
من بالقاتباس يتعلق هام تنبيه
 الموقاع

 الرحيم الرحمن الله بسم
نبي ل من على والسلم والصلةا وحده، لله الحمد

.  وبعد بعده،
الخأققوةا بعققض مققن الرسققائل بعققض وردتنققي فقققد

ًا الله جزاهم ق الطيبين بعققض باقاتباس يستأذنونني ق خأير
أن الضققروري من .. فرأيت الموقاع في المنشورةا المواد
ًا يقتبققس أن فققي يرغققب من لكل التنبيه هذا أسجل شققيئ

موقاعي:  من
ُيسمح1 عامة من وغيرهم ق العلم لطلبا - 

من يشاءون ما الموقاع من يقتبسوا أن ق المسلمين
.  صاحبه من إذٍن إلى ذلك في يحتاجون .. ول المواد
ُيسمح2 يقتبسوا أن والجرائد المجلتا لصحابا - 

ًا يرونه ما الموقاع من من ق ومجلتهم لنشراتهم ق مناسب
.  صاحبه من إذٍن إلى ذلك في يحتاجون .. ول المواد
ُيسمح3 أن النترنت شاشة على المواقاع لصحابا - 

يرونه مما المواد  من يشاءون ما موقاعي من يقتبسوا
ًا مني إذٍن إلى ذلك في يحتاجون .. ول لمواقاعهم مناسب

 .
ُيسمح4 أن والحسان الخير أهل من يريد من لكل - 
ًا يطبع ًا يوزعها لكي أبحاثنا أو كتبنا من شيئ على مجان

أن شريطة مني، إذٍن إلى ذلك في يحتاج .. ول الناس
ًا يوزع الكتابا غلفا على ُيكتب .  ُيباع ول مجان

الذين النشر دور ول للناشرين ُيسمح ل- 5
ًا يقتبسوا .. أن الكتب بيع يحترفون ل موقاعي من شيئ

ًا، ًا، ول كتاب ً ول بحث وبعد ،مني     خأطّي     بإذٍن     إل..  مقال
الحقوق يبين وبينهم بيني رسمي عقد على التوقايع

.  الطرفين كل على والواجباتا
في عني ينوبا أن في الحق شخص أي يملك     ل- 6
خأطّي بإذٍن .. إل نشٍر دار أو ناشر أي مع عقٍد أي توقايع

.  عليه توقايعي يتضمن مني
المنشورةا والمواد المؤلف كتب حقوق - جميع7

.  للمؤلف محفوظة هي الموقاع هذا في



.  الجميع على والرقايب الشاهد هو تعالى والله
المنعم .                         عبد  هق1421/ 9 /30
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