
1



2



1



2



3

الرِّجال المخِلصون )عاِملون وداِعمون( هم 
الله  من  فلهم  العمل؛  هذا  أْنتجوا  الذين 

الجزاء، ومني الشكر والتقدير
   

                     
المشرف العام
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سة في ُسطور المؤسَّ

األربعمئة  بعد  والعشرين  احلادي  العام  في  نية  السَّ الدُّرَر  بدأ مشروع 

واأللف للهجرة، وهو يحمل في جنباته غايًة عظيمًة، ورسالًة واضحًة، 

على  ًَّقا  موث علميًّا  ومرجًعا  به،  يُهتدى  نبراًسا  ليكون  محدَّدًا؛  وهدًفا 

نة واجلماعة. منهج أهل السُّ

وتوثيق  املَنهج،  بأصالة  نلتزم  أن  البداية  منذ  عاتقنا  على  أخذْنا  وقد 

النَّقل، وشمول الِعلم، وعاملية االنتشار، وأن جنعَل من التقنيات احلديثة 

األداةَ األولى التي تصلنا بالعالم؛ فكلُّ بلد وكل أرض وكل بيت يعيش 

فيه مسِلٌم هو هدٌف نسعى للوصول إليه، لنوصَل إليهم الُهدى واخلير.

ة إلى مصدر متني موثوق، قريب املنال،  إنَّ املسلَم اليوم بحاجة ماسَّ

يِجد فيه ما تطمئنُّ إليه نفسه، وتَقرُّ به عيُنه في عاَلٍم ماجت فيه 

الفنت، وانتشرت الِبدع، وكثرت الضالالت. وهنا تأتي رسالتنا في إيجاد 

مرجعيَّة ِعلميَّة على منهج أهل السنة واجلماعة للمسلمني كافًَّة 

في أنحاء العاَلم.

نحن - مبا نقدِّم من موسوعاٍت ِعلمية وِخدْمات تقنية - نخُدم املسلَم 

صني في علوم الشريعة، كما نخدم طالَب العلم  العادي من غير املتخصِّ

حة في  ف، بجملة من اخِلدْمات املوضَّ الشرعي، والباِحَث، والعالِم، واملثقَّ

هذا التقرير اخملتَصر.

نية إذ نشارك أهَل اخلير واإلصالح جهودَهم–  إننا في مؤسسة الدُّرَر السَّ

وهي كثيرة منتشرة وهلل احلمد- نسعى جاهدين لتكون لنا إضافُتنا 

اجلديدة، وبصمُتنا الفريدة في الساحة اإلسالمية. فواكَبْنا التطوراِت 

رْنا  وسخَّ املتجددة،  املسلم  حاجاِت  والمْسنا  العاَلم،  يشهدها  التي 

معطيات احلضارة احلديثة خِلدمة دِين اهلل عز وجل. فكانت هذه البصمُة 

الفريدة؛ ولوُج عالم التقنية احلديثة بثوٍب جديد، ومحتًوى أصيل، ببناء 

َّة، وحديثيَّة، وفِقهية،  أضخِم قواعد بيانات علمية على اإلنترنت: عقدي

ل على املسلمني النهَل  َّة، وتاريخيَّة، وغير ذلك مما يُسهِّ وأخالقيَّة، وفِكري

من معني ميراث النبوَّة الصافي بكل ُسهولة ويُسر.

عددٍ  حتقيقَ  قصير  وقت  خالل  لنا  ر  يسَّ أْن  تعالى  اهلل  فضل  من  وإنَّ 

التقني،  عيد  الصَّ وعلى  الِعلمي،  عيد  الصَّ على  املتميِّزة  اإلجنازات  من 

فنجْحنا في كْسب ثِقة علمائنا مبا حتويه موسوعاتنا من العلم، وفي 

كْسب ثقة شركائنا باستغاللنا األمثل للموارد، وفي كْسب ثِقة الناس 

مبا وجدوه من متانة علمية، وُسهولة الوصول إلى ميراث الرسول صلى 

الزائرين املتوافدين  اهلل عليه وسلم؛ يشهد بذلك عشرات اآلالِف من 

على املوقع يوميًّا من كل أقطار األرض، ونسأل اهلل عز وجل أن نكون 

بعملنا هذا قد نِلْنا رِضاه، وخَدْمنا دِيَنه.

أمامنا  يزال  فال  حدٍّ؛  عند  طموحاتنا  تقف  أالَّ  واجبنا  من  وإنَّ  هذا، 

والتنمية،  للتطوير  تخَضع  احلالية  واملوسوعات  املشاريع،  من  الكثيرُ 

في  ماضون  ونحن  باستمرار،  علينا  تتوارد  اجلديدة  واخِلدمات  واألفكارُ 

احلفاظ  وهي:  غايتنا؛  ونبلغ  مبتغانا،  قَ  نحقِّ حتى  اهلل،  بحول  عملنا 

نة وميراِث النبوَّة. على السُّ

وفي اخلتام نشكُر اهلل عز وجل على ما َمنَّ به من تيسير العمل، ونسأله 

أن يُعيننا على ما بقي، كما نشكُر كلَّ َمن وقف معنا وساندنا في هذا 

املشروع، مبشورٍة، أو مال، أو جهد، ونسأله سبحانه أن يجعل ذلك في 

موازين حسناتِهم.
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سة في ُسطور المؤسَّ

ورؤية  عظيمة،  غاية  لها  وقفية.  إعالمية،  دعوية،  علمية،  مؤسسة 

مستقبلية، ورسالة واضحة، وهدف محدد.

 الغايـُة: ֺ
نة وميراِث النبوَّة.   احِلفاظ على السُّ

الرُّؤيُة:  ֺ
ًَّقا، وعلًما شاماًل، مبحتًوى  اًل، ونقاًل موث س: منهًجا مؤصَّ نسعى ألن نؤسِّ

عربيٍّ، وانتشارٍ عامليًّ.

الرِّسـالُة:  ֺ
نة  السُّ أهل  منهج  على  ِعلميَّة  مرجعيَّة  إيجاد  في  والتميُّز  الرِّيادة 

واجلماعة للمسلمني كافًَّة في أنحاء العاَلم. 

الهـدُف:  ֺ
بناُء أوثِق وأكبِر قاعدة بيانات إلكترونية للموسوعات الِعلميَّة، وتيسيرُ 

الوصول إليها ِمن خالل التقنيات احلديثة.
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فإن موقع )الدرر السنية( من املواقع العلمية النافعة؛ نظرًا ملا 

لة في مختلف العلوم الشرعية  يحويه من املادة العلمية املؤصَّ

من الفقه، واحلديث، والعقيدة، واألخالق، والتاريخ، وَحَوى املوقع 

ُكذلك مقاالٍت وفوائَد علميًة قيمًة، ومكتبًة علميًة، باإلضافة 

إلى الكتب التي قامْت املؤسسة بإصدارها، وقد اطلعُت على 

بعضها فوجدتُها كتًبا قيمًة في أبوابها.

   سماحة مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ

نية(،  سعدتُّ بزيارة املشروع املبارك )الدُّرَر السَّ

وقد ُسررُت بالعمل النموذجي الذي كان طابَع املشروع ...

  

                                                   معالي الشيخ
 صالح بن عبدالرحمن الُحَصين

                                               رحمه اهلل

أعمال  من  رأيُته  وما  وللموقع،  لكم  زيارتي  في  كثيرًا  ُسررُت 

ًة  مبارَكة جميلة تقومون بها؛ خدمًة لإلسالم واملسلمني، وخاصَّ

َب العلم... طالَّ

                                                    فضيلة الشيخ
 عبدالعزيز بن عبداهلل الرَّاجحي

ِنيَّة( وموقعها  السَّ )الدُّرَر  سة  زيارةَ مؤسَّ املولى جل وعال  ر  يسَّ

بن  َعلوي  الشيخ  األُخ  عليها  يُشِرف  والذي  املبارك،  الِعلمي 

اف حفظه اهلل، فألفيُته موقًعا شاماًل مليًئا  قَّ عبدالقادر السَّ

بالعلم والفوائد ...

      معالي الشيخ الدكتور
 عبدالكريم بن عبداهلل الخضير

َّكيَّة؛  ِنيَّة، والفوائد الز ألفيُت املوقع كاسِمه، مليًئا بالدُّرَر السَّ

ُب العلم  فهو موقع ِعلمي رصني قيِّم، ينبغي أن يَعتنَي به طالَّ

والباحثـــون، ... وقــد أفــدتُّ منه كثيرًا - وال أزال؛ نظرًا لدقَّة 

مادته ومتيُّزها...

                    فضيلة الشيخ الدكتور
ناصر بن سليمان العمر

... وقد وجدتُّه موقًعا طابق  ِنيَّة  السَّ الدُّرَر  اطلعُت على موقع 

اه؛ حيث ُحلِّي بُدرَر الِعلم وفوائده وفرائده، واشتمل  اسمه ُمسمَّ

التي  ة،  املهمَّ الِعلمية  واملوسوعات  األبواب  من  جملة  على 

يحتاجها طالب العلم، وال يَستغني عنها العالُِم املتمكن.

                                           فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالرحمن بن صالح المحمود

تزكيات العلماء



11

تزكيات العلماء

وغيرهم ..

كمن  راٍء  وليس  وسناياه،  دُرَره  وصف  عن  القلُم  يَعِجزُ  املوقع 

سِمع؛ فقد حوى ثمارًا يانعًة من أمور العقائد على منهج أهل 

ُة الناس، وال  َّا يحتاجه عامَّ نة واجلماعة، مع فنوٍن شتَّى مم السُّ

يَستغني عنه خاصُتهم. 

              فضيلة الشيخ الدكتور
 سعد بن عبداهلل الُحَميِّد

ِنيَّة(... من أجود وأفضل املواقع اإللكترونية؛ إذ  إن موقع )الدُّرَر السَّ

َّة، ومعلومات واسعة، وموادَّ علميٍَّة  متيَّز باحتوائه على برامَج قوي

َّقة في جميع العلوم الشرعيَّة ... قة وموث محقَّ

           فضيلة الشيخ الدكتور
عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف

وبعَد مطالعة لكثيٍر من تلك املواقع النافعة رأيُت أنَّ ِمن أبرزها 

ِنيَّة( ... وأحسنها موقَع )الدُّرَر السَّ

                  فضيلة الشيخ الدكتور 
خالد بن عثمان السبت

ِنيَّة( ... فألفيُته عماًل علميًّا ودعويًّا  اطلعُت على موقع )الدُّرَر السَّ

نة واجلماعة،  مباركًا، ومما مييِّزُ املوقَع كونُه على منهج أهل السُّ

نة وأهلها ... مدافًعا عن التوحيد وأهِله، ناصرًا للسُّ

               فضيلة الشيخ
سلطان بن حمد العويد

                                                          رحمه اهلل

ِنيَّة( ... وها أنا ذا أراه رأَي  كنُت أسمع كثيرًا عن موقع )الدُّرَر السَّ

العني، وليس اخلبرُ كاملعاينة؛ إذ رأيُت ما يَُسرُّ ويُِفرح كلَّ طالب 

علم يحمل همَّ العلم والعمل، وهو جهدٌ جبَّار موسوعي، تثقل 

سات كبرى، بل وزارات! به كواهُل مؤسَّ

   فضيلة الشيخ
عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي 

 

لقد سرني كثيراً هذا املشروع الرائع )كالم العلماء في احلكم 

على األحاديث (. وسيكون هذا املشروع فتحاً كبيراً لطالب 

العلم في هذا الباب إن شاء اهلل تعالى.

             فضيلة الشيخ الدكتور 
يوسف بن عبداهلل األحمد
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شؤون تنظيمية

الدليل اإلجرائي:
يحتوي  املؤسسة،  في  اإلجرائية  لألعمال  تفصيلي  توثيقي  دليل 

البيانية الالزمة  على شرح  كامل مدعوم بالصور واجلداول والرسوم 

لتوضيح آليات تنفيذ األعمال وطرقها وخطواتها واملهام اخملتلفة في 

جميع وظائف املؤسسة، العلمية، واإلدارية ، والتقنية. مت إصدار هذا 

الدليل في عام 1431هـ. 

نظام العمل )اللوائح التنظيمية(:
لوائح تنظيمية حتدِّد األُطر العامة للعالقة بني املؤسسة وموظفيها، 

وواجبات كل طرَف وحقوقه، مثل ساعات الدوام، واإلجازات، واملزايا... إلخ. 

بناًء على ما ورد في أنظمة وزارة العمل في اململكة العربية السعودية، 

ومزايا أخرى أضافتها املؤسسة ملنسوبيها.

ة: السياسات العامَّ
وطبيعة  املهمة،  املؤسسة  قرارات  توجه  عامة  سياسة  عشرة  اثنتا 

وآلية  اخلارجية،  اجلهات  مع  تعاملها  وأسلوب  تنفذها،  التي  املشاريع 

التعديل في هذه السياسات.

شؤون تنظيمية

الهيئة االستشاريَّة:
في  الفاعلة  املساهمة  لتقدمي  أشهر؛  ثالثة  كل  ينعقد  مجلس 

تطوير املؤسسة وحتسني أدائها وذلك من خالل إبداء الرأي واملشورة 

في  أعضاء  ثمانية  من  ويتكون  محدَّد.  نظام  وفق  واملساعدة 

َّة، وتقنيَّة، وغيرها. مت تأسيسه  وإداري تخصصات مختلفة، شرعيَّة، 

األداء  لتطوير  مختلفة  قضايا  فيه  تناقش  1434هـ،  عام  بداية 

العلمي والتقني واإلداري للمؤسسة.

اللجنة الشرعيَّة:
املؤسسة،  تواجهها  التي  الشرعية  املسائل  في  باإلفتاء  تُعنى  جلنة 

فتاواها ملزمة. تتكون من أربعة أعضاء مبن فيهم املشرف العام على 

املؤسسة. مت تأسيس اللجنة في منتصف العام 1434هـ.

المجلس التقني:
مجلس ينعقد كل أربعة أشهر، ملناقشة املشاريع واألفكار التقنية 

تقنيني  مستشارين  ثالثة  من  يتكون  اإللكتروني.  باملوقع  املتعلقة 

مبؤهالت وخبرات عالية، وثالثة من إدارة املؤسسة.

12
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سة أنشطة المؤسَّ
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سة، ويَشغل قُرابة 80% من مواردها البشرية واملالية، ويحتوي على املوسوعات الِعلميَّة، واملكتبة،  يَُعدُّ املوقع اإللكتروني هو النشاَط الرئيس للمؤسَّ

والصفحات املتجدِّدة. ويقوم القسم التقني بتطوير اخلدمات التقنية املقدَّمة في املوقع باستمرار.

الموسوعات الِعلميَّة: 
الموسوعة الَعقديَّة ֺ

ات، وأوجب الواجبات،   العقيدة اإلسالمية الصافية: هي أصُل األصول، وأهمُّ املهمَّ

َّا يشوبها  وينبغي أن تُصرَف الِهمُم إلى العناية بها، والتحذيِر مما يُخالفها، واحلذرِ مم

موقعها  عبر  ِنيَّة  السَّ الدُّرَر  سة  مؤسَّ سَعْت  فقد  لذلك  الباطلة؛  العقائد  من 

نة واجلماعة.  َّة ضْخمة على منهج أهل السُّ اإللكتروني إلى بناء موسوعة عقدي

موسوعة الِملل واألديان ֺ
يعجُّ العاَلم بديانات كثيرة، منها ما أصُله سماويٌّ، ومنها ما هو ِمن وْضع البشر، 

العلمي في مؤسسة  ومبا أنَّ كثيرًا من الناس يجهل هذه األديان؛ فقد قام الفريقُ 

َّة  ِنيَّة بجْمع موسوعة ضخمة تشتمل على أديان أهل الِكتاب كاليهودي الدُّرَر السَّ

والهندوسيَّة  كاجملوسيَّة  الوثنَّية  األديان  وجميِع  عنهما،  َّع  يتفر وما  والنصرانية 

َّة، وغيرها كثير.  والبوذي
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موسوعة الِفرق المنتسبة إلى اإلسالم ֺ
اهلل  النبي صلى  فِرَق شتَّى؛ مصداقًا خلبر  إلى  املسلمني  انقساُم  له  يُؤَسف  َّا  مم

من  كثيرًا  وألنَّ   فِرْقًَة(،  وسبعني  ثالٍث  على  ُة  األمَّ هذه  )وَستْفَتِرُق  وسلم:  عليه 

مؤسسة  في  العلمي  الفريقُ  قام  فقد  وُخطورتها؛  الِفرَق  هذه  يجهلون  الناس 

جميع  على   تشتمل  والتي  الضخمة،  املوسوعة  هذه  بإنشاء  ِنيَّة  السَّ الدُّرَر 

َّة وغيرها، واملنتسبة إلى اإلسالم  الفرق اإلسالمية كاملعتزلة واألشاعرة واملاتريدي

َّة والبابية والبهائية، وغيرها كثير. كالنَُّصيري

موسوعة المذاهب الِفكريَّة المعاِصرة ֺ
الفرق  عن  خطورةً  تقلُّ  ال  هدَّامة  ٌَّة  فكري مذاهُب  احلاضر  عصرنا  في  انتشرْت 

ِنيَّة بإنشاء  املنتسبة إلى اإلسالم، وقد قام الفريقُ العلمي في مؤسسة الدُّرَر السَّ

كالعلمانية  معاصر  فِكري  مذهب  كلَّ  تضمُّ  والتي  الضخمة،  املوسوعة  هذه 

والتأسيُس،  النشأةُ  حيث  من  بها  التعريُف   َّ ومت وغيرها،  واحلَداثة  والليبرالية 

سون والزعماء، واألفكار واملعتقدات، مع الرُّدود الِعلميَّة على ما تضمنتْه  واملؤسِّ

هذه املذاهب من أفكار وُشبهات.

ا تمتاز به هذه الموسوعاُت األربع: وممَّ
العقيدة، . 1 مسائل  على  اشتملْت  إذ  العلمية:  املادة  وَسعة  الشمولية 

َّة كافًَّة. وجميِع األديان والفرق، واملذاهب الِفكري

جْمع املادة وحتريرها من أكثر من 500 مرِجع.. 2

تفرُّدها في عالم البرمجيَّات واإلنترنت.. 3

َّ ترتيبها ترتيًبا موضوعيًّا َشجريًّا.. 4 إمكانية البحث باملوضوع؛ حيث مت

إمكانية البحث فيها باستخدام محِرك بحٍث ذكيٍّ يقدِّم الكثير من اخِلدْمات.. 5

حتديثها وتطويرها باستمرار. . 6



16

الموقع اإللكتروني

الموسوعة الِفقهيَّة ֺ
يُعرَُف  به  إذ  الفقه؛  ِعلَم  ة،  عنايًة خاصَّ تُوَلى  أن  يَنبغي  التي  العلوم  أعظم  إنَّ من 

ُل من خالله إلى معرفة احلالل واحلرام؛ لذا  كيف يُعَبد اهلُل سبحانه وتعالى، ويُتوصَّ

أمور  تستقيُم  فبه  راب،  والشَّ عام  الطَّ إلى  حاجتِهم  ِمن  آكَُد  إليه  الناس  فحاجة 

دِينهم ودنياهم، ويَسَعُدون في أُوالهم وأُخراهم.

ِنيَّة إلى إنشاء موسوعٍة فِقهيٍَّة شاملٍة،  ومن هذا املنطلق سَعْت مؤسسة الدُّرَر السَّ

ونشِرها من خالل موقعها اإللكتروني؛ تيسيرًا للوصول إلى احلُكم الشرعي، ومعرفة 

ب األقوال  َّصًة مع كثرة اخلالف في املسائل الِفقهيَّة، وتشعُّ الراِجح من األقوال، خا

واآلراء الِعلميَّة.

وتتميَّز هذه الموسوعة باآلتي: 
االقتصار على احلُكم الراجح غالًبا.. 1

ربْط احلُكم بدليله.. 2

عزْو األحاديث واآلثار إلى مصادرها املعتَمدة.. 3

ة األربعة، أو مذاهبهم الفقهيَّة.. 4 ذِكْر اإلجماع وأقوال األئمَّ

قني؛ دعًما للقول الراجح، إذا كان على ِخالِف ما ذَهب إليه اجلمهور.. 5 ذِكْر أقوال بعض العلماء احملقِّ

االهتمام بِذكْر املسائل املعاصرة، واملستجدَّات، والنوازل، وأقوال أهل الِعلم فيها.. 6

توثيق النُّقوالت، سواء كانت من اإلجماعات، أو املذاهب الفقهيَّة، أو أقوال العلماء.. 7

َّْت صياغُتها بعباراٍت علميٍة سهلة، وواضحٍة، ومختَصرة.. 8 احِلرص على تسهيل املعلومة، حيث مت

ُة الناس، وإهمال ُجزئيات املسائل وتفريعاتها الدَّقيقة. . 9 االهتمام باملسائل التي يحتاُجها عامَّ
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الموسوعة الحديثيَّة ֺ
الضعيف  من  دخَلها  ما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسوِل  أحاديَث  دخل  َـّا  مل

اد احلديث الذين يُبيِّنون الصحيَح  واملوضوع، قيَّض اهلل عز وجل لها َجهابذةً من نقَّ

سيَّما  ال   – احملدِّثني  هؤالء  أحكام  كانت  َّا  ومل املردود،  من  واملقبوَل  الضعيف،  من 

عوامِّ  عن  فضاًل  العلم،  طلبة  من  كثير  على  تخَفى  ا  رمبَّ  - منهم  املتقدمني 

بجْمع  اإللكتروني  موقعها  عبر  ِنيَّة  السَّ الدُّرَر  سة  مؤسَّ قامت  فقد  املسلمني، 

الصحابة  وآثارِ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أحاديث  على  احملدِّثني  أحكام 

رضي اهلل عنهم في موسوعة حديثيَّة تَُعدُّ ِمن أضخِم املوسوعات احلديثية، وال 

يزال العمُل فيها جاريًا.

وتمتاز هذه الموسوعة بَمْيزات عديدة؛ منها:
عَدد األحاديث أكثر من 300 ألف حديث.. 1

عَدد العلماء الذين أُخذت أحكاُمهم عبر ثالثة عشر قرنًا قُرابة 200 عالِم.. 2

عدد الكتب التي مت استخراُج أحكام محدِّثيها قرابة 600 كتاٍب )أكثر من 2500 مجلٍد(.. 3

توثيق احلديث من مصادره املطبوعة برقْم احلديث، أو اجلزء والصفحة. . 4

إمكانية الَبحث بالراوي، أو احملدِّث، أو الكتاب، أو اجلميع.. 5

إمكانية البحث عن األحاديث القدسية واملرفوعة واآلثار.. 6

البحث بالتصنيف املوضوعي. . 7

البحث باستخدام ُمحرِّك بحث ذكيٍّ.. 8

إمكانية اختيار أحكام احملدِّثني على األحاديث وأسانيدها من حيث الصحُة أو الضعف.. 9

الترجمة للمحدثني والعلماء الذين حكَموا على األحاديث.. 10

معرفة معاني الكلمات الغريبة في األحاديث.  . 11
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أحاديث لم تصح منتشرة في اإلنترنت: ֺ
نظرًا لقلَّة العلم، وانتشار اجلهل، وقلَّة اخلبرة بحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 

َّا متيَّز هذا  وسلم، فقد راجْت كثيرٌ من األحاديث الباطلة واملنكرة بنْي املسلمني، ومل

هذه  انتشرْت  فقِد  تقنياتها  على  احلصول  وُسهولة  االتصاالت  بسرعة  العصر 

الدُّرَر  مؤسسة  لرسالة  وحتقيًقا  الَهشيم؛  في  النار  انتشارَ  الناس  بني  األحاديث 

الكتاب والسنة،  الدليل من  املبني على  النقي،  ِنيَّة في نشر اإلسالم الصافي  السَّ

َّ بناء قاعدة بيانات لهذه األحاديث مع بيان درجاتها من حيث الضعُف، وهي  فقد مت

حُتدَّث باستمرار.

الموسوعة التاريخيَّة ֺ
من  بالرغم  الكافية،  بالعناية  يَحَظ  لم   - املعاصر  ة  وخاصَّ  - اإلسالمي  التاريخ 

أهميته! وقدْ دخَله ما دخَله من حتريف وتزوير للحقائق، وحتقيًقا لرسالة مؤسسة 

ل في العلوم الشرعية كافًَّة، وما يتعلق  ِنيَّة في تقدمي منهج علمي مؤصَّ الدُّرَر السَّ

بها، ولتيسير َعرْض احلقائق التاريخية بعيدةً عن التشويه والتزييف - فقد أنشأت 

املؤسسة هذه املوسوعَة ألهم أحداث التاريخ اإلسالمي.

ا تمتاز به هذه الموسوعة: وممَّ
َّات ومواقع . 1 جْمع املادة من أكثر من 120 مرجًعا تاريخيًّا، باإلضافة إلى الدوري

صة.  اإلنترنت املتخصِّ

حترير وتوثيق مادة احلَدث باالعتماد على أصحِّ الكتب والرِّوايات.. 2

الشمولية وَسعة املادة العلمية: حيث شملت قرابة 8000 حَدٍث تاريخي إسالمي.. 3

َسعة املساحة الزمنية التي شملتْها املوسوعة )من والدة النبي صلى اهلل عليه وسلم. إلى آخر حَدث وقع العام املاضي(.. 4

إمكانية البحث في املوسوعة باحلَدث، أو العام الهجري أو امليالدي.. 5

تفرُّدها في عاَلم البرمجيَّات واإلنترنت.. 6
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موسوعة األخالق ֺ
َُّة على التحلِّي مبكارم األخالق؛ قال صلى اهلل  كثيرةٌ هي النصوص الدالَّة على أهميَّة األخالق وفْضلها ومكانتها من الدِّين، وكثيرةٌ هي النصوص احلاث

َِّم صالَِح األخالِق(، وقال: )ِإنَّ ِخيارَكم أَحاسُنكم أَْخالقًا(. ا بُِعثُت أِلمَُت عليه وسلم: )إنَّ

وموسوعة األخالق اإلسالميَّة موسوعٌة شاملة حوْت في طِيَّاتها العديَد من األخالق اإلسالميَّة احلميدة؛ لالقتداء بها، وأخرى من األخالق املذمومة؛ 

ة في هذا  ِنيَّة من مئات املصادر؛ ليسُهَل الرجوع إليها، واالستفادة منها، خاصَّ لتجنُّبها والبعد عنها، جمعها الفريق العلمي مبؤسسة الدُّرَر السَّ

العصر الذي انتشرْت فيه كثير من األخالق املرذولة.
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مكتبة الدرر السنية
تَزَخر املكتبة اإلسالمية بكمٍّ هائٍل من الكتب في شتى صنوف العلم التي ال ِغنى 

ِنيَّة تقدميُ منهٍج علميٍّ  َّا كان من رسالة مؤسسة الدُّرَر السَّ لطالب العلم عنها، ومل

- خدمًة  املؤسسة  قامت  بها؛ فقد  يتعلَّق  وما  الشرعية كافًَّة  العلوم  ل في  مؤصَّ

كتاب(,   15000( من  أكثر  تضمُّ  مختارة  مكتبة  بإنشاء   - والباحثني  العلم  لطلبة 

ينضوي حتتها العديُد من الصفحات؛ لتيسير االستفادة منها.

ومن هذه الصفحات:

فهارس المكتبة ֺ
ق، والناشر،  ومتثِّل قاعدة بيانات للمكتبة، تشمل: عنوان الكتاب، واسم املؤلِّف، واحملقِّ

والطبعة، وسنة الطبْع، وقد صنِّفت تصنيًفا موضوعيًّا.

فهارس محتويات الكُتب ֺ
إعانُة  منها  الهدف  العلوم؛  شتى  في  الكُتب  آالف  محتويات  تضمُّ  فهارُس  وهي 

الباحث على معرفة أماكن املواضيع العلمية املبثوثة في هذه الكتب، ال سيَّما ما 

كان منها في غير َمظانِّه، وميكن البحُث فيها بجميع طرُق البحث.
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نتائج البحوث وخواتيم الكتب ֺ
تشتمل على ُخالصات البحوث ونتائجها، وخواتيم مئات من الكُتب العلمية، 

بعناية،  املكتبة  من  اختيرت  شتى،  علوم  في  ة  املهمَّ اجلامعية  والرسائل 

وُصنِّفت حسب العلوم التابعة لها.

كُتب ننصح بقراءتها ֺ
وهي قوائُم لكتب ننصح بقراءتها واالستفادة منها، منتقاة ومختارة بعناية 

من بني آالف الكُتب املوجودة في املكتبة، وقد اختيرت لتميُّزها في موضوعها، 

أو لشموليتها، أو ملنهجيتها املُنضبطة.

 

الموقع اإللكتروني
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الصفحات المتجدِّدة 
َّا ميتاز به املوقع احتواؤه على عدد من الصفحات التي حُتدَّث أُسبوعيًّا، منها: ومم

مقاالت وبحوث مميَّزة: ֺ
منها  املواقع،  لها من  كبيرٍة ال حصرَ  أعدادٍ  العامليَّة على  املعلومات  حتتوي شبكة 

مني، واملهمُّ وما هو أقلُّ أهمية؛ لذا حرَْصنا في هذه الصفحة أن ننتقي  الغثُّ والسَّ

َّا نُِشر أفضَل املقاالت، وأميزَ البحوث، مختصرين اجلهد والوقت على طالب العلم  مم

ة، في نازلة  ف العربيِّ؛ لنضَع بني أيديهم ما هو جديد ومفيد من مقاالت مهمَّ واملثقَّ

لة.  من النوازل، أو قضية من القضايا املعاِصرة، أو بحث من البحوث العلميَّة املؤصَّ

الكُتب الجديدة ֺ
ني على ما يستجدُّ من ثمرات املطابع,  وفي هذه الصفحة نُطلع طلبة العلم واملهتمِّ

ة عنها,  ونِتاج املؤلِّفني, وذلك بإضافة كتب جديدة أُسبوعيًّا، مع وْضع معلومات مهمَّ

ق، والناشر وغيرها. ال كاسم املؤلِّف، واحملقِّ
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كتاب األسبوع: ֺ
ومحتوياته,  مضمونه  فيه  نحرِّر  مميَّز,  كتاب  في  أسبوعيَّة  ءةٌ  قرا وهي 

عن  واضحة  بصورة  املتصفح  ليخرَج  فيه؛  العريضة  اخلطوَط  ونُبرز 

ه.  ومحتوا موضوعه 

كتاب الشهر عْرض وَنْقد:  ֺ
وأنواع  العلوم,  واملؤلَّفات في شتَّى  الكُتب  بالكثير من  العربيَّة  املكتبة  تزَخر 

الفنون، وبعضها ال يسَلم من مآِخذَ وانتقادات، ينبغي التنبيه عليها، والتحذير 

أو  منهجيًَّة،  ًَّة  َعقدي املآخذُ  هذه  كانت  سواء  عليها،  الضوء  وتسليط  منها، 

العلميَّة  الكتب  بعض  نستعرض  الصفحة  هذه  وفي  غيرها،  أو  فِقهيَّة، 

َّة، وننقدها نقًدا منهجيًّا؛ لننبَه القارئ على أهمِّ ما وقع  الشرعيَّة أو الفكري

فيه املؤلِّف من املزالق واملآِخذ.

َهديَّة الشهر ֺ
ًَّة ِعلميَّة قيِّمة، تكون أحيانًا مرتبطًة  َّار املوقع مْطلَع كل شهر هدي نقدِّم لزو

ترتبط  ال  ًة  عامَّ تكون  وأحيانًا  والصوم،   ، واحلجِّ كاألعياد،  شرعيَّة  مبناسبة 

َّة من املوقع مباشرة.  مبناسبة معيَّنة. ميكن لزائر املوقع حتميُل الَهدي

الموقع اإللكتروني
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الموقع اإللكتروني

الخدمات التقنية
محرِّك بْحث ذكّي ֺ

ِنيَّة  السَّ الدُّرَر  موقع  يقدِّمها  التي  األهمَّ  التقنية  اخِلدمَة  هي  البحث  خدمة  تُعدُّ 

َّ محرِّك  خمة، وقد مر ملستخدميه؛ للوصول إلى ما يحتاجونه من قواعد بياناته الضَّ

ِنيَّة بعدَّة مراحَل خالل السنوات املاضية، وكان يتمُّ في كل مرحلة  بحث الدُّرَر السَّ

إضافة عدد من اخِلدْمات اجلديدة التي لم تكُن متاحًة من قبُل. ومن ِخدمات البحث 

الذكي:

البحث بالكلمات املتشابهة. 1

نظام تبويب النتائج. 2

ربْط نتائج املوسوعات. 3

لوحة مفاتيح عربيَّة. 4

َّة إلى العربيَّة.. 5 التحويل التلقائي للحروف من اإلجنليزي

نافذة البحث في الموسوعة الحديثيَّة ֺ
َّنات.  واملدو واملنتديات  املواقع  ِنيَّة ألصحاب  السَّ الدُّرَر  انيَّة من موقع  وهي ِخدمة مجَّ

وهي عبارة عن كُود برمجي لنافذة بْحث، مُيكن تركيبها بُسهولة في أيِّ مكان في 

ة  َّارُ تلك املواقع من خالل هذه النافذة من التأكُّد من صحَّ املواقع األخرى؛ ليتمكَّن زُو

األحاديث قبل نْشرها. 

الموقع اإللكتروني
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الموقع اإللكتروني

محرِّك بحث المواقع العلمية ֺ
ل للباحث الوصوَل إلى املواد التي يبحث عنها في وقت  وهو ِخدمة تُسهِّ

، واحلصول على نتائج أفضل، حيث قام الفريق العلمي مبؤسسة الدُّرَر  أقلَّ

اآللة،  وعلوم  الشرعيَّة  العلوم  في  صة  املتخصِّ املواقع  بجْمع  ِنيَّة  السَّ

بتسخير  التقني  القسم  وقام  صحيحة،  علميٍَّة  أصوٍل  على  والقائمة 

ِخدمات وإمكانات موقع )قوقل( في إنشاء محرِّك البحث العلميِّ.

صفحة الموقع على الفيسبوك وتويتر ֺ
تنشر  حيث  وتويتر(،  )الفيسبوك  الشهيرة  االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  من  املوقع  محتويات  نْشر  إلى  تهِدفان  صفحتان  وهما 

احلمد.  وهلل   100,000 الفيسبوك  بصفحة  املُعجبني  عدد  جتاوز  وقد  الصفحتني.  هاتني  في  يوميَّة  علميَّة  فائدة 
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معرض الرياض الدولي

النَّْشر والتأليف

ِنيَّة؛ إذ يقوم سنويًّا بإصدار ما بني 5 إلى 10 كتب علميَّة؛ تُنَشر وتوزع في املكتبات  سة الدُّرَر السَّ ة ملؤسَّ يَُعدُّ قسم النشر أحَد املنافذ اإلعالميَّة املهمَّ

َّة وخارَجها. هذا باإلضافة إلى املشاركة في املناشط الثقافيَّة التي تُعَنى بالكتاب.  داخل اململكة العربيَّة السعودي

ِمن إصداراتنا ֺ
1. موسوعة األخالق.
2. موسوعة عائشة.

3. تفسير سورة الكهف.
4. مختصر فقه احلج.

5. منت العقيدة الواسطية.
6. صفات اهلل عزوجل.

النَّْشر اإللكتروني ֺ
من  كثير  عادة  للقراءة  واحملمولة  اللوحية  األجهزة  استخدام  أصبح 

مؤسسة  فإن  ولذلك  تنقالتهم،  وأثناء  العامة  األماكن  في  َّاء  الُقر

وتنشرها  إصداراتها  ألغلب  إلكترونية  نسخة  تصدر  السنية  الدرر 

التطبيقات. أشهر  عبر 

معارض الكتاب ֺ
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إحصاءات عام 1434هـ
جميع األرقام مأخوذة من مواقع إحصائية عالمية محايدة، وهي:

)Google Analytics & Awstat(
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    موقـع الدرر السنية إحصاءات وأرقام

تختصر األرقام واملعلومات التالية أداء املوقع خالل العام

مت زيـــارة املوقـــع أكثــر من (٨,٠٠٠,٠٠٠) زيـــارة  

www.dorar.net

مت الدخول على املوقع من (٢٠٠) دولة  وأكثر من (٩,٦٠٠) مدينة حولَ العالَم

السعودية | مصر | الكويت | املغرب | اإلمارات | اجلزائر | األردن | أمريكا | تونس | العراق

أكثر ١٠ دول دخوًال

االنتشار العالمي

عـــدد الزِّيـــارات
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نوات األربعة املاِضية  ح تصاُعَد عدد املُدن التي زارت املوقع خالل السَّ رسم بياني يوضِّ

عدد المدن

٧,٤٩٠

٨,٥٢٩ ٨,٢٨٤

٩,٦٠٠

٦,٩١٦۱٤
۳٤

۱٤
۳۳

۱٤
۳۲

۱٤
۳۱

۱٤
۳۰



االنتشار العاَلمي

عدد الدول التي زارت املوقع )200( دولة. 	 

أكثر )10( دول دخواًل:	 

السعودية – مصر– الكويت – املغرب – اإلمارات– اجلزائر– األردن – أمريكا 

– تونس– العراق.

عدد املدن التي زارت املوقع )9,615(  مدينة.	 

أكثر )10( مدن دخواًل:	 

الرياض – جدَّة – القاهرة – الكويت – عّمان – تونس – دبي – اإلسكندرية 

- كازابالنكا – اجليزة.
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عدد الزِّيارات للموقع

ِّيارات خالَل العام: أكثر من ثمانية ماليني )8,000,000( زيارة من شتَّى أنحاء العاَلم. 	  مجموع الز

ِّيارات اليوميَّة )22,500(.	  ُمعدَّل الز

نِسبة االرتفاع عن العام املاضي )%22(.	 

عدد زيارات املوقع خالل األعوام اخلمسة املاضية

www.dorar.net

٣٫٩٠٠٫٠٠٠

٤٫٥٠٠٫٠٠٠

٦٫٥٠٠٫٠٠٠

٨٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٩٠٠٫٠٠٠

۱٤
۳٤

۱٤
۳۳

۱٤
۳۲

۱٤
۳۱

۱٤
۳۰
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إنجازات األقسام





الِقسم الِعلميِّ
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الموسوعة الُقرآنيَّة

مراجعة منَهج موسوعة التَّفسير:
َعرْضه  مت  املاضي،  العام  في  التفسير  موسوعة  منهج  إعداد  من  االنتهاء  بعد 

صني في التفسير من أساتذة اجلامعات، حيث  هذا العام على عدد من املتخصِّ

طلب منهم إبداء رأيهم، واإلدالء مبالحظاتهم واقتراحاتهم؛ للخروج مبنهج أكثر 

تكاماًل وإتقانًا. وقد عقدت لقاءات جمعت الباحثني في املوسوعة مع عددٍ من 

أساتذة اجلامعات ملناقشة مالحظاتهم والتشاور فيها، وكان لذلك أثر كبير في 

حتسني املنهج وتطويره، كما مت االتفاق مع عددٍ منهم على املشاركة في حتكيم 

املوسوعة.

الَبدء في تفسير القرآن الكريم:
بعد إقرار منهج املوسوعة بشكله النهائي، مت الَبدء في التَّفسير، ومت اإلنتهاء من 

تفسير سورة الفاحتة وجزء من سورة البقرة بحمد اهلل.
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الموسوعة الحديثيَّة 

استخراج أحكام المحدِّثين:
األساسيَّة  الِبنيَة  هو  َّة  النبوي األحاديث  على  احملدِّثني  أحكام  استخراج  يعدُّ 

للموسوعة احلديثيَّة، حيث تُجمع أحكام العلماء على األحاديث في مظانِّها وفي 

والفتاوى وغيرها(؛ لتعرض  والِفقه  والعقيدة  التفسير  غير مظانِّها مثل: )كُتب 

َّار املوقع مجموعًة في مكان واحد يحتوي على أحكام جميع احملدِّثني على  على زُو

َّ خالل السنوات املاضية استخراُج أحكام احملدِّثني على مئات اآلالف  احلديث. وقد مت

من األحاديث. وفي هذا العام قام القسم العلميُّ بتوفيق اهلل تعالى باستخراج 

التالية  باملراحل  استخراجه  بعد  احلديث  ومير  بأحكامها.  حديٍث   )32,000( قُرابة 

قبل رفعه إلى املوقع:

كل: ֺ ضبطه بالشَّ
ِقراءةً  َّة  النبوي األحاديث  نصوص  قراءة  على  بالشكل  الضبُط  يُساعد 

اخلاطئ  الَفهم  وجتنُّب  الصحيح،  الوجه  َفهمها على  يُعني على  َّا  مم صحيحة، 

اخلاطئة.  الِقراءة  عن  الناجت 
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الموسوعة الحديثيَّة 

ترتيبه حَسَب األحاديث الُقدسيَّة، والمرفوعة، وآثار الصحابة: ֺ
وأحاديث  قُدسيَّة،  أحاديَث  إلى  إليه؛  تُضاف  َمن  بحَسب  أقسام  إلى  األحاديُث  تنقسم 

َّة، وآثار، ورغبًة في تيسير البحث والوصول إلى النتائج الدقيقة يتم ترتيب األحاديث  نبوي

اجلديدة في املوسوعة حسب هذه األقسام حيث ميكن للباحث من خالل هذا الترتيب 

َّة عِن اهلل عز وجل ، أو في األحاديث املرفوعة املضافة  البحث في األحاديث الُقدسيَّة املروي

ِحَدة، وكذلك  واحد على  الصحابة، كل  آثار  أو في   ، النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  إلى 

البحث فيها جميًعا. 

ترتيبه حَسَب الراوي: ֺ
رُويت كثيرٌ من األحاديث من ِعدَّة طرق، وقد يَروي احلديَث الواحَد  أكثرُ من صحابي، وأحيانًا 

يصحُّ احلديث من رِواية صحابي دون آَخر؛ فِحرًصا على دقَّة املعلومة، وسالمة النتيجِة 

املطلوِب الوصوُل إليها، مت ترتيب األحاديث حسب الرواة؛ حتى يستطيَع الباحث الوصوَل 

إلى غرضه دون حاجة إلى استبعاد ما ال يدُخل في نِطاق بحثه.

تصنيفه موضوعيًّا: ֺ
يتــم تصنيــف احلديــث حســب 

إلى  الوصول  ليسهل  موضوعه؛ 

األحاديث املتعلِّقة مبوضوع الباحث. 

خالل  من  للباحث  ميكن  حيث 

اختيارُ  املوضوعي  البحث  صفحة 

املوضوع الذي يبحث عنه من قائمة 

جميع  له  تظهر  ثم  منسِدلة، 

األحاديث املتعلقة بهذا املوضوع. 
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الموسوعة الحديثيَّة 

تصنيفه من حيث الصحُة والضعف: ֺ
أكبرها  كثيرةً،  إشكاالٍت  املتخصصني  غير  لدى  احملدِّثني  أحكام  اختالف  يُسبِّب 

احملدثني  أحكام  وضرب  صحيحة،  أنها  منهم  ظنًّا  ضعيفة؛  بأحاديث  االستدالل 

بعضها ببعض، وغيرها. ويأتي تصنيف األحاديث من حيث الصحة والضعف إلزالة 

اللبس احلاصل عند كثير من الناس لهذا السبب، حيث يتم فرز األحاديث حسب 

أحكام احملدثني صحة وضعفاً.

األحاديث المنتِشرة:

تروج عبر وسائل االتصال احلديثة الكثير من األحاديث املكذوبة، والتي ال تصح نسبتها إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، وفي هذه الصفحة نتتبَّع 

َّ خالل السنوات املاضية تتبُّع مئات األحاديث، وفي هذا العام مت تتبُّع قرابة )90( حديثًا منتشرًا، ووُِضعت  هذه األحاديث، ونبنيِّ بطالنها ونكارتها. وقد مت

في الصفحة، وهلل احلمد. 
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الموسوعة الِفقهيَّة 

كتاب الطهارة:
رُوعي  الناس،  تهم  التي  املسائل  الطهارة على عدد كبير جدًّا من  يحتوي كتاب 

فيها ُسهولة الطرْح، وُحسن العرْض، مع االهتماِم بِذكر املسائل املعاِصرة، وتوثيق 

ًما باألدلَّة الشرعيَّة الصحيحة، وذِكر الراجح من أقوال أهل العلم  النقوالت، مدعَّ

َّت مراجعة الكتاب مراجعًة نهائية.  غالًبا. وقد مت

كتاب الصالة:
يحتوي كتاب الصالة على جملة كبيرة من املسائل رُوعي فيها ُسهولة الطرْح، 

ًما  مدعَّ النقوالت،  وتوثيق  املعاِصرة،  املسائل  بِذكر  االهتماِم  مع  العرْض،  وُحسن 

باألدلَّة الشرعيَّة الصحيحة، وذِكر الراجح من أقوال أهل العلم غالًبا. والعمل اآلن 

حتت املراجعة، وسينتهي خالل عام مبشيئة اهلل. 

كتاب الزَّكاة:
الطرْح،  رُوعي فيها ُسهولة  املسائل  الزكاة على جملة كبيرة من  يحتوي كتاب 

ًما  مدعَّ النقوالت،  وتوثيق  املعاِصرة،  املسائل  بِذكر  االهتماِم  مع  العرْض،  وُحسن 

َّ إنهاؤه  باألدلَّة الشرعيَّة الصحيحة، وذِكر الراجح من أقوال أهل العلم غالًبا. وقد مت

ومراجعته بالكامل، ومت رفعه للموقع، وهلل احلمد. 
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الموسوعة التاريخيَّة

تعرض املوسوعة التاريخية أهم أحداث العالم اإلسالمي من ميالد النبي صلى 

َّ خالل هذا العام إدخال أحداث عام  اهلل عليه وسلم وحتى عصرنا احلاضر. وقد مت

1433هـ إلى املوسوعة، وعددها )44( حدثًا، باإلضافة إلى جْمع أحداث عام 1434هـ 

َّل عام 1435هـ. وحتريرها كاملة، وعددها )49( حدثًا؛ ليتمَّ رْفعها بإذن اهلل أو
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ِنيَّة َرر السَّ َمكتَبة الدُّ

كُتب جديدة:
ِنيَّة أسبوعيًّا، بحيث  في زاوية )كُتب جديدة( يتمُّ إبراز الكُتب التي تدُخل مكتبة الدُّرَر السَّ

يسُهل على طالب العلم متابعُة اجلديد في عاَلم الكتب، واحلصول على معلومات الكتاب 

التي تُقرِّبه إليه. كما ميكن أن يتقدَّم بطلب استعارة أليٍّ من الكتب املوجودة في املكتبة 

إذا انطبقْت عليه الشروط.

َّ خالل هذا العام إدخاُل ُقرابة )480( كتابًا جديد إلى املكتبة وتصنيفها.  وقد مت

نتائج البحوث وخواتيم الكُتب:
للباحث  ليتسنَّى  كتاب؛  كلِّ  خامتَة  نعِرض  الكُتب  وخواتيم  الُبحوث  نتائج  صفحة  في 

معرفُة النتيجة، أو اخلاُلصة التي خرَج بها مؤلِّف الكتاب. وهذا يختصر الوقَت واجلهد على 

ل له الوصوَل إلى مراده. طالب الِعلم، ويُسهِّ

في هذا العام مت رفع قرابة )230( خامتَة كتاٍب ونتيجَة بحٍث إلى الصفحة.

فهارس محتويات الكُتب:  
 هي صفحة تستعِرض فهارس الكُتب؛ ليتمكَّن الباحث من معرفة املوضوعات التي حتدَّث 

ل له الوصول إلى الكتب التي تتحدَّث عن موضوع بْحثه، وذلك  عنها الكتاب، كذلك تُسهِّ

باستخدام محرِّك بحِث فهارس محتويات الكتب.

َّ إدخال فهارس قرابة )600( كتاب، وهي تعادل ما يقارب )120,000( عنوان. في هذا العام مت
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 التأليف

وانتقائها،  العلوم  لتقييد  األصيل  والنبَع  الرئيس،  املصَدر  يزال  وال  الكتاب  كان 

ة لبناء حضارة اجملتمعات على  وتنقيح األفكار واتصالها، وهو من الضرورات امللحَّ

نية  السَّ الدرر  مبؤسسة  العلمي  القسم  فإنَّ  املنطلق  هذا  ومن  سليمة.  أسس 

الكتب  من  بعدد  واإلسالمية  العربية  املكتبة  إثراء  في  باملساهمة  يقوم سنويًّا 

نشر  إلى  وتهدف  املسلمني،  وعموم  فني  واملثقَّ العلم  ب  طالَّ تهمُّ  التي  العلمية 

الثقافة الشرعية النقية وتأصيلها على منهج السلف الصالح. وقد قام القسم 

العلمي خالل هذا العام بتأليف عدد من الكتب اجلديدة، وهي:

هارة.. 1 مختصر فقه الطَّ

مختصر فقه الُعمرة.. 2

إجماعات العبادات.. 3

األحاديث واآلثار في الفنت واملالحم وأشراط الساعة املتعلِّقة بالشام.. 4

كما قام مبراجعة عدد من الكتب إلعادة طباعتها بعد أن نِفدت الطبعات السابقة 

من األسواق، وهي:

منت العقيدة الواسطية.. 1

مختصر فقه الصوم.. 2

موسوعة األخالق.  . 3

 



42

الصفحات المتجدِّدة

ِمن روائع المقاالت القديمة:
ة، تَفتَّق  عاشِت األمة اإلسالمية خالل القرن املاضي أحداثًا جساًما، ومفاصَل تاريخيَّة مهمَّ

عنها عددٌ كبيرٌ من روائع املقاالت التي كَتبها علماُء األمة األفذاذ، وُمفكِّروها العظام، والتي 

ت وانتشرت في تلك املُدَّة، فكانت مناراٍت بيَّنت معالَم الطريق  نُِشرت في الصحف واجملالَّ

لكثير من املسلمني، وانتشلت كثيرًا منهم من بَراثن اجلهل والتِّيه؛ لتأخذ بهم إلى نور 

الهداية والوحي. 

وفي هذا العصر مترُّ باملسلمني أحداٌث تذكِّر بأحداث مَضْت عاشها ذلك اجليل، فما أحسن 

أن نستفيدَ من خبرات السابقني، ونسترشد بتجارِبهم! هذا ما تهتمُّ به صفحة »من روائع 

املقاالت القدمية«.

َّ انتقاء )43( مقااًل متميزًا من مقاالت ِكبار الكُتَّاب في القرن املاضي،  وخالل هذا العام مت

ت. فحات من الكُتب واجملالَّ والتي لها صلة بواقعنا املعاصر، مت استخراجها من بني آالف الصَّ

مقاالت وبحوث ُمميَّزة:
حتتوي شبكة املعلومات العامليَّة على أعدادٍ كبيرٍة ال حصرَ لها من املواقع، مع احتوائها 

ِنيَّة في نْفع  ِّ، واملهمِّ واألقلِّ أهميًَّة؛ ورغبًة من مؤسسة الدُّرَر السَّ على النافع والضار

ف العربي، واحِلرص على وقته، جاءْت هذه الصفحة لُتِعيَنهم على  طالب العلم واملثقَّ

الوقوف على املقاالت والبحوث املميَّزة النافعة، ويَكفيهم همَّ البحِث عنها أو التمييز 

بينها. حيث حوْت كل ما هو جديد ومفيد، سواء كان من املقاالت في نازلة من النوازل، 

لة. أو قضية من القضايا املعاصرة، أو بحث من البحوث العلميَّة املؤصَّ

َّ انتقاء )18( مقااًل وبحثًا مميزًا من املقاالت والبحوث املبثوثة في عاَلم  وخالل هذا العام مت

اإلنترنت ونْشرها في هذه الصفحة.
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الصفحات المتجدِّدة

كتاب األسبوع:
ا  أسبوعيًّ متميِّز  بكتاب  التعريف  يتمُّ  األسبوع«  »كتاب  صفحة  في 

ح مضموَن هذا الكتاب، وما يحتويه.  رة تُقرِّب للمتصفِّ بصورة ميسَّ

الكتاب  نُبذة يسيرة عن  منتًقى، مع  )47( كتابًا  العام عرض  مت خالل 

وما جاء فيه.

كتاب الشهر )عْرض وَنْقد(:
تتناول صفحة »كتاب الشهر« مْطلَع كل شهر كتابًا علميًّا أو فِكريًّا، 

وتستعرض العناصرَ الرئيسَة فيه، ثم تناقش أهمَّ أفكاره واملآِخذ عليه 

َ للقارئ األخطاَء التي وقَع فيها املؤلِّف.  بأسلوب ِعلمي هادِئ؛ لتبنيِّ

وفي هذا العام مت عرْض ونْقد )10( كتب. 

هر: َهديَّة الشَّ
وهي عبارة عن مادَّة علميَّة قيِّمة تُتاح للتحميل والطباعة على هيئة 

َّار املوقع مْطلَع كل شهر، ويُراعى فيها املناسبة  ملف PDF، تُقدَّم لزُو

في  وغيره.  ورمضان،  احلج،  مثل:  املسلمون؛  يعيشه  الذي  املوسم  أو 

َّ تقدمي )8( هدايا حتى نهاية العام. هذا العام مت





القسم التقني
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الترقية البرمجية للموقع

نية في الريادة والتميز في إيجاد مرجعية علمية على منهج أهل السنة واجلماعة، وسعًيا في حتقيق هدفها،  استكمااًل لرسالة مؤسسة الدرر السَّ

وهو تيسير الوصول إلى ميراث الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛ يقوم القسم التقني سنويًّا بتطوير البنية البرمجية للموقع مبا ينعكس على أدائه 

ل عليهم الوصوَل إلى قواعد بياناته بسرعة أكبر، وأداء أعلى. وفي هذا العام متت ترقية برمجة املوقع بكامله، ومت توفير  في خدمة املستفيدين، ويسهِّ

مساحات تخزينية أكبر للسيرفر مبا يتالءم مع اإلقبال املتزايد وعمليات البحث والتحميل الكبيرة التي تتمُّ على املوقع. وقد كان لهذا أثره وهلل احلمد 

َّار. في االرتقاء بخدمات املوقع، وتسهيل استخدامه بشكل أكبر للزو
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تطوير الَبحث الشامل في الموقع

تُتيح خدمُة البحث الشامل البحَث في جميع أقسام املوقع )املوسوعات 

وغيرها(، كما تُتيح البحَث في بعض أقسام املوقع دون األخرى من خالل 

 َّ مت وقد  املوقع.  أقسام  قائمة  من  فيها  البحُث  املطلوِب  األقساِم  اختيار 

الشامل، وهي:  البحث  نتائج  إلى  أقسام جديدة  ِعدة  العام إضافة  هذا 

غريب احلديث / تراجم احملدِّثني / خواتيم الكتب / كشاف اجملالت إلى نتائج 

البحث الشامل.
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تطبيق أحاديث منتشرة ال تصح

نية قرابة 22,500 زيارة، يشكِّل عدد الداخلني عبر أجهزة اجلوال قرابة 30% منهم، وهذا يعني أن 7,500  يبلغ عدد الزيارات اليومية ملوقع الدرر السَّ

شخص يوميًّا يتصفحون املوسوعات باستخدام اجلوَّال. والتطبيقات تتيح لهؤالء املتصفحني إمكانية االستفادة من املوسوعات بشكل أكبر 

وأسهل، كما أنها تُسهم في نشر املوسوعات على نطاق واسع بني مستخدمي هذه األجهزة.

ومن اخلدمات التي يقدِّمها تطبيق األحاديث املنتشرة:

تسهيل استخدام صفحة األحاديث املنتشرة ملستخدمي أجهزة اجلوال.. 1

إمكانية استعراض كامل احملتوى دون احلاجة لالتصال باإلنترنت.. 2

إتاحة نشر املادة على الشبكات االجتماعية، وعبر البريد اإللكتروني، مع إمكانية إرسال رابط احلديث.. 3

إمكانية استعراض احملتوى بطريقتني: البحث والتصفح.. 4

يعمل التطبيق على أنظمة IOS )آيفون + آيباد( وكذلك على نظام األندرويد.. 5

وقد بدأ العمل عليه وسيتم إطالقه مبشيئة اهلل في عام 1435هـ
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البحث بالجذر

نتائج، وهو  البحث، ومن أوسعها  الكلمة من أهمِّ نطاقات  بَجذر  البحث  يُعدُّ 

مبنزلة نقلة نوعية للمواقع والبرامج التي تستخدمه، نظرًا لندرة اجلهات التي 

متتلك هذه التقنية.

َّ العمل على تطوير هذه اخلدمة بعدة مراحل امتدت لقرابة 3 سنوات،  وقد مر

شارك خاللها عدد من املبرمجني، و مت اختبار عدة تقنيات وآليات للعمل، حيث 

تنوَّعت اإلشكاالت التقنية من َضعف دِقة النتائج، إلى بُطء األداء، إلى صعوبة 

ربط اخلدمات التقنية املكوِّنة للنظام، حتى توصلنا بفضل اهلل إلى احلل األمثل 

العمل  من  االنتهاء  احلمد  وهلل  العام  هذا  في  مت  وقد  باجلذر،  البحث  لتقنية 

البرمجي على محرك البحث باجلذر، وسيتم إطالقه في عام 1435 مبشيئة اهلل.

عنه  يعبر  ما  وهو  فقط،  الكلمة  إليها  ترجع  التي  األصلية  احلروف  هو  اجلذر 

باملصدر، فكلمات نحو )استخراج ومستخرج - خروج - خارج - خارجة... ( ترجع 

كلها إلى اجلذر )خ ر ج(. وطريقة البحث بنطاق اجلذر تكون بالبحث عن الكلمات 

االشتقاقات،  أحد  أو كتابة  املصدر مباشرة،  بكتابة  وذلك  عن طريق مصدرها، 

ومن ثَمَّ البحث عن الكلمات املساوية لها في املصدر. 





ِقسم النَّْشر 
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إصدارات جديدة

ومت  جديدة،  كتب   )6( بإصدار  العلمي  القسم  مع  بالتعاون  النشر  قسم  قام 

العربية،  الدول  اململكة، وبعض  ية في مناطق  الرئيسَّ املكتبات  توزيعها على 

هذه اإلصدارات هي:

موسوعة األخالق )الطبعة األولى(.. 1

موسوعة عائشة أم املؤمنني.. 2

مختصر فقه الزكاة.. 3

كل بدعة ضاللة )الطبعة الثانية(.. 4

شرح العقيدة الواسطية )الطبعة السابعة(.. 5

خزانة الكتب لعامي 1432 – 1433هـ.. 6

كما قام القسم بطباعة )4( كتب؛ ليتم إصدارها في عام 1435هـ، وهي:

موسوعة األخالق )الطبعة الثانية(.. 1

تفسير سورة الكهف )الطبعة الثالثة(.. 2

منت العقيدة الواسطية )الطبعة الثانية(.. 3

موسوعة الروح )اجلزءين 3 و 4(.. 4
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نية في املعرض سة الدرر السَّ َجناح مؤسَّ

المشاركة في معارض الكتاب

1. معرض الرِّياض الدَّولي للكتاب:
ِنيَّة في معرض عام 1434هـ بـ )6( إصدارات جديدة، ولقيت  يُقام في مدينة الرياض سنويًّا معِرض الرِّياض الدَّولي للكتاب، وقد شاركِت الدُّرَر السَّ

رواًجا كبيرًا، وهلل احلمد. 

2. معرض الكتاب والمعلومات الثالثون بالجامعة اإلسالميَّة.
يقام في اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة سنويًّا معرض الكتاب واملعلومات، والذي تشارك فيه نخبة من دُور النشر السعودية، وقد شاركت الدرر 

نية في املعرض بجديد إصداراتها، ولقيت رواًجا كبيرًا، وهلل احلمد. السَّ





ة اإلعالم والَعالقات العامَّ
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اإلعالم

سة اهتماًما متزايًدا عاًما بعد عام. وفيما   تأتي أهمية اإلعالم من كونه الوسيلَة األكثر فاعليًة في زيادة انتشار املوقع وموسوعاته العلمية؛ لذلك توليه املؤسَّ

يلي توضيح ألهم املنافذ اإلعالمية التي اعتمدنا عليها خالل العام املاضي.

القنوات الفضائية واإلذاعة:
املدير . 1 مع  تلفزيونية  مقابلة 

)املنتصف(  برنامج  في  التنفيذي 

مت  وقد  اجملد.  قناة  على  يُبث  الذي 

في هذا اللقاء التعريف مبؤسسة 

نية وموقعها اإللكتروني. الدرر السَّ

في . 2 اإلداري  املدير  من  هاتفية  مداخلة 

برنامج )اللهمَّ بك أصبحنا( الذي يُبث في 

إذاعة القرآن الكرمي. وقد حتدَّث في املداخلة 

نية. عن اخِلدمات التقنية ملوقع الدرر السَّ

مداخلـة هاتفيــة من أحــد الباحثيــن . 3

الذي  جديد(  )يوم  برنامج  في  الشرعيِّني 

يبث على قناة اجملد. وقد حتدث في املداخلة 

نية. عن صفحة الشام السُّ

الذي . 4 جديد(  )يوم  برنامج  في  التنفيذي  املدير  من  هاتفية  مداخلة 

يبث على قناة اجملد. وقد حتدث في املداخلة عن مشروع )موسوعة 

سة. عائشة( الذي نفذته املؤسَّ

نشر مقطع إعالني ملوسوعة عائشة في عدد من القنوات الفضائية.. 5

الدكتــور محمــد . 6 تسجيــل حلقــة مع 

في  بصمتك(،  )ضع  برنامجه  في  العريفي 

عام  في  ستعرض  والتي  املؤسسة.  مقر 

1435هـ.
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اليوتيوب:
نية  السَّ بالدرر  خاصة  قناة  إنشاء  مت 

توضع  بحيث  اليوتيوب  موقع  على 

املتعلقة  املرئية  املقاطع  جميع  فيه 

باملؤسسة واملوقع. ويتم استخدام هذه 

القناة أيًضا في احلمالت اإلعالمية التي 

تطلقها املؤسسة للتعريف مبشاريعها 

اجلديدة. 

الفيسبوك:
نية في الفيسبوك أكثر من مائة وستني ألف  يتابع صفحة الدرر السَّ

متابع 160,000. وفي هذه الصفحة يتم نشر الفوائد من املوسوعات 

التي  اإلعالمية  احلمالت  في  منها  يستفاد  كما  املوقع،  في  العلمية 

تطلقها املؤسسة للتعريف مبشاريعها اجلديدة.

تويتر:
نية في تويتر أكثر من خمسة عشر ألف متابع  يتابع صفحة الدرر السَّ

15,000. وفي هذه الصفحة يتم نشر الفوائد من املوسوعات العلمية 

تطلقها  التي  اإلعالمية  احلمالت  في  منها  يستفاد  كما  املوقع،  في 

املؤسسة للتعريف مبشاريعها اجلديدة.

اإلعالم

التقارير اإلخبارية:
عن . 1 صحفــي  تقريــــر  نشر 

نيـة  السَّ الـــدرر  ســة  مؤسَّ

ومبوقعهـا  بهـــا  للتعريــف 

اإللكترونــي فــي ملحــــق 

التابــع  الشريعــة(  )آفـــاق 

)اليـــوم(. لصحيفــة 

تطبيق . 2 عن  صحفي  خبر 

املوسوعة احلديثية في صحيفة 

جلينيات  وموقع  االقتصادية، 

اإلخباري.

تقرير صحفي نشر في جريدة . 3

املؤسسة  جهود  حول  اليوم 

نة النبوية، وأثر  في خدمة السُّ

البدع  انتشار  حتجيم  في  ذلك 

واألحاديث املكذوبة. 

اإلعالم

اإلعالم
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اإلعالم

المواقع والمنتديات:
يتم التعاون مع مواقع صديقة وأخرى مدفوعة األجر؛ للتعريف مبشاريع 

سة، سواًء عن طريق تقارير تنشر في مواقع إخبارية، أو عن طريق  املؤسَّ

تصميم بنرات ونشرها في مواقع ومنتديات واسعة االنتشار.

الدرر  معرف  طريق  عن  العلمية  املنتديات  في  املشاركة  تتم  كما 

نية؛ لإلعالن عن جديد املؤسسة والتعريف باملوسوعات واملشاريع. السَّ

القائمة البريدية:
من  أكثر  البريدية على  القائمة  حتتوي 

يصلهم  مشترك،   100,000 ألف  مائة 

نشرة  طريق  عن  املؤسسة  جديد 

أسبوعية حتتوي على جديد املوقع.

قوقل:
األجر.  مدفوعة  اإلعالنات  خدمة  العاملي  قوقل  محرك  يقدِّم 

الشريحة  إلى  الوصول  املِعلن من خالل هذه اإلعالنات من  ويتمكن 

التي  الدول  بتحديد  اإلعالن  ظهور  خيارات  بتخصيص  املستهَدفة 

واللغة،  الظهور،  وكثافة  البحث،  وكلمات  بإعالنه،  يستهدفها 

املستهَدفة  الفئة  إلى  الوصول  يصبح  بحيث  اخليارات  من  وغيرها 

أكثر دقة وسهولة. يُستفاد من هذه اخلدمة في احلمالت اإلعالمية 

املؤسسة. تطلقها  التي 

المسابقات:
سة في هذا العام مسابقتني: أطلقت املؤسَّ

األولـى: مسابقة رمضانية في موقع )درر رمضانية( التابع للمؤسسة، 

 )59( )10,000( متسابق من  آالف  أكثر من عشرة  شارك فيها 

دولة، ومت توزيع جوائز قيمة عليهم.

الفيسبوك  ملستخدمي  عائشة  مبوسوعة  خاصة  مسابقة  الثانية: 

ومرجعها  املوقعني،  في هذين  املسابقة  أطلقت  وتويتر، حيث 

موسوعة عائشة.

رسائل الجوال:
تستخدم رسائل اجلوال بشكل محدود لإلعالنات القصيرة فقط. ويتم 

إعالنات  تصلهم  ال  الذين  املستفيدين  من  شريحة  جذب  خاللها  من 

املواقع اإللكترونية.

الحمالت اإلعالمية:
وبرامج مختلفة،  إعالمية ملشاريع  )6( حمالت  العام  أُطلقت في هذا 

استخدمت فيها جميع املنافذ اإلعالمية املتاحة والتي سبق توضيحها. 

وكان لهذا بفضل اهلل أثر كبير في انتشار املوقع، وزيادة اإلقبال عليه 

من مختلف بلدان العالم.
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العالقات العامة

االستضافات والوفود:
للعالقات العامة دوراً مهماً في التعريف بأنشطة املؤسسة ومشاريعها، 
وتعريف املستفيدين مبا تقدِّمه املؤسسة من خدمات. وقد قام قسم 

العالقات العامة بعدد من األعمال، أهمها:

الشيخ 	  السعودية  العربية  اململكة  عام  مفتي  استضافة 
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ حفظه اهلل. و كان في استقباله 
بن  علوي  الشيخ  السنية  الدرر  مؤسسة  على  العام  املشرف 
عبدالقادر السقاف حفظه اهلل، والطاقم اإلداري باملؤسسة. وقد 
دار احلديث بينهما عن أنشطة املؤسسة حيث قدَّم املشرف العام 
املشاريع  وبعض  تنفيذها،  مت  التي  املشاريع  ألهم  موجزًا  شرًحا 
املستقبلية. وفي ختام اللقاء أثنى سماحته على جهود املؤسسة، 

ودعا للقائمني عليها. 

استضافة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي حفظه 	 
والطاقم  العام على املؤسسة،  اهلل، وكان في استقباله املشرف 
املؤسسة؛  أنشطة  عن  موجز  شرح  إلى  االستماع  وبعد  اإلداري. 
السنة  خدمة  عن  بصمتك(  )ضع  برنامج  في  حلقة  تسجيل  مت 

النبوية، وستبث خالل العام القادم 1435هـ مبشيئة اهلل.

استضافة وفد من قضاة احملكمة العامة واحملكمة اجلزائية باخلبر، 	 
على رأسهم رئيس احملكمة العامة الشيخ عقيل العقيل، ورئيس 
احملكمة اجلزائية الشيخ خالد الرشودي حفظهما اهلل. ومت في اللقاء 
تقدمي عرض مرئي ألنشطة املؤسسة، ثم حديث مفتوح مع أصحاب 

الفضيلة حول أسئلتهم ومقترحاتهم لتطوير املؤسسة واملوقع.

واملشايخ 	  العلم  لطالب  سة  املؤسَّ إصدارات  جديد  بعض  إهداء 

ة على مستوى اململكة وخارجها أيًضا.  وبعض املكتبات العامَّ
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مشاريع مستقبليَّة
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مشاريع مستقبلية

1. شرح أحاديث الموسوعة الحديثية:
ال شك أنَّ َفهم احلديث َفهًما صحيًحا يشكِّل أهمية كبيرة بالنسبة 

خاطئ  وجه  على  بَفهمه  و  الفائدة،  تنعدم  فهمه  بدون  إذ  للمتلقي؛ 

تخفى  األحيان  من  كثير  في  أنه  إلى  باإلضافة  أكبر.  املشكلة  تكون 

بعض املعاني الدقيقة على طالب العلم، فضاًل عن العامة. ومن هنا 

كان البد من  شرح أحاديث املوسوعة احلديثية. حيث سيكون الشرح 

يشمل  املنتهي،  عنه  يستغني  وال  املبتدئ،  منه  يستفيد  إجماليًّا؛ 

املعنى اإلجمالي لكل حديث، وغريَب كلماته، وأسباَب وروده، معتمًدا 

بأسلوب علمي ومعاصر.  واملعاصرة،  القدمية  الشروح  أهم كتب  على 

وهو مشروع ضخم قد يستغرق 4 سنوات.

2.تيسير الموسوعة الحديثيَّة:
حديث،  ألف   300 من  أكثر  على  باحتوائها  احلديثية  املوسوعة  تتميز 

وشمولها ألحكام احملدثني شمواًل يستوعب أحكامهم على كل حديث 

تبًعا  مختلفة  األحكام  هذه  كانت  ملا  ولكن  الضعف.  أو  بالصحة 

ف، وهذا يَحكُم على السند،  ح، وهذا يضعِّ الجتهاداتهم؛ فهذا يصحِّ

املتخصص  غير  ح  املتصفِّ على  يشوِّش  ا  ممَّ املنت،  على  يحكُم  وآَخر 

ب عليه  ويصعِّ البحث،  أثناء  واضطراب  ويوقعه في حيرة  احلديث،  في 

الوصول إلى بغيته، خاصة وأنه قد يختلف حكم احملدِّث الواحد على 

الذين  الناس  عامة  على  فتيسيرًا  غامًضا.  ُحكمه  يكون  أو  احلديث، 

هذا  حلِّ  على  جاهدين  َحرَصنا  فقد  األلفاظ،  هذه  معاني  يدركون  ال 

إلى  نظرًا  يتطلَّب جهدا كبيرًا؛  وهو  املشروع،  اإلشكال من خالل هذا 

وجود  ويتطلَّب  احملدِّثني،  بني  الترجيح  وصعوبة  املوسوعة،  ضخامة 

كما  اجملال،  هذا  في  خبرة  ولهم  احلديث  علم  في  متمكنني  باحثني 

يتطلَّب وقًتا ال يقلُّ عن ثالث سنوات.

3. موسوعة اللغة العربية:
العربية  اللغة  لعلوم  العربية هي موسوعة شاملة  اللغة  موسوعة 

املتنوِّعة، التي تشتمل على: علوم النحو، والصرف، والَعروض، والقافية، 

األدبي، وعلم  والنقد  والبيان(، واألدب،  والبديع،  )املعاني،  البالغة  وعلوم 

عر، والنَّثر أو اإلنشاء بأنواعه  أصول اللغة واملعاجم، وفقه اللغة، والشِّ

)اخلطب، واملقامات، واملنافرات...إلخ(، واخلط.

التيسير  يُراعى فيه  وترتيبها بعناية، ومبنهج محدَّد؛  وسيتم جمعها 

والُبعد عن التفصيالت واملسائل اخلالفية التي ال حاجَة لها؛ ليسهل 

الرجوع إليها، واالستفادة القصوى منها.
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5. تطوير القسم اإلعالمي:
عصرنا احلاضر هو عصر اإلعالم، فقد تعددت وسائل االتصال واإلعالم، 

الوسائل  هذه  واستولت  تأثيره.  مجاالت  وتشعبت  أساليبه،  وتنوَّعت 

اإلعالمية املتنوعة على أوقات الناس، واستقطبت اهتماماتهم، وغدت 

ظاهرة إعالمية ال تقتصر معاملها على مجتمع دون آخر. فوسائل اإلعالم 

واإلنسان  العالم،  أنحاء  في مختلف  الناس  من  املاليني  تخاطب  باتت 

املعاصر- كما أثبتت في ذلك الدراسات احلديثة- ينفق 70% من ساعات 

يقظته مع وسائل اإلعالم، استماًعا، أو حتدُّثًا، أو كتابًة، أو قراءة.

نية واحدة من اجلهات العلميَّة الدعوية التي تعي  ومؤسسة الدرر السَّ

أهميَة اإلعالم في إيصال رسالتها وِخدماتها، وإيصال اخملزون العلمي 

الهائل في موقعها اإللكتروني إلى جميع املسلمني في أنحاء العالم.

مشاريع مستقبلية

وال: 4. تطبيقات الجَّ
مع تسارع النمو التكنولوجي واملعلوماتي في العصر احلديث، ووصوله 

نية  إلى مستًوى عاٍل من الكفاءة واإلمكانات، كان من واجب الدرر السَّ

أن تُولي هذا اجلانب اهتماًما كبيرًا ينعكس على برامجها ومشاريعها 

بني  ونشره  الشرعي  العلم  خدمة  في  احلديثة  التقنية  تسخير  في 

املسلمني في العالم. وقد كان من آخر هذه التطورات انتشار تطبيقات 

أجهزة اجلواُل والتي تقدم العديد من اخلدمات في شتى اجملاالت. ومن هنا 

جاءت فكرة إنشاء تطبيقات علمية سهلة وأنيقة، تتيح للمستخدم 

نية من خالل  السَّ الدرر  العلمية في موقع  االستفادة من املوسوعات 

أجهزة اجلوال.
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ِختاًما ..

نسأل اهلل تعالى أن يجزي خيرًا كل من أسهم في هذا العمل، مباله، أو وقته، أو مشورته، وأن 

يبارك لهم في أوقاتهم وأموالهم وجهودهم، وأن يُسعدهم في الدارين. كما نسأله أن يكتب 

لهذا العمل الَقبول واالنتشار، وأن ينفع به املسلمني وجميع العامَلني.

د، وعلى آله وصْحِبه أْجمعني،، وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا محمَّ
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