر ،وكََذرك إستََلرفل خََلسج رؾََف ارََووسا
( ،)wordرح توضقس روضعفل ااخَل ارؿؾَف إن رَم يتقسَر إاساجفَل فقَه،
ووضح وصف رؽل صوسة ،رَح ارحَرط ؾَى دن تؽَون ارصَوسة بجَواة
رال ؿت رؾـشر ،وتلكقد إتلحتفل رن حقع حؼوق ارؿؾؽقت ،بنضَلفت ارؿصَدس
ارذي دجلش كشَرهل دو إضَلفت ار خَقص ارخَلط َل إن كلكَت تؼَح تحَت
تََرخقص «ارؿشََلع اإلبََدا ي» ،فقؿََل ََدا ذرََك يعتََذس ارؿو؛ََح ََن إاساج
ارصوس دو كشر ارؿلاة إذا بَدا رَه دن اتَتبعلا ارصَوس ارؿخلرػَت رَه دثَر ؾَى
تقلق ارؿلاة.
ضىاتط يهًّح يف تقييى األػًال وإجازهتا:
رؽي تحظى ارؿلاة بنجلشة ارـشر ؾَى ارؿو؛َح يجَب دن تتَوافر فقفَل ارشَروع
ارتلرقت:


ََرح رحتََوى ؾؿََي يؿثََل إضََلفت كو قََت وجََلاة يف ارؿوضََوع رحََل
ارؿعلرجت.

 ارتؼسقم ارجقد رؾؿوضوع ،ورعلرجته يف فؼرات رتسؾسؾت ور ابطت.
 ارتزام ارؾغت ارعربقت ارػصحى ،وا تؾوب ارعؾؿي يف ارؿعلرجت وارطرح.
 ارتََزام ارضََوابط ارػـقََت وارعؾؿقََت ارخلصََت بؽََل رََلاة (رؼلرََت ،بحََع،
ترجؿت ...إرخ) كؿل هي رشروحت يف ارقل إ داا ارؿواا.
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دنيم إػداد أهى املىاد انؼهًيّح ػهى املىقغ:
أونًا :انثحىث:
 oاربحع رح ؾؿي رركز حول دحد روضو لت اردساتلت ارؼر كقت.
 oيشتؿل اربحع ؾَى ارعـلصَر ايتقَت ( ـَوان اربحَع  -رؾخَص اربحَع
" 322 -252كؾؿت" – ارؽؾؿلت ارؿػتلحقت – تحديَد رشَؽؾت اربحَع –
دهدا اربحع -خطت اربحع  -تعريف بلرؿصطؾحلت ارر قست – جوهر
اربحََع – خلتؿََت تتضََؿن دبََرش كتََل ب اربحََع وتوصََقلته – ؛ل ؿََت بََلهم
ارؿصلاس وارؿراجح).
ػند صياغح انثحج جية يراػاج انتايل:
 oااكطالق رن رشؽؾت بحثقت رحرسة وواضحت.
 oاختقلس ـوان رحدا وا؛ق ورعبر ن رضؿون اربحع.
 oظفوس ار ابط بقن دفؽلس اربحع وتبويبلته بشؽل رـطؼي.
 oارتزام رـلهب اربحع ارعؾؿي ورعليقره.
 oبروش شخصقت اربلحع يف ارتحؾقل وااتتـتلج وارـؼد.
 oارتزام ارؾغت ا كلايؿقت يف اربحع بعقدً ا ن اإل راب وارتعؼقد واإلرغلش.
 oاابتعلا ن ارطرح ارعل ػي ارخلري رن ااتتـلا إرى ا صول ارعؾؿقت.
 oتوثق َ ارـؼََول واا؛تبلتََلت ارََواساة يف اربحََع وتََذيقل اربحََع بؼل ؿََت
تحتوي دبرش ارؿصلاس وارؿراجح.
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 oتوثق ارـؼول واا؛تبلتلت ارتَي وسات يف اربحَع وفَ ضَوابط ارتوثقَ
بل تػل.
 oحجم اربحع ي اوح بقن ( 6222كؾؿت) إرى ( 12222كؾؿت).
حانيًا :املقاالخ:
 oارؿؼلل رح ؾؿي حول روضوع َلم دو رسَلرت جز قَت رَن روضَو لت
اردساتلت ارؼر كقت ورسل ؾفل.
 oـلصر ارؿؼلل :رؼدرت ،رظ ،خلتؿت.
 oحجم ارؿؼلل ي اوح بقن ( )2222إرى ( )4222كؾؿت.
 oا يحتلج ارؿؼلل إرى ؛ل ؿت بلرؿصلاس وارؿراجح.
ػند كتاتح املقال جية يراػاج انتايل:
 oوضح ـوان رركَز وجَذاب رؾؿؼَلل يعبَر َن رحتَواه ورضَؿوكه بوجَه
ا؛ق .
 oتحديد ارفد ارر قس رن ارؿؼلل وارتثبت رن تحؼق ارؿؼلل ره.
 oرظ ارؿلاة ارعؾؿقت بطريؼت رركزة اون اتتطراا شا د.
 oاحتوا ارخلتؿت ؾى خالصلت ارؿؼلرت ،توا تم تَرا تؾَك ارخالصَلت
بصوسة تسؾسؾقت دو إكشل قت.
 oتؼسقم ارؿؼلل ؾى شؽل فؼرات رتـلتبت ارحجم.
 oوضح ـلوين فر قت وجلكبقت رؾػؼرات.
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 oوضح كؾؿلت رػتلحقت بـفليت ارؿؼلل.
 oتوثق ارـؼول واا؛تبلتَلت ارتَي وسات يف ارؿؼَلل وفَ ضَوابط ارتوثقَ
بل تػل.
حانخًا :قراءاخ انكتة:
قررءة ةلكت ر ه :رري ؛ َرا ة ؾؿق َت وتحؾقؾقََت رؾؽتََلب تعطََي ارؼََلسئ صََوسة
رتؽلرؾت ن ارؽتلب ،وفؽرته ارؿحوسيت ،وكتل جه ارر قسَت ،ودبَرش رزايَله ،ودظفَر
إشؽلاته ارؿـفجقت.
ينثغي ػند كتاتح انقراءج يراػاج انتايل:
 oوضح ـوان رؾؼرا ة.
 oإسفلق ارصوسة ارخلسجقت رغال ارؽتلب.
 oارتعريف بعـوان ارؽتلب وبقلكلته.
 oارتعريف بؿمرَف ارؽتَلب وتَقرته ارعؾؿقَت بلختصَلس ـَد وجَوا حلجَت
رذرك.
 oار كقز يف ارؼرا ة ؾى (رؼدرلت ارؽتلب -دهدافه -ورحَلوسه ارر قسَت –
وفؽرته ارؿحوسيت -ورحتويلته ارر قست ...إرخ).
 oتحؾقل ارؿحلوس ارر قست رؾؽتلب ودبرش ا فؽلس ارؿطروحت فقه.
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 oااهتؿلم بلرؿـل؛شت ارؿـفجقت رؾؽتلب ارتي لتم بلربـقَت ارؿـفجقَت رؾؽتَلب
وجواكب ارؼوة وارؼصوس فقفل.
 oدم اإلكثلس رن رـل؛شت ا خطل ارػر قت وارجز قت رؾؽتلب.
ََ oدم اإلكثََلس رََن ارـؼََل واا؛تبََلص رََن ارؽتََلب رحََل ارؼََرا ة إا فقؿََل
يستؾزم ارـؼل واا؛تبلص.
 oحجم ارؼرا ة ي اوح بقن ( )2222إرى ( )4222كؾؿت.
راتؼًا :انترمجاخ:
يشترط يف األػًال املترمجح أٌ تستىيف يا يهي:
 oدن تحؿل ارؿؼلرت ارؿ جؿَت رضَؿو ًكل ؾؿ ًّقَل رَه ؛قؿتَه ودهؿقتَه يف رجَلل
اردساتلت ارؼر كقت.
 oدن تؾتزم ار جؿت بلرؼوا د ارعؾؿقت ارخلصت بلرتوثق وذكر ارؿصَلاس ارتَي
دخذت رـفل ارؿلاة ؛قد ار جؿت ،وكتلبت اتم ارؽتلب ثم ارؿمرَف ،إضَلفت
إرى ارـلشر دو ارؿجؾت ارتي كشرت فقفل رلاة ار جؿت ،رح ذكر رؽلن ارـشر
وتلسيخه وارعَدا ودس؛َلم ارصَػحلت( .يراجَح ضَوابط ارعَزو وارتخَريب
رأل ؿلل ارعؾؿقت يف ارؿو؛ح).
؛صََقرا يََذكر فقََه ارتعريََف بََلرؿمرف ،و؛قؿََت رََلاة
تؼََديؿل
 oدن تحََوي
ً
ً
ار جؿت ،وا تبلب ارتي ا ت إرى ترجؿتفل.
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 oدن تؽون رغت ار جؿت تؾست وبقـت ،تبتعد ن اإل َراب ارؾغَوي وارؾجَو
رؾؿػراات اروحشقت.
 oدن يرف رح ار جؿت رل يػقد بلرتحصل ؾى ح ترجؿتفل وكشَرهل ،دو رَل
يػقد إتلحتفل رؾـشر وار جؿت بغقر إذن.
ضىاتط يهًّح:
ا؛تبلتَل َن كتَلب بلرؾغَت ارعربقَت ،فنكَه يجَب
 إذا تضؿن ارـص ارؿ جم
ً
وضح ارـص ا صؾي كؿل هو يف ارؾغت ارعربقَت رَح اإلحلرَت ؾَى ارؽتَلب،
ودن يبقن ارؿ جم بعد ذرك سديه حلل وجَد اختال ًفَل بَقن ارَـص ا صَؾي
وترجؿت ارؿمرف.
 إذا تضََؿن ارََـص ترجؿََت ييََلت دو دحلايََع دو ثََلس ،فنكََه يجََب وضََح
كصوصفل ا صَؾقت كؿَل هَي يف ارعربقَت رَح اإلحلرَت ؾَى ارؿصَلاس ،ودن
يبََقن ارؿَ جم بعََد ذرََك سديََه حََلل وجََد اختال ًفََل بََقن ارََـص ا صََؾي
وترجؿت ارؿمرف.
 تؽتََب ا تََؿل ارعربقََت درََلم دتََؿل ا

ََالم ا جـبقََت دو ارؿصََطؾحلت

رََثال :ايََروض ( ،)Derocheرََح ضََروسة
وارتََي توضََح بََقن ؛وتََقنً ،
اارتَزام بَذات ارصَقغت ارتَي كتبََت َل ؾَى ارتَداا ار جؿَت ،وااكتػََل
بؽتلبت ارؿؼلبل ا جـبي اتم ارعؾم دو ارؿصطؾس ررة واحدة فؼط.
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 تؾتزم ار جؿت إضلفت حواض شلسحت ربعض ارؿػَلهقم ارَواساة يف ارؿَلاة:
رؽََي يتقسََر ؾََى ارؼََلسئ ارعربََي ففََم ارؿََراا .وكََذرك إضََلفت هََوارش
رعرفت ببعض ا

الم ارواساة و قرهل رتى رزم ا رر.

 يجب دن يؽون ارؿ جم رتؿؽـًل رن ارؾغت ارتي يَ جم رـفَل ،وارؾغَت ارتَي
فضَال َن تَوفره ؾَى رعرفَت جقَدة بؿضَؿون ارؿَلاة ؛قَد
ً
ي جم إرقفَل،
ار جؿت وارؿجلل ارؿعريف ارذي تـتؿي إرقه.
خايسًا :احلىاراخ:
ارحََواس هََو رؼََل رََح شخصََقت ؾؿق َت رشََفوا رفََل بلرؽػََل ة وارخََربة وارث َرا
ارعؾؿي يف بلب اردساتلت ارؼر كقَت اتَتثلسة رَل رَديفل رَن سا  ،واتَتخالط رَل
تؽتـزه رن دفؽلس ورؼ حلت.
ضىاتط احلىار ويىاصفاته:
 oدن تؽون ارشخصقت ارتي يجرى رعفل ارحواس رعروفَت بنتَفلرللل ارعؾؿقَت
يف اردساتلت ارؼر كقت ،ورشفوا رفل بلرخربة يف ذرك.
 oإ داا كبذة تعريػقت رركزة وروجزة بلرشخصقت ارؿحَلوسة تتضَؿن ارعؿَر،
وارشفلاات ارعؾؿقَت ،وحؼَول ااهتؿَلم ارؿعرفقَت ،ودبَرش ارـتَلج ارعؾؿَي
رفل.

()12

دليل سياسات املوقع
 oدن تؽََون رََلاة ارحََواس ربـق َت ؾََى ففََم ا؛ق َ وو ََي كبقََر بلرؿـطؾؼََلت
ارعؾؿق َت ارر قسََت رؾشخصََقت ارؿحََلوسة ،وبلرؿعََلرم ارر قسََت ارتََي تحؽََم
كتلجفل ارعؾؿي وارؿعريف.
 oدن تؽون رلاة ارحواس ر ابطت ورتدسجت بحقَع ا يظفَر اكػصَلم دو تـَلفر
يف ا تئؾت.
 oدن تؽون دتئؾت ارحواس ا؛قؼت وخلرقت رن ارتؽَراس تَئؾت تَب

رحفَل يف

كػس ارحواس.
 oدن تؽَََون ا تَََئؾت ررا قَََت ورويَََلت ااهتؿَََلم ارعؾؿقَََت رؾشخصَََقت
ارؿحلوسة ،ورتعؾؼت بصؾب اهتؿلرللل.
 oدن تؽََون دتََئؾت ارحََواس رثقََرة رإلشََؽلات بشََؽل هََلائ وخلرقََت رََن
ااتتػزاش.
 oدن تؽون دتئؾت ارحواس بعقدة ن ا روس ارشخصقت ارخلصَت دو ارجواكَب
ارؿحرجت يف حقلة ارشخصقت ارؿحلوسة.
 oدن تؽََََون دتََََئؾت ارحََََواس بعقََََدة ََََن ارتجََََريس يف ارشخصََََقلت دو
ارؿمتسلت.
 oدن تؽَََون رػتوحَََت رتسَََؿس بلرتَََداا واكػتَََلح رؾشخصَََقت ارؿحَََلوسة يف
ارحديع.
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 oدن تؽون دتئؾت ارحواس قر روجفت هدا رعقـَت يريَد ارؿحَلوس صَر
ارحواس إرقفل.
يهحىظاخ:
 يجب إسفلق صوسة رؾشخصقت ارؿحلوسة رح كص ارحواس.
ضىاتط انتىحيق واهلىايش واملراجغ:
تتم عملوة ةلتوثوق على ةلشكل ةآلتي
 تََر؛م اإلحََلات ارؿرجعق َت يف ارؿََتن بطريؼََت رتسؾسََؾت ،ويوضََح س؛ََم
ارفلرش بعد الرت ار ؛قم ربلشرة ،توا تبؼتفل الرت تـصقص دم ا.
 إذا دسا ارؿمرََف/ارؿحرس دن يضََقف تعؾق ًؼََل ،فنكََه يؿؽََن إضََلفته إرََى
ارحلشََقت (دتََػل ارصََػحت) ،وتعََر اإلضََلفلت دو ارتعؾقؼََلت بعالرََت
ارـجؿت (*).
 إذا وسا يف ارفلرش ارواحد دكثر رن ررجح يػضل ارػصل بقـفؿل بلرػلصَؾت
ارؿـؼو ت ( ):يتبعفل حر ارعطف (ارواو).
 يتم إ لاة ذكر اربقلكلت ارر قست رؾؿرجح ارؿتؽرس (اتم ارؽتلب وارؿمرَف
وس؛م ارصػحت) اون ارعزو بَ "ارؿرجح ارسلب ".
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يتم توثوق ةلمص در وةلمءةجع ةلعءب َّوة يف ةلهوةمش ك آلتي
ُّ
 ةلكتب ـوان ارؽتلب ،اتَم ارؿمرَف (رؽَلن ارـشَر :اتَم ارـلشَر ،تَـت
ارـشر) ،س؛م ارصػحت.
 ةلبحوث ةلمنشور يف كتب " ـوان اربحع" ،اتم ارؿمرف ،اتم رحَرس
ارؽتلب ،ـوان ارؽتلب( ،رؽَلن ارـشَر :اتَم ارـلشَر ،تَـت ارـشَر) .س؛َم
ارصػحت.
 ةلدوري ت ةلعلموة " ـوان اربحع" ،اتم ارؿمرَف ،اتَم اردوسيَت ،س؛َم
ارؿجؾد دو ارسـت ،س؛م ارعدا (تلسيخ ارـشر) ،س؛م ارصػحت.
 ةلصررح

" ـََوان ارؿؼََلل دو ارتؼريََر" ،اتََم ارؽلتََب ،اتََم ارصََحقػت

(رؽلن ارصدوس) ،تلسيخ ارـشر.
 أورةق ةلعمل ةلمقدَّ مرة يف ةلمرمتمءةت وةلمح ارءةت " ـَوان اروس؛َت"،
اتم ارؿمرف ،ـوان ارؿمتؿر ،ارجفت ارؿـظؿَت رؾؿَمتؿر ،رؽَلن اكعؼَلاه،
تلسيخ اكعؼلاه ،ارصػحت.
 ةلءس ر ل ةلم معوررة " ـََوان اررتََلرت" ،اتََم ارؿمرََف ،بقعََت اررتََلرت
(رلجسََتقر دو اكتََوساه) ،ورََل إذا كلكََت رـشََوسة دو ا ،ارجلرعََت ارؿؼدرََت
إرقفل ،رؽلن ارجلرعت ،تـت اإلجلشة ،ارصػحت.
 ةلتق ر ريء ةلءسررموة ـََوان ارتؼريََر ،اتََم ارجفََت ارتََي دصََدست ارتؼريََر،
(رؽلن ارـشر :تلسيخ ارـشر) ،ارصػحت.
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 ةلوث ق ةلءسموة "اتم اروثقؼت" ،رصدسهل ،تلسيخفل ،س؛ؿفَل (إن وجَد)،
وإذا تم ااتتـلا إرى وثقؼت ستَؿقت رـشَوسة يف كتَلب يجَب اإلشَلسة إرَى
جؿقح اربقلكلت ارتوثقؼقت رؾؽتلب.
 ةإلىتءىررت يوث َ ارؿرجََح ارؿـؼََول ََن شََبؽت اإلك كََت بََذكر بقلكََلت
ارؿرجح كلرؾت ،إن وجدت ،واررابط دو ارواصؾت اإلرؽ وكقت ارؽلرؾت ؾى
اإلك كت  ،URLوتلسيخ شيلسة ارؿو؛ح.
 ةلقءآن ةلكءيم يذكر اتم ارسوسة وس؛م اييت.
 ةلحديث ةلشءي

يخرج ارحديع ارـبوي بذكر ساويه دو سواته ،ورصلاس

تخريجََه ،وس؛ؿََه دو س؛ََم ارصََػحت ،ويشََلس ردسجََت صََحته رتََى احتََقب
إرقفل.
 ةلمءةجع ةألجنب َّوة يتم توثقَ ارؿصَلاس وارؿراجَح ا جـبقَت يف ارفَوارش
كؿل رر يف ارؿراجح ارعربقت :اتم ارؽتلب/اتم ارؿمرف...إرخ.
:وئة تحءيء ةلموقع
│
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