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تـم صـف هـــذا الكتــــــاب وإخراجـــــه
وتنضيـده في مركـــز الوقـــف الفقــهي

للمراسلة عىل بريد خدمات البحث العلمي
service@waqf.info

االفتتاحيـة
 كلمة ف�ضيلة عميد كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية. كلمة �سعادة عميد البحث العلمي. كلمة امل�رشفات على املعر�ض.� -أ�سماء امل�شاركات يف معر�ض النوازل الفقهية.

كلمة فضيلة عميد كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد...

فال شك أن التعاون العلمي والبحثي بين كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

وعمادة البحث العلمي يحقق التكامل المنشود بين الجهات العلمية يف الجامعة ،و ُيعد

رافدا قويا لدعم البحث العلمي واالرتقاء به وتحقيقه لمتطلبات رؤية المملكة ،2030
ومساهمته الفاعلة يف خدمة المجتمع ،وتقديم الحلول العلمية لقضاياه والصعوبات

التي تواجهه.

وإيمانا برؤية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية والتي تنص على كوهنا (منارة

علمية مكية رائدة يف العلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية لتلبية احتياجات المجتمع)،
وتحقيقا ألهدافها التي من ضمنها تحقيق الريادة العلمية يف تعليم علوم الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،ودعم اإلنتاج العلمي والبحثي ،واالرتقاء بالباحثين يف مجال

علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وإقامة المؤتمرات والندوات لدعم األنشطة
العلمية ،واإلسهام يف رقي الحراك العلمي ،وتشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

على المشاركات الفاعلة فيه.

جاء تبني الكلية من خالل قسم الشريعة لمعرض النوازل الفقهية والفعاليات

المصاحبة له ،والذي نفذه طالبات مرحلة الدكتوراه يف تخصص الفقه تحت إشراف

ومتابعة األستاذة الدكتورة :أفنان بنت محمد تلمساين ،وذلك لعرض المادة العلمية


االفتتـاحـيـــة

لبعض النوازل الفقهية ونتائج أبحاثها بوسائل تعليمية حديثة تقرب الحكم الفقهي
ونتائج األبحاث الشرعية لجميع شرائح المجتمع ،وبتعاون علمي وبحثي مع عمادة

البحث العلمي ممثلة بمركز بحوث الدراسات اإلسالمية؛ لتحقيق التكامل بين
التخصص الشرعي وغيره من التخصصات.

والكلية تشجع أعضاء وعضوات الكلية يف تبني األفكار الجديدة لدعم الحراك

العلمي والبحثي يف الجامعة؛ لكونه من متطلبات تحقيق الكلية لرسالتها يف تعليم علوم

الشريعة والدراسات اإلسالمية والبحث العلمي ،وتأهيل متخصصين يف المجاالت
الشريعة باحرتافية وأصالة لخدمة المجتمع المحلي والدولي.

هذا واهلل أسأل أن يوفق القائمين على مثل هذه الفعاليات المباركة من أعضاء

الهيئة التدريسية يف الجامعة ،ومن طالب وطالبات الدراسات العليا.
واحلمد هلل رب العاملني

�أ.د .غازي بن مر�شد العتيبي



كلمة سعادة عميد البحث العلمي
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن

تبعه بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد...

ففي إطار سعي عمادة البحث العلمي لتحقيق أهدافها يف تحفيز إنتاج البحوث

الرصينة ،وتوفير بيئة بحثية للكفاءات المتميزة ،وتشجيع األبحاث يف المجاالت

الملبية لالحتياجات الوطنية ،ورفع مستوى جودة أبحاث الكليات وتعزيز األداء

البحثي يف الجامعة ،وقد رحبت العمادة من خالل وكالة المراكز البحثية ومركز

بحوث الدراسات اإلسالمية على وجه الخصوص بمبادرة كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية من خالل قسم الشريعة ،بفكرة معرض النوازل الفقهية وتعاونت مع كلية

الشريعة بما لديها من إمكانيات لدعم إقامته.

وذلك لنشر نتائج األبحاث العلمية يف مجال من أهم المجاالت الشرعية أال

وهو النوازل الفقهية والتي استجدت على الناس يف عصرنا الحالي ،واصبح التصدي
لها وتوضيح أحكامها ونشر الدراسات المتخصصة فيها من أوجب الواجبات.

كما أن المعرض جاء للفت نظر الشرعيين والمتخصصين يف العلوم األخرى

بضرورة االهتمام بالدراسات البينية بين علم الفقه وغيره من العلوم للخروج بأحكام

شرعية ناتجة عن تصور صحيح وكامل عن النوازل والقضايا المعاصرة ومراع ًيا
الحتياجات الناس ومتطلبات عصرهم من خالل إبراز المنهج اإلسالمي يف العلوم

والحضارة وتعاطيه معها.


االفتتـاحـيـــة

والعمادة ترحب بكل فكرة رائدة تساهم يف دعم الحراك العلمي يف الجامعة

وتحقيق البحث العلمي للنتائج المأمولة منه ،والوصول إلى أفضل النتائج التي تساهم
يف تحقيق رؤية المملكة .2030

والعمادة إذ تضع هذا التقرير الوايف عن هذه الفعالية الرائدة يف جامعة أم

القرى ترحب بالتعاون البحثي المثمر مع كل الكليات واألقسام العلمية يف الجامعة

لالرتقاء بمستوى البحوث وتفعيل دور الكليات وطالب الدراسات العليا يف خدمة
المجتمع يف مجال البحث العلمي ،وإقامة األيام البحثية بالتعاون بين الكليات العلمية
والمراكز البحثية التي تمثلها ،كما تشكر العمادة معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور

عبد اهلل بن عمر بافيل على جهوده التي يبذلها لدعم مسيرة البحث العلمي يف الجامعة،
سائلين المولى  أن يوفق القائمين على الحراك البحثي يف الجامعة إلى االرتقاء
بمستواه ،ونشر نتائجه ،ومساهمته الفاعلة يف خدمة قضاياه.

و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني
د .عبد الرحمن بن غالب الأهدل



كلمة املرشفات عىل املعرض
الحمد اهلل المستحق وحده للحمد والثناء ،والصالة والسالم على أشرف من

شكر ربه وأناب خاتم األنبياء وإمام االتقياء ،وعلى آله المتقين الشرفاء وصحبه أولي

المكارم والوفاء وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد:

فيسعدنا بعد أن تفضل اهلل علينا بفضله ومنته أن نضع بين أيديكم هذا التقرير

عن (معرض النوازل الفقهية) الذي يعد األول من نوعه يف فكرته وطريقة طرحه،

حيث سعينا من خالله إلى تقديم الفقه والعلم الشرعي يف قالب جديد ومبتكر لمواكبة
الرؤية السعودية  2030التي دعت إلى بناء جيل معتز بقيمه ووسطيته ،يتحلى أبناؤه

وبناته بمهارات االنضباط واالتقان العلمي ،قادر على تحمل المسؤولية تجاه دينه

ووطنه ومجتمعه.

ورغبة منا يف نشر ثقافة البحث العلمي وتقديم نتائج األبحاث الشرعية ال سيما

يف الموضوعات التي استجدت والقضايا التي استحدثت جاءت فكرة المعرض
الذي قدم نتائج األبحاث وتوصياهتا بطريقة جديدة وغير مسبوقة ،تواكب التطور

وتستجيب للتطلعات.

وقد أظهرت طالبات الدراسات العليا بقسم الشريعة بمرحلة الدكتوراه

تخصص (الفقه) كفاءة فائقة يف تحمل المسؤولية ،وروح التعاون ،وإبداع الفكرة،

وروعة الطرح.


االفتتـاحـيـــة

ويأيت هذا التقرير لتسليط الضوء على جزء بسيط من الجهود التي بذلها

الطالبات يف هذا المعرض والفعاليات المصاحبة له ،واألصداء التي واكبته ،وأبرز

انطباعات زواره.

سائلين المولى  أن ينفع هبذا التقرير ،فيحتذى به يف سائر التخصصات؛ فتوظف

الوسائل التعليمية الحديثة يف عرض مسائل العلم بصورة مالئمة لتطورات العصر.

ويطيب لنا يف هذا المقام شكر كل من ساهم يف انجاح المعرض وعلى رأسهم

معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن عمر بافيل ،ووكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي سعادة الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ،ووكيلة الجامعة لشؤون

الطالبات سعادة الدكتورة سارة بنت عمر الخولي ،وعميد كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية فضيلة األستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي ،وعميد عمادة البحث

العلمي سعادة الدكتور عبد الرحمن بن غالب األهدل ،وعميدة الدراسات الجامعية

سعادة الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي ،والشكر موصول لرئيس قسم الشريعة
فضيلة الدكتور خالد بن عيد الجريسي ،ومدير مركز بحوث الدراسات اإلسالمية
السابق فضيلة األستاذ الدكتور محمد بن عبداهلل الصواط.

ودعاء ملؤه التقدير لطالبات الدراسات العليا بمرحلة الدكتوراه ختصص

الفقه عىل أدائهن املتميز ،وعملهن الدؤوب.

واحلمد اهلل رب العاملني.
وكيلة مدير مركز البحوث والدراسات اإلسالمية

�أ.د .افنان بنت حممد تلم�ساين

وكيلة رئيس قسم الرشيعة

د� .إميان بنت �سامل قبو�س



أسامء املشاركات يف معرض النوازل الفقهية
1. 1أبرار علي الدلماني

12.12زينب عبيداهلل حبيب اهلل

2. 2أروى نبيل أمير

13.13سمية محمد السلمي

3. 3آمنة طالل الجمران

14.14سهيمة عبداللطيف بالطو

4. 4أميمة خالد الزير

15.15شذا محمد الخزيم

5. 5بسمة حسين صبان

16.16عبير مضيف السفياني

6. 6بنان عبدالحفيظ قاضي

17.17مستورة عالي الحارثي

7. 7ثناء عبد اهلل جابر

18.18نادية عبداهلل القرني

8. 8جميلة خلف الثمالي

19.19نجاح شاهر العتيبي

9. 9خلود عبدالرحمن عينوسة

20.20نرجس عطية الزهراني

10.10رقوان علوي السقاف

21.21نسرين خالد العتيبي

11.11رفيف نبيل أمير
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القس ــم األول

معر�ض النوازل الفقهية ،ويت�ضمن
الفصل األول :نبذة عن معرض النوازل الفقهية وأركانه
�أوال :نبذة عن املعر�ض وفكرته
ثانيا :الهدف من املعر�ض
ثالثا :مراحل العمل يف معر�ض النوازل الفقهية والفعاليات
امل�صاحبة له
رابعا :مو�ضوعات �أركان املعر�ض
خام�سا :فعاليات م�صاحبة ملعر�ض النوازل الفقهية

الفصل الثاني :مواد المعرض العلمية
�أوال :ت�صاميم انفوجرافيك �أركان معر�ض النوازل الفقهية
ثانيًا :املل�صقات العلمية لأوراق عمل ندوة النوازل الفقهية

القسم األول :معرض النوازل الفقهية

الف�صل الأول

نبذة عن معرض النوازل الفقهية وأركانه
أوال :نبذة عن المعرض وفكرته:
كبيرا ،من
تطو ًرا هائال
ّ
تشهد المجتمعات المسلمة يف واقعنا المعاصر ّ
وتحو ًل ً

شأنه أن يحدث نوازل جديدة غير مألوفة تستدعي من علماء الشريعة االجتهاد فيها،
وبيان حكمها ،ومراحل النظر فيها لطلبة العلم قبل عموم الناس.

ذلك أن الشريعة اإلسالمية شريعة ربانية ال تضيق بحاجات الناس وتطلعاهتم،

ولكن هتذهبا وتضبطها بضابط وسياج الشريعة.

وللشـريعة أصـول وقواعـد متـى مـا أدركهـا العلمـاء المجتهـدون تمكنـوا مـن

إعطـاء كل نازلـة تجـد علـى واقـع المسـلمين الحكـم الشـرعي الـذي يناسـبها ،لـذا كان
مـن واجـب العلمـاء االجتهـاد يف النـوازل والوقائـع المسـتجدة التـي تطـرأ وفـق أصـول
الشـريعة وقواعدهـا.

ويف هذا المقام يقول اإلمام الشاطبي يف كتابه الموسوم بالموافقات يف أصول

الشريعة« :إن الوقائع يف الوجود ال تنحصر ،فال يصح دخولها تحت األدلة المنحصرة،
ولذلك احتيج إلى فتح باب االجتهاد من القياس وغيره ،فال بدّ من حدوث وقائع ال

منصوصا على حكمها ،وال يوجد لألّولين فيها اجتهاد؛ وعند ذلك فإ ّما أن يرتك
تكون
ً
أيضا ا ّتباع للهوى،
الناس فيها مع أهوائهم  ،أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي ،وهو ً

وذلك ك ّله فساد».



من هذا المنطلق فإن تدريس القضايا المعاصرة للطالب والطالبات يف الكليات

الشرعية وآليات التعامل معها من الناحية الشرعية ،ومراحل النظر فيها إلعطاءها

الحكم المناسب من األولويات التي ينبغي العناية هبا.

لذا ال يستغرب أن تتولى أعرق الكليات الشرعية يف بالدنا المباركة ،كلية

الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى ممثلة بقسم الشريعة تدريس الطالب

والطالبات يف مرحلة الدكتوراه يف تخصص الفقه لمادة القضايا الفقهية المعاصرة،
واالعتناء هبذا المحور المهم يف الفقه اإلسالمي والذي يلبي احتياج الناس الشديد

لمعرفة الحكم الشرعي للنوازل والقضايا المستجدة ال سيما يف الجانب الفقهي.

وقد بادرت ثلة مباركة من طالبات مرحلة الدكتوراه يف تخصص الفقه إلى اقرتاح

فكرة تبني القسم والكلية لمعرض علمي فقهي يعرض لمراحل دراسة النوازل الفقهية
بطريقة مبسطة ومبتكرة لتقريب األحكام الشرعية للنوازل الفقهية ومراحل النظر فيها

من قبل الفقيه المجتهد أو الهيئة العلمية الشرعية الناظرة فيها ،وجمع خالصة أقوالهم

يف النازلة محل النظريف تصاميم انفوجرافيك تبين ذلك.

وطرحت الفكرة على أستاذ الدراسات العليا يف قسم الشريعة سعادة األستاذة

الدكتورة :أفنان تلمساين ،والتي رحبت بالفكرة الجديدة والغير مسبوقة ،وشجعت

الطالبات عليها.

وعرضت الفكرة على فضيلة رئيس قسم الشريعة فضيلة الشيخ الدكتور

خالد الجريسي ،ووكيلته سعادة الدكتورة إيمان قبوس ،فرحبا بالفكرة وشجعا

الطالبات عليها.
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ونظرا ألن الفكرة كانت تحتاج دعما بحثيا من جهة علمية تعتني بالبحث

العلمي ،فقد عرضت فكرة المعرض على عمادة البحث العلمي ممثلة بمركز بحوث
الدراسات اإلسالمية ،للمساندة يف تنفيذ الفكرة الرائدة ودعمها باالستشارات البحثية

المناسبة من خالل المراكز البحثية يف التخصصات المغايرة للتخصصات الشرعية،

وتقديم الدعم العلمي والفني للمعرض والفعاليات المصاحبة له.

وقد رحبت عمادة البحث من خالل عميدها الفاضل سعادة الدكتور

عبد الرحمن األهدل ودعم كبير من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا

د .ثامر الحربي وذلك من خالل تسهيل كل اإلجراءات المتعلقة بالمعرض والفعاليات

المصاحبة له ،حتى ظهر بالصورة المشرفة.

كما طرحت فكرة المعرض على عميدة الدراسات الجامعية للطالبات سعادة

الدكتورة هالة العامودي فرحبت بالفكرة وأشادت هبا ،وسهلت جميع إجراءات

تنظيمه يف شطر الطالبات ،وتفضلت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة
سارة الخولي بافتتاحه بتوجيه ودعم من معالي مدير الجامعة السابق معالي الدكتور
بكري بن معتوق عساس.

وقد تولى مركز بحوث الدراسات اإلسالمية من خالل رئيسه السابق فضيلة الشيخ

األستاذ الدكتور محمد الصواط وبالتعاون مع مركز بحوث العلوم الطبية من خالل وكيلته
سعادة الدكتورة سمية حريري ،ووكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير

من خالل سعادة الدكتور هنادي بحيري ،ووكالة عمادة البحث العلمي للتطوع

البحثي وأبحاث التطوع من خالل سعادة الدكتورة سمية شرف ،بتقديم الدعم الالزم

للفعالية من خالل بعض الدورات التدريبية التي قدمت للمشاركات يف المعرض ،وكذا



تحكيم األبحاث وأراق العمل واالنفوجرافيك والحقيبة التدريبية (لدورة النوازل
الفقهية مراحل ومهارات) الذي صاحبت المعرض.

ثانيا :الهدف من المعرض:
1-1تقديم النوازل الفقهية يف قالب مبسط ،يوضح شمولية الشريعة اإلسالمية
واستيعاهبا لجميع الحاجات البشرية.

  2بيان احتفاء الشريعة بالعلم وأهله واستيعاهبا تطورات البشرية ومخرتعاهتا بما اليتعارض مع ثوابتها.

3-3بيان جهود العلماء المعاصرين والهيئات العلمية الشرعية يف االجتهاد يف النوازل
والقضايا المعاصرة.

4-4تنبيه المجتمع المسلم لضرورة استجالء الحكم الشرعي يف الوقائع الجديدة
والرجوع ألهل العلم.

5-5المساهمة من خالل هذا المعرض يف خدمة المجتمع وتوعيته بأمور دينه،
والخروج هبذا العلم من القاعة الدراسية الى أفق أرحب ،وشريحة أكرب.

6-6تدريب الطالبات على عرض نتائج األبحاث العلمية الشرعية يف تصاميم
االنفوجرافيك والملصقات العلمية .

7-7تدريب الطالبات على توظيف البحث العلمي لخدمة التدريب يف التخصصات
الشرعية ،واستثمار البحوث المقدمة يف كيفية دراسة النازلة وتقديمه يف قالب
الحقائب التدريبية ،من خالل الدورة المصاحبة للمعرض والتي قدمها طالبات
مرحلة الدكتوراه ( النوازل الفقهية مراحل ومهارات)



القسم األول :معرض النوازل الفقهية

ثالثا :مراحل العمل في معرض النوازل الفقهية والفعاليات المصاحبة له.
1-1تم تحديد الموضوعات حسب رغبة المشاركات يف المعرض ،وقد تم مراعاة أن
تكون الموضوعات قدر اإلمكان من جميع الكتب الفقهية.

2-2قدم الطالبات بحوث علمية مكتملة ،وتواصل بعضهن مع بعض الجهات العلمية
المختصة يف بعض النوازل الفقهية التي درسنها ،وبعض الهيئات الشرعية وكبار

العلماء يف الموضوعات الاليت قدمن أبحاث فيها ،الستيعاب تصور بعض النوازل
محل الدراسة.

3-3بعد اكتمال أبحاث الطالبات تم اختصارها يف أربعة محاور رئيسية :تصور
النازلة ،تكييفها الفقهي ،تنزيل الحكم الشرعي عليها ،الرتجيح ،وذلك لتكون
محاور االنفواجرافيك يف المعرض.

4-4قدمت عمادة البحث العلمي دورة متخصصة للطالبات يف كيفية إعداد
ملصق علمي لألبحاث العلمية ،قدمها سعادة وكيل عمادة البحث العلمي

د .فيصل بارويس.

5-5تم تحكيم االنفوجرافيك من خالل التالي:
	 -تحكيم مبدئي تولته أستاذة مادة قضايا فقهية معاصرة ووكيلة مركز بحوث
الدراسات اإلسالمية سعادة األستاذة الدكتورة أفنان بنت محمد تلمساين.

	-تحكيم الحق من متخصص يف العلوم الشرعية تواله مدير مركز بحوث
الدراسات اإلسالمية فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور محمد الصواط.

	-تحكيم طبي ونفسي لبعض النوازل الفقهية الطبية والنفسية تعاون فيه
مركز بحوث الطب من خالل وكيلة مركز بحوث العلوم الطبية سعادة


الدكتورة سمية حريري ،ورئيسة قسم التشريح بكلية الطب سعادة الدكتورة

وردة األسمري ،ووكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وأبحاث

التطوع سعادة الدكتورة سمية شرف.

6-6صمم الطالبات حقيبة تدريبية عن مراحل دراسة النوازل الفقهية تحت إشراف
أستاذة المادة سعادة األستاذة الدكتورة أفنان تلمساين ،وظفن فيها نتائج األبحاث
التي اطلعن عليها يف تصميم الحقيبة ومادهتا العلمية ،وراجعت الحقيبة من
الناحية الفنية سعادة الدكتورة سمية شرف المدربة المعتمدة.

7-7تم اإلعالن عن معرض النوازل الفقهية والفعاليات المصاحبة له ،وذلك يف الفرتة
من  4/3من شهر رجب من عام 1439هـ.

  8تمثلت الفعاليات المصاحبة للمعرض يف دورة تدريبية بعنوان ( النوازل الفقهيةمراحل ومهارات) عقدت يوم االثنين الثاين من شهر رجب من عام 1439هـ.
وقد كانت الدورة مخصصة لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا

يف التخصصات الشرعية ،وقد سجل فيها حوالي  175مسجلة ،إال أن محدودية
المقاعد فيها لم تسمح بحضور أكثر من  55متدربة ،وقد وزعت على المتدربات
حقائب تدريبية ورقية ،وجميع مطبوعات المعرض.

كما تم استطالع آراء المتدربات عن الدورة( .ينظر ملحق التقرير).
9-9تفضلـت وكيلـة جامعـة أم القـرى لشـؤون الطالبـات سـعادة الدكتـورة

سـارة بنـت عمـر الخولي وبحضور سـعادة عميدة الدراسـات الجامعيـة الدكتورة

هالـة بنـت سـعيد العامـودي بافتتاح المعـرض وذلك يـوم الثالثاء الثالث من شـهر
رجب عـام 1439هـ.
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1010رافق المعرض ندوة النوازل الفقهية والتي كانت على مدى يومين تخللها
أربع جلسات ،شارك فيها الطالبات المشاركات يف المعرض ،وتم استضافة
متخصصات يف العلوم الشرعية والطبية والنفسية من عضوات هيئة التدريس

بالجامعة؛ للتعليق على عروض الطالبات ونتائج أبحاثهن.

1111تم إنشاء موقع النوازل الفقهية ،وتدشينه يف حفل افتتاح المعرض ،ويحوي جميع
التصاميم والملصقات العلمية والتقارير والعروض التي قدمت يف بعض النوازل

الفقهية ،وأهم الكتب والبحوث التي ألفت يف النوازل الفقهية ،وكذا مواقع أهم

الهيئات الشرعية المهتمة بالفتوى يف النوازل الفقهية.

رابط الموقعhttps://sites.google.com/view/nawazl :

1212زار المعرض من داخل الجامعة وخارجها أكثر من  1600زائرة ،وقد تم استطالع
اراء الكثيرات منهن عن رأيهن يف فكرة المعرض وحجم االستفادة التي اكتسبنها

منه( .ينظر مالحق التقرير).

1313وصلت أصداء المعرض وفعالياته لبعض الجامعات السعودية ،وحضر بعض
قيادهتا وعضواهتا وطالباهتا.

1414زار المعرض من شطر الطالب بعض قيادات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
وعمادة البحث العلمي يف الجامعة ،وبعض كبار الشخصيات العلمية كمعالي

مدير الجامعة اإلسالمية سابقا فضيلة األستاذ الدكتور محمد بن علي العقال،
وبعض أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بالجامعة.

1515نشرت وكالة األنباء السعودية أخبار المعرض ،وكذا بعض الصحف السعودية
اإللكرتونية كصحيفة سبق.



ً
كبيرا
1616تم إنشاء وسم يف تويرت تحت عنوان #معرض_النوازل_الفقهية شهد
تفاعل ً
من زائرات المعرض والمشاركات فيه.

1717كرم سعادة عميد البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن األهدل جميع الطالبات
المشاركات يف المعرض و المشرفات عليه.

1818كرم فضيلة رئيس قسم الشريعة الشيخ الدكتور خالد الجريسي ووكيلته سعادة
الدكتورة إيمان قبوس جميع المشاركات يف المعرض والفعاليات المصاحبة له،
والمشرفات على المعرض.

1919غطت عمادة البحث العلمي جميع أخبار المعرض من خالل صفحة عمادة
البحث العلمي يف الموقع الرسمي لجامعة أم القرى.

2020غرد حساب قسم الشريعة الرسمي وحساب مركز بحوث الدراسات اإلسالمية
الرسمي بجميع أعمال الطالبات يف المعرض ،من تصاميم االنفواجرافيك

للنوازل الفقهية ،وصور المعرض وأخباره وأبرز اإلشادات التي قيلت عنه من

خالل وسم #معرض_النوازل_الفقهية
رابعا :أركان المعرض:

احتوى المعرض على عدة أركان يف أبواب الفقه المختلفة ،وقد تم تقسيم أركان

المعرض حسب الرتتيب الفقهي المعروف يف كتب الفقهاء ،واحتوى كل قسم على

بعض النوازل الفقهية المختصة به ،وكانت أركان المعرض كالتالي:
القسم العام :ويحوي ركن:

1-1التعريف بالنوازل الفقهية ومراحل دراستها ،واألخطاء المنهجية يف دراسة
النوازل الفقهية .إعداد :بسمة صبان -زينب حبيب اهلل.
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2-2الروض الحافل بفقه النوازل .إعداد :أبرار الدلماين.
قسم العبادات :ويحوي األركان التالية:
3-3حكم التنظيف الجاف .إعداد :سمية السلمي.
4-4الغسيل الكلوي وأثره على الطهارة .إعداد :عبير السفياين.
5-5حكم استعمال مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة يف سقي النباتات.
إعداد :مستورة الحارثي.

6-6أثر التفويج على حكم انقطاع أشواط الطواف .إعداد :نادية القرين.
7-7نازلة توسعة المسعى .إعداد :شذا الخزيم.
قسم المعامالت :ويحوي ركن
8-8البتكوين وحكمه الفقهي .إعداد :رقوان السقاف.
قسم األحوال الشخصية :ويحوي األركان التالية:
9-9بنوك الحليب .إعداد :أمنة الجمران.
1010حكم استخدام وسائل موانع الحمل .إعداد :سهيمة بالطو.
1111حكم اختيار جنس الجنين .إعداد :أميمة الزير.
1212حكم إسقاط الجنين المشوه .إعداد :بنان قاضي.
قسم التجميل :ويحوي األركان التالية:
1313حكم زراعة الشعر .إعداد :أروى األمير.
1414الحكم الشرعي لتقنية الميكروبليدنيج يف الحاجبين .إعداد :خلود عينوسة.


1515حكم الجراحة التجميلية لألنف .إعداد :نجاح العتيبي.
1616عمليات تجميل األسنان التحسينية من منظور شرعي .إعداد :ثناء جابر.
1717الضرر النفسي وأثره يف حكم عمليات التجميل التحسينية .إعداد:
جميلة الثمالي.

قسم الجنايات :ويحوي األركان التالية:
1818عمل المرأة يف المحاماة .إعداد :نرجس الزهراين.
1919حكم العمل بالبصمة الوراثية يف الجرائم الجنائية .إعداد :رفيف األمير.
2020ماديات الجرائم الجنائية وأثرها يف اإلثبات .إعداد :نسرين العتيبي.
خامسا :فعاليات مصاحبة لمعرض النوازل الفقهية:
أوال :دورة النوازل الفقهية مراحل ومهارات:
كان من ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض النوازل الفقهية دورة تدريبية قدمها

بعض طالبات مرحلة الدكتوراه يف تخصص الفقه تحت إشراف أستاذ الفقه بقسم
الشريعة سعادة األستاذة الدكتورة أفنان بنت حممد تلمساين بعنوان (النوازل الفقهية

مراحل ومهارات).

وقـد أعلـن عـن الـدورة ورابـط التسـجيل فيها قبيـل انعقاد الـدورة بأسـبوع تحت

إشـراف مركـز بحـوث الدراسـات اإلسلامية بعمـادة البحـث العلمـي ،وكان التسـجيل

فيهـا متـاح لعضـوات هيئـة التدريـس وطالبـات الدراسـات العليـا يف التخصصـات
الشـرعية فقـط.
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وقد شهد التسجيل المبدئي إقباال كثيفا ،حيث تجاوز المئة وخمس وسبعين

مسجلة ،إال أن محدودية المقاعد لم تتح الحضور إال لخمس وخمسين متدربة ،وقد

تم توزيع حقيبة تدريبية لكل متدربة ،وقد تضمنت الدورة أربعة محاور كالتالي:
1-1تعريف وتأصيل فقه النوازل.
2-2تعريف ماهية االجتهاد ،والمقومات الرئيسية يف المجتهد.
3-3الدراسة النظرية لمراحل النازلة الفقهية.
4-4الدراسة التطبيقية لمراحل النازلة الفقهية.

هذا وقد وزعت استبانات لتقييم الدورة على المتدربات بعد هناية الدورة (مرفق

االستبانة ونتائجها يف مالحق التقرير).
ثانيا :ندوة النوازل الفقهية:

كما كان من ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض النوازل الفقهية ( ندوة النوازل

الفقهية ) ،والتي افتتحت جلساهتا وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة

سارة عمر الخولي ،وبحضور عميدة الدراسات الجامعية للطالبات سعادة الدكتورة
هالة سعيد العمودي ،باإلضافة لقيادات الجامعة يف شطر الطالبات ،وبحضور مجموعة
كبيرة من عضوات هيئة التدريس

وطالبات الجامعة ،وقد تخلل الندوة باإلضافة لحفل االفتتاح أربع جلسات على

مدى يومين ،وكان جدول افتتاح المعرض والندوة المصاحبة كالتالي:



جدول افتتاح معرض النوازل الفقهية
وجلسات ندوة النوازل الفقهية
الثالثاء 1439/7/3هـ

االفتتاح9.50- 9.00 :
الفـقـــرة

التقديم لحفل االفتتاح :الباحثة األستاذة :ناديا بنت عبد اهلل القرين
طالبة مرحلة الدكتوراه يف تخصص الفقه
القرآن الكريم

كلمة راعية المعرض سعادة وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات
الدكتورة :سارة بنت عمر بن فتحي الخولي
كلمة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
تلقيها وكيلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية سعادة األستاذة
الدكتورة :نورة بنت مسلم المحمادي

كلمة عمادة البحث العلمي تلقيها وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات
اإلسالمية سعادة األستاذة الدكتورة :أفنان بنت محمد تلمساين
المشرفة العامة على المعرض.
كلمة الباحثات المشاركات يف فعاليات المعرض تلقيها عنهن
األستاذة :زينب بنت عبيد اهلل حبيب اهلل المحاضرة بجامعة الملك
عبد العزيز

عرض تعريفي بالمعرض ومنجزاته
التكريم

جولة على أركان المعرض



الـــوقــــت
9.5-9

9.10-9.5

9.15 - 9.10
9.20- 9.15

9.25- 9.20

9.30-9.25

9.40-9.30
9.50-9.40
10-9.50

القسم األول :معرض النوازل الفقهية

ندوة النوازل الفقهية
الجلسة األولى :الزمن11.20-10 :
نوازل يف العبادات :إدارة الجلسة سعادة األستاذة الدكتوره :صباح حسن إلياس

أستاذ الفقه بقسم الشريعة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى

ضيفة الجلسة :سعادة الدكتورة سمية بنت هاشم حريري أستاذ األحياء الدقيقة

الجزئيية الطبية المساعد بكلية الطب ،وكيلة مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة

البحث العلمي بجامعة أم القرى.
ورقة العمل
الغسيل الكلوي
وأثره على الطهارة

اسم الباحثة

املسمى

المحاضرة بكلية الشريعة
أ.عبير بنت مضيف السفياين
والقانون جامعة الجوف

الباحثة يف مرحلة
الدكتوراه تخصص الفقه
األحكام الفقهية يف
طهارة وصالة مرضى أ .أبرار بنت علي الدلمايت يف كلية الشريعة ومعلمة
بوزارة األوقاف والشؤون
المفاغرة المعوية

الوقت
10.10-10

-10.10
10.20

اإلسالمية بدولة الكويت

الباحثة يف مرحلة
الدكتوراه تخصص الفقه
حكم الغسيل الجاف أ .سمية بنت محمد السلمي
بقسم الشريعة يف كلية
الشريعة جامعة أم القرى
توسعة المسعى

المحاضرة بكلية الشريعة
أ .شذا بنت محمد الخزيم جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية

-10.30
10.40
-10.40
10.50



الجلسة الثانية :الزمن12.50 -11.30 :
نوازل يف األحوال الشخصية :إدارة الجلسة سعادة الدكتورة :حنان بنت محمد

جستنية أستاذ الفقه المشارك بقسم الشريعة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

بجامعة أم القرى.

ضيفة الجلسة :سعادة الدكتورة :وردة بنت عبد اهلل محمد األسمري ،أستاذ

األجنة والتشريح المساعد ،ورئيسة قسم التشريح بكلية الطب بجامعة أم القرى.
ورقة العمل

اسم الباحثة

حكم استخدام
موانع الحمل
المعاصرة

سهيمة بنت عبد اللطيف بالطو

حكم اختيار
جنس الجنين

أميمة بنت خالد الزير

حكم اسقاط
الجنين المشوه

بنان بنت عبد الحفيظ قاضي

بنوك الحليب

أمنة بنت طالل الجمران



املسمى

الزمن

باحثة بمرحلة الدكتوراه
تخصص الفقه قسم
الشريعة كلية الشريعة
جامعة أم القرى

-11.30
11.40

محاضرة بكلية الشريعة
جامعة الطائف

باحثة بمرحلة الدكتوراه
تخصص الفقه قسم
الشريعة كلية الشريعة
جامعة أم القرى
باحثة بمرحلة الدكتوراه
تخصص الفقه قسم
الشريعة كلية الشريعة
جامعة أم القرى

-11.40
11.50
-11.50
12.00
-12.00
12.10

القسم األول :معرض النوازل الفقهية
األربعاء1439/7/4 :هـ

الجلسة الثالثة :الزمن11 -10 :
نوازل يف الجنايات :إدارة الجلسة سعادة الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا ،أستاذ

البالغة المشارك بكلية اللغة العربية ووكيلة مركز بحوث اللغة العربية وآداهبا بعمادة

البحث العلمي .

ضيفة الجلسة :سعادة الدكتورة نور بنت حسن قاروت ،أستاذ الفقه المشارك

بقسم الشريعة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى.
ورقة العمل
حكم العمل

بالبصمة الوراثية يف
الجرائم الجنائية
ماديات الجرائم

الجنائية وأثرها يف
اإلثبات

عمل المرأة يف
المحاماة

اسم الباحثة
رفيف بنت نبيل أمير

املسمى
محاضر بكلية الشريعة

تخصص الفقه جامعة أم
القرى

محاضرة بقسم المواد
نسرين بنت خالد العتيبي

العامة بكلية اآلداب

والعلوم اإلنسانية جامعة
الملك عبد العزيز

الزمن
-10

10.10
-10.10
10.20

الباحثة يف مرحلة

نرجس بنت عطية الزهراين

الدكتوراه تخصص الفقه -10.20
كلية الشريعة جامعة أم
القرى

10.30



الجلسة الرابعة :الزمن 12.40 -11.10
نوازل يف التجميل :إدارة الجلسة سعادة الدكتورة إيمان بنت سالم بن قبوس

أستاذ أصول الفقه المساعد بقسم الشريعة يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،
ووكيلة رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

ضيفة الجلسة :د .سمية بنت عزت شرف أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي

المساعد بكلية الرتبية ،ووكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وأبحاث التطوع

بجامعة أم القرى.

عنوان ورقة العمل

اسم الباحثة

الحكم الشرعي لتقنية
الميكروبليدينج يف
الحاجبين

خلود بنت عبدالرحمن
عينوسة

حكم الجراحة
التجميلية لألنف

نجاح بنت شاهر العتيبي

حكم عمليات تجميل
األسنان التحسينية

ثناء بنت عبد اهلل جابر

حكم عمليات تغيير
الجنس
الضرر النفسي وأثره
يف حكم العمليات
التجميلية التحسينية



املسمى
محاضرة بقسم الفقه
كلية الحقوق جامعة
طيبة
محاضرة بكلية الرتبية
جامعة شقراء

محاضرة بقسم
الدراسات اإلسالمية
بكلية اآلدب جامعة
الملك عبد العزيز

محاضرة بقسم
بسمة بنت حسين الصبان الشريعة كلية الشريعة
جامعة أم القرى
محاضرة بكلية
الشريعة جامعة
جميلة بنت خلف الثمالي
الطائف

الزمن
-11.10
11.20
-11.20
11.30
-11.30
11.40
-11.40
11.50
-11.50
12.00

الف�صل الثاين

مــواد الـمعـرض العلـمـيــة
ً
أول :تصاميم انفوجرافيك أركان معرض النوازل الفقهية:

التعريف بالنوازل الفقهية ومراحل
درا�ستها
الأخطاء املنهجية يف درا�سة النوازل
الفقهية
الرو�ض احلافل بفقه النوازل
حكم التنظيف اجلاف
الغ�سيل الكلوي و�أثره على الطهارة
حكم ا�ستعمال مياه ال�رصف ال�صحي
واملياه املعاجلة يف �سقي النباتات
�أثر التفويج على حكم انقطاع �أ�شواط
الطواف
نازلة تو�سعة امل�سعى

حكم اختيار جن�س اجلنني
حكم �إ�سقاط اجلنني امل�شوه
حكم زراعة ال�شعر
احلكم ال�رشعي لتقنية امليكروبليدنيج
يف احلاجبني
حكم اجلراحة التجميلية للأنف
عمليات جتميل الأ�سنان التح�سينية
من منظور �رشعي
ال�رضر النف�سي و�أثره يف حكم عمليات
التجميل التح�سينية
عمل املر�أة يف املحاماة

البتكوين وحكمه الفقهي

حكم العمل بالب�صمة الوراثية يف
اجلرائم اجلنائية

بنوك احلليب

ماديات اجلرائم اجلنائية و�أثرها يف
الإثبات

حكم ا�ستخدام و�سائل موانع احلمل

ثانيًا :الملصقات العلمية ألوراق عمل ندوة النوازل الفقهية

� ً
أول

تصاميم انفوجرافيك
�أركان معر�ض النوازل الفقهية

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻮازل اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻫﻮ ﺑﺬل اﻟﻮﺳﻊ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮوع
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻫﻮ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺮغ وﺳﻌﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ

١

اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻒ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ

ﻣﺎذا ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻨﻮازل ؟

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ

ﻓﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة.

ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ

٢

التعريف بالنوازل الفقهية ومراحل درا�ستها

اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻣﺤﻞ إﺟﻤﺎع واﺗﻔﺎق
ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ

اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻨﻮازﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ

اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس

أﺑﺠﺪ

ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺮادﻓﺔ ﻟﻪ
اﻟﺤﻮادث

ﺳﻌﺔ اﻷﻓﻖ

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

اﻟﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻮى
واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة

اﻟﻔﻄﻨﺔ واﻟﺬﻛﺎء

اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ

اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎس

ﺧﻄﻮات اﻹﺟﺘﻬﺎد
ﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ

١
اﻟﺘﺼﻮر
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻨﺎزﻟﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إدراك اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﺸﻲء
واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن
ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﻲ أو إﺛﺒﺎت

٢

اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻨﺎزﻟﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ
اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ.

)اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮر أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎط(

ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻫﻲ:
 .1اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص

وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ:

 .2اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس

 .1ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻨﺎزﻟﺔ

 .3اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ

 .2اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
 .3اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺳﺆال أﻫﻞ اﻟﺨﺒﺮة
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
ﺑﻨﻔﺴﻪ

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
وﺿﻮاﺑﻄﻪ ﻫﻲ:
اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎزﻟﺔ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

 .4اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ

ﻓﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺎزﻟﺔ

 .5ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ وﺳﺪه ﻟﻠﺬراﺋﻊ

ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻷﻋﺮاف

ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ:
ً
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻷﺻﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ

اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻴﺎ

ﺑﺬل اﻟﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﻮر اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﺼﻮر
اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ وإﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻﻮل

إﺷﺮاف :أ.د.أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

إﻋﺪاد  :ﺑﺴﻤﺔ اﻟﺼﺒﺎن و زﻳﻨﺐ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ
0544026323 & 0554870309



٣

ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺤﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎزﻟﺔ

@ithiqah

القسم األول :معرض النوازل الفقهية

ِيةِ
صةِ النَّوَاسِل ال ِفقِهَّ
ة فِي دِرَا َ
ِي ُ
األَخِطَاءُ ا َملنِهَجَّ

َندٍ التِّلِنِضَانِي
ت مُح َّ
إشزاف :أ.د .أَ ِفنَانُ ِبنِ ُ
إعداد وتنفيذ :سينب بنت عبيد اهلل حبيب اهلل

من األخطاء املنهجيَّة العامَّة:

اخلطأ يف مضالك إحلام الواقعة بأصلٍ مُعترب.
ضعف الدِّراية بأحكاو الصَّزيعة.
التعجُّل وعدو اصتيفاء اليَّعز.
التَّكلُّف يف إحلام املضائل مبا يُصابهها.
التأثُّز بتشييف املصطلحات.

الأخطاء املنهجية يف درا�سة النوازل الفقهية

التَّكصري يف إخالص الكصد هلل ،واالفتكار إىل توفيكه.
إغفال الواقع حال احلكه يف اليَّاسلة.
عدو مُزاعاة تغيُّز األحوال واألعزاف وجتدُّدها يف اليَّاسلة.
تعجُّل آحاد املفتني بالفتوى يف اليَّواسل الكربى.
امليل باليَّاس إىل التَّصديد وامليع أو إىل التَّضهيل والتَّخفيف.
التَّوصع يف باب احليل وتتبُّع الزُّخص والتَّلفيل.
إغفال اليَّعز للفتاوى الضَّابكة يف اليَّاسلة.

من األخطاء املنهجيَّة يف مزحلة التصوُّر:

البياء على ظاهز معيى مُصطلحات
ومُفزدات اليَّاسلة.
إغفال تأريخ اليَّاسلة وجذورها وأصبابها.
عدو فهه الواقع احمليط باليَّاسلة جغزافيِّا
واجتناعيِّا وقاىوىيِّا.

إغفال املكاصد الصَّزعيَّة وإهناهلا.
املبالغة يف إعنال املكاصد الصَّزعيَّة.

أخطاء عند إحلاق النَّواسل بالقواعد الفقهيََّّة :

َّة اجلشئيَّة:
أخطاء عند إحلاق النَّواسل باألدل

إغفال اصتكنال البحح عً األدلَّة الواردة يف اليَّاسلة.
البياء على حديح مل يجبت عً اليَّيب .
عدو اصتكنال أدوات امليهج األصولي يف اليَّعز لألدلَّة.

إعنال الكاعدة الفكهيَّة مُباشزة
اليص الصَّزيح
مع وجود ِّ
الجَّابت املخالف هلا.
اإلخالل بصزوط الكاعدة
وضوابط تطبيكها على الواقعة
املضتجدَّة.

تكييف
خاطئ

األخطاء املنهجية يف دراصة القضايا
الفقهية املضتجدة.

د .مجيل بن حبيب اللوحيق .
مجع  :بضنة بنت حضني الصبان -سينب بنت عبيد اهلل حبيب اهلل.

@zhbib



الرو�ض احلافل بفقه النوازل



القسم األول :معرض النوازل الفقهية

ﺣﻜﻢ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﳉﺎف
ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﺳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻲ

Dry Cleaning

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ

ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﳉﺎف

إﴍاف :أ .د .أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎين

اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف

ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬري اﳌﻼﺑﺲ واﳌﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺬﻳﺐ ﻛﻴﻤﻴﺎيئ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﺔ اﳌﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬري

ﻣﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف
اﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر

dry cleaning

اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف

ال
مرحلة 

رﺑﺎﻋﻲ ﻛﻠﻮر اﻹﻳﺜﻴﻠني

مبس متسخه

ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻴﻤﻴﺎيئ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﳌﺎء ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً

أﺳﺒﺎب اﻟﺨﻼف ﰲ ﺗﻄﻬري اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف

اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻛﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪث ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺑﺎﳌﺎء
ن»ﻛﺎﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ« ،أم أن اﻟﻌﱪة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺰوال آﺛﺎر اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﺄي ﻣﺰﻳﻞ

 01ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﴍﻋﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ ﺣﺼﻮل إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ  01ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ» :وأﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴامء ﻣﺎء ﻃﻬﻮرا ً« ﻓﻼ
ﺑﻐري اﳌﺎء ﻛﺎﻷﺣﺠﺎر »ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺠﺎء« ،واﻟﱰاب ،واﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻄﻬري اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إﻻ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺬي وﺻﻔﻪ اﻟﻠﻪ
واﻟﺘﻐري ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻨﺠﺲ ﻟﻠﻄﺎﻫﺮ
ﺑﺎﻟﻄﻬﻮر واﻣنت ﺑﻪ ﻋﲆ ﻋﺒﺎده
 02ﻗﻴﺎس اﳌﺎﺋﻌﺎت اﻟﻄﺎﻫﺮة ﻋﲆ اﳌﺎء ﺑﺠﺎﻣﻊ زوال اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ  02ﻗﻴﺎس إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﲆ رﻓﻊ اﻟﺤﺪث ،ﻓﻜام مل
ﻳﺠﺰ رﻓﻊ اﻟﺤﺪث »ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ إﻻ ﺑﺎﳌﺎء«ن
وأﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﳌﺎء وﺑﺎﳌﺎﺋﻊ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬام
مل ﻳﺠﺰ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إﻻ ﺑﺎﳌﺎء
 03ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴري
 04ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮى ،ﻓﺘﻨﻈﻴﻒ اﳌﻼﺑﺲ وﺗﻄﻬريﻫﺎ ﺑﻐري اﳌﺎء ﻣام ﺗﺸﺘﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ وﻳﻜرث اﻧﺘﺸﺎره ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ

ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺤﻜﻢ

اﻟﻘﻮل اﻷول

01

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎين

إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺑﺎﳌﺎء ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ) :وﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻜﻢ
اﻟﺴامء ﻣﺎ ًء ﻟﻴﻄﻬﺮﻛﻢ ﺑﻪ( ن
أن ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺎﺋﻌﺎت ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻏريه
اﻟﻘﻴﺎس ﻋﲆ ﻃﻬﺎرة اﻟﺤﺪث اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن
إﻻ ﺑﺎﳌﺎء ﻋﻨﺪ وﺟﻮده اﺟامﻋﺎً ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ازاﻟﺔ
اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ »ﻃﻬﺎرة اﻟﺨﺒﺚ« ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﳌﺎء

اﻟﻔﺮز

ﻓﻠﱰ
ﺑﺮوﻛﻠني
ﻣﻔﻠﱰ

ﺑﺮوﻛﻠني ﻣﻜﺜﻒ

ﺗﴫﻳﻒ اﳌﻴﺎه
اﳌﺴﺨﻨﺔ ﻟﻠﱪوﻛﻠني

ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺧﻄرية

ﺑﺮوﻛـــــــﻠني ﻣﺴﺨﻦ

ﺑﺨﺎر ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻬﻮاء

ﺗﻜﺜﻴﻒ

ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﻗﻮﻻن ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺎزﻟﺔ
ﻳﻘﴤ ﺑﺠﻮاز ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﻼﺑﺲ وﺗﻄﻬريﻫﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف
ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﻢ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاز
اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ،وﺗﻄﻬري اﻟﻨﻌﻠني وﻃﺮف
اﻟﺜﻮب ﺑﺎﻟﱰاب ،ﻓﻜﻞ ﻫﺬه ﻣﻮاﺿﻊ وﻗﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻃﻬﺮت ﺑﻐري اﳌﺎء
اﻟﻘﻴﺎس ﻋﲆ اﳌﺎء ﺑﺠﺎﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﺎﺋﻊ ﻃﺎﻫﺮ
ﻣﺰﻳﻞ ﻓﺠﺎزت إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻪ ﻛﺎﳌﺎء

ﺑﺮوﻛﻠني
ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻣﺨﺰن اﻟﱪوﻛﻠني

اﻟﻐﺴﻴﻞ
اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ
اﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ

رﺑﺎﻋﻲ ﻛﻠﻮر
اﻻﺛﻴﻠني

ﺑﺮوﻛﻠني
ﻧﻈﻴﻒ

ﺟﻬﺎز ﺗﻘﻄري

أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إزاﻟﺔ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻬﺎ أﺛﺮ ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻓﻬﻮ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻠﻮن واﻟﺮاﺋﺤﺔ

 02أن اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف ﻣﻮاد ﻃﺎﻫﺮة ،واﳌﺎء
ﻏري ﻣﺘﻌني ﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
اﻟﺮاﺟﺢ
ﺟﻮاز إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﺋﻊ  03أن ﻫﻨﺎك أﻧﻮاﻋﺎً ﻣﻦ اﳌﻼﺑﺲ ﻻ ميﻜﻦ ﻏﺴﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف وﻟﻮ
ﻏُﺴﻠﺖ ﺑﺎﳌﺎء ﻷﺻﺒﺤﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد وﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺣﺮج وﻣﺸﻘﺔ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ
ﻷن اﻟﺤﻜﻢ إذا ﺛﺒﺖ ﺑﻌﻠﺔ
ﺑﻌﺪم اﻟﺠﻮاز واﳌﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴري
زال ﺑﺰواﻟﻬﺎ
04

أن ﺗﻄﻬري اﳌﻼﺑﺲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف ﻣام ﻋﻤﺖ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﺘﺤﺮميﻬﺎ وﻣﻨﻌﻬﺎ
ﻳُﻠﺤﻖ اﳌﺸﻘﺔ واﻟﻌﻨﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎس
@ouyia

@Fograx



حكم التنظيف اجلاف

أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺠﻴﺰﻳﻦ

ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﺴﺄﻟﺔ »ردﻫﺎ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«

أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻧﻌني

ﺍاﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﻜﻠﻮﻱي ﻭوﺃأﺛﺮﻩه ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻄﻬﺎﺭرﺓة

ﺍاﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍاﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﻜﻠﻮﻱي ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ
ﺍاﻟﻘﺴﻢ ﺍاﻷﻭوﻝل

ﺍاﻟﻜﻠﻰ

ﺃأﺻﻮﻝل ﺍاﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ

ﻏﺪﺓة ﻣﺰﺩدﻭوﺟﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﺣﺒﺔ ﺍاﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ

٥

١
٢

ﺗﺰﻥن ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪﺓة

الغ�سيل الكلوي و�أثره على الطهارة

) (150- 100ﺟﻢ

٤

٣

ﺍاﻷﺣﺎﺩدﻳﺚ ﺍاﻟﺪﺍاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء
ﺑﺨﺮﻭوﺝج ﺍاﻟﺪﻡم ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭوﺳﻠﻢ" :ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩدﻡم ﺳﺎﺋﻞ".

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥن
ﺍاﻷﺣﻤﺮ

ﺗﺒﺪﺃأ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯى ﺍاﻟﻀﻠﻊ
ﺍاﻟﻌﺎﺷﺮ ﻭوﺍاﻟﺤﺎﺩدﻱي ﻋﺸﺮ

ﺗﻘﻊ ﻭوﺭرﺍاﺀء ﺍاﻟﻐﺸﺎﺀء ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘﻮﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍاﻟﻌﺎﻣﻮﺩد ﺍاﻟﻔﻘﺮﻱي

ﺇإﺯزﺍاﻟــــــﺔ ﺍاﻟﻔﻀــــــﻼﺕت ﺍاﻟﺴــــــﺎﻣﺔ
ﺍاﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻕق ﺍاﻟﻐﺬﺍاﺀء ﻓﻲ
ﺧﻼﻳﺎ ﺍاﻟﺠﺴﻢ

ﺍاﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍاﻟﺪﺍاﻝل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻜﻢ ﺍاﻟﻨﻘﺾ
ﺑﺎﻟﺨﺎﺭرﺝج ﺍاﻟﻨﺠﺲ ﻣﻦ ﺍاﻟﺒﺪﻥن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍاﻋﺘﺒﺎﺭر
ﺍاﻟﻤﺨﺮﺝج ﻭوﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍاﻟﺴﻼﻡم" :
ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝج ﻭوﻟﻴﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ".

٢

ﺍاﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺎﻟﺪﻡم ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج
ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍاﻟﺒﺪﻥن ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﺍاﺭر ﺍاﻟﺪﻡم ﺍاﻟﺬﻱي ﻳﻨﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﻓﺬﻫﺐ
ﹰً
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻨﻘﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻭوﺍاﻟﺒﻌﺾ
ﺍاﻵﺧﺮ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍاﻟﻴﺴﻴﺮ ﻭوﺍاﻟﻜﺜﻴﺮ،
ﻭوﺍاﻟﺪﻡم ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج ﻓﻲ ﺍاﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي ﻛﺜﻴﺮ.

٣

ﺑﻌﺪﻡم ﺍاﻟﻨﻘﺾ

١

ﻣﺎ ﺭرﻭوﻱي ﺃأﻥن ﺭرﺳﻮﻝل ﺍاﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍاﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭوﺳﻠﻢ ﺍاﺣﺘﺠﻢ ﻓﺼﻠﻰ ﻭوﻟﻢ ﻳﺘﻮﺿﺄ.

٢

ﹸُ
ﻗﺼﺔ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺃأﺻﻴﺐ ﻓﻲ ﻏﺰﻭوﺓة ﺫذﺍاﺕت ﺍاﻟﺮﻗﺎﻉع
ﺑﺴﻬﻢ ﻭوﻫﻮ ﻓﻲ ﺍاﻟﺼﻼﺓة ،ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝل ﻳﺼﻠﻲ
ﻭوﺩدﻣﺎﺅؤﻩه ﺗﺠﺮﻱي

٣

ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍاﻟﺨﻄﺎﺏب ﺭرﺿﻲ ﺍاﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ
ﹰً
ﺻﻠﻰ ﻭوﺟﺮﺣﻪ ﻳﺜﻌﺐ ﺩدﻣﺎ

٤

ﺍاﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡم ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺎﻟﺪﻡم
ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍاﻟﺒﺪﻥن؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﺭرﺝج ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﻣﺨﺮﺝج ﺍاﻟﺤﺪﺙث ﺍاﻟﻤﻌﺘﺎﺩد

٥

ﻋﺪﻡم ﻭوﺟﻮﺩد ﺩدﻟﻴﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺨﺮﻭوﺝج
ﺍاﻟﺪﻡم ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍاﻟﺒﺪﻥن

ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍاﻟﺤﻜﻢ ﻭوﺍاﻟﺘﺮﺟﻴﺢ

ﻣﻦ ﻭوﻇﺎﺋﻒ ﺍاﻟﻜﻠﻰ

ﺍاﺧﺘﻠﻒ
ﺍاﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻭوﻥن ﻓﻲ
ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء
ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي
ﺇإﻓــــــــﺮﺍاﺯز ﻫﺮﻣﻮﻧــــــــﺎﺕت ﺃأﺳﺎﺳــــــــﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﺍاﻟﻌﻈـــــــﺎﻡم
ﻭوﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺮﻳﺎﺕت ﺍاﻟﺪﻡم ﺍاﻟﺤﻤﺮﺍاﺀء

ﻭوﺯزﻥن ﻣﺴـــــــﺘﻮﻯى ﺍاﻟﻤـــــــﺎﺀء
ﻭوﺍاﻷﻣﻼﺡح ﻓﻲ ﺍاﻟﺠﺴﻢ

١

ﺍاﻟﻐﺴﻴﻞ
ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي

ﺃأﺻﻮﻝل ﺍاﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ

• ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي؛ ﻷﻥن ﺍاﻟﺪﻡم ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج ﻓﻲ ﺍاﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي ﻛﺜﻴﺮ
ﻭوﺧﺮﻭوﺝج ﺍاﻟﻨﺠﺲ ﺍاﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍاﻟﺒﺪﻥن ﻳﻨﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء.
• ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي؛ ﻷﻥن ﺧﺮﻭوﺝج ﺍاﻟﺪﻡم ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍاﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ ﻻ
ﻳﻨﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء.

ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي؛ ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺃأﻥن
ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺩد ﺍاﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺪﻡم ﻫﻲ ﺍاﻟﻤﻮﺍاﺩد ﺍاﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻮﻝل
ﻭوﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺎﺗﻪ.

ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺢ

ﺍاﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﻜﻠﻮﻱي
ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍاﻟﺪﻡم ﻣﻦ ﺍاﻷﻣﻼﺡح ﻭوﺍاﻟﺴﻤﻮﻡم ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍاﻛﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡم ﻗﺪﺭرﺓة
ﺍاﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭوﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇإﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
ﺍاﻟﻘﺴﻢ ﺍاﻷﻭوﻝل:

ﺍاﻟﻘﺴﻢ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﺍاﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﻜﻠﻮﻱي ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي

ﺍاﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘﻮﻧﻲ

ﻳـــﺘﻢ ﺑﻮﺍاﺳـــﻄﺔ ﺁآﻟـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﺗﺴـــﻤﻰ )ﺍاﻟﻜﻠﻴـــﺔ
ﺍاﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ( ﻭوﻓﻴﻬﺎ ﻳ ﺴﺤﺐ ﺍاﻟﺪﻡم ﺇإﻟﻰ ﻫﺬﺍا
ﺍاﻟﺠﻬﺎﺯز.
 ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍاﻟﺒﻮﻟﺔ ﺍاﻟﺪﻣﻮ ﻳﺔ ﻭوﺍاﻟ ﻤﻮﺍاﺩدﺍاﻟﻤﺆﺫذﻳﺔ ﺍاﻷﺧﺮﻯى
 -ﺛﻢ ﻳﻌﺎﺩد ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺠﺴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍاﻟﻮﺭرﻳﺪ .

ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻏﺴــﻞ ﺍاﻟﻜﻠﻴــﺔ ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘــﻮﻧﻲ ﺍاﻟﺒﻄﺎﻧــﺔ ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠــﺒﻄﻦ
ﹰً
)ﺍاﻟﺼﻔﺎﻕق ﺃأﻭو ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘﻮﻥن( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍاﻟﺠﻬﺎﺯز ،ﻭوﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺘﺎﻥن:
ﺍاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍاﻷﻭوﻟﻰ :ﺍاﻟﻴﺪﻭوﻳﺔ:
 ﻳﻘﻮﻡم ﺍاﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻮ ﺿﻊ ﺍاﻟ ﺴﺎﺋﻞ ﺍاﻟﻨ ﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﻮ ﻳﻒ ﺍاﻟﺒﻄﻦﻭوﻳﺘــﺮﻙك ﻣــﻦ ) (6 -4ﺳــﺎﻋﺎﺕت ﻟﺘﻨﺘﻘــﻞ ﺍاﻟﻔﻀــﻼﺕت ﺍاﻟﺴــﺎﻣﺔ ﻣ ـﻦ
ﺗﺠﻮﻳﻒ ﺍاﻟﺒﻄﻦ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺴﺎﺋﻞ.
 ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭوﺭر ﻫﺬﻩه ﺍاﻟﻔﺘﺮﺓة ﻳﻌﺎﻭوﺩد ﺍاﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﺘﺢ ﺍاﻷﻧﺒﻮﺏب ،ﻭوﺗﻔﺮﻳﻎﺍاﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍاﻟﻤﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮﻡم ،ﻭوﺗﻜﺮﺭر ﺍاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ) (5- 4ﻣﺮﺍاﺕت
ﹰً
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﺍاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺃأﻟﻴﺔ:
ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍاﺳــﺘﺨﺪﺍاﻡم ﺟﻬــﺎﺯز ﻳﻘــﻮﻡم ﺑﻮﺿــﻊ ﺍاﻟﺴــﺎﺋﻞ ﺍاﻟﻨﻘــﻲ
ﻭوﺳﺤﺐ ﺍاﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍاﻟﻤﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮﻡم ﻟﻔﺘﺮﺓة ﺗﺘﺮﺍاﻭوﺡح ﻣﻦ )(9- 7
ﺳﺎﻋﺎﺕت ﺃأﺛﻨﺎﺀء ﺍاﻟﻨﻮﻡم ﻓﻘﻂ.

ﺍاﻟﻘﺴﻢ ﺍاﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺃأﺻﻮﻝل ﺍاﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ

ﹰً
ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻋﻤﻮﻡم ﺍاﻷﺩدﻟﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﻘﺮﺁآﻥن ﻭوﺍاﻟﺴﻨﺔ ﺍاﻟﺪﺍاﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺨﺮﻭوﺝج ﺍاﻟﺒﻮﻝل ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮﺝج ﻭوﺁآﺧﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿:ﺃأﻭو
ﺟﺎﺀء ﺃأﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺍاﻟﻐﺎﺋﻂ﴾ ﻭوﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍاﻟﺴﻼﻡم" :ﻻ ﻭوﺿﻮﺀء ﺇإﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﺙث ﺃأﻭو ﺭرﻳﺢ".

١

ﺍاﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺨﺮﻭوﺝج ﺍاﻟﺒﻮﻝل
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍاﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ

٢

ﺍاﻻﺳﺘﺪﻻﻝل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ :ﺣﻴﺚ ﺃأﻥن ﺍاﺳﻢ ﺍاﻟﺒﻮﻝل
ﹰً
ﻳﺼﺪﻕق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥن ﺧﺎﺭرﺟﺎ ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﺒﻴﻞ ،ﻭوﻣﺎ
ﹰً
ﻛﺎﻥن ﺧﺎﺭرﺟﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩه.

٣

ﺍاﻟﻐﺴﻴﻞ
ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘﻮﻧﻲ

ﺇإﻋﺪﺍاﺩد ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﻋﺒﻴﺮ ﻣﻀﻴﻒ ﺍاﻟﺴﻔﻴﺎﻧﻲ



١

ﺍاﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡم ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍاﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ

٢

ﺍاﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺎﻟﺒﻮﻝل ﺍاﻟﺨﺎﺭرﺝج
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍاﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﻣﻦ ﺛﻘﺒﺔ ﺗﺤﺖ
ﺍاﻟﻤﻌﺪﺓة ،ﻭوﺍاﻧﺴﺪ ﺍاﻟﻤﺨﺮﺝج ﺍاﻷﺻﻠﻲ.

٣

ﺇإﻥن ﺍاﻟﺨﺮﻭوﺝج ﻣﻦ ﺍاﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻓﻴﻌﻄﻰ ﺍاﻟﻤﺨﺮﺝج
ﺍاﻟﺤﺎﺩدﺙث ﺣﻜﻢ ﺍاﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻀﺮﻭوﺭرﺓة

ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍاﻟﺤﻜﻢ ﻭوﺍاﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺍاﺧﺘﻠﻒ
ﺍاﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻭوﻥن ﻓﻲ
ﻧﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء
ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺪﻣﻮﻱي

• ﻳﻨــﺘﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿــﻮﺀء ﺑﺎﻟﻐﺴــﻴﻞ ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘــﻮﻧﻲ؛ ﻷﻥن ﺧــﺮﻭوﺝج ﺍاﻟﺒــﻮﻝل ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ ﺍاﻟﻤﺨــﺮﺝج ﺍاﻟﻤﻌﺘــﺎﺩد
ﻧﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮﺿﻮﺀء.
• ﻻ ﻳﻨـــﺘﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿـــﻮﺀء ﺑﺎﻟﻐﺴـــﻴﻞ ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘـــﻮﻧﻲ؛ ﻷﻥن ﺍاﻟﺨـــﺎﺭرﺝج ﻋﺒـــﺎﺭرﺓة ﻋـــﻦ ﻣﺤﻠـــﻮﻝل ﻣﺤﻤـــﻞ
ﹰً
ﹰً
ﹰً
ﺑﺎﻟﻔﻀـــﻼﺕت ﻭوﺍاﻟﺴـــﻤﻮﻡم ،ﻭوﻻ ﻳﺴـــﻤﻰ ﺑـــﻮﻻ ﻻ ﻋﺮﻓـــﺎ ﻭوﻻ ﻃﺒـــﺎ ،ﻭوﺇإﻥن ﻛـــﺎﻥن ﻓﻴـــﻪ ﺑﻌـــﺾ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍاﻟﺒﻮﻝل ﻓﻬﻮ ﺧﺎﺭرﺝج ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮﺟﻪ ﺍاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء.

ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺍاﻟﻮﺿﻮﺀء ﺑﺎﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘﻮﻧﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ
ﺃأﻥن ﺍاﻟﺴـــﺎﺋﻞ ﺍاﻟـــﺬﻱي ﻳﺨـــﺮﺝج ﺑﺎﻟﻐﺴـــﻴﻞ ﺍاﻟﺒﺮﻳﺘـــﻮﻧﻲ
ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕت ﺍاﻟﺒﻮﻝل ﻭوﺻﻔﺎﺗﻪ.

ﺇإﺷﺮﺍاﻑف :ﺃأ.ﺩد .ﺃأﻓﻨﺎﻥن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ.

ﹰً
ﺃأﺻﻮﻝل ﺍاﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡم ﺍاﻟﻨﻘﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺃأﻭو ﺑﺸﺮﻁط ﺍاﻧﺴﺪﺍاﺩد ﺍاﻟﻤﺨﺮﺝج ﺍاﻷﺻﻠﻲ

ﺇإﻋﺪﺍاﺩد ﺍاﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﻋﺒﻴﺮ ﻣﻀﻴﻒ ﺍاﻟﺴﻔﻴﺎﻧﻲ

ﺍاﻟﺮﺍاﺟﺢ

ﺇإﺷﺮﺍاﻑف :ﺃأ.ﺩد .ﺃأﻓﻨﺎﻥن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ.

القسم األول :معرض النوازل الفقهية
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اﻟﺘﻔﻮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻧﻘﻄﺎع أﺷﻮاط َّ
أﺛﺮ َّ
اﻟﻄﻮاف

اﻟﺘّﻔﻮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻧﻘﻄﺎع أﺷﻮاط َّ
أﺛﺮ َ
اﻟﻄﻮاف
ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺮﻧﻲ إﺷﺮاف :أ.د .أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

» ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ «

اﻟﺘﻔﻮﻳﺞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺞ

�أثر التفويج على حكم انقطاع �أ�شواط الطواف

ﻫﻮﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻌﺎﴏ ﻣﻌﻨﺎه:
اﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻢ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺴري
ﰲ اﺗﺠﺎه واﺣﺪ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول زﻣﻨﻲ
ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﺘﱠﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت،
ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص
أم اﳌﺮﻛﺒﺎت.

أﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻔﻮﻳﺞ

1

1

ﺧﺸﻴﺔ
اﻟﺰّﺣﺎم
ِ
َّ
واﻟﺘﺪاﻓﻊ

ﻋﺪم اﻟﺘﺰام
اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﻠﺠﺎن اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺸﺆون اﳌﺴﺠﺪ
اﳊﺮام

أﺛﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺞ

ﺑﺪأ اﻟﺘﱠﻔﻮﻳﺞ ﺑﺎﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﺻﺤﻦ اﻟﻄﱠﻮاف
اﻟﺼﻼة؛ وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟ ﱢﻨﺴﺎء إﱃ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎم ﱠ
اﻟﺼﻼة.
اﳌﺼﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﱠ
ﰲ ﻋﺎم١٤٣٤) :ﻫـ( ﺗﻢ اﻟﺘﱠﻔﻮﻳﺞ واﻟﺘﱠﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﺠﴪ
اﳌﻌﻠّﻖ ﻷداء اﻟﻄﱠﻮاف.
ﰲ ﻋﺎم١٤٣٨) :ﻫـ( ﺑﺪأت اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﳌﴩوع ﺑﱤ زﻣﺰم
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔني إﱃ ﺻﺤﻦ اﳌﻄﺎف.

2

3

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
أﻋﻤﺎل ِ ّ
َّ
واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﳊﺮام
وﻣﺮاﻓﻘﻪ

ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ

أ ﱠن اﻟﻄﱠﺎﺋﻒ إذا ﻗﻄﻊ ﻃﻮاﻓﻪ ﻟﻌﺬر ﻣﻊ وﺟﻮد ﻧﻴﺔ
اﻹمتﺎم ،ﺛﻢ أراد اﻟﻌﻮدة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺼﺤﻦ اﳌﻄﺎف؛
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ ،واﻟﺪﱡﺧﻮل
ﻣﻊ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺞ ،وﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪة اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء-رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ -ﰲ ﺣﻜﻢ اﻧﻘﻄﺎع أﺷﻮاط
اﻟﺼﻠﻮات اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﲆ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ إﱃ" :ﺛﻠﺚ ﺳﺎﻋﺔ" اﻟﻄﻮاف ﰲ ﻏري ﱠ
اﻟﻄﱠﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،أم ﻳﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻣﴣ
ورمبﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ أوﻗﺎت اﻟ ﱢﺰﺣﺎم ،وﻋﺮﻓﺎً ﻳُﻌﺪ ﻫﺬا
اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻃﻮﻳﻼً؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺸﱠ ﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ
أﺻﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠني ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
اﻟﺼﻼة
ﻋﺜﻴﻤني-رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ" :-إذا ﻗﻄﻌﻪ ﻷﺟﻞ ﱠ
اﻟﺼﻼة ﻻ
ﻓﺈن اﳌﺪة ﺗﻜﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺣﻴﺚ إ ﱠن ﱠ
ﻋﻤﻮم اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﲆ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﻪ
ﻧﺤﻮ
أو
ﺗﺴﺘﻐﺮق إﻻﱠ ﻋﴩ دﻗﺎﺋﻖ ،أو رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ،
واﻟﻄﱠﻮاف ﻣﻨﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ
ذﻟﻚ أ ﱠﻣﺎ ﺧﻤﺲ وﻋﴩون دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻬﺬا ﻓﺼﻞ ﻛﺜري"
اﻟﺴﻠﻒ
و
،
ﺒﻲ
ﻨ
ﺑﺎﻟ
اﻻﻗﺘﺪاء
وﺟﻮب
ﻋﲆ
ﺗﺤﺾ
ﱠ
ﱠ
اﻟﺼﺎﻟﺢ ،وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﻴﺎس ﻋﲆ اﳌﻮاﻻة
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﱠ
ﱠ
اﻟﺘﻔﻮﻳﺞ
اﻟﻤﺎﺿﻴّ ﺔ ﻋﺪة أﺛﺎر ،ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﺼﻼة.
ﰲ اﻟﻄﱠﻬﺎرة ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮاﻻة ﰲ ﱠ
»ردﻫﺎ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ َّ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّ ﺔ«

؟

ﻃﻮل اﻟﻔﺼﻞ
ﺑني اﻷﺷﻮاط

اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام

إذا ﺧﺮج ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ
ﻓﻬﻞ ﻳُﺤﺘﺴﺐ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺼﺤﻦ
ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ ﱠ
ﺷﻮط أم ﻻ؟

أﺻﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠني ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺎ ﻣﴣ
ﻣﻄﻠﻖ اﻵﻳﺎت ﰲ اﻟﻄﱠﻮاف واﻟﺘﻲ مل ﺗﻘﻴّﺪه ﺑﴩط
اﳌﻮاﻻة ،وآﻳﺔ ﻋﺪم ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻤﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ أُﺛﺮت ﻋﻦ اﻟ ﱠﻨﺒﻲ،
اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﰲ إمتﺎم اﻟﻄﱠﻮاف وﻋﺪم
اﻟﺴﻠﻒ ﱠ
و ﱠ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،وﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﲆ ﺳﺎﺋﺮ أﻓﻌﺎل اﻟﺤﺞ.
@fograx



اﻟﻘﻮل اﻷول
إذا ﺧﺮج اﻟﻄﱠﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻃﻮاﻓﻪ وﻃﺎل اﻟﻔﺼﻞ ﺑني
اﻷﺷﻮاط؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺘﺪئ وﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻄﱠﻮاف وﻻ ﻳﺒﻨﻲ
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻣﴣ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ ﴿:و َﻣﻦ ﻳُ َﻌﻈﱢ ْﻢ ﺷَ َﻌﺎﺋِ َﺮ
اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَ ِﺈﻧﱠ َﻬﺎ ِﻣﻦ ﺗَ ْﻘ َﻮى اﻟْ ُﻘﻠُﻮبِ ﴾

اﻟﻘﻮل اﻷول

ﻗﺎل اﻟ ﱠﻨﺒﻲ » :ﻟِﺘَﺄْ ُﺧ ُﺬوا َﻣ َﻨ ِﺎﺳ َﻜ ُﻜ ْﻢ«
روي ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﴫي -رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ -اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﻄﻮاف ﰲ ﺣﺎل
اﻻﻧﻘﻄﺎع

4

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛ ﻷداء
ﻣﻨﺎﺳﻜﻬﻢ:
َّ
ﻛﺎﻟﻄﻮاف ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﻦ،أو ﺗﻘﺒﻴﻞ
َّ
اﳊﺠﺮ اﻷﺳﻮد

2

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻜﻢ اﻧﻘﻄﺎع
أﺷﻮاط َّ
اﻟﻄﻮاف

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻜﻢ رﺣﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺠﺪ

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
إذا ﺧﺮج اﻟﻄﱠﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻃﻮاﻓﻪ وﻃﺎل اﻟﻔﺼﻞ؛
ﻳﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻣﴣ وﻻ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ ﴿ :وﻟْ َﻴﻄﱠ ﱠﻮﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْ َﺒ ْﻴ ِﺖ
اﻟْ َﻌ ِﺘﻴﻖِ ﴾
وﻗﻮﻟﻪَ ﴿ :وﻻَ ﺗُ ْﺒ ِﻄﻠُﻮا أَ ْﻋ َامﻟَ ُﻜ ْﻢ﴾
روي ﻋﻦ اﻟ ﱠﻨﺒﻲ أﻧﱠﻪَ » :ﺧ َﺮ َج ِﻣ ْﻦ
اﻟﻄﱠ َﻮ ِافَ ،وﺑَ َﻨﻰ َﻋ َﲆ ﻃَ َﻮا ِﻓ ِﻪ«
روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،وﻣﺠﺎﻫﺪ،
وﻋﻄﺎء -رﺣﻤﻬام اﻟﻠﻪ -اﻟﺒﻨﺎء
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻣﴣ ﻣﻦ اﻷﺷﻮاط
اﻟﺮاﺟﺢ
ﻳﱰﺟﺢ اﻟﻘﻮل" :ﺑﺄ ﱠن اﻟﻄﱠﺎﺋﻒ إذا اﻧﻘﻄﻊ ﻃﻮاﻓﻪ
وﻫﻮ داﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ؛ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻣﴣ ،وإذا
ﺧﺮج ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻄﱠﻮاف ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ" ،وﻫﺬا رأي ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﻠامء اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ
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اﻷﺳﺒﺎب
ﺟﻤ ًﻌﺎ ﺑني اﻷﻗﻮال
ﺗﺪارك ﻟﺘامم اﻟﻌﺒﺎدة ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع،
"واﺗﺒﺎ ًﻋﺎ ﻟﺴﻨﺔ اﻟ ﱠﻨﺒﻲ ﺣني ﻗﺎل:
» ُﺧ ُﺬوا َﻋ ﱢﻨﻲ َﻣ َﻨ ِﺎﺳ َﻜ ُﻜ ْﻢ«
ﻣﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ اﳌﻮاﻻة ﻓﺎﻟﺘﱠﺨﻠﻞ
اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﴬ
إذا ﺿﺎق اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ ،وإذا
اﺗﺴﻊ اﻷﻣﺮ ﺿﺎق

أ ﱠن اﻟ ﱠﺮﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﺠﺪ وﻫﻲ ﺗﺒ ًﻌﺎ ﻟﻪ
اﻷدﻟﺔ

ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ
أ ﱠن اﻟ ﱠﺮﺣﺒﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ً
اﻟﺼﻔﻮف
إمتﺎم اﳌﺼﻠني إذا اﺗﺼﻠﺖ ﱡ
ﺻﺤﺔ اﻻﻋﺘﻜﺎف ﰲ اﻟ ﱠﺮﺣﺒﺔ
ﺑﻨﺎ ًءا ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة" :اﻟﺤﺮﻳﻢ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺣﺮﻳﻢ ﻟﻪ"
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
أ ﱠن اﻟ ﱠﺮﺣﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﺠﺪ

اﻷدﻟﺔ

أ ﱠن اﻟ ﱠﻨﺒﻲ ﻗﺎلَ » :و ﱢﺟ ُﻬﻮا َﻫ ِﺬ ِه اﻟْﺒُﻴُﻮتَ َﻋ ِﻦ
اﻟْ َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ «...اﻟﺤﺪﻳﺚ
أَ ﱠن ُﻋ َﻤ َﺮ ﺑْ َﻦ اﻟْ َﺨﻄﱠﺎبِ ﺑَ َﻨﻰ َر ْﺣﺒَﺔًَ ،وﻗَﺎلَ َ » :ﻣ ْﻦ
ﻛَﺎ َن ﻳُﺮِﻳ ُﺪ أَ ْن ﻳَﻠْ َﻐﻂَ...ﻓﻠْﻴَ ْﺨ ُﺮ ْج إ َِﱃ َﻫ ِﺬ ِه اﻟ ﱠﺮ ْﺣﺒَ ِﺔ«
»ﻛَﺎ َن اﻟ َﺤ َﺴ ُﻦَ ،و ُز َرا َر ُة ﺑْ ُﻦ أَ ْوﰱَ  ،ﻳَﻘ ِْﻀﻴَﺎنِ ِﰲ
اﻟ ﱠﺮ َﺣﺒَ ِﺔ ﺧَﺎ ِر ًﺟﺎ ِﻣ َﻦ اﳌ َْﺴ ِﺠ ِﺪ«
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟ ﱠﺮﺣﺒﺔ ﻣﺤﻮﻃﺔ ﻓﻬﻲ
ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ وﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏري
ﻣﺤﻮﻃﺔ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻨﻪ وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺟﻤﻴﻊ أدﻟﺔ اﻟﻘﻮﻟني ﱠ

اﻷدﻟﺔ

ﺗﺮﺟﺢ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﱠﺎﻟﺚ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ :إن
ﻛﺎﻧﺖ اﻟ ﱠﺮﺣﺒﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ؛ ﻓﺘﺄﺧﺬ
اﻟﺮاﺟﺢ ﺣﻜﻤﻪ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬ
ﺣﻜﻤﻪ؛ ﻟﺴﺒﺒني:
أﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑني اﻷﻗﻮال واﻷدﻟﺔ
ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة" :ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺒﻌﺎً ﻣﺎ ﻻ
ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘﻘﻼﻻً"
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ﺣﻜﻢ َّ
اﻟﻄﻮاف
ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
َّ
ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام

اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء-رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ-ﻋﲆ أﻧﱠﻪ ﻻ
ﻳﺠﻮز اﻟﻄﱠﻮاف ﺧﺎرج اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،وإذا
ﻃﺎف اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ وراء اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻘﺪ ﻃﺎف
ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ؛ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻃﻮاﻓﻪ
@fograx
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ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﻌﻰ

اﳌﺴﻌﻰ

ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ أو ﺷﺎرع ﴍق
اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام  ،ﻳﺤﺪه اﻟﺼﻔﺎ
ﺟﻨﻮﺑًﺎ واﳌﺮوة ﺷامﻻً

ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺴﻌﻰ

اﻟﺴﻌﻲ

إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﺷﺬا ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺰﱘ

ﻗﻄﻊ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑني اﻟﺼﻔﺎ
واﳌﺮوة ﺳﺒﻊ ﻣﺮات ذﻫﺎﺑﺎً وإﻳﺎﺑﺎً
ﺑﻌﺪ ﻃﻮاف ﻧﺴﻚ ﺣﺞ أو ﻋﻤﺮة

إﺷﺮاف :أ.د أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

وﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﺴﺎر اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻣﻦ اﳌﺮوة إﱃ
اﻟﺼﻔﺎ »أي اﻷﺷﻮاط
اﻟﺰوﺟﻴﺔ «٦ - ٤ - ٢

ﻓﻴام ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﻄﺤﺎت
اﻟﺒﻨﺎء اﻹﺟامﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
أدوار ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻌﻲ
واﻟﺨﺪﻣﺎت ) (١٢٥أﻟﻒ
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً

اﻟﺼﻔَﺎ َواﻟْ َﻤ ْﺮ َو َة ِﻣ ْﻦ ﺷَ َﻌﺎ ِﺋ ِﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻓ َﻤ ْﻦ َﺣ ﱠﺞ اﻟْ َﺒ ْﻴﺖَ أَ ِو ا ْﻋ َﺘ َﻤ َﺮ ﻓَﻼَ ُﺟ َﻨ َﺎح
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ِ " :إ ﱠن ﱠ
َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ أَ ْن ﻳَﻄﱠﻮﱠفَ ِﺑﻬ َِام َو َﻣ ْﻦ ﺗَﻄَ ﱠﻮ َع ﺧ ْ ًَريا َﻓﺈِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ﺷَ ﺎ ِﻛ ٌﺮ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ"

وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ :أن ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻫﻮ ﺑني
اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة  ،وﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﺑﻴﻨﻬام ﻓﻘﺪ
ﻓﻌﻞ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ  ،ومل ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻻ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠامء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﻟﻌﺮض
اﳌﺴﻌﻰ  ،وإمنﺎ اﳌﺘﻌني اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑني اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة

أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﻌﻰ ﰲ
ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ،وﻗﺪ ﻗﺎل ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:
"ﻟِﺘَﺄْ ُﺧ ُﺬوا َﻣ َﻨ ِﺎﺳ َﻜ ُﻜ ْﻢ " ،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎر ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻋﲆ اﻟﻮارد ﻋﻨﻪ ﺻﲆ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أن اﳌﺴﻌﻰ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺮون
اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ إﱃ ﻋﻬﺪﻧﺎ اﻟﺤﺎﴐ وﻫﻮ ﻳﺨﺼﺺ
اﻟﺴﻌﻲ ﺑﻬﺬا اﳌﻜﺎن
أن ﺗﺮك ﺗﻮﺳﻌﺔ اﳌﺴﻌﻰ ﰲ اﻟﻘﺮون
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺰﺣﺎم اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻳﺪل ﻋﲆ
ﻋﺪم ﻣﴩوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ﺑﺄن ﺟﺒﲇ اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة ﻛﺎﻧﺎ أوﺳﻊ ﻣام ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮض اﳌﺴﻌﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎً ،وأن
اﻟﺠﺒﻠني ﻣﺘﺴﻌﺎن ﴍﻗﺎً اﺗﺴﺎﻋﺎً ﻛﺒريا ً ،وأن ﻟﻬام أﻛﺘﺎﻓﺎً ،وأﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬام ﺑﻴﻮت وﻣﺴﺎﻛﻦ
ووﺛﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ مبﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
أن ﻋﺮض ﺟﺒﲇ اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة ﰲ أﺻﻠﻬام اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻛﱪ ﻣام ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻷرض
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أن ﺟﺒﻞ اﻟﺼﻔﺎ ﻟﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﺒﻞ أيب ﻗﺒﻴﺲ،
وأن ﻟﺪﻳﻪ اﻣﺘﺪاداً ﺳﻄﺤﻴﺎً ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻣﺘﺎً ﻟﻠﻤﺸﻌﺮ مبﺎ ﻳﻘﺎرب  ٣٠ﻣﱰاً

 ٨٧أﻟﻒ
اﻟﺸﻮط اﻷول
اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺸﻮط اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺸﻮط اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺟﺒﻞ اﻟﺼﻔﺎ

اﻟﺼﻔﺎ

ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﻢ:

أﻳﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻌﻬﺪ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني اﻟﴩﻳﻔني ﻷﺑﺤﺎث اﻟﺤﺞ ﻓﺘﻮﺻﻠﺖ
ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ "دراﺳﺔ اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﴩﻗﻲ ﻟﺠﺒﲇ اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة" ،إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻨﺤﻮ ) (١٢٠أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ أن
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻘﺮاﺑﺔ ) (٤٤أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ

 ٤٩أﻟﻒ

ﺟﻮاز ﺗﻮﺳﻌﺔ اﳌﺴﻌﻰ ﻋﺮﺿﺎً
ﻣﺎدام ﻋﺮض اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﺑني
ﺟﺒﲇ اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة
ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﻢ:

اﳌﺮوة
اﳌﺴﻌﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻮﺳﻌﺔ
اﳌﺴﻌﻰ ﻋﺮﺿﺎً

اﳌﺴﻌﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ

أن اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
ﺳﻌﻰ ﺑني اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة ،وﻗﺪ ﻗﺎل :
"ﻟِﺘَﺄْ ُﺧ ُﺬوا َﻣ َﻨ ِﺎﺳ َﻜ ُﻜ ْﻢ"

»رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ«

ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺤﺠﻢ اﳌﺴﻌﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻛام أن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﺴﻌﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ) (٤٩أﻟﻒ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ أﺿﻴﻔﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻷوﱃ
ﻟﻠﻤﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (٢٩أﻟﻒ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻟﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻌﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﱃ
) (٨٧أﻟﻒ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

اﻟﻘﻮل اﻷول

وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ :ﺟﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ و مل
ﻳﺮد ﻋﻦ اﻟﺸﺎرع ﻧﺺ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺮض
اﳌﺴﻌﻰ

وﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﺴﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻌﻲ
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎ إﱃ اﳌﺮوة »أي اﻷﺷﻮاط
اﻟﻔﺮدﻳﺔ «٧ - ٥ - ٣-١

ﻣﴩوع ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣني
اﻟﴩﻳﻔني اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻤﺴﻌﻰ

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎين

اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎين

ﺟﺒﻞ اﳌﺮوة

اﻟﺸﻮط اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺸﻮط اﻟﺴﺎدس

اﻟﺮاﺟﺢ

2

وأن ﺟﺒﻞ اﳌﺮوة ميﺘﺪ اﻣﺘﺪاداً
ﺳﻄﺤﻴﺎً ﻣﺴﺎﻣﺘﺎً ﻟﻠﻤﺸﻌﺮ اﻟﺤﺎﱄ
مبﺎ ﻳﻘﺎرب  ٣١ﻣﱰاً

ﺟﻮاز ﺗﻮﺳﻌﺔ اﳌﺴﻌﻰ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ واﻗﻌﺔ ﺑني ﺟﺒﲇ اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة،
ﻓﻤﻦ ﺳﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ اﺟﺰأه ،وﺻﺢ ﻧﺴﻜﻪ وﻻ ﳾء ﻋﻠﻴﻪ

وﻫﺬا ﻣام ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﺻﻮل اﻟﴩﻋﻴﺔ ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺤﺮج،
ودﻓﻊ اﳌﺸﻘﺔ ﻷن :

 ٢٩أﻟﻒ

اﻗﺮار ﻣﴩوع ﺗﻮﺳﻌﺔ اﳌﺴﻌﻰ
متﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠامء ،وﻋﺪد ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺨﱪة
واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﺒﲇ اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة
@ouyia

اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺘﺼﻠﺔ
ﺗﺘﺒﻊ أﺻﻠﻬﺎ

اﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻬﺎ
ﺣﻜﻢ اﳌﺰﻳﺪ

اﳌﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ
اﻟﺘﻴﺴري

إذا ﺿﺎق
اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ
@ouyia



نازلة تو�سعة امل�سعى

ﺷﻤﻞ ﻣﴩوع اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ زﻳﺎدة ﻋﺮض
اﳌﺴﻌﻰ ﻋﴩﻳﻦ ﻣﱰا ً ﻣﻦ
اﻟﻐﺮب إﱃ اﻟﴩق ،ﻟﻴﻜﻮن
ﻋﺮض اﳌﺴﻌﻰ أرﺑﻌني ﻣﱰا ً

اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠامء اﳌﻌﺎﴏون ﰲ ﺣﻜﻢ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﳌﺴﻌﻰ ﻋﺮﺿﺎً ﻋﲆ ﻗﻮﻟني:

البتكوين وحكمه الفقهي



القسم األول :معرض النوازل الفقهية

ﺗﻨﺰﻳﻞ �ﺤﻜﻢ

ﻧﺎزﻟﺔ

ﺣﻜﻢ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻮك اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﴏون ﰲ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻮك اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال

ﺑﻨﻮك �ﺤﻠﻴﺐ
إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :آﻣﻨﺔ ﻃﻼل اﳉﻤﺮان

اﺷﺮاف :أ.د أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻠنب ﻣﻦ أﻣﻬﺎت ﻣﺘﱪﻋﺎت
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ وﺗﺤﻔﻈﻪ ﰲ ﻗﻮارﻳﺮ ﻣﻌﻘﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻘﻴﻤﻪ
ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

اﻟﻘﻮل اﻷول

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎين

ﻳَﺤﺮم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺒﻨﻮك اﻟﺤﻠﻴﺐ ،ﻷن
ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻔﺔ اﻷم اﳌﺮﺿﻌﺔ
واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ

ﻳﺠﻮز اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺒﻨﻮك اﻟﺤﻠﻴﺐ
وﻣﻦ أدﻟﺘﻬﻢ:
ﴏح ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ﻻ
أن اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﺮد أﺧﺬ اﻟﻠنب ،ﺑﻞ ﻣﻦ
اﻻﻣﺘﺼﺎص واﻻﻟﺘﺼﺎق اﻟﺬي ﻳﺘﺠﲆ ﻓﻴﻪ
ﺣﻨﺎن اﻷﻣﻮﻣﺔ
أن اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺷﻘني :ﺗﻨﺎول
اﻟﻠنب ،وﺗﻨﺎول اﻟﺜﺪي ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد
وﺻﻮل اﻟﻠنب إﱃ اﻟﺠﻮف

وﻣﻦ أدﻟﺘﻬﻢ:

ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﺑﻨﻮك �ﺤﻠﻴﺐ
01

ﺑﻨﻮك اﻟﻠنب
ﺑﻨﻮك ﻟنب اﻟﺮﺿﺎع
ﺑﻨﻚ ﺣﻠﻴﺐ اﻵدﻣﻴﺎت
ﺗﻜﻴﻴﻒ
�ﻤﺴﺄﻟﺔ

01

02

ﺳﺪا ً ﻟﻠﺬراﺋﻊ واﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻓﺘﻨﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
درء اﳌﻔﺎﺳﺪ أوﱃ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ
اﳌﺼﺎﻟﺢ

02

�ﺳﺒﺎب

بنوك احلليب

ﻻ ﻏﺒﺎر ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻋﲆ أن اﻟﺮﺿﻴﻊ إذا اﺣﺘﺎج
ﻟنب اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻮن اﻟﻠنب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻳﴬه ﻓﺈن ﻣﻦ ﺗﺘﻮﱃ إرﺿﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ
ﻏري أﻣﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﺄﺟﻮرة ،ﻟﻜﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺨﻼف ﰲ
ﻧﺎزﻟﺔ ﺑﻨﻮك اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ اﻻرﺗﻀﺎع
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﻦ ﺛﺒﻮت اﳌﺤﺮﻣﻴﺔ ،ﻣﻊ اﺣﺘامﻟﻴﺔ
ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻷم اﻟﺘﻲ ارﺗﻀﻊ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺒﻬﺎ ،وﻗﺪ
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﴏون ﰲ ﻣﴩوﻋﻴﺔ إﻧﺸﺎء
ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
ﺑﺎﻟﺮﺿﺎع ﻣﻦ ﻏري ﻣﺺ اﻟﺜﺪي

��ﺣﺘﻴﺎج ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻨﻮك �ﺤﻠﻴﺐ
ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻠنب اﻹﻧﺴﺎين
ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻘﺎء؛
ﳌﺎ ﻳﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻀﺪﻳﺔ واﳌﻨﺎﻋﻴﺔ،
وﻫﺆﻻء اﻟﻔﺌﺔ ﻫﻢ:
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺪج
اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻮا اﻟﻮزن
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺎﺑﻮن
ﺑﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎدة

اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﲆ أن اﻟﻄﻔﻞ إذا رﺿﻊ ﻣﻦ ﺛﺪي اﳌﺮأة ووﺻﻞ ﻟﺒﻨﻬﺎ إﱃ
ﺟﻮﻓﻪ أﻧﻪ ﻳﺤ ﱢﺮم ،وإمنﺎ وﻗﻊ اﻟﺨﻼف ﻓﻴام إذا ﺳﻘﻲ ﺣﻠﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻏري ﻣﺺ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﺜﺪي ،ﻫﻞ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ مبﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺿﺎع ﻋﲆ ﻗﻮﻟني:

ﻧﺎزﻟﺔ

ﺑﻨﻮك �ﺤﻠﻴﺐ
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻳﺠﻮز اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺒﻨﻮك اﻟﺤﻠﻴﺐ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ
وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﻮد وﻫﻲ:

�ﻨﺰاع

أﺻﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠني ﺑﺤﺼﻮل اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﻮﺻﻮل ﻟﺒﻨﻬﺎ إﱃ ﺟﻮﻓﻪ ﺑﺄي ﺻﻮرة
 1ﻣﺎ ورد ﻣﻦ أدﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ
أن اﻟﻌﱪة ﺑﻮﺻﻮل اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻮل؛
ﻷن اﳌﺮاد ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻻ اﻟﺮﺿﺎع

ﺧﺺ ﺑﻪ ﺳﺎمل ﻣﻮﱃ أيب ﺣﺬﻳﻔﺔ
 2ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﲆ ﻣﺎ ّ
)اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﱪ( ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠامء أن اﺑﻨﺔ
ﺳﻬﻴﻞ أرﺿﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻏري أن ميﺲ ﺛﺪﻳﻬﺎ وﻻ اﻟﺘﻘﺖ
ﺑﴩﺗﺎﻫام ،وﺣﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺬﻟﻚ

أﺻﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠني ﺑﺄن اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎع ﻣﻦ اﻟﺜﺪي
 1ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ ﴿ :وأُ ﱠﻣ َﻬﺎﺗُ ُﻜ ُﻢ اﻟﻼ ِﱠيت أَ ْرﺿَ ْﻌ َﻨ ُﻜ ْﻢ
َوأَ َﺧ َﻮاﺗُﻜُﻢ ﱢﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺮﺿَ ﺎ َﻋ ِﺔ﴾ن
ﻓﺎﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ مل ﻳﺤﺮﻣﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻧﻜﺎﺣﺎً إﻻ ﺑﺎﻹرﺿﺎع واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ،
وﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺬﻟﻚ إﻻ ﻣﺎ وﺿﻌﺘﻪ اﳌﺮﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﰲ ﻓﻢ اﻟﺮﺿﻴﻊ

 2ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم» :ﻳﺤﺮم ﻣﻦ
اﻟﺮﺿﺎع ﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ«

@ouyia

01

02

أن ﻳﻜﺘﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻳﻜﺘﺐ اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﻫﺬا
ﻗﺎرورة اﺳﻢ
اﻟﻠنب
اﳌﺘﱪﻋﺔ

03

04

ﻳُﺴﺠﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ
ﰲ ﺳﺠﻞ

ﻳَﻌﻠﻢ أﻫﻞ اﻟﻄﻔﻞ
اﺳﻢ ﻫﺬه اﳌﺮﺿﻌﺔ

واﺳﺘﺪﻟﻮا :ﺑﺄن اﻟﴬورة ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ ،وأن ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺬﻛﻮرة ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺑﻬﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﻐريه

�ﺮاﺟﺢ
ﺗﺤﺮﻳﻢ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻮك
اﻟﺤﻠﻴﺐ

ﻷن اﻹﺳﻼم ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺮﺿﺎع ﻟ ُﺤﻤﺔ ﻛﻠﺤﻤﺔ اﻟﻨﺴﺐ ،ﻳﺤﺮم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺈﺟامع اﳌﺴﻠﻤني ،وﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺐ ،وﺑﻨﻮك اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻣﺆدﻳﺔ إﱃ اﻻﺧﺘﻼط أو اﻟﺮﻳﺒﺔ
@ouyia
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اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ »اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ«وﺣﻜﻤﻪ اﻟﻔﻘﻬﻲ

اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ »اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ«م
وﺣﻜﻤﻪ اﻟﻔﻘﻬﻲ
ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔُ :أﻣﻴﻤﺔ اﻟﺰﻳﺮ

دﻋﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﴿ َر ﱢب ﻫ َْﺐ ِﱄ
ِﻣﻦ ﻟﱠﺪ َُﻧﻚ ُذ ﱢرﻳﱠ ًﺔ ﻃَ ﱢﻴ َﺒﺔً﴾ن

ﻃﺮق اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﻴﻦ

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨني
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨني

ﻃﺮق ﻃﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة
ﰲ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴامﺋﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﺪارس اﻟﻄﺐ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
إﱃ أﻧﻪ ميﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ ﺟﻨﺲ
اﻟﺠﻨني ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﻌﻘﺎﻗري ﻛام ذﻛﺮ ذﻟﻚ
ﺑﻌﺾ اﳌﺆرﺧني

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ
اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﻴﻦ

اﻷﺳﺒﺎب
ﻃﺒّﻴﺔ »ﻣﺨﱪﻳﺔ« ن

ﺣﺪوث ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑني ﺑﻌﺾ اﻷزواج
ﻋﻨﺪ إﻧﺠﺎب ﺟﻨﺲ دون آﺧﺮ
ﺣﻴﺚ اﺛﺒﺘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت
وﺟﻮد أﻛرث ﻣﻦ ﺧﻤﺴامﺋﺔ ﻣﺮض
ورايث ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻨﺲ اﳌﻮﻟﻮد

ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺗﻜﺮار ﺟﻨﺲ ﻣﻌني ﰲ اﻷﴎة
اﻟﻮاﺣﺪة ورﻏﺒﺔ اﻟﺰوﺟني ﰲ
ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻌني ﻋﲆ
اﻟﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ

2

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺼﻮل أﻣﺮاض ﰲ
اﻟﺠﻨني اﳌﻨﺘﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺣﺼﻮل اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺠﻨﺲ اﳌﺮﻏﻮب
ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻄﺒّﻴﺔ

أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ

و﴿ﻳَ َﻬ ُﺐ ﻟِ َﻤﻦ ﻳَﺸَ ﺎ ُء إِﻧَﺎﺛًﺎ
َوﻳَ َﻬ ُﺐ ﻟِ َﻤﻦ ﻳَﺸَ ﺎ ُء اﻟ ﱡﺬﻛُﻮ َر﴾و

ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻌﺮض ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩع اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

و﴿ َو َرﺑﱡ َﻚ ﻳَ ْﺨﻠ ُُﻖ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎ ُء َوﻳَ ْﺨﺘَﺎ ُر﴾و
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﺼﻮص أن ﺟﺴﺪ اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﴫف ﰲ
ﻫﺬا اﳌﻠﻚ إﻻ ﰲ ﺣﺪود اﻟﴩع ﻓﺘﴫﻓﻪ
ﻣﻨﻮط ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﴍﻋﺎً

اﻟﺘﺪاﻓﻊ ﺑني اﳌﻀﺎر واﳌﻨﺎﻓﻊ ﻓﺤﻴﺚ
وﻗﻊ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬام
ﺣﻼً وﺣﺮﻣﺔ وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﺻﺎر ﻣﺠﺎل
ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﻴﻪ

ﻣﺠﻴﺰون ﳌﻄﻠﻖ اﻟﺤﺎﺟﺔ »ﻧﻔﺴﻴﺔ أو اﺟﺘامﻋﻴﺔ أو ﺻﺤﻴﺔ«ن
ﻣﺎﻧﻌﻮن ﻣﻄﻠﻘﺎً
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻔﺼﻠﻮن ﻳﺠﻴﺰوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺨﱪﻳﺔ ﰲ ﺣﺎل اﻟﴬورة اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪة وﺗﺴﺒﺐ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ

اﻟﺮاﺟﺢ أن اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨني ﺑﺎﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ »اﳌﺨﱪﻳﺔ« إمنﺎ ﻳُﺒﺎح
ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺨﻄرية اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ وميﻨﻊ ﻓﻴام ﻋﺪا ذﻟﻚ
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ

ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
1

أن ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت
واﻟﴬورات ﻻ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻬﺎ
ﻓﺘﻮى ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻘﻴﺎس ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻘﻢ

ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻘﺎﻋﺪة »اﻟﴬر
ﻳُﺰال« و »ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻔﻲ
اﻟﺤﺮج ﰲ اﻟﺪﻳﻦ«ن

ﻣﻔﺎﺳﺪه
1

ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻞ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد ﺟﻨﺲ
ﻣﻌني ﻋﲆ اﻻﺧﺮ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ
@ouyia

أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻠﺰﻣﺎً
ﻗﴫ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ مبﺎ دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑري ﳌﻨﻊ اﺧﺘﻼط اﻷﻧﺴﺎب
ﻗﴫ ﻛﺸﻒ اﻟﻌﻮرة ﻋﲆ ﻗﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺪ ًرا وزﻣﺎﻧًﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ دامئﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻨﺴﺐ اﳌﻮاﻟﻴﺪ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﺑﱰاﴈ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎً
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻫﺬه أﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ إرادة اﻟﻠﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮه
@ouyia
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ﻃﺮق ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻃﺮق اﻹﻧﺠﺎب ﰲ اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ

2

اﻟﻘﻴﺎس ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻌﺰل

ﻗﺎﻋﺪة »أن أﺻﻞ اﻷﺷﻴﺎء
اﻹﺑﺎﺣﺔ«ن

ﺣﺪﻳﺚ َ » :ﻣﺎ ُء اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ أَﺑْ َﻴ ُﺾَ ،و َﻣﺎ ُء اﻟْ َﻤ ْﺮأَ ِة أَ ْﺻ َﻔ ُﺮ  ،ﻓَ ِﺈذَا ا ْﺟﺘَ َﻤ َﻌﺎ  ،ﻓَ َﻌﻼَ َﻣ ِﻨ ﱡﻲ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ َﻣ ِﻨ ﱠﻲ
اﻟْ َﻤ ْﺮأَ ِة  ،أَ ْذﻛَ َﺮا ِﺑ ِﺈذْنِ اﻟﻠ ِﻪ َ ،وإِذَا َﻋﻼَ َﻣ ِﻨ ﱡﻲ اﻟْ َﻤ ْﺮأَ ِة َﻣ ِﻨ ﱠﻲ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ  ،آﻧَﺜَﺎ ِﺑ ِﺈذْنِ اﻟﻠ ِﻪ«ن

اﺻﻄﻔﺎء أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺴني ﻋﲆ اﻵﺧﺮ
ﻫـﻨـﺪﺳـﺔ وراﺛـﻴــﺔ
ﻣـﻮﻟﻮد ﺣﺴـﺐ اﻟﻄﻠـﺐ

1

أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ

إﺷﺮاف :أ .د .أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﻴﻦ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻮاﻟﺪان ﻣﻦ اﻷﻋامل
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻻﺧﺘﻴﺎر ذﻛﻮرة اﻟﺠﻨني أو أﻧﻮﺛﺘﻪ

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ

»ردﻫﺎ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«

حكم �إ�سقاط اجلنني امل�شوه
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ﻧﺎزﻟﺔ زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ

ﻧﺎزﻟﺔ زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﺗﺼﻮر اﻟﻨﺎزﻟﺔ

 . 01اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻹﺑﺮ أو اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ

 . 02اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎف

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺟﺬر اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ وزراﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى.
وﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﺮوة اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
واﻟﺘﻲ أﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻖ أو اﻟﺼﻠﻊ ،ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮد.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺄة

1952م

اﺑﺘﺪأت زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻔﻜﺮة زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﺲ
وﺗﺘﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻓﺮوة اﻟﺮأس وﻣﻦ ﺛﻢ زراﻋﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻠﻊ وﻛﻞ ﺟﺰء ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  20ﺷﻌﺮة أو أﻛﺜﺮ،
وﻗﺪ اﺳﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن.

ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻠﻊ
*ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮThe American Hair loss Association-

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻨﺎزﻟﺔ:
اﻟﻨﺴﺎء 40%

 60%اﻟﺮﺟﺎل

اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺼﻠﻊ

25%

75%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻠﻊ
ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ال 35

أﻧﻮاع اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺰروع

01

01

إزاﻟﺔ
اﻟﻌﻴﺐ

رد اﻟﺨﻠﻘﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻴﻪ
أﺻﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺑﺠﻮاز
زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ

02

اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ

اﻟﻮﺻﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻟﺨﻠﻖ
أﺻﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ اﷲ
ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ
زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ

04
02

اﻟﺤﺎﺟﺔ

ﺟﻮاز
اﻟﺘﺪاوي

حكم زراعة ال�شعر

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻠﻊ
ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ال21

اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺼﻠﻊ

66%

34%

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ

03
اﻟﻀﺮر

03

ﺷﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ

ﺷﻌﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺔ :اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎزﻟﺔ

اﻷﺿﺮار

اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:

01
ً
ﻳﺤﺼﻞ ﺣﻜﺔ وﺗﻮرم ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﺗﺰول ﺳﺮﻳﻌﺎ.
ً
ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻤﺰروع ﺣﺪﻳﺜﺎ
وﻳﺘﺴﺎﻗﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺒﺼﻴﻼت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎً
ﻟﺘﺘﻐﺬى وﻳﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮ ﺟﺪﻳﺪ وﻳﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة.

اﻟﺠﻮاز ،ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
ﺟﻮاز اﻟﺘﺪاوي ،وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وﻷﻧﻪ
ّ
ﻣﻦ ﺑﺎب رد اﻟﺨﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ،
وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻴﺐ.

اﻟﺘﺤﺮﻳﻢً،ﻷﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻞ
اﻟﻤﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎ ،وﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ،
وﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺿﺮار.

اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻻ ﻓﻰ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ً
إﻃﺎر ﺿﻴﻖ ﺟﺪا وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ :

اﻟﻘﻮل
اﻟﺮاﺟﺢ

أﻧﻬﺎ ﻣﻦ أول اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع.

اﻟﻘﻮل اﻷول وﻫﻮ ﺟﻮاز زراﻋﺔ
اﻟﺸﻌﺮ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮوط.

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻰ أول أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺠﺮاﺣﺔ .

اﻟﺸﺮوط اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌﻤﺮ :ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺴﻢ ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻞ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ وﻟﻦ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺮﻳﺾ إﻟﻰ أي ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
أو ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎء ،وﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة اﻟﻄﺒﻴﺔ.
إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺜﻞ :ﺻﻮرة
اﻟﺪم اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺴﻜﺮ ،اﺧﺘﺒﺎر ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪم ،أﻣﺮاض اﻟﻜﺒﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

إﻋﺪاد  :أروى أﻣﻴﺮ

إﺷﺮاف :أ.د.أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ
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ﺷﺮوط ﺟﻮاز زراﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ
أﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺗﺪﻟﻴﺲ وﻏﺶ وﺧﺪاع .

أﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎدة ﻧﺠﺴﺔ .

أﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ .

أﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮر أﻛﺒﺮ أو ﻣﻤﺎﺛﻞ ،وﻳﺮﺟﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا إﻟﻰ أﻫﻞ
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء.

أﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر أو أﻫﻞ اﻟﻔﺠﻮر .
أﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺸﺒﻪ أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﺎﻵﺧﺮ.

أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺒﻴﺐ أﻫﻞ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻫﻮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﻦ
ﻋﻤﻠﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮر أﻛﺒﺮ.

ّ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻴﺐ ورد ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻪ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻘﺼﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺘﺠﻤﻞ.

إﻋﺪاد  :أروى أﻣﻴﺮ

إﺷﺮاف :أ.د.أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

@ithiqah 0544026323 & 0554870309



ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎزﻟﺔ

اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺎﻳﻜﺮو ﺑﻠﻴﺪﻧﺞ ) (Microbladingﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺐ
إﺷﺮاف  :أ.د أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  :ﺧﻠﻮد ﻋﻴﻨﻮﺳﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
)اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ(
احلكم ال�رشعي لتقنية امليكروبليدنيج يف احلاجبني

ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ..
وﺻﻮرة اﻟﻤﺎﻳﻜﺮوﺑﻠﻴﺪﻧﺞ
اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻳﺪوﻳّﺔ
ﺗﻄﻮرات
ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر وأدواﺗﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ّ
ﻣﻦ اﻟﻮﺷﻢ ﻋﻠﻰ ّ
ﺑﺘﻐﻴﺮات دوات اﻟﻮﺷﻢ واﻟﺘﻲ ُﻋﺮﻓﺖ
ﻣﺮت ادوات ّ
وﻗﺪ ّ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ٥٠٠٠ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻛﺜﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ
ﺼﻮر(
)اﻟ ﱠﺘ 

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻳﻜﺮوﺑﻠﻴﺪﻧﺞ..

ﻓﻦ ﻣﻞء ﻓﺮاﻏﺎت
ﻫﻲ ﱢ
اﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻦ أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺷﻜﻠﻬﻤﺎ،
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﻳﺢ ﺟﻠﺪ اﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻄﺤﻲ وإدﺧﺎل اﻟ ّﻠﻮن اﻟﻤﺮﻏﻮب أﺳﻔﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﻌﺮات،
ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 3Dﺑﺄداة ﻳﺪوﻳّﺔ،
ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺷﻌﺮة ﺷﻌﺮة،
ُﻣﺤﺎﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ،
ﻃﺒﻴﻌﻲ.
ﻓﻴﻈﻬﺮ اﻟﺤﺎﺟﺒﺎن ﺑﺸﻜﻞ
ّ

أﻫﻢ أدواﺗﻬﺎ ..

.ﻣﻘﺒﺾ اﻟﻴﺪ
اﻟﺬي ﻳ ُ ﱠﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ
اÎﺑﺮة
اﻟﺨﺎﺻﺔ ّ
ّ
اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ
اﻟﺼﺒﺎغ
ّ
ّ .

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ..
ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ
ّ
ﺗﻌﻘﻴﻢ و ﺗﺨﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻨﻄﻘﻪ

رﺳﻢ ﺣﺪود اﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻦ

ت ﺻﻠﺔ:

ﺤﺎت ذا
ﻄﻠ
 ﻣﺼ ﺎزﻟﺔ:اﻟﻨ ج ﺣﻜﻢ
ﻲ ﺗﺤﺘﺎ
ﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘ
اﻟﻮﺷﻢ :ﻟﺪم ،ﺛﻢ
اﻟ
ﺘﻰ ﻳﺨﺮج ا ّ ﻳﺨﻀﺮ.
ﻟﻴﺰرق أو
ﺣّ
ﺮز اﻟﺠﻠﺪ ﺑﺈﺑﺮة أو ﻛﺤﻞ
ﻏ
ﻮ اﻟﻨﻴﻠﺔ
ﻠﻴﻪ ﻧﺤ
ﺎﺗﻮ:
ﻳﺬَر  ﻋ
اﻟﺘ ادﻓﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮ ﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ.
ﻐﺔ اﻻﻧ
ﺷﻢ ﺑﺎﻟﻠ
ﻟﻠﻮ
ﺷﺮﻋﻲ.



ذﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﻣﻄﻮر ﻣﻦ
إﻟﻰ أ ّن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻧﻮع ّ
اﻟﻮﺷﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ أﻟﺤﻘﻮﻫﺎ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻮﺷﻢ
اﻟﻤﺤﺮم ً
ّ
اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ...

ﻗﺎﻋﺪة:
"ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار".
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :
ﻐﻴﺮ ّن
))وﻣﺮﻧّﻬﻢ ﻓﻠﻴُ ّ
ﺧﻠﻖ ا ((

أﺻﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ
ﻛﻮﻧﻬﺎ وﺷﻤ ًﺎ إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة...
ﺟﻤﻴﻊ أﺻﻮل اﻟﻘﻮل
ا§ول إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ:
ّ

أﺣﺎدﻳﺚ
ﻟﻌﻦ اﻟﻮاﺷﻤﺔ
و اﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ:
]ﻟَﻌَ ﻦَ ا
اﺻﻠَﺔَ
اﻟْﻮَ ِ
وَاﻟ ُْﻤ ْﺴﺘ َْﻮ ِﺻﻠَﺔَ
اﺷﻤَ ﺔَ
وَاﻟْﻮَ ِ
وَاﻟ ُْﻤ ْﺴﺘ َْﻮ ِﺷﻤَ ﺔَ [.

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :
))إﻻّ ﻣَ ﺎ اﺿُ ﻄ ِﺮ ْرﺗ ُﻢ ((
ﺣﺪﻳﺚ:
]ﻟَﻌَ ﻦَ ا
اﺻﻠَﺔَ
اﻟْﻮَ ِ
وَاﻟ ُْﻤ ْﺴﺘ َْﻮ ِﺻﻠَﺔَ
اﺷﻤَ ﺔَ
وَاﻟْﻮَ ِ
وَاﻟ ُْﻤ ْﺴﺘ َْﻮ ِﺷﻤَ ﺔ
داء[.
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ َ

ﻗﺎﻋﺪة:
"اﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮرات".
إﻋﺎدة اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺮة اﺧﺮى
ﺧﻼل  ٨-٤اﺳﺎﺑﻴﻊ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
)اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ(

ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ..
اﻟﺤﺎﻣﻞ واﻟﻤﺮﺿﻊ
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮي
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض ﺟﻠﺪﻳّﺔ

ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺷﻢ..

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت..
ﻣﺮاداﻟﻤﺎﻛ ﻓﺎﺗﻬﺎ:
ﻣ
ﻴﺎج
ﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘ اﻟ ّﺪاﺋﻢ
ﺠ
)etics
ﻤﻴﻞ اﻟ
ﻣﺎﻛ ّ manent cosmﺪاﺋﻤﺔ
) ﻴﺎج ﻃﻮﻳ ،(Per
ﻞ
 me makeupاﻣﺪ
-ti
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﺮ ،(long
) strokingوﻛﻴﻨﺞ
(micro

رﺳﻢ ﺷﻌﺮات اﻟﺤﺎﺟﺒﻴﻦ
ﺑﺄداة اﻟﻤﺎﻳﻜﺮوﺑﻠﻴﺪﻧﺞ
وإدﺧﺎل اﻟﻠّﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻠﺪ

أﺻﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ
ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ وﺷﻤﺎً...

ﻗﺮر
اﻟﺨ ّ ﻏﺎﻟﺒﻴّﺔ أﻫﻞ
ﺒﺮة
اﻟﺘﻘ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻮ ﻨﻴﺔ أﻧّﻬﺎ ﻣﻦ
ﺷﻢ
وإن
ا
ﺧﺘﻠ
ﻔﺖ
ﻣ ّ
ﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ.

اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺷﻢ
ً
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ :
ا§ول:
اﻟﻘﻮل ّ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻳﻜﺮوﺑﻠﻴﺪﻧﺞ
ﺳﻮاء
وﺷﻤﺎ،
ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ً
ً
ﻟﻠﻀﺮورة أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ..

ﻓﻲ ا
ﻳﺮى ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻌ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻀﻬﻢ أﻧﻬﺎ
ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ا
ﻟﻮﺷﻢ

اﺳﺒﺎﺑﻬﺎ و ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ و ﻣﻀﺎرّﻫﺎ..
اﻻﺳﺒﺎب:
أﺳﺒﺎب ﻋﻼﺟﻴّﺔ
أﺳﺒﺎب ﺗﺤﺴﻴﻨﻴّﺔ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ:
ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻈﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺐ
اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ
ﻋﻼج ﻟﻠﺤﺎﻻت
ّ

اﻟﻤﻀﺎرّ:
ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺴﺎﻗﻄﻪ
ﺗﺤﺴﺲ اﻟﺠﻠﺪ ،اﻟﺤﻜﱠ ﺔ
ّ
اﻟﻌﺪوى ﺑﺎﻣﺮاض واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮء اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻳﻜﺮوﺑﻠﻴﺪﻧﺞ
ﻛﻮﻧﻬﺎ وﺷﻤﺎً ،وﺟﻮازﻫﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ،ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻋﻴﺐ..
ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺪاوي أو إزاﻟﺔ ٍ
ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ ا،
و ُورود ا§ﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟ ّﺪاﻟّﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠّﻌﻦ،
وﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر
ووﺟﻮد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻪ.

اﻟﺮاﺟﺢ
ّ
وا ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ-اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ§ ،ﺳﺒﺎب:

اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ا§دﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
ورﻓﻊ اﻟﺤﺮج
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة
ُﺤﺪد ﻋﻦ
واﻟﺘﻲ ﺗ ﱠ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺘﻲ

إﻻ
§ن اﻟﻀﺮورات
ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮرات،
و ُورود ا§ﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟ ّﺪاﻟّﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻮﺷﻢ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة
ﻛﺎﻟﻤﺪاواة.

وﺟﻮد
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻪ
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
ّ
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ﺣﻜﻢ اﳉﺮاﺣﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻒ
ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﻧﺠﺎح اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ إﴍاف :أ .د .أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎين
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮاﺣﺔ اﻻﻧﻒ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
إﺟﺮاء ﻃﺒﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﻬﺪف ﻟﺘﺤﺴني ﻣﻈﻬﺮ أو وﻇﻴﻔﺔ
اﻷﻧﻒ ،أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻴﺐ ﺧَﻠﻘﻲ أو ﻃﺎرئ
أﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﺔ
 01اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻮميﻴﺔ

ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﺴﺄﻟﺔ

»ردﻫﺎ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«

ﺗﻘﺴﻢ ﻧﺎزﻟﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻒ ﰲ ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻬﺎ
01
02
اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ

اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﲆ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إن ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ
ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺴني اﳌﻈﻬﺮ وﺗﺠﻤﻴﻠﻪ ،واﺳﺘﺜﻨﻰ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺴني
ﴐر ﻧﻔﴘ ﻛﺒري ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ ميﻨﻌﻪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ ،وذﻫﺐ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠامء اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ إﱃ ﺟﻮاز ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ

اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﲆ ﻣﴩوﻋﻴﺔ إﺟﺮاء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻌﻴﻮب
اﻟﺨَﻠﻘﻴﺔ ﰲ اﻷﻧﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ
ﰲ إﻟﺤﺎق اﻟﴬر اﻟﺤﴘ أو اﻟﻨﻔﴘ
ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛام اﺗﻔﻘﻮا ﻋﲆ ﻣﴩوﻋﻴﺔ
إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ
اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﰲ اﻷﻧﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺤﻮادث أو اﻟﺤﺮوب
واﻷﺻﻞ ﰲ ﺟﻮاز اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﱄ:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎزﻟﺔ
ﻣﺎرس اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﺑﻌﺾ
أﺷﻜﺎل اﻟﺠﺮاﺣﺎت ﻟﱰﻣﻴﻢ أو إﺻﻼح
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺠﺴﺪ وﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻷﻧﻒ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮى ﻟﻸﻋﻀﺎء
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺼﻮرة ﺑﺪاﺋﻴﺔ ،ﺛﻢ أﺧﺬت
ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻋﻠام ﻣﺴﺘﻘﻼً
ﺷﻤﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺟﺮاﺣﺔ اﻷﻧﻒ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
﴿ َو َﻣﺎ َﺟ َﻌﻞَ َﻋﻠَﻴ ُﻜ ْﻢ ِﰲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣﺮ ٍج﴾ ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺮﻓﺠﺔ أﻧﻪ ﻗﺎل:أﺻﻴﺐ اﻧﻔﻲ
َ
ْ
ﻳﻮم ﻛﻼب ﰲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﺎﺗﺨﺬت أﻧﻔﺎ ﻣﻦ
ورق »ﻓﻀﺔ« ﻓﺄﻧنت ﻋﲇ ﻓﺄﻣﺮين اﻟﺮﺳﻮل ﷺ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
أن اﺗﺨﺬ أﻧﻔﺎ ﻣﻦ ذﻫﺐ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﺜﻞ:
اﻟﻘﻴﺎس
اﳌﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴري
اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات
وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎس ﺟﻮاز ﺟﺮاﺣﺔ اﻷﻧﻒ ﺑﻘﺼﺪ
اﻟﴬر ﻳﺰال
اﻟﺘﺪاوي ﻋﲆ ﺟﻮاز ﻗﻄﻊ اﻷﺻﺒﻊ اﻟﺰاﺋﺪة
أﻣﺎ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﺒﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻗﺎل » :ﻟَ َﻌ َﻦ اﻟﻠﱠ ُﻪ اﻟْ َﻮ ِاﺷ َام ِت
﴿ َو َﻵ ُﻣ َﺮﻧﱠ ُﻬﻢ ْﻓَﻠَﻴُﻐ ﱢ َُري ﱠن َﺧﻠْﻖ َاﻟﻠﱠﻪ﴾ِ
َواﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ ْﻮ ِﺷ َام ِتَ ،واﻟ ﱠﻨﺎ ِﻣ َﺼ ِﺎت َواﻟْ ُﻤﺘَ َﻨ ﱢﻤ َﺼ ِﺎت،
َواﻟْ ُﻤﺘَ َﻔﻠﱢ َﺠ ِﺎت ﻟِﻠْ ُﺤ ْﺴ ِﻦ اﻟْ ُﻤﻐ ﱢ ََري ِات َﺧﻠ َْﻖ اﻟﻠﻪ «

اﻟﺮاﺟﺢ

ﻋﻼج اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت
اﻟﺨَﻠﻘﻴﺔ واﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻄﺎرﺋﺔ

دواﻓﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻒ

ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻷﻧﻒ دواﻓﻊ ﺗﻘﻮميﻴﺔ
»ﻛﻮﺟﻮد ﻋﻴﺐ ﺧَﻠﻘﻲ أو وﻇﻴﻔﻲ«
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺪواﻓﻊ ﻧﻔﺴﻴﺔ
أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﺤﺘﻪ

اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻈﻬﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﻌني ﻛﺎﳌﻤﺜﻠني
واﳌﺬﻳﻌني

ﻫﻮ اﻟﻘﻮل مبﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻟﻸﻧﻒ
إن ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﺗﺤﺴﻴﻨﻲ وﺗﺠﻤﻴﲇ ﺑﺤﺖ؛
ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴري ﺧﻠﻘﺔ اﻟﻠﻪ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺄدﻟﺔ ﴏﻳﺤﺔ

أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﻌﺘﱪة ﴍﻋﺎ

اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺤﺴني وﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻈﻬﻮر مبﻈﻬﺮ ﺣﺴﻦ
اﻷﻧﻒ ﻛﺘﺤﺴني وﻇﻴﻔﺔ
وﻋﻼج ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ آﺛﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻨﻔﺲ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
@ouyia

أن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ
ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻔﻊ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﻘﻴﺎس
ﻗﻴﺎس ﺟﺮاﺣﺔ ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻷﻧﻒ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﺴني
ﻋﲆ اﻟﻮﺷﻢ واﻟﻮﴍ واﻟﻨﻤﺺ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﺗﻐﻴري
اﻟﺨﻠﻘﺔ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺤﺴﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ

أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺒﻴﺐ أﻫﻼً
ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
أن ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺶ أو
ﺗﺪﻟﻴﺲ أو ﺗﺸﺒﻪ أو ﺗﻐﻴري

أن ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﴐر أﻋﻈﻢ
ﻣﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ

أن ﻳﺄذن اﳌﺮﻳﺾ أو وﻟﻴﻪ
@ouyia



حكم اجلراحة التجميلية للأنف

 02اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

ﺣﻜﻢ اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻒ

عمليات جتميل الأ�سنان التح�سينية من منظور �رشعي
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�ﻀﺮر �ﻨﻔﺴﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺣﻜﻢ �ﻌﻤﻠﻴﺎت �ﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ �ﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

�ﻀﺮر �ﻨﻔﺴﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
�ﻌﻤﻠﻴﺎت �ﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ �ﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺜﻤﺎﻟﻲ

إﺷﺮاف :أ.د .أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

اﻟﴬر اﻷذى اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺷﻌﻮره وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻨﻔﴘ اﻟﺘﻔﻜري اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ وﺟﻮد ﻋﻴﺐ ﰲ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻪ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
ﻫﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﺤﺴني اﳌﻈﻬﺮ واﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﺷﻜﻞ
أﺟﻤﻞ ،دون وﺟﻮد دواﻓﻊ ﴐورﻳﺔ أو ﺣﺎﺟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﻞ اﻟﺠﺮاﺣﺔ

ﺿﻌﻒ اﻟﻮازع اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺣﺐ اﻟﺜﻨﺎء واﳌﺪح واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ،اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض
وﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ووﺟﻮد اﳌﺎدة ،وﻧﺪرة اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ) اﻟﴬر اﻟﻨﻔﴘ(

اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
دواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

 02اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪاﻓﻊ
إزاﻟﺔ اﻟﴬر اﻟﻨﻔﴘ اﻟﺬي
ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﳌﺮﻳﺾ و ﻻ ﻳﻜﻮن
ﻫﻮ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺘﺸﻮه وﻻ
ﺑﺨﻠﻞ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ

اﻷﻋﺮاض
وﻣﻨﻬﺎ

اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ

ﺗﺸﻮه اﻷﻓﻜﺎر
ﻋﻦ اﻟﺠﺴﺪ

 /١اﻟﻔﺤﺺ اﳌﺘﻜﺮر ﰲ اﳌﺮآة ،أو اﻟﻌﻜﺲ
 /٢اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻘﻮي ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻠﻞ أو
ﻋﻴﺐ ﰲ ﻣﻈﻬﺮه
 /٣اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮون
ﻧﻈﺮة ﺳﻠﺒﻴﺔ إﱃ ﻣﻈﻬﺮه
 /٤اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘامس اﻟﻄأمﻧﻴﻨﺔ ﻣﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﻈﻬﺮه

1%

10%

ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑني اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺎت
ﻣﺎ ﺑني  ١٧ـ  ٣٠ﺳﻨﺔ ﰲ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ

ﺟﻠﺴﺎت اﻹرﺷﺎد
اﻟﻨﻔﴘ

ﻫﻮ اﺿﻄﺮاب ﰲ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺨﺺ إﱃ ﺷﻜﻞ ﺟﺴﺪه
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻋﺘﻘﺎد أن ﺷﻜﻠﻪ ﻣﺸﻮه ،وﻟﻮ
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﻴﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪا ً ،ﻓﻴﺠﺮي ﺗﻀﺨﻴﻤﻪ
إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ

05

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﻮﻋﺎً أو ﻃﻴﻔﺎً آﺧﺮ ﻷﻣﺮاض أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻮﺳﻮاس
اﻟﻘﻬﺮي أو اﺿﻄﺮاب اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻌﺎم

06

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎدة اﻟﺴريوﺗﻮﻧني واﻟﺬي
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ وراﺛﻴﺎً

وراﺛﻴﺔ

02

ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

03

ﻧﻔﺴﻴﺔ

4.8%

5.3%

2%

ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ

ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﻣريﻛﺎ ﻣﻦ
إﺟامﱄ اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﺠﺎه اﻟﺠﺴﺪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻹﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

اﻷدوﻳﺔ اﳌﻀﺎدة ﻟﻺﻛﺘﺌﺎب
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﻳﺪة

ﻃﺮق �ﻌﻼج
�ﺘﻜﻴﻴﻒ �ﻔﻘﻬﻲ

»ردﻫﺎ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ
اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺠﺴﻤﻲ
رﻫﺎب اﻟﺘﺸﻮه اﻟﺠﺴﺪي
أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ ) (BDDاﺧﺘﺼﺎرا
ﻟـ )(Body dysmorphic disorder
اﺿﻄﺮاب ﺻﻮرة اﻟﺠﺴﻢ
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
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اﺿﻄﺮاب ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎمل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬات
واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﴘ واﻻﺟﺘامﻋﻲ

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ

�ﺿﻄﺮاب �ﺘﺸﻮه �ﺠﺴﺪي

 01اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪاﻓﻊ
اﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﺘﺠﻤﻞ اﳌﺤﺾ ،
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻓﻀﻞ

03

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر �ﻤﺮض

�ﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر �ﻌﻤﻠﻴﺎت �ﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ �ﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻞ
ﻟﻠﺨﻄﺎب أو ﻟﻠﺰوج

وﻳﻤﻜﻦ �ﺟﻤﺎل ��ﺳﺒﺎب �ﻰ:

01

02

اﻟﻮراﺛﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺠﺎرب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ

اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻧﻔﻌﺎﱄ اﻟﻜﲇ أو اﻟﺠﺰيئ
ﺗﺠﺎه اﻟﺠﺴﺪ أو ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ

 /٥إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة
ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ
 /٦وﺿﻊ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
أو اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﳌﻼﺑﺲ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﻌﻴﻮب
اﳌﻔﱰﺿﺔ
 /٧ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻈﻬﺮه ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 /٨اﻟﻬﻮس ﺑﺄﺟﺰاء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ

 /٩اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﻨﺰل

@ouyia

ﻋﻤﻮم اﻷدﻟﺔ اﳌﺤﺮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن:

﴿ َو َﻵ ُﻣ َﺮﻧﱠ ُﻬ ْﻢ ﻓَﻠَﻴُﻐ ﱢ َُري ﱠن َﺧﻠْﻖَ اﻟﻠﱠﻪِ﴾

ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ:

»ﻟَ َﻌ َﻦ اﻟﻠﱠ ُﻪ اﻟ َﻮاﺷِ َامتِ َواﳌ ُْﺴﺘَ ْﻮﺷِ َامتِ ،
َواﳌُﺘَ َﻨ ﱢﻤ َﺼﺎتِ َ ،واﳌُﺘَ َﻔﻠﱢ َﺠﺎتِ ﻟِﻠْ ُﺤ ْﺴﻦِ،
اﳌُﻐ ﱢ ََرياتِ َﺧﻠْﻖَ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَﻌ ََﺎﱃ«
»إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ أَﻧْ َﺰلَ اﻟﺪﱠا َء َواﻟ ﱠﺪ َوا َء َو َﺟﻌَﻞَ ﻟِﻜُﻞﱢ
دَا ٍء َد َوا ًء  ،ﻓَﺘَﺪَا َو ْوا َوﻻَ ﺗَﺪَا َو ْوا ِﺑ َﺤ َﺮامٍ «
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  -ر ِ ََﴈ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋ ْﻨ ُﻪ » :-إ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ
ﻟَ ْﻢ ﻳَ ْﺠﻌَﻞْ ﺷِ ﻔَﺎ َءﻛُ ْﻢ ِﻓ َﻴام َﺣ ﱠﺮ َم َﻋﻠَﻴْ ُﻜ ْﻢ«

�ﺘﻨﺰﻳﻞ

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
 /١ﻗﺎﻋﺪة » :اﻟﴬر ﻻ ﻳﺰال ﺑﺎﻟﴬر«
 /٢ﻗﺎﻋﺪة » :ﻻ ﴐر وﻻ ﴐار«
 /٣ﻗﺎﻋﺪة » :درء اﳌﻔﺎﺳﺪ أوﱃ ﻣﻦ
ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ«
 /٤ﻗﺎﻋﺪة » :ﻻ ﻋﱪة ﺑﺎﻟﺘﻮﻫﻢ«
 /٥ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﻼم أﻫﻞ اﻟﻄﺐ
اﻟﻨﻔﴘ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻼج
اﺿﻄﺮاب اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺼﺎب ﺑﻞ
ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ وﻣﺮﺿﻪ

اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﲆ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﻤﻞ
اﳌﺤﺾ أو دﻓﻊ اﻟﴬر اﳌﺘﻮﻫﻢ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن وﻻ ﻳﺆﻳﺪه ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن
ﻛام ذﻫﺐ ﻋﻠامء اﻟﻨﻔﺲ ﻋﲆ ﻋﺪم إﻋﺘﺒﺎر اﻟﴬر اﻟﻨﻔﴘ ﻣﺴﻮغ ﻹﺟﺮاء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
@ouyia
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أﻗﺴﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

��ﺳﺒﺎب

01

اﺿﻄﺮاب ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎغ

ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة
إﺷﺮاف :أ.د.أﻓﻨﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎﻧﻲ

ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  :ﻧﺮﺟﺲ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ
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ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺼﻮر
ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة :

ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﺷﺨﺺ
ﻣﺨﺘﺺ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه
أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ،
ﺑﻄﻠﺐ أو دﻓﻊ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺣﺎل اﻟﺤﻴﺎة،
وﺑﺬل اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﻌﻮض ﻣﻌﻠﻮم.

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة:

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻣﺪى
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة
ﻓﻴﻬﺎ:
ﺑﺪأت ﻣﻊ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺮﺟﺎل
إﻻ ﻣﺎ ذُﻛﺮ ﻓﻲ
ﺣﻀﺎرة اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﺸﺎرﻛﺎت
ﻓﻲ أﺣﻮال اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ،

ﻓﻤﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
أن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮاﺋﻊ وادي اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ا³ﻏﺮﻳﻖ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮوﻣﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ ا³ﺳﻼم

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ

اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ

و اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ:

عمل املر�أة يف املحاماة

اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون
ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺎزﻟﺔ،
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺣﻜﻤﻬﺎ.

ﻓﻤﻦ أﺻﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز ،ﻛﺎن دﻟﻴﻠﻪ:
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة
ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﺑﻴﻦ
ﻳﺪي اﻟﻨﺒﻲ
–ﺻﻠﻰ ا Àﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
ﺑﺸﻜﻮاﻫﻦ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻦ،
وﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻦ ،وإﻗﺮاره ﻟﺬﻟﻚ.

أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
–رﺿﻲ ا Àﻋﻨﻪ –
ﺟﻌﻞ ﺣﻔﺼﺔ
–رﺿﻲ ا Àﻋﻨﻬﺎ –
ﻧﺎﻇﺮة ﻋﻠﻰ وﻗﻔﻪ
ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ ﺟﺎز أن ﻳﻮﻛﻞ
اﻟﺬي ﺑﺨﻴﺒﺮ ﺗﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺖ .ﻏﻴﺮه ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ(.

اﻟﺮاﺟﺢ:

اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:

 -١إن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
)اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد
وإﻋﺪاد ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺪﻋﻮى أو اﻻﻋﺘﺮاض (
ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ :ا³ﺑﺎﺣﺔ؛ Çن اÇﺻﻞ ا³ﺑﺎﺣﺔ،
وﻗﺪ ﺧﻼ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

ﻗﺎﻋﺪة:
) ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺢ ﺗﺼﺮﻓﻪ
ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ

أﻣﺎ ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻤﻦ أدﻟﺘﻬﻢ:
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺼﻮص
اØﻣﺮة ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺮأة وﺣﻔﻈﻬﺎ.
ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ.

 -٢إن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ
) اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت (.
ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ :ا³ﺑﺎﺣﺔ ،ﺑﺸﺮط اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ
ﻋﻦ ﺑﻨﺎت ﺟﻨﺴﻬﺎ؛
ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻞ ﻣﻦ إﺷﻜﺎل اﻧﻔﺮاد اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮأة
واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺮارﻫﺎ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اÇﺳﺮﻳﺔ،
وأﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎب،
وﻋﺪم اﻟﺨﻠﻮة ،وﻋﺪم اﻻﺿﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﺰوج
واÇوﻻد إن ﻛﺎﻧﺖ ذات زوج وأوﻻد.

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺮأة
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻓﻖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ:

وﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ
أﺛﺒﺘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت
ﻣﺎ ﺟﺒﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮأة
أن ا³ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة
ﻣﻦ ﺣﻴﺎء ،وﻣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا،
واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ أﺟﻮاء اﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺎت
وﻗﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن:
واﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت ٪٤
وﻫﺬا ﻣﺼﺪاق ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ٪٩
" أوﻣﻦ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  ٪٧وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻴﻦ".



اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ ﺑﺸﺮط
ﻋﺪم وﺟﻮد
وﺻﻒ ﻣﺆﺛﺮ
وﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ) اﻟﺪوام واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ (
وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻬﻨﺔ .

وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﻓﺄﺑﺎﺣﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اÇﺻﻞ،
وﺣﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
واﻗﻊ اﻟﺤﺎل.

ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ:
أوﻻ :ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻘﻮل
ﺑﺎ³ﺑﺎﺣﺔ :اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻘﻮل
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ :ﺳﺪا ﻟﻠﺬرﻳﻌﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻘﻮل
ﺑﺎ³ﺑﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اÇﺻﻞ
واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻊ:
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻛﻼ اﻟﻤﺴﻠﻜﻴﻦ.

أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ:
 .١اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﻟﻤﺮأة
و اﻟﻈﺮوف واÇﺣﻮال
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ .

 .٢اﻋﺘﺒﺎر واﻗﻊ اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺑﻨﻈﺮ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ :
اﻻوﻟﻰ :ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن  :ﺑﻤﺎ ﺧﻠﺼﺖ
إﻟﻴﻪ دراﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ
–ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ -
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  :ﺑﻤﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻴﻪ
دراﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ,
ﻣﻦ ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة .

القسم األول :معرض النوازل الفقهية

حكم العمل بالب�صمة الوراثية يف اجلرائم اجلنائية



ﻣﺎ ّدﻳﺎت

إمنية استخص امض من أي آر ب ية 
سائ ،مثل:
الدم

اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴّﺔ

اللعاب

مثل

ا Àلد


و أها  ا ثبات


ليل امض
النووي DNA
البصمة الور ّاثية

إعداد الباحثة  :
العتي
ن بنت خالد  

التسا
إاف :أ.د .أفنان بنت مد


العظام الشعر

£
كب§ة؛ ¤و يقاوم عوامل التحلل والعفن ،ولذلك يب
¬ تاز بقوة ثبات 
 £
طوي ¯ العينات البيولوجية
لف§ات
ضئي ً
¬ُ كن استخصه من عينات 
جدا من خل مضاعفته

من سلبياته

ماديات اجلرائم اجلنائية و�أثرها يف الإثبات


قضا
  ªكن أن تتشابه ذات البصمة  ًعام ١٨٩٨م صدر أول ح 

لشخص¹
مستندا ع البت  اند

¾ £
£
ب Æا¿Åاض النووية ¯
يتعذر التفريق 
حا¿ت التو ¾ا Éا¼تطابقة
¾

£
£
النتا Íعند ليلها ¯
إمنية التعب ¯ Ì
ا¼عامل £
ااصة


Ôو Óاصول ع Òالعينات من Ñ£ص Àيء
ونقلها إ× مح ا Àر¬ ة لتلحقه الÕمة

طريقة رفع البت

بت اصابع

2

و ُªكن رف¿ا بواسطة اشعة
فوق البنفسجية

ُ
عل¥ا  لطرق
و ªكن التعرف 
الكيميائية من خ®ل استخدام
اليل معينة

تصو الفيديو

والتسجيل 
الصو


ً
¬س جانبا من
خصوصيات
¾
ا¿فراد


تدل ع عدد ا Îناة  تدل ع طول
صاحب 
ا
مح ا Îر ªة

3

تغي§ ا¼واد،
إمنية 
و Úك§ £
البيات

¬تلك الب ً
عددا £ £
ً ßما من
£

ال» تبلغ
ا الشمية و 

من ²
سلبيا³ا
عدم وضوح 
اÎطوط اÎية

 آ  ر اقدام 
لكو³ا تقع 

 طن القدم

تتطلب اصول عÒ
إذن مسبق من
ا Àهات ا¼عنية

1

²
ال ا قدرة ع التصاق ع موضع
بواسطة رش بعض اÅساحيق 
الفحص بواسطة فرشـاة  Éة أو مغناطيسية

²
ال
تدل ع الطريق 
صاح¥ا
سلÍا 

آ  ر اقدام

£
ا¼»


¾
ا¿نسجة

220
£
مليون خلية ¯
¾ £
¼ا
النوع ا¿ 

إمÔنية تشابه آ  ر  
قدم¹
لشخص   ¹

تلف¹

الب
البو ّ
ليسية

حاسة 
ال áعند الب
تفوق حاسة 
ال áعند
ا¿ äنسان بــ

200%

سلبياته
¾ ¾ £
ب Æا¿ Ñ£اص نتيجة
قد تؤ عليه بعض العوامل  Àæوع قد تتشابه الروا Í
تناول نوع  £
مع Æمن ا¼أكو¿ت؛ أو
أو التعب ،وهذه العوامل يصعب
ّ
استخدام ا¼واد العطرية
علÕا
التعرف 

ﻣﺎ ّدﻳﺎت
اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴّﺔ
£
و أها ¯ ا¿ äثبات

@ouyia



@ouyia

ثانيا :املل�صقات العلمية لأوراق عمل
ً

ندوة النوازل الفقهية

مل�صق حكم التنظيف اجلاف
مل�صق الغ�سيل الكلوي و�أثره على الطهارة
مل�صق �أثر التفويج على انقطاع �أ�شواط الطواف
مل�صق تو�سعة امل�سعى
مل�صق البتكوين وحكمه الفقهي
مل�صق بنوك احلليب
مل�صق حكم ا�ستخدام موانع احلمل املعا�رصة
مل�صق حكم اختيار جن�س اجلنني
مل�صق �إ�سقاط الأجنة امل�شوهة
مل�صق مل�صق احلكم ال�رشعي لتقنية امليكروبليدنيج يف احلاجبني
مل�صق حكم اجلراحة التجميلية للأنف
مل�صق عمليات جتميل الأ�سنان التح�سينية من منظور �رشعي
مل�صق ال�رضر النف�سي و�أثره يف حكم عمليات التجميل التح�سينية
مل�صق عمل املر�أة يف املحاماة
مل�صق ماديات اجلرائم اجلنائية و�أثرها يف الإثبات

ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف )(Dry Cleaning


مرح الدكتوراه
إعداد :ية مد الس   /حثة 



تسا  /وفيسور فقه  ق ال يعة
إاف :أ.د .أفنان مد


اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎين

اﳌﻘﺪﻣﺔ



ا  
ا¥مد  ¤رب  
الطيب
م..وع آ
الن
العا..¢والصة والسم ع 

ا¢يام  

الطاهر¦  ..وªابته ّ
¦..
الغر
أما بعد:ن
ن
 ً ً
فقد حث الشارع عز وجل ع الطهارة ،وأوها اه°ما لغا حيث قال
َ ُ ْ Á ُ َ َ Ä Ä Á ُ َ Ä Ä
اَ Àتط ِّه ِر  َ¦﴾]البقرة ،[٢٢ا
سبحانه وتعاِ ﴿ :Çإن اÃِ  Åب التو ِاب  و ِÃب


احÔم التÓيفية ال 

يشÌط لصحÏا الطهارة ÎشÌاËا
الكث Ìمن
وقد جاءت

 ّ
ّ



لصحة الصة  Üوحذرت النصوص العية من عدم التÌه من النجاسات ..ا
ن

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟيك
ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺘﺴﺨﻪ

مل�صق حكم التنظيف اجلاف

ﺑﺨﺎر ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻬﻮاء

ﺗﻜﺜﻴﻒ
اﻟﻔﺮز
ﺗﴫﻳﻒ اﳌﻴﺎه
اﳌﺴﺨﻨﺔ ﻟﻠﱪوﻛﻠني

ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ

رﺑﺎﻋﻲ ﻛﻠﻮر
اﻻﺛﻴﻠني

ﻣﺨﺰن اﻟﱪوﻛﻠني
ﺑﺮوﻛﻠني
ﻧﻈﻴﻒ

ﺟﻬﺎز ﺗﻘﻄري

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

يستخدم   التنظيف ا¥اف مادة "ر @ ùور ا  ô
و_ عبارة عن مركب
يثيل"  

ً

كيميا عضوي ،مكون من الÓور والكربون  ،يدخل  تكوينه ا¢اء îائيا،

علÏا Ãار  ً "ال  Ì
و"ùا
ويطلق 

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻻﺟﺮاءات
استخدمت الباحثة طريقة:ا

استقراء 
الكتب

ﺑﺮوﻛﻠني ﻣﻜﺜﻒ

ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺧﻄرية

îدف هذا البحث لدراسة  
بغ Ìا¢اء ،وذلك من خل ما
تطه Ìالنجاسة 
ز 

التطهÌ
وسائل
من
معتÌ
هو
وهل
اف،
ا¥
التنظيف
يعرف  زماننا òصطلح


 
التطه Ìللنجاسات 
ال يعة ،لزوال آ  ر النجاسة لتنظيف به ،أم أن



ال يعة ا ôسمية  يصلح إ ¢اء

ﺑﺮوﻛﻠني
ﻣﻔﻠﱰ

ﺑﺮوﻛـــــــﻠني ﻣﺴﺨﻦ

ا

ومن النوازل 
الفãية ا¢عاâة   كتاب الطهارة ما ّ
يس áبـــ "التنظيف ا¥اف"

والذي 
انت بش çواسع  الع åا¥ديث.ن

ﺑﺮوﻛﻠني
ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻓﻠﱰ

اﻟﻐﺴﻴﻞ
اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ
اﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ

أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إزاﻟﺔ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ
ﻣﻌﻬﺎ أﺛﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻠﻮن واﻟﺮاﺋﺤﺔ ,واﻟﻐﺴﻴﻞ
ﺑﻬﺎ -ﻏﺎﻟﺒﺎً -ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﳌﺎء

استقصاء بسؤال
أهل 
اÌ¥ة

أن ﻫﻨﺎك أﻧﻮاﻋﺎً ﻣﻦ اﳌﻼﺑﺲ
ﻻ ميﻜﻦ ﻏﺴﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف ،وﻫﻲ
ﻣﻼﺑﺲ ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ ,وﻟﻮ
ﻏُﺴﻠﺖ ﺑﺎﳌﺎء ﻷﺻﺒﺤﺖ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد واﻻﻧﻜامش,
وﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺣﺮج
وﻣﺸﻘﺔ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز
ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﺎﳌﻐﺎﺳﻞ اﻟﺠﺎﻓﺔ,
وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﻋﻨﺪ
اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﳌﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ
اﻟﺘﻴﺴري

وذلك ¢عرفة وتصور آليات التنظيف ا¥اف وا¢واد ا¢ستخدمة فيه

وطبيعÏا Ü ،تعرفت ع مراحل التنظيف ا¥اف ،وقد استخدمت

التحلي
اÏ¢ج

واستنبا:


Ãوز إز 
ا النجاسة
ل  Ì
و ùبطريقة التنظيف

ا¥اف لمور التالية

أن اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف ﻣﻮاد
ﻃﺎﻫﺮة ,واﳌﺎء ﻏري ﻣﺘﻌني
ﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺎف ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻋ ّﻤﺖ ﺑﻬﺎ
اﻟﺒﻠﻮى ,وﻗﺪ ورد ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺴﻠﻒ وﺑﻌﺾ
اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻴﺴري ﰲ وﻗﺎﺋﻊ ﻣام ﻻ ميﻜﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮى



لت Ìيل ا ú¥
ا¢سأ
ال @ ع التنظيف ا¥اف ورد
صو<ا  
ال يعة


اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﺸﻜﺮ
اﳌﺮاﺟﻊ



العثيم   ح úمغاسل الدراي  

ù
فتوى الشيخ مد ¦ صاû
التطه Ìلبخار دراسة فãية ،للدكتور عبد~ 
ا¥ميس

ا¥ثن بعنوان  " :
مقطع يوتيوب للشيخ سعد 
ز التنظيف ا¥اف
الغسيل ) لبخار( وأ  ه  إز 
ا النجاسة"ن


اﻟﺸﻜﺮ


الصيد اù ôينيكية – جامعة اôمام عبدالر{ن
سا] ا¥ويس ) ùية
مزنة 
¦ فيصل (ا

البابط (ا
فراس ديب ) كة

مغس للتنظيف ا¥اف (ا
اللهي ) مالك
أديب


القسم األول :معرض النوازل الفقهية
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َّ
أثرّالت َّ
فويجّعلىّحكمّانقطاعّأشواطّالطواف
َّ
إعدادّالطالبةّ:ناديةّبنتّعبدهللاّالقرنيّّّّّّّّبإشرافّالدُّكتورةّ:أفنانّبنتّمحمدّالتلمساني

المقدمة

مل�صق �أثر التفويج على انقطاع �أ�شواط الطواف

الطواف ركن من أركان الحجّ والعمرة ،وقد يضطر ال َّ
الط يُعتبر َّ
طائف في
صحن الكعبة إلى قطع طوافه مع بقاء نيته في إكماله؛ لعذر يستوجب عليه
قطع َّ
الطواف :كتجديد الوضوء ،أو شرب ماء ،أو االنتقال بين األدوار ،أو
خوف ضرر من :مرض ،أو زحام وغير ذلك من األعذار التي ال حصر لها
من أعمال المكلفين ،فكيف يعود َّ
الطائف؛ إلكمال طوافه مع وجود نظام
التَّفويج للصحن؟
الطائفين له أثر يترتب عليه حكم في انقطاع أشواط َّ
وهل تفويج َّ
الطواف أم
ال؟

األهــداف
يهدفّهذاّالبحثّالعلميّإلىّ:تعريفّالتَّفويجّ،وبيان أسبابهّ،
وماهيّاآلثارّالمترتبةّعليه.
وقدّتضمنّحقيقةّوماهيةّالتَّفويجّ،والمسائلّالتيّتمّتخريجّ
صورةّالتَّفويجّعليها.
وقدّاُعتمدّعلىّالمنهجّاالستقرائي ،والت َّحليلي فيّسبرّمسألةّ،
وعلىّالمنهج الوصفي فيّوصفّصورّاالنقطاع.

تاريخاالت َّفويج
تعريفاالت َّفويج،اوأسبابه
هو مصطلح معاصر معناه :التَّنظيم على شكل مجموعات تسير في اتجاه
واحد ،وفقًا لجدول زمني محدد بالتَّنسيق مع عدة جهات ،سوا ًء أكان التَّنظيم
لألشخاص أم المركبات.
أسباباالت َّفويج:
الزحام والتَّدافع.
/1خشية ِّ
/2عدم التِّزام البعض بتعاليم اللِّجان المنظمة لشؤون المسجد الحرام.
الصيانة والتَّرميم؛ للمسجد الحرام ،ومرافقه.
 /3أعمال ِّ
َّ
كالطواف في الصَّحن ،أو تقبيل
/4إتاحة الفرصة للجميع؛ إلداء مناسكهم:
الحجر األسود.

أثراالت َّفويج،اوحكمه

أولًا:امسألةاحكماانقطاعاأشواطاال َّطواف:
ّ
أنَّ َّ
الطائف إذا انقطع طوافه وهو داخل المسجد؛ يبني على ما مضى من
األشواط ،وإذا خرج من المسجد فإنَّه يستأنفاويبتدئا َّ
الطواف من جديد.
ثانيًا:امسألةاحكما َرحبةاالمسجد(السَّاحاتاالخارجيّة):ا
إن كانت الرَّ حبة متصلة بالمسجد؛ فتأخذ حكمه ،وإن كانت منفصلة؛ فال
تأخذ حكم المسجد الحرام ،وفيها توسعة للمسلمين-وهلل الحمد.-
المسألةاالثَّالثة:احكماال َّطوافابالسَّاحاتاالخارجيةاللمسجداالحرام:ا
اتفاق الفقهاء-رحمهم هللا-على أنه لايجوزا َّ
الطواف خارج المسجد الحرام،
وإذا طاف اإلنسان من وراء المسجد فقد طاف بالمسجد ال بالبيت؛ فالايصحا
طوافه..

أه ّماالمراجع
 اتصال الصُّفوف بالمسجد الحرام وخارجه ،المؤلف :د .غازي بن سعيدالمطرفي.
 األحوال العارضة في َّالطواف وأحكامها الفقهية ،المؤلف :أ .إبراهيم بن
محمد واصل.
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،المؤلف :أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،المؤلف :أبو بكر بن مسعود الكاساني. مجلة الحج والعمرة ،إصدار :وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربيةالسُّعودية.
 المجموع شرح المهذب ،المؤلف :أبو زكريا يحيى بن شرف النَّووي. -المغني ،المؤلف :أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة.



 بدأ التَّفويج بالتَّنظيم البسيط في صحن َّالطواف عندما تقام الصَّالة؛
وذلك بإخراج النِّساء إلى المصليات الخاصة بهن حتى تنتهي
الصَّالة.
 وفي عام1434( :ه) تم التَّفويج ،والتَّنظيم للجسر المعلق؛ إلداءَّ
الطواف.
 وفي عام1438( :ه) بدأت التهيئة لمشروع بئر زمزم من خاللتنظيم َّ
الطائفين إلى صحن المطاف..

النَّتائج
 .1تبيّن أنَّ االنقطاع ال َّطويل مؤثر في المواالة بين أشواط ال َّطواف؛ وعلى ال َّطائف
االستئناف.
 .2اتضح أنَّ ِرحاب المسجد ال تقتصر على السَّاحات األماميّة للمسجد ،وإنما جميع
ما يحاط به يُع ّد ِرحاب؛ للمسجد الحرام وتأخذ حكم المسجدية إذا كانت محوطة
والعكس كذلك.
 .3أنَّ من أعظم مقاصد الت َّفويج هو حفظ النفس فخشية ِّ ّ
الزحام ،والات َّدافع ،وكذلك
عدم اللتزام باألنظمة واللوائح؛ أدى إلى هذا الت َّنظيم حفا ًظا لألرواح الملبيّة لدعوة
إبراهيم الخليل .

القسم األول :معرض النوازل الفقهية

توسعة المسعى
إشراف :أ.د.أفنان تلمساني

إعداد الطالبة :شذا محمد الخزيم

الخطة

المقدمة

من أسباب اختالف العلماء في
توسعة المسعى

• عدم وجود نص صريح من الكتاب والسنة
في تحديد عرض المسعى الشرعي.
• أثر التغيرات الكثيرة التي تعرض لها
جبال الصفا والمروة عبر التاريخ من
تكسير وتعرية ،وبناء البيوت عليهما.

مل�صق تو�سعة امل�سعى

إن بحث موضوع المسعى وما يتعلق به من
أحكام هو بحث في موقع أحد أركان الحج والعمرة،
وهما من أجل العبادات ،وكلما تيسرت سبل
الوصول إلى البلد الحرام ،ازدادت أعداد القادمين
إليه ،فلما ضاق المسعى عن استيعاب األعداد
الكبيرة من الحجاج والمعتمرين ،لزيادة عدد الحجاج
من خارج المملكة عن المليونين تقريباً إضافة إلى
حجاج الداخل ،ويتوقع أن يصل عدد المعتمرين
ثالثين مليوناً حسب رؤية المملكة العربية السعودية
. 2030
فكان من الحلول الستيعاب هذه األعداد الكبيرة
توسعة المسعى التي أمر بها خادم الحرمين
الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود
– رحمه هللا -في الحرم المكي هذه التوسعة التي
سهلت عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتناولت في هذا البحث خالف الفقهاء في حكم
توسعة المسعى ،وكان رأي الجمهور أن توسعته
جائزة في حدود عرض الصفا والمروة تسهيالً
لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين في السنوات
األخيرة.
تقبل هللا من الحجاج والمعتمرين ومن جميع
المسلمين عباداتهم.

قسم البحث إلى :قسمين ،و ثالثة مباحث:
القسم األول :التعريف بتوسعة خادم الحرمين
الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود
– رحمه هللا – للمسعى.
القسم الثاني :حكم التوسعة الجديدة للمسعى ،وفيه
ثالثة مباحث:
المبحث األول :تعريف المسعى والسعي والصفا
والمروة.
المبحث الثاني :حكم التوسعة الجديدة للمسعى.
المبحث الثالث :أسباب اختالف العلماء في توسعة
المسعى.

• حدوث توسعات سابقة على المسعى
الجديد ،كتوسعة الخليفة العباسي المهدي
رحمه هللا ،والتوسعة السعودية السابقة في
عهد الملك سعود رحمه هللا.

أهم النتائج

•
•
•
•
•

أهم المراجع

أخبار مكة :لألزرقي.
تحفة األلمعي بمعرفة حدود المسعى
وحكم السعي :ألحمد بازمول.
توسعة المسعى عزيمة ال رخصة :لعبد
الوهاب أبو سليمان.
رسالة في توسعة المسعى :لعبد الرحمن
المعلمي.
مجلة الحرمين الشريفين :تصدرها
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي.

1

4

اختلف العلماء في حكم توسعة المسعى أفقيا ،بعد اتفاقهم على جواز توسعته رأسياً بإضافة
األدوار العلوية.
2

صحة حج وعمرة من سعى في المسعى الجديد إذا استكمل بقية األركان والشروط ،وانتفت
الموانع.

3

يتفرع على كون المسعى الجديد جزءا ممتدا من المسعى السابق أنه ال يأخذ حكم المسجد؛
ألنه جزء من مشعر مستقل ،وتجوز الصالة فيه متابعة لإلمام في المسجد الحرام.

جواز السعي في األدوار العليا للمسعى الجديد.



البتكوين وحكمه الفقهي
إعداد الطالبة  :رقوان علوي ال ّسقاف
إشراف أ  .د  :أفنان بنت محمد تلمساني

Logo

مل�صق البتكوين وحكمه الفقهي

المقدمة

اإلجراءات

الحمد هلل رب العالمٌن وصل وسلّم وبارك على نبٌنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعٌن  ،أما بعد ؛
فإنّ النقود اإللكترونٌة بشكل عام من النوازل المعاصرة التً لم تحظ
بالقدر الكافً من البحث الفقهً  ،ولعل تعقد الصورة فٌما ٌتعلق
بإصدارها  ،وطرٌقة التعامل بها  ،مع محدودٌة انتشارها من العوامل
التً حالت دون ذلك ،غٌر أنّ تزاٌد أعداد المتداولٌن بالعمالت االلكترونٌة
المشفرة  ،والصعود المفاجىء لعدد منها  ،والبتكوٌن بصفة خاصة  ،دفع
بعض الدول إلى اعتمادها  ،فٌما اتجهت دول أخرى إلى حظر تداولها ،
ومن هنا تأتً أهمٌة هذه البحث فً محاولة متواضعة لمتابعة هذه
المتغٌرات فً مجال النقود  ،ودراستها من الناحٌة الشرعٌة .

 تصور المسألة بالتعرف على حقٌقة البتكوٌن  ،واإلحاطة بماهٌته من
الناحٌة التقنٌة واالصطالحٌة  ،وتارٌخ ظهوره وانتشاره  ،وآلٌة إصداره ،
وتداوله  ،وممٌزاته وعٌوبه.
 التأصٌل الفقهً للمسألة  ،وتكٌٌفها وفقا للمعاٌٌر  ،والضوابط الشرعٌة
التً اعتبرها الفقهاء فً النقود .
 استقراء أقوال الفقهاء المعاصرٌن فً حقٌقة البتكوٌن ،وحكم التعامل به
 ،مع ذكر األدلة التً استدلوا بها  ،ومناقشتها  ،وذكر ما ٌرد علٌها من
اعتراضات ما أمكن ذلك .
 الترجٌح بٌن األقوال الواردة فً المسألة مع التعلٌل لذلك .

BTC/USD
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ال ٌصدر عن جهة مالٌة معلومة تضمنه .

عدم االستقرار النسبً فً ثمنه  ،فالغالب علٌه المضاربات .

النتائج

من المراجع

ٌ تمٌز البتكوٌن بعدة خصائص ومزاٌا إلكترونٌة منحته قبوال كبٌرا لدى
المتداولٌن  ،وهو مع هذه الممٌزات التً ٌوفرها النظام اإللكترونً الخاص به
ال ٌحظى بالمشروعٌة فً معظم الدول .
 أنّ عملٌة تعدٌن البتكوٌن  ،قد صممت تقنًٌا بما ٌضمن إصدار أعداد معٌنة
فً فترة زمنٌة محددة تجنبًا لمشكلة التضخم  ،غٌر أنّ حدوث انهٌار شدٌد فً
سعره لعوامل أخرى  ،سٌلحق ضرراً مالًٌا كبٌرا بالمتداولٌن .
 اختلف المعاصرون فً حقٌقة البتكوٌن ،وحكم تداوله على قولٌن رئٌسٌن:
األول :اعتبار نقدٌة البتكوٌن  ،وأجازوا التعامل به  ،وف ًقا لقواعد الصرف
المقررة شرعًا  .والقول الثانً  :لم ٌعتبر نقدٌة البتكوٌن  ،وذهب بعضهم إلى
تحرٌم تعدٌنه  ،وتداوله بٌعًا وشرا ًء  .كما توقف آخرون حتى تتضح الصورة.
 الراجح من هذه األقوال أنّ البتكوٌن ال تتحقق فٌه معظم الشروط ،
والضوابط المعتبرة فً النقد شرعًا  ،واألقرب فً تداوله بصورته الحالٌة
عدم الجواز .
 إصدار البتكوٌن وغٌره من العمالت المشفرة عن سلطة مالٌة معتمدة ،
وتوفٌر عوامل األمن اإللكترونً فً تداولها  ،سٌؤدي إلى ح ّل كثٌر من
اإلشكاالت مثل :حٌازتها االعتراف القانونً ،واكتمال القبول العام بها .

 األحكام الفقهٌة المتعلقة بالعمالت اإللكترونٌة  ،عبدهللا العقٌل .
 البٌتكوٌن  ..رؤٌة إسالمٌة  ،أشرف دوابة  ،مجلة المجتمع .
 البٌتكوٌن من الناحٌة الشرعٌة  ،رفٌق المصري  ،الموقع الشخصً .
 حكم التعامل بالعملة اإللكترونٌة المشفرة  ،هٌثم بن جواد الحداد .
 النقود اإللكترونٌة  ،محمد إبراهٌم الشافعً  ،مجلة األمن والقانون .
 النقود الرقمٌة والثورات الشعبٌة  ،سامر قنطجً  ،مجلة االقتصاد اإلسالمً .
 موقع البتكوٌن https://bitcoin.org
 موقع دار اإلفتاء المصرٌة http://www.dar-alifta.org/
 موقع دبً للمستقبل  ،المنصة العلمٌة /https://mostaqbal.ae
 موقع موسوعة االقتصاد والتموٌل اإلسالمً http://iefpedia.com/arab/

خالص الشكر والتقدير لسعادة أ  .د /أفنان بنت محمد تلمسانً على اقتراحها موضوع
هذا البحث  ،ودعمها الدراسة بإرشاداتها القٌمة  ،وتوجٌهاتها السدٌدة  ،ولزمٌالتً
األخوات الفاضالت سمٌة السلمً  ،وخلود عٌنوسة  ،على مساعدتً فً الوقوف على
بعض المراجع المهمة  ،فجزى هللا الجمٌع خٌر الجزاء .

القسم األول :معرض النوازل الفقهية

بنوك احلليب
إعداد :آمنة اجلمران

إشراف :أ.د.أفنان تلمساني

أهداف البحث
مشكلة البحث

مل�صق بنوك احلليب

منهج البحث
.

خطة البحث

أهم
املراجع

.
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ل
أخكام أسبحدأم وسائل منع ا حمل

ُ
أل
أعدأد  :سهيمة بنث عند لطنف ئالطو .

ئ
أشرأف  :أ .د .أفتان لمساني .
خطة البحث

المقدمة

احتوى البحث عىل ثالثة مباحث:
ر
المبحث األول :يف التعريف بوسائل منع الحمل ،وأنواعها ،ونشأتها،
وآلية الوسائل المستخدمة لمنع الحمل ،مع ذكر اآلثار الجانبية الميتبة
عليها.
ر ر
الثان :يف منع الحمل الدائم " التعقيم " ،تأصيله بذكر أقوال
المبحث
ر
ي ر ر
السابقي يف اإلخصاء ،وأقوال الفقهاء المعاضين يف عمليات
الفقهاء
ر
ً
لدواع مرضية أو ال.
سواء كان
التعقيم
ي
ر
ر
واآلىل "،
الهرمون
المبحث الثالث :يف وسائل منع الحمل المؤقت "
ي
ي
ر ر
السابقي يف العزل ،وأقوال الفقهاء
تأصيله بذكر أقوال الفقهاء
ر
ً
ر
ر
المعاضين يف استخدام موانع الحمل المؤقتة عموما ،وأقوالهم يف
استخدام الحبوب واللواصق ،واللولب ،والحقن الهرمونية
ً
خصوصا ،مع ذكر أثر الالصق عىل الطهارة والصيام،
واضطراب مدة الحيض باستخدام الموانع الهرمونية .

مل�صق حكم ا�ستخدام موانع احلمل املعا�رصة

لقد رشعت ر
الشيعة اإلسالمية عقد الزواج  ،وجعلت من
وتكثي األمة  ،بطريقة ر
مشوعة
مقاصده اإلعفاف وتحصيل النسل
ر
وتعمي الكون .
تحقق مهمة االستخالف
ر
ومع تطور الحضارة الحديثة  ،وتقدم العلوم والتكنولوجيا  ،ظهرت
وسائل منع الحمل المؤقتة والمؤبدة  ،فاستخدمها الناس للتقليل من
ّ
الذرية أو الحد منها .
وبحكم صالحية ر
الشيعة اإلسالمية لكل زمان ومكان  ،فقد تضمنت
حكم استخدام وسائل منع الحمل بنوعيها المؤبدة والمؤقتة .
انتش استخدام وسائل منع الحمل بشكل واسع  - ،إذ ّ
وقد ر
قل ما يخلو
ً
مجتمع منها  ، -دون النظر – غالبا – إىل أحكامها واآلثار الميتبة
ً
ر
عليها  ،أو عمال باستصحاب الحكم العام يف جواز تنظيم النسل .

أجرأءأت البحث والدرأسة

ئح
أهم بتائج أسننتان كيم البحث

8

9

7

8
7

6

واالستنباط ،وذلك بذكر
التحليىل
اعتمدت المنهج االستقر يان،
ي
ي
أقوال فقهاء المذاهب األربعة ،وأدلتهم ،ومناقشتها ،وترجيح
األقوال فيها مع ذكر سبب اليجيح ،وذكر أقوال الفقهاء
رر
والباحثي المعاضين حسب ما تتطلبه مستجدات النازلة،
ً
وذلك بالرجوع إىل المصادر المعتمدة قديما ،ومصادر
ر
المعلومات الحديثة ،مع االستعانة بأهل االختصاص يف مجال
الطب ،وقد تم عمل استبانة لتحكيم البحث من قبل
المتخصصي رف مجال ر
ر
الشيعة والطب .
ر ي

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

محايد

ً
موافق جدا

موافق

وضوح تصور النازلة

0

محايد

موافق

ً
موافق جدا

الفقه للنازلة
دقة التكييف
ي

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

محايد

موافق

ً
موافق جدا

دقة ر ر
تييل الحكم عىل النازلة

أهم المرأجع

أهم النتائج

سبيو فاخوري.
* موسوعة المرأة الطبية ،د .ر
ّ
قصبج – د.
ام – د .مأمون
ي
* األمراض النسائية ،د .عبد الرزاق حم ي
بشي ناصيف.
ر
* الموسوعة الطبية الفقهية  ،د .أحمد محمد كنعان .
ر
المدحج.
* أحكام النوازل يف اإلنجاب ،د .محمد هائل
ي
ر
ر
ر
عىل
* سياسة ووسائل تحديد النسل يف
الماض والحاض ،د .محمد ي
ي
البار.
السباع – د .محمد البار .
زهي
* الطبيب أدبه وفقهه  ،د .ر
ي
* استعمال وسائل منع الحمل من منظور ر
الشيعة اإلسالمية  ،د .حنان
بنت محمد جستنية .

ً
* تحريم التعقيم وجميع ما يؤدي إىل منع الحمل مؤبدا ،إال حال
ً
ً
ً
ر
الضورة القصوى ،كما إذا كان الحمل يشكل خطرا مؤكدا أو غالبا عىل
ً
حفاظا عىل حياتها .وإن أمكن دفع ر
الضورة باستخدام وسائل
حياة األم؛
منع الحمل المؤقتة فال يصار إىل التعقيم .
* جواز استعمال وسائل منع الحمل المؤقتة عند الحاجة ،مع رضورة
الطب قبل االستخدام .
الخضوع للفحص
ير
* األقرب إىل االحتياط يف الدين عدم استعمال الصق الساعد حال
الب
القدرة عىل استعمال الوسائل األخرى؛ ألنها تمس جانب الطهارة ي
تتعلق بها الصالة ،أما إذا اضطرت إىل استخدامها فال بأس بالمسح
عليها.
* األوىل ترك استعمال اللولب؛ لما فيه من كشف العورات المغلظة.

Suha



القسم األول :معرض النوازل الفقهية

حكم اختٌار جنس الجنٌن
إعداد  :أمٌمة بنت خالد الزٌر
إشراف  :أ.د أفنان بنت دمحم تلمسانً

الممدمة

المنهج

من نوازل العصر ولضاٌاه المستجدة فً أعماب تطور الطب الحدٌث ما ج ّد فً
علمً األجنة والوراثة وما ٌتعلك بهما كاختٌار جنس الجنٌن لبل نشوء الحمل
بٌن زوجٌن شرعٌٌن فكثرت فٌه الدراسات وعمدت له المؤتمرات وبهر العالم و
جود هذا النوع الجدٌد فً الجنس البشري

ألهمٌة هذا النوع من العملٌات وسعة انتشاراها فً الشرق والغرب سعٌت جاهدة فً
إبراز حكمها فً الشرٌعة اإلسالمٌة واتبعت المنهج االستمرائً ثم االستنباطً وكان
الهدف من هذا البحث بعد تجلٌة الحكم الشرعً معرفة ما ٌنتج من هذه العملٌات من

من خالله اختٌار ذكورة الجنٌن أو أنوثته

على هذه العملٌات.

الخطة
تم تمسٌم البحث إلى أربعة مباحث على طرٌمة دراسة النازلة الفمهٌة:

مل�صق حكم اختيار جن�س اجلنني

وٌمصد باختٌار جنس الجنٌن :هو ما ٌموم به اإلنسان من األعمال التً تهدف

منافع وأضرار إضافة إلى استنتاج المواعد والضوابط التً ٌمكن إعمالها وتطبٌمها

أهم النتائج
 معرفة الحكم الشرعً وهو أن اختٌار جنس الجنٌن بالطرق والوسائل الطبٌة
(المخبرٌة) إنما ٌباح بدافع الولاٌة من األمراض الوراثٌة الخطٌرة المرتبطة
بالجنس وٌمنع فٌما عدا ذلن

 المبحث األول :وفٌه تصور المسألة ،وتعرضت فٌه لمفهوم عملٌة اختٌار جنس
الجنٌن وما ٌتصل به من مصطلحات مرادفة له ،مع بٌان تارٌخ نشأة هذه العملٌات،

 أنه من خالل هذه العملٌات ٌمكن للوالدٌن أن ٌتجنبا حصول األمراض الوراثٌة
فً الجنٌن ،وهذه أبرز المصالح والممٌزات عند عمل مثل هذه العملٌات

وبٌان أهم الطرق ،وما ٌنتج عنها من مصالح مفاسد
 المبحث الثانً :تناولت فٌه األدلة الشرعٌة لمعرفة الحكم الشرعً لهذه النازلة.
 المبحث الثالث :عرضت فٌه الحكم الشرعً ،لعملٌة اختٌار جنس الجنٌن إذا كان
لدوافع طبٌة ،كمنع انتشار األمراض الوراثٌة الخطٌرة.

 إمكانٌة حصول الوالدٌن على الجنس المرغوب
 من مساوئ هذه العملٌات أنها لد تحدث خلال فً نسب عدد جنس معٌن على
اآلخر فً المجتمع.
 التمٌٌد بالضوابط التً حُددت إلباحة عمل هذه العملٌات

المراجع
 -1تحدٌد جنس الجنٌن د .نجم عبد الواحد
-2اختٌار جنس الجنٌن من المنظور الشرعً
د.ناصر عبدهللا المٌمان
 -3تحدٌد جنس الجنٌن وشذوذات تكوٌنه واختٌار نوعه د .دمحم علً البار
 -4تحدٌد جنس الجنٌن أ.د.دمحم ٌحً النجٌمً
-5طرق اإلنجاب فً الطب الحدٌث وحكمها الشرعً
د.بكر بن عبدهللا أبو زٌد
 -6تحدٌد جنس الجنٌن د .عبد الناصر أبو البصل
 -7رؤٌة شرعٌة فً تحدٌد جنس الجنٌن د.خالد بن عبد هللا المصلح

الشكر
أتمدم بالشكر الجزٌل إلى كل ساعد وساند على إخراج هذا البحث
وتتمدمهم سعادة أ.د.أفنان بنت دمحم التلمسانً على ما أدلت به من
توجٌهات لتموٌم وتصوٌب هذا العمل وٌمتد الشكر إلى
صوٌحباتً الكرٌمات
نجاح العتٌبً وسهٌمة بالطو وخلود عٌنوسة إلعانتهم لً
فً الولوف على مصادر لهذا البحث .
وٌطول الشكر أٌضا ألخً الفاضل دمحم بن خالد الزٌر طالب فً كلٌة الطب
لولوفه معً فٌما ٌتعلك بالجانب الطبً من هذا البحث والتواصل مع
د .حسن الشهري و د .واجد عباس المختصٌن فً علم وظائف
األعضاء فجزاهم هللا ووالدٌهم عنً خٌر الجزاء وأوفاه

تنفيذ :بسمة الصبان ،تزنب حينب الله



َّ
َّ
المشوهة
إجهاض األجنة

رإشاف :أ.د :أفنان بنت محمد تلمسان
الطالبة :بنان بنت عبدالحفيظ قاض

مل�صق �إ�سقاط الأجنة امل�شوهة

خطة البحث

هدف البحث

ٌ
•سيكون بحث النازلة مكون من
ثالثة مطالب عىل النحو التاىل:
•المطلب األولّ :
تصور النازلة
فقه
•المطلب الثان:
التكييف ال ي
ّ
ن
المشوه ،وت ن ننيل
الجني
إلسقاط
الحكم
•المطلب الثالث :قرار المجمع
الفقه بشأن النازلة.
ي

تساؤالت يجيب عليها
البحث

•يهدف البحث إىل معرفة الحكم
ر
الشع ف مسألة( :إسقاط
ّ
الجني
المشوه)؛ سواء كان قبل
نفخ الروح أو بعده؛ ليتق المرء
الوقوع ف المحظور ،ويجتنب
َّ
مواطن الريبة والزلل

•ما أسباب ّ
تشوه الجني؟
ّ
•ما أنواع ّ
تشوهات األجنة؟
ّ
•ما طرق معرفة التشوهات؟
ّ
ّ
المشوهة؟
•ما مصي األجنة
•ما التكييف الفقه لحكم
ّ
المشوه؟
إسقاط الجني
•ما الراجح ف مسألة إسقاط
ّ
المشوه؟
الجني

من نتائج البحث
ّ
أن الراجح ف حكم إسقاط
ّ ً
ّ
ً
الجني المشوه تشوها خطيا ال
يمكن معه العالج هو:
ر
وط ثالثة:
القول بالجواز ،بش ٍ

ّ
ّ
أن ثلث األجنة
ّ
المشوهة يكون
مصيها اإلجهاض
أو الموت قبل
الوالدة أو أثناءها،
أو بعدها ر
مباشة

الشط األول :أن يثبت بتقرير لجنة ّ
ر
طبي ٍة
ٍ
ً
وبناء عىل
من األطباء المختصي الثقات،
َّ ً
ً
َّ
مشوها تشوي ها
الفنية أن الجني
الفحوص
ُ
ً
خطيا غي قابل للعالج ،وأنه إذا بق وولد
ف موعده ستكون حياته سيئة.
ر
الشط الثان :أن تكون نتائج التشخيص
َ
َّ
حقيقية ال متوهمة.
ر
الشط الثالث :أن يكون اإلجهاض بطل ٍب
من الوالدين.

وثلثها سوف
يخرج إىل الحياة
ّ
بتشوهات قد
يفيد معها العالج،
وقد ال يفيد؛
فيعيش حياة
صعبة

والثلث الباف يمكنهم أن
يعيشوا حياة مقبولة؛
مع وجود بعض الخلل
ف تكوينهم

أهم المراجع

 أحكام النوازل ف اإلنجاب لمحمد المدحج
 أحكام اإلجهاض إلبراهيم محمد رحيم
 أحكام الهندسة الور ّ
اثية لسعد الشويرخ
 اإلنجاب الصناع لمحمد زهرة
 حقائق عن اإلجهاض لبثينة منصور
 مشكلة اإلجهاض لمحمد عىل البار
ّ
الش ّ
 الجديد ف الفتاوى ر
النسائية والعقم ألحمد الجابري  فتاوى اللجنة الدائمة
عية لألمراض
 موسوعة الحمل والوالدة ألحالم القواسمة
ّ
الفقهية ألمراض النساء والوالدة د .أسماء بنت عبد الرحمن الرشيد
 األحكام



القسم األول :معرض النوازل الفقهية

احلكم الشرعي لتقنية املايكروبليدنج يف احلاجبني
إعداد الطالبة :خلود عينوسة إشراف :أ.د أفنان تلمساني
جامعة أم القرى -كلية الشريعة -قسم الدراسات اإلسالميّة

أهم النتائج

املقدّمة
تعترب تقنية املايكروبليدنج من التقنيات اجلديدة اليت تُستخدم لعالج تشوّه
احلاجبني ،وجتميلهما ،وهذه التقنية :هي فن ملء فراغات الحاجبين أو
إعادة بناء شكلهما ،عن طريق تجريح جلد الحاجبين -بشكل
سطحي -وإدخال اللّون المرغوب أسفله ،على شكل شعرات ،مرسومة
بطريقة الـ  3Dبأداة يدويّة ،لتظهر شعرة شعرةُ ،محاكية للحقيقة ،فيظهر
الحاجبان بشكل
طبيعي .وهلا عدّة مسمّيات مثل :الماكياج ال ّدائم ،أو
ّ
مستحضرات التجميل ال ّدائمة (،)Permanent cosmetics
مايكروستروكنج (.)microstroking

أسباب التّرجيح

اخلطّة

اجلمع بني
األدلة الصحيحة

تصور
األول :في ُّ
احتوى البحث على ثالثة مباحث :المبحث ّ
النّازلة؛ وفيه تمهيد وعشرة مطالب تناولت :تعريفها ،ومصطلحاتها،
ونشأتها ،وأدواتها ،وخطواتها العمليّة ،وموانع استخدامها ،ومقارنتها
بالوشم ،وأسبابها ،وفوائدها ،وسلبيّاتهاّ .أما المبحث الثّاني :فقد
تناول الحديث عن تأصيل النّازلة وتكييفها الفقهي .والمبحث
الثّالث :تناول الحديث عن تنزيل النّازلة وبيان حكمها الشرعي.

املنهج
اتّبعت المنهج االستقرائي واالستقصائي والتحليلي والوصفي،
واعتمدت في ذلك على المقابلة ،والمالحظة ،وسؤال ومراسلة
أهل الخبرة من خبراء وأطباء التجميل ،والعلماء الشرعيين ،بع ّدة
وسائل مختلفة.



املغين ،البنقدامة.
فتح الباري،البن حجر
العسقالني.
نيل األوطار،للشوكاني.

أقدّم شُكري لكلّ اجلهات اخلارجيّة والدّاخليّة

اليت خدمت البحث :شركة فيربوز ،مجعية عضوية
املهنيني ملستحضرات التجميل الدائمة ،موقع
جوابكم .املراكز الطبيّة باملدينة املنورة :مركز
د.وفاء الطبّي ،متمُّالً يف :د.شيماء غنيم ،مركز معن
الطبّي ،متمثالً يف :د.سهى حوّام ،عيادات بيتا الطبّيّة،
متمثّلة يف :د.هناء ربيع .خبريات التجميل :مها
العلي ،ليلى املساوي ،ندى مالك جليدان.

التيسر ورفع
احلرج عن
احلاالت
الضرورية،
كمرضى السرطان
مثالً

وجود البديل
املشروعة للحاالت
الغري ضروريّة،
كمن ترغب يف
تكثيف حاجبيها
مثالً

التّوصيات


أهم املراجع والشكر والتقدير

مل�صق احلكم ال�رشعي لتقنية امليكروبليدنيج يف احلاجبني

المحرم ،لذا
أ ّن تقنية المايكروبليدنج ما هي إال صورة من صور الوشم
ّ
فالراجح -واهلل أعلم -في حكمها الشرعي :تحريم تقنية
ّ
المحرم ،ويُستثنى من التّحريم حالة
المايكروبليدنج كونها من الوشم
ّ
المفتي.
الضرورة ،كالمداواة أو إزالة العيب ،وهذه الضرورة يُح ّددها ُ




المختصة،
أن تتم متابعة خدمات هذه التقنية من الجهات الرسميّة
ّ
السالمة واألمان في تقديمها للعمالء.
وتطبيق قوانين تراعي أمر ّ
قصر خدماتها على المراكز الطبيّة فقط ،لما تحويه هذه المراكز من
خبرة أكبر في التعقيم وأمور النّظافة.
تثقيف النّاس بكيفيّة التعامل مع الخدمات واختيار اآلمن منها.
محاسبة من يُفتي بشرع اهلل دون أدنى علم أو تخصص ،وينشر
للعامة.
ذلك ّ

وزارة الصّحة،
هيئة الغذاء
والدواء .وكل من
تفاعل مع االستفتاء
العام سواء يف
تويرت عن طريق
اهلاشتاق ،أو
الواتس ،أو تطبيق
آسك.

مراكز ومواقع اإلفتاء :مركز
البحوث والدراسات اإلسالمية
واإلفتاء باململكة العربية
السعودية ،مكتب االفتاء باحلرم
املكي ،دائرة االفتاء األردنية،
دار االفتاء املصرية ،دار االفتاء
يف دولة اإلمارات ،موقع سؤال
وجواب ،موقع اإلسالم ،إسالم
تودي ،طريق االسالم.

الشيخ الفاضل د.مصطفى
خمدوم .د.ماجد طولة.
مكاتب :احلرم املكّي،
وجامعة أم القرى ،وجامعة
طيبة ،والعاملني فيها.
والشّكر موصول لكل من
ت عن
ساعدني وإن غفل ُ
امسه.



حكم انجراحة انتجميهية نألنف
إششاف :أ.د أفٕبْ ثٕذ ِؾّذ رٍّسبًٔ
إػذاد اٌطبٌجخٔ :غبػ ثٕذ شب٘ش اٌؼزٍجً

انمقذمة

مل�صق حكم اجلراحة التجميلية للأنف

رؼزجش ػٍٍّبد اٌزغًٍّ ِٓ أوضش إٌٛاصي أٍّ٘خ
فً اٌؼصش اٌؾذٌش  ،السٍّب ِغ وضشح أزشبس٘ب
ٚلٍخ رىبٌٍفٙب ثشىً ٔسجً ػٍى ثؼط أػعبء
اٌغسذ ٌٚ ،ؼً األٔف ِٓ أوضش أعضاء اٌغسذ رأصٍشا
ػٍى اٌغّبي .

ويقصذ بجراحة األنف انتجميهية :
إعشاء غجً عشاؽً ٌٙذف ٌزؾسٍٓ ِظٙش أٚ
ٚظٍفخ األٔف ،أِ ٚؼبٌغخ ػٍت خٍمً أ ٚغبسا .

انمنهج
سأٌذ ِٓ األٍّ٘خ أْ أٚظؼ ؽىُ إعشاء ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغشاؽبد
ؽال ٚؽشِخ ِغ ثٍبْ اٌذٚافغ ٌإللجبي ػٍى ٘زا إٌٛع ِٕٙبِ ،زجؼخ
فً رٌه إٌّٙظ االسزمشائً صُ اٌٛصفً صُ االسزٕجبغًٚ ،وبْ
٘ذفً ِٓ ٘زٖ اٌذساسخ فعال ػٓ ثٍبْ ؽىّٙب ٚاٌذٚافغ اٌذاػٍخ
إٌٍٙب ،ثٍبْ األظشاس ٚإٌّبفغ إٌبرغخ ػٕٙبٚ،اسزٕجبغ اٌمٛاػذ
ٚاٌعٛاثػ اٌزً ٌّىٓ رطجٍمٙب ػٍى ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغشاؽخ.

انخطة
قسم انبحث إنى أربعة مباحث وهي مراحم دراسة اننازنة
انمبحث األول ٌٚ :ؾٛي اٌزؼشٌف ثّفشداد اٌجؾش.
انمبحث انثاني  :رٕبٌٚذ فٍٗ ؽمٍمخ اٌغشاؽخ اٌزغٍٍٍّخ ٚاألٌفبظ راد اٌصٍخ ثٙب
ٚأٔٛاػٙب
انمبحث انثانث ٚ :رؼشظذ فٍٗ ٌزبسٌخ اٌغشاؽخ اٌزغٍٍٍّخ ٚدٚافؼٙب ٚظٛاثػ
إعشائٙب ِٓ إٌبؽٍخ اٌطجٍخ
انمبحث انرابع  :رٕبٌٚذ فٍٗ ؽىُ إعشاء اٌغشاؽخ اٌزغٍٍٍّخ ٌألٔف ٌذٚافغ ظشٚسٌخ
أ ٚؽبعٍخ ( ٌّؼبٌغخ اٌؼٍٛة ٚاٌزش٘ٛبد اٌخٍمٍخ ،أِ ٚؼبٌغخ األظشاس اٌّزشرجخ
ػٍى اٌؾٛادس )ٚ ،ؽىُ عشاؽخ األٔف اٌزؾسٍٍٕخ ألغشاض رغٍٍٍّخ ثؾزٗ.

أهم اننتائج
 اتفق انفقهاء ػٍى ِششٚػٍخ إعشاء اٌؼٍٍّبد اٌغشاؽٍخ إلصاٌخ اٌؼٍٛة اٌخٍمٍخ
فً األٔف اٌزً رى ْٛسججب فً إٌؾبق اٌعشس اٌؾسً أ ٚإٌفسً ٌإلٔسبْ  ،وّب ارفمٛا
ػٍى ِششٚػٍخ إعشاء اٌؼٍٍّبد اٌغشاؽٍخ إلصاٌخ اٌؼٍٛة اٌطبسئخ فً األٔف؛ ألٔٗ
ٌزفك ِغ لٛاػذ اٌششٌؼخ ِٓ ٔفً اٌؾشط ٚدفغ اٌّشمخ ٚإصاٌخ اٌعشس.
 واختهفىا فً إعشاء اٌؼٍٍّبد اٌزغٍٍٍّخ ٌٍزؾسٍٓ ٚاٌزغًٍّ ٚاٌضٌٕخ؛ ٚسجت
اخزالفٌ ً٘ ُٙؼذ رٌه رغٍٍشا ٌخٍك هللا أ ٚال ٌؼذ؟ ٚاٌمٛي اٌشاعؼ ٛ٘ :اٌمٛي ثبٌزؾشٌُ
.

ٕ٘ بن ػذح أسجبة دػذ إٌى اٌٍغٛء إٌى عشاؽخ األٔف ٚاٌزً ِٓ أثشص٘ب :رؾسٍٓ ٍ٘ئخ
اٌٛعٗ ،إصاٌخ آصبس اٌؾٛادس اٌطبسئخ اٌّشٚسٌخ ،إصاٌخ اٌزش٘ٛبد اٌخٍمٍخ.

انتىصيات
ٌ غت رٛافش ظٛاثػ ششػٍخ فً اٌؼٍٍّبد اٌغشاؽٍخ اٌطجٍخ ؽزى رى ْٛعبئضح ششػب.
أوال :رطجٍك ششع هللا رؼبٌى ٚاٌٛلٛف ػٕذ ؽذٚدٖ فً وبفخ
االِٛس،خبصخ فٍّب ٌزؼٍك ثبٌغشاؽبد اٌزغٍٍٍّخ،إر ٌغت ٚظغ
اٌمٛاػذ ٚسٓ اٌمٛأٍٓ اٌزً رٕظُ اعشاء ٘زٖ اٌغشاؽبد ،ثؾٍش ال
ٌسّؼ ثئعشاء اٌغشاؽبد اٌزً ٌضجذ رؾشٌّٙبِ ،غ أٍّ٘خ ٚظغ
سلبثخ خبصخ ػٍى اٌؼٍبداد ٚاٌّشاوض اٌخبصخ.
ثانيا :إػذاد األثؾبس ٚاٌذساسبد اٌفمٍٙخ فً اٌّغبالد اٌطجٍخ
اٌّسزغذح ٚاٌزؼبِ ْٚغ اٌّغبِغ ٚاٌٍٙئبد اٌفمٍٙخ ٚاٌطجٍخ ٌزٕظٍُ
اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد ؽٛي ٘زٖ اٌّٛظٛػبد.
ثانثا :رٕظٍُ اٌّؾبظشاد ٚاٌٍمبءاد اٌزضمٍفٍخ ٌٍّغزّغ فٍّب ٌزؼٍك
ثبٌمعبٌب اٌطجٍخ ٚأؽىبِٙب اٌفمٍٙخ.



انمراجع
 اٌغشاؽخ اٌزغٍٍٍّخ ػشض غجً ٚدساسخ فمٍٙخ ِفصٍخ د.صبٌؼ اٌفٛصاْ–
داس اٌزذِشٌخ  -اٌسؼٛدٌخ٘1429 -ـ.َ2008/
 أؽىبَ اٌغشاؽخ اٌطجٍخ ٚاَصبس اٌّزشرجخ ػٍٍٙب دِ.ؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌّخزبس
اٌشٕمٍطًِ -ىزجخ اٌصؾبثخ  -عذح غ َ-2وزجخ اٌصؾبثخ٘ 1415-ـ.َ1994/
 أؽىبَ عشاؽخ اٌزغًٍّ فً اٌفمٗ اإلسالًِ دِ .ؾّذ ػضّبْ ِ ،ىزجخ
اٌفالػ_اٌىٌٛذ،غ االٌٚى.َ1989-1409
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عمليات تجميل األسنان التحسينية
من منظور فقهي
إعداد الباحثة  :ثناء بنت عبداهلل علي جابر
إشراف :أ.د أفنان بنت محمد تلمساني

مع التقدم العلمي واالنفتاح الحضاري ظهر ما يُعرف
بعمليات التجميل ،وأصبح الكثير من ال ّناس يقصدون
مراكز وعيادات التجميل بصورة كبيرة جداً والفتة
للنظر؛ رغبة منهم في التجميل والتحسين وربما كان
ذلك بال لضرورة أو حاجة وإنما مجرد رغبة في
المحاكاة والتقليد.
ولذا مع اإلقبال الواسع على تلك العمليات برزت
الحاجة إلى دراستها وتوضيحها وبيان حكمها في
الشرع ،ورأيت االقتصار في هذا البحث على العمليات
الخاصة بتجميل األسنان من الناحية التحسينية فقط فال
تشمل الضرورية أو الحاجية.
وال شك أنّ هذه القضية هي إحدى القضايا المعاصرة
التي عمَّت بها البلوى والحاجة ماسّة لبيان أحكامها
ولم أرَ من أفردها ببحث خاص ،بل جل ّ ما وجدته كان
ضمن أبحاث تتكلم عن أحكام عمليات التجميل بصفة
عامة وتتناول تجميل األسنان في مثانيها.

1ـ بيان الحكم الشرعي لعمليات
تجميل األسنان التحسينية من خالل
تصورها وتكييفها ثم تنزيل الحكم
الشرعي عليها.
2ـ توضيح الضوابط والقواعد
الفقهية العامة التي يمكن تطبيقها
على ما يستجد من عمليات تجميلية
في األسنان خاصة وأنَّ هذا المجال
في تقدم وتجدد.

المنهج العام هو
الوصفي التحليلي .
أما المنهج التفصيلي
فاتبعت فيه الدراسة
الفقهية المقارنة من
خالل استقراء وعرض
آراء الفقهاء والمجامع
الفقهية وتحرير محل
النزاع فيها.

خطة البحث
التمهيد :عن حقيقة تجميل األسنان ،ونشأة وتاريخ
عمليات تجميل األسنان ودوافع نشأتها.
المطلب األول :تصور مسألة ( عمليات تجميل األسنان
التحسينية) « حقيقتها وأشهر أنواعها».
المطلب الثاني :التأصيل والتكييف الفقهي للمسألة.
المطلب الثالث :التطبيق وتنزيل الحكم الشرعي
المطلب الرابع :القول الراجح في حكم عمليات تجميل
األسنان التحسينية.

أهم المراجع

مل�صق عمليات جتميل الأ�سنان التح�سينية من منظور �رشعي

مشكلة البحث

أهداف البحث

منهج البحث

نتائج البحث
عمليات تجميل األسنان التحسينية بأنواعها مباحة إال في حاالت فإنها
تعد محرمة وذلك على النحو التالي:
أوالً :إذا كانت عملية تجميل األسنان مشتملة على التفليج أو البرد
كالفينير أو بعض أنواع التقويم إذا اشتملت على برد األسنان وتغيير
صورتها األصلية للنهي الصريح عن التفليج والبرد الوارد في األدلة.
ثانيا ً :إذا خالفت الضوابط المستنبطة والمتفق عليها بين الفقهاء ومن
أهمها أال يثبت أنّ فيها ضرراً يلحق صاحبها وإن كان بعيد المدى ولذا
من المهم أن يكون الطبيب الذي ينصح بها ثقة وأمينا ً.

التوصيات
أوالً :تثقيف أطباء األسنان بما يتعلق بتجميل األسنان من الناحية
الشرعية حتى ال ينساقوا وراء الكسب المادي دون التحقق من
الحكم الشرعي.
ثانيا ً :الحرص على عقد المحاضرات التوعوية بالشراكة مع الجهات
الطبية إلبراز أحكام هذه الممارسات للعامة .

.1أحكام تجميل النساء في الشريعة اإلسالمية ،ازدهار بنت محمود مدني ،الرياض :دار الفضيلة
.2أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها  ،محمد بن محمد المختار الشنقيطي ،جدة :مكتبة الصحابة
.3الفقه الطبي ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية.
.4بعض األحكام الفقهية المتعلقة بطبيب األسنان ومريضه ،عادل بن مبارك المطيرات ،الموسوعة الطبية
الفقهية ،دار النفائس

للتواصل

thanaa115@hotmail.com



ر
ر
النفس وأثره يف حكم العمليات
الضر
ي
ّ
التجميلية التحسينية
إعداد :جميلة الثمال
ي ر
تلمسان
رإشاف :أ.د :أفنان
ي

مل�صق ال�رضر النف�سي و�أثره يف حكم عمليات التجميل التح�سينية

المقدمة
الضر النفس من الجوانب الت ر
يعتب ر
كب الحديث حولها
ر
ي
ي
ر
تجب اجراء العمليات التجميلية ،حاولت
الت
المبرات
ويعدها البعض من ر
ي
ر
النفس الحاصل
من خالل هذا البحث اإلجابة عىل تساؤل :هل الضر
ي
ر
ر
تجب اجراء عمليات
الت
للشخص ر
يعتب من الضوريات أو الحاجيات ي
التجميل؟

الخ ٌ
طة

احتوى البحث على ثالثة مباحث:المبحث األول :في تصور
النازلة ؛وفيه تمهيد وخمسة مطالب تناولت:تعريف الضرر
والعمليات التجميلية ،وعالقة الضرر النفسي بالضرر المادي
والمعنوي ،وتاريخ نشأة العمليات التجميلية ،وأسباب
إنتشارها،ودوافع العمليات التجميلية التحسينية ،وفصلت القول
في مرض اضطراب التشوه الجسدي الذي قد يدفع إلجراء
العمليات التجميلية ،تناولت تعريفه ،مصطلحاته ،األعراض
،األسباب  ،المضاعفات،أسباب االنتشار ،العالج.أما المبحث
الثاني :فقد تناول الحديث عن تأصيل النازلة وتكييفها الفقهي .
والمبحث الثالث:تناول الحديث عن تنزيل الحكم الشرعي على
النازلة.

المنهج

اتبعت المنهج االستقرائي والتحليلي والوصفي واعتمدت في ذلك
على البحث والمراسلة للمتخصصين الشرعيين والمتخصصين في
الجانب النفسي بعدة وسائل مختلفة.

تم عمل استبيان لمعرفة نسبة انتشار مرض اضطراب
ر
التشوه الجسدي وظهرت نسبة االنتشار كما يف
كالتال:
التال ،ونتيجة االستبيان
ي
االستبيان ي
 3-0العينة بحالة جيدة
 8-4العينة لديها قلق وبحاجة للقراءة حول هذا
المرض.
 14-9العينة من شبه المؤكد أنها ر
تعان من هذا المرض.
ي
 20-15العينة بالفعل لديها حالة شديدة من اضطراب
تشوه الجسم .
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
35.1%

30.1%

20.0%
10.0%

24.3%

0.0%
من  0الى 3

10.5%

من  4الى 8
من  9الى 14

أهم النتائج
اضطراب التشوه الجسدي هو انشغال غب
ر
طبيع بعيب أو عيوب وهمية يف الجسم ،أو
ي
ًّ ر
تضخيم لعيب بسيط جدا يف الجسم.
األعراض (معرفية ،انفعالية ،سلوكية)
المعرفية :تشوه األفكار عن الجسد.
الجزن
الكىل أو
االنفعالية :التكوين
ي
االنفعال ي
ي
تجاه الجسد أو بعض مكوناته.
السلوكية :التضفات الظاهرة تجاه الجسد
نتيجة لألفكار واالنفعاالت السلبية.

العالج:
النفس.
 -1جلسات اإلرشاد
ي
الطت.
-2
ي
الدوان ر ي
ّ
التجميلية التحسينية:
حكم العمليات
اتفق الفقهاء عىل حرمة العمليات
الت يقصد منها
التجميلية التحسينية
التجمل المحض أو دفع ي ر
الضر المتوهم
الذي يشعر به اإلنسان وال يؤيده عليه
المتخصصون 0
كما ذهب علماء النفس عىل عدم اعتبار
ر
النفس مسوغ إلجراء العمليات
الضر
ي
التجميلية .

الشكر والمراجع:
❖ أشكر كلية ر
العلم
البحث
الشيعة وعمادة
ي
بجامعة أم القرى.
تلمسان.
❖ أ.د .أفنان
ي
❖ د .سمية بنت عزت رشف.
الثمال.
❖ االستشاري بندر عابد
ي
أبرز المراجع:
❖ أحكام الجراحة الطبية واآلثار ر
المتتبة عليها،
الشنقيط.
محمد بن محمد
ي
❖ الجراحة التجميلية ،د .صالح بن محمد الفوزان.

من  15الى 20

تنفيذ :بسمة الصبان ،زينب
حبيب هللا
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القسم األول :معرض النوازل الفقهية

عمل المراة في المحاماة

إعداد الباحثة  :نرجس عطية الزهراني إشراف  :ا.د .افنان محمد تلمساني

المقدمة
مهنة المحاماة مهنة قديمة قدم التاريخ اإلنساني  ,وقد مرت بعدد من
المراحل حتى استقرت على ما تعرف به اليوم بما يلي :
• تعريف المحاماة :مرافعة شخص مختص عن غيره أمام جهة مختصة،
بطلب أو دفع حق معلوم فيهما ،فيما تجوز فيه النيابة ،وبذل المشورة ,
بعوض معلوم. .
• المصطلحات الفقهية المشابهة لمصطلح المحاماة:
النيابة
الوكالة
الوكالة بالخصومة

• المحاماة حركة جسمية مستمرة يواكبها ترافع على القدمين لساعات ,
• المحاماة إحساس وانفعال حاد
• المحاماة تستلزم نزاال من محامي الخصم في ساحة الصراع القضائي
• المقدرة الخطابية تهبط في المستوى عن نظيرها لدى الرجل .
األسباب الخلقية في كثير من األقضية الجنائية المنافية لآلداب ال يسمح
حياء المرأة من الترافع فيها .
بواعث اختيار الموكل لمحامية بدال من محامي يغلب عليها االستلطاف
والرغبة من االستفادة من تأثيرها الخاص على القاضي .
اختالء المحامية بالعميل في المؤسسة العقابية لتحضير الدفاع أمر غير
مستحب من وجهة النظر الخلقية والدينية . .

مل�صق عمل املر�أة يف املحاماة

• تاريخ نشأة المحاماة ،ومدى مشاركة المرأة فيها.
مع أن مهنة المحاماة بدأت مع بداية البشرية إال أنها مختصة بأعمال
الرجال عدا ما ُذكر في حضارة القدماء المصريين فقد كان لها مشاركات
في أحوال استثنائية ،فمما تذكرة الوثائق التاريخية أن المحاماة ظهرت
منذ:
تاريخ شرائع وادي الرافدين
تاريخ القدماء المصريين
تاريخ اإلغريق
تاريخ الرومان
تاريخ الدول الغربية في العصور الوسطى
تاريخ العرب قبل اإلسالم

دراسة تهتم بمدى تأثير الجنس في
أداء مهمة المحاماة

نسبة اإلقبال على المرأة المحامية.

10%
8%
6%
4%

الطريقة واإلجراءات
اتبعت المنهج االستقرائي الجزئي  ,والمنهج التحليلي ؛ ليمكنني ذلك من استنباط
الحكم المناسب لمشاركة المرأة في عمل المحاماة
تتبعت بعض الدراسات الميدانية التي تهتم بنفس الموضوع على المستوى العالمي
بدون تحديد بلد بعينة من عدة نواحي
 :أوال :من حيث تأثير المرأة على مجرى القضية .
ثانيا  :من حيث إقبال الناس سواء كانوا رجال أو نساء على اإلقبال على المرأة
المحامية .
ثالثا :مدى مناسبتها لسيكلوجية المرأة .

2%
0%
مصر %9

لبنان
عمود2

عمود1

أمريكا %4

سلسلة 1

•

أهم التوصيات.
النتائج

الراجح
القول بالتفصيل:
1إن كان في المجال التنظيمي (االستشارات القانونية وصياغة العقودوإعداد مذكرات الدعوى أو االعتراض)
فالحكم :اإلباحة؛ ألن األصل اإلباحة ،وقد خال في غالبه من المحاذير
الشرعية.
2إن كان في المجال العملي ( المرافعات(فالحكم :اإلباحة ،بشرط المرافعة عن بنات جنسها؛ لما قد يحل من
إشكال انفراد الرجل بالمرأة واطالعه على أسرارها ال سيما إن كانت
القضية من المشاكل األسرية ،وأمن الفتنة ،ومراعاة الضوابط الشرعية
في الحجاب ،وعدم الخلوة ،وعدم االضرار بحق الزوج واألوالد إن كانت
ذات زوج وأوالد.
• أسباب الترجيح.
1.اعتبار حال المرأة و الظروف واألحوال المحيطة بها في هذه
المهنة.
2.اعتبار واقع المهنة بنظر أهل االختصاص من ناحيتين:
علماء القانون  :بما خلصت إليه دراساتهم المسحية من تأثير المرأة
المحامية على مجرى القضية بالسلب –حسب الدراسة-
علماء الشريعة  :بما خلصت إليه دراساتهم الشرعية  ,من حفظ
وصيانة المرأة

•توفير بيئة مناسبة للمرأة المسلمة للقيام بأعمالها في المجال التنظيمي في المحاماة
تتمكن معها للقيام بما يجب عليها على أتم وجه..
•االستفادة باستعدادات المرأة وسماتها وخصائصها بالنسبة لنوع معين من األقضية
خاصة المتعلقة باألحوال الشخصية واألحداث. .
•عدم الزج بالمرأة في مجاالت ال تتوافق مع ما فطرت عليه  ,وما أُلزمت به من
أحكام شريعتنا الغراء .

أهم المراجع .

المحاماة في الفقه اإلسالمي ,د .بندر اليحيى.
المحاماة وحقوق اإلنسان في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي ,ماجد الحافي.
الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية  ,عبدهللا آل خنين .
والية المرأة لألعمال المتعلقة بالقضاء عبد الرحمن الهذيل .



ﻣﺎ ّﺩﻳﺎﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋ ّﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ :ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﺘﻴﱯ
ﺇﺷﺮﺍﻑ :ﺃ.ﺩ .ﺃﻓﻨﺎﻥ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ
ﻗﺴﻢ ّ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻔﻘﻪ

ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
مل�صق ماديات اجلرائم اجلنائية و�أثرها يف الإثبات

ﺗﺸﻬﺪ اﻷﻟﻔ ّﻴﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ ﺗﻄ ّﻮ ًرا ﻫﺎﺋﻼً ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟ ﱢﺘﻘﻨ ّﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻗﺪ أدّى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل إﱃ ﺗﻘﺪّم أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﺮميﺔ
ووﺳﺎﺋﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ،ﻣام اﺳﺘﻮﺟﺐ زﻳﺎدة اﻟﺒﺤﺚ واﻟ ّﺘﺤﺮي ﻋﻦ أ ّي ﺧﻴﻂ ﻗﺪ ﻳُﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳّﺔ اﳌﺠﺮم ،ﻟﺘﺄﺧﺬ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﺠﺮاﻫﺎ ،ﻓﻤﻬام
"ﻛﻞ ﺟﺮميﺔ ﺗﺤﻤﻞ
زادت ﻣﻬﺎرة اﳌﺠﺮﻣني ﻹﺧﻔﺎء ﻫﻮ ّﻳﺎﺗﻬﻢ؛ وﻣﻬام ﻋﻼ ﻣﺴﺘﻮى دﻗﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ اﻹﺟﺮاﻣ ّﻴﺔ؛ إﻻ أﻧﻪ ﻛام ُﻳﻘﺎلّ :
ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﺎ ُﻳﺪل ﻋﲆ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ".
وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﺴﻤﻪ اﻷول أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮ ّﻳﺔ اﳌﺠﺮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﱰﻛﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﳌﺎ ّد ّﻳﺔ ﰲ ﻣﴪح اﻟﺠﺮميﺔ،
اﻟﺼﻮيت؛ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻼب اﻟﺒﻮﻟﻴﺴ ّﻴﺔ " ،وأﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ
وﺗﺸﻤﻞ" :ﺑﺼامت اﻷﺻﺎﺑﻊ؛ آﺛﺎر اﻷﻗﺪام؛ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻮراﺛ ّﻴﺔ؛ اﻟ ّﺘﺼﻮﻳﺮ؛ اﻟ ّﺘﺴﺠﻴﻞ ّ
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮص وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻀﺎﻫﺎة ﳌﺎدّﻳﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋ ّﻴﺔ ﰲ اﻹﺛﺒﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺜّﺎين ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟ ّﺘﻜﻴﻴﻒ
ّ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ، واﻟ ّﺘﺨﺮﻳﺞ ﻋﲆ اﻟﻔﺮوع واﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟ ّﻨﺒﻮﻳّﺔ اﳌﻄﻬﺮة واﻹﺟامع ،وآﺛﺎر ّ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺎﻟﻚ :ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ و ّ
اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ّﻴﺔ.
اﻟﻔﻘﻬ ّﻴﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ّ

ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺘﺒﻊ

ﻫﻞ ُميﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺼﺪق وﺻﺤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﻮص اﻵﺛﺎر اﳌﺎ ّدﻳّﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻣﻀﺎﻫﺎﺗﻬﺎ؟
ﻫﻞ اﺳﺘﻌامل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳّﺔ اﳌﺠﺮم ﻳُﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن؟ وﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻌ ٍﺪ ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻳّﺎت اﻟﺸﺨﺼ ّﻴﺔ؟
ﻫﻞ ُميﻜﻦ اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮص وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻀﺎﻫﺎة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ إﺛﺒﺎت
رﺋﻴﺴ ّﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻹﻗﺮار أو اﻟﺸّ ﻬﻮد ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘ ّﺮرة ﴍ ًﻋﺎ؟

اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮايئ اﻟ ّﺘﺤﻠﻴ ّﲇ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﲆ اﳌﻨﻬﺞ
ّ
وﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻬ ّﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ،واﻟﺪّ راﺳﺎت اﳌﻌﺎﴏة ﰲ
ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺠﻨﺎ ّيئ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺳﻤ ّﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟ ّﺘﻨﻔﻴﺬﻳّﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻨﻈﻮرة ﰲ
ّ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
اﳌﺤﺎﻛﻢ ّ

ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗُﻌﺪ ﺑﺼامت اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﱰﻛﻬﺎ اﳌﺠﺮم ﺧﻠﻔﻪ؛ ﻷﻧﻪ
ﻻ ميﻜﻦ أن ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ذات اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻟﺸﺨﺼني.
ﻻ ﺗُﻌﺪ آﺛﺎر اﻷﻗﺪام دﻟﻴﻼً ﻛﺎﻓ ًﻴﺎ؛ ﻻﺣﺘامل وﺟﻮد ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺛﺮ ﰲ
اﳌﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﺠﺮميﺔ ،وﻟﻌﺪم وﺿﻮح اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻊ ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻘﺪم.
ﻻ ﻳُﻌﺪ وﺟﻮد أﺛﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮميﺔ دﻟﻴﻼً ﻗﺎﻃ ًﻌﺎ
ﻋﲆ أﻧﻪ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻬﺎ؛ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﺠﺎين اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ
اﻵﺛﺎر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮيء وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﴪح اﻟﺠﺮميﺔ ﻟﺘﻠﺤﻘﻪ اﻟﺘﻬﻤﺔ،
وذﻟﻚ ﻧﻈ ًﺮا ﻟﻄﻮل ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي وﺛﺒﺎﺗﻪ.
اﻟﻮﺛﻮق مبﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ؛ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴري واﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻻ ميﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺘﻌﺮف اﻟﻜﻠﺐ اﻟﺒﻮﻟﻴﴘ ﻋﲆ اﳌﺠﺮم؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻬام ُد ﱢرب
و ُﻋﻠّﻢ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻟﺠﻮع أو اﻟﺘﻌﺐ.
ﺗﻘﻒ ﻣﴩوﻋﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺠﺮم ﻋﻨﺪ ﺣﺪّ ﻋﺪم
اﳌﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮد اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ اﻹﺳﻼم.



اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﴏون ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮص ﻟﻶﺛﺎر اﳌﺎدﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻨﺪًا ﻟﻠﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ؛ وﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻫﻞ ﺳﻨﺪﻫﺎ
ُﻳﻮﺻﻞ إﱃ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺮرة ﴍ ًﻋﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص واﻟﺤﺪود ،أم أﻧﻬﺎ
وميﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻳﺠﺎب
ﺷﺒﻬﺔ ﺗُﺴﻘﻂ اﻟﻘﺼﺎص واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺪّﻳﺔ ُ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ.
اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮص ﻟﻶﺛﺎر اﳌﺎدﻳﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎيئ ،وميﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﰲ إﻳﺠﺎب اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺤامﻳﺔ ﺣﻖ اﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﺪرة ﴍ ًﻋﺎ
ﻋﻠﻴﻪ؛ إﻻ مبﺎ أﺛﺒﺘﻪ اﻟﺸﺎرع اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم
ﻓﻮات ﺣﻖ اﳌﺪﻋﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻋﲆ
اﳌﺘﻬﻢ إذا ﻗﻮﻳﺖ اﻟﺘﻬﻤﺔ.

ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

القس ــم الثاين

�صور املعر�ض وانطباعات زائريه
الفصل األول :صور زيارة المعرض من قيادات كلية الشريعة،
وعمادة البحث العلمي ،وأعضاء هيئة التدريس والطالب من
قسم البنين.
الفصل الثاني :صور وأركان معرض النوازل الفقهية
الفصل الثالث :قالوا عن المعرض

الف�صل الأول

صور زيارة املعرض
من قيادات كلية ال�شريعة ،وعمادة البحث
العلمي ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
من ق�سم البنني



القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





الف�صل الثاين

صور وأركان معرض النوازل الفقهية



القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه





الف�صل الثالث

قالوا عن املعرض



كلمة معايل الشيخ األستاذ الدكتور
محمد العقال
مدير اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة سابقا

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة معايل الشيخ الدكتور
محمد الخزيم
نائب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام





كلمة فضيلة الشيخ الدكتور
رائد العصيمي
وكيل كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة فضيلة الشيخ الدكتور
خالد الجريسي
رئيس قسم الرشيعة





كلمة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
محمد الصواط
مدير مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بعامدة البحث العلمي

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
محمد الثمالي
عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة أم القرى





كلمة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
عبد اهلل بن صالح الزير
أستاذ الفقه بكلية الرشيعة واألنظمة بجامعة الطائف

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة فضيلة الشيخ
عطية بن إبراهيم الزهراني
رئيس هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر بجدة سابقا





كلمة سعادة األستاذ الدكتور
إحسان بن صالح المعتاز
عميد كلية إدارة األعامل أستاذ املحاسبة بجامعة أم القرى

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
خالد بن صالح الزير
عميد كلية الرشيعة واألنظمة بجامعة الطائف سابقا





كلمة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
هشام بن صالح الزير
أستاذ الفقه بكلية الرشيعة واألنظمة بجامعة الطائف

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة فضيلة الشيخ الدكتور
فيصل المعلم
عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة أم القرى





كلمة فضيلة الشيخ الدكتور
جميل اللويحق
أستاذ الفقه املساعد بكلية الرشيعة واألنظمة جامعة الطائف

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة سعادة الدكتور
علي بن حسين العيدروس




كلمة سعادة األستاذ
معيض الثقفي
إدارة تعليم مكة وحمرر يف صحيفة املدينة

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة سعادة النقيب
إبراهيم الخالدي
القوات اجلوية امللكية السعودية





كلمة فضيلة الشيخ األستاذ
حسين البلوشي
باحث بمرحلة الدكتوراه بكلية الرشيعة جامعة أم القرى

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة سعادة األستاذ
سعيد الصاعدي
مدير مركز املهاجرات النسائي واملرشف عىل مكتب صناع
احلياة لإلستشارات الرتبوية والتعليمية





كلمة سعادة الدكتورة
وفاء فراش
عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة وعميدة عامدة الدراسات
اجلامعية للطالبات بجامعة أم القرى سابقا

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة سعادة الدكتورة
غادة العقال
أستاذ الفقه املساعد بجامعة أم القرى





كلمة سعادة الدكتورة
عائشة الزهراني
نائبة األقسام العلمية بكلية احلقوق بجامعة طيبة

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات زائريه

كلمة سعادة الدكتورة
أميرة اللقماني
أستاذ امليكروبيولوجي بالكلية اجلامعية بأضم





كلمة سعادة الدكتورة
سناء حلواني
وكيلة رئيس قسم احلسبة باملعهد العايل لألمر باملعروف
بجامعة أم القرى

م ـ ــالح ـ ـ ـ ــق التقري ـ ـ ـ ـ ــر
�أوال :ا�ستبانة ا�ستطالع �آراء زوار معر�ض النوازل الفقهية
ثانيا :نتائج ا�ستبانة ا�ستطالع �آراء زوار معر�ض النوازل الفقهية
ثالثا :ا�ستبانة تقييم دورة النوازل الفقهية مراحل ومهارات
رابعا :نتائج ا�ستبانة تقييم دورة النوازل الفقهية مراحل ومهارات

املشاركون يف تقييم املعرض
اإلمجايل

473

عدد المشاركين يف التقييم
املستوى األكاديمي

أستاذ

العدد

9

أستاذ مشارك

7

محاضر

02

34

أستاذ مساعد

4

معيد

طالبة دراسات عليا

66

زائرة

34

487

طالبة بكالوريس

التخصصات

العلوم الشرعية

العدد

444

العلوم الطبيعية و الطبية

44

لم يحدد

5

04

العلوم اإلنسانية

اجلنس

ذكر

أنثى

لم يحدد



العدد

44

462
4

مالحــــق التقريــــــر

حمور التقووم

ساهم المعرض يف إثراء حراك البحث العلمي بجامعة

أم القرى

ساهم المعرض يف إثراء معلوماتك يف موضوع النوازل

الفقهوة.

الدعاية واإلعالن عن المعرض وفعالواته المصاحبة

قوية ومشوقة.

المعرض جديد يف فكرته وطريقة عرضه وغور مسبوق

يف طرحه.

موافق
جدا

293
299
224

موافق

67
64
101

حمايد

8
7
28

غري
موافق

1
0
14

غري
موافق
اطالقا

4
4
6

267

75

24

3

5

زمان ومكان المعرض مناسبان.

227

89

29

21

7

مستوى الخدمات التنظوموة بالمعرض مناسبة.

235

104

23

6

5

المادة العلموة يف المعرض واضحة ومبسطة ،تحقق

الهدف من إقامة المعرض.

التصاموم الخاصة بالنوازل الفقهوة يف المعرض مشوقة

يف الفكرة والمحتوى.

الفعالوات المصاحبة للمعرض متوائمة ومناسبة.

306

53

6

4

4

299

57

7

3

5

258

92

16

3

4

إقامة مثل هذه المعارض يساهم بدرجة كبورة يف ىشر

العلم الشرعي بطريقة تتناسب مع رغبات الجول

وتطلعاته وطريقة تفكوره.

فكرة المعرض والفعالوات المصاحبة له تتوافق مع رؤية

المملكة .2030

324
253

41
74

2
37

2
4

5
5
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7
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53

306
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57

299

5 3 7

92

258

16
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إقامة مثل هذه
الفعاليات
ساهم المعرض في ساهم المعرض في الدعاية واإلعالن المعرض جديد في زمان ومكان مستوى الخدمات المادة العلمية في التصاميم الخاصة
المعارض يساهم
المصاحبة
المعرض واضحة بالنوازل الفقهية
التنظيمية
فكرته وطريقة المعرض مناسبان.
إثراء حراك البحث إثراء معلوماتك في عن المعرض
في المعرض للمعرض متوائمة بدرجة كبيرة في
بالمعرض مناسبة .ومبسطة ،تحقق
عرضه وغير
وفعالياته
العلمي بجامعة أم موضوع النوازل
نشر العلم الشرعي
ومناسبة.
الهدف من إقامة مشوقة في الفكرة
المصاحبة قوية مسبوق في طرحه.
الفقهية.
القرى
بطريقة تتناسب مع
والمحتوى.
المعرض.
ومشوقة.
رغبات الجيل
وتطلعاته وطريقة
تفكيره.

67

293

299

غير موافق اطالقا

غير موافق

محايد

موافق

موافق جدا

تقووم معرض النوازل الفقهوة

37

5 4

فكرة المعرض
والفعاليات
المصاحبة له
تتوافق مع رؤية
المملكة .2030

74

253
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مستوى رضا دروة
«النوازل الفقهية مراحل ومهارات»
تم تطبيق استبانة الرضا عن مستوى الدورة التدريبية وهي «النوازل الفقهية

مراحل ومهارات» وقد تكونت االستبانة من  28فقرة توزعت على خمسة محاور
أساسية ،المحور األول يقيس جودة الربنامج التدريبي و كل ما يتعلق بأهداف الدورة
ومحتواها و ما ُعرض فيها من معلومات ،أما المحور الثاين فقد ُخصص لتقييم المدرب،

والمحور الثالث لتقييم الوسائل التقنية المستخدمة يف عرض الدورة ،والمحور الرابع
يقيس جودة مكان انعقاد الدورات ،أما المحور الخامس فيقيس جودة التنظيم للدورات
التدريبية المقدمة من وقت اإلعالن عنها و حتى انعقادها.

وقد أظهرت نتائج تحليل االستبانات أن مستوى رضا المتدربات العام جاء

مرتفعًا يف الدورة ،وقد كانت مالحظات الحاضرات تنصب حول تكرار الدورات
المنعقدة بصورة دورية ويف مواعيد مختلفة حتى يتسنى للجميع االستفادة منها وذلك

ألهميتها البالغة .وكما طالبت الكثير منهن بتكثيف الدورات التطبيقية و إتاحة الفرصة
للتطبيق العملي على ما يتم عرضه من معلومات يف الدورات.



وتوضح األشكال التالية نسب رضا الحاضرات عن الدورة المنعقدة:
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C
الحمد هلل وحده أنعم فأتم وأجزل فأكرم ،لك الحمد ربنا حمدا ال ينفد أوله وال

ينقطع آخره ،والصالة والسالم على هادي الربية ،ومعلم البشرية نبينا محمد وعلى آله

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فهذه خاتمة تقريرنا عن الفعالية الرائدة والمبتكرة ( معرض النوازل الفقهية )

والتي أقيمت يف رحاب جامعة أم القرى بشطر الطالبات يف الزاهر ،وقد حرصنا يف

تقريرنا هذا أن نقدم للقارئ الكريم صورة متكاملة عن المعرض وفكرته وأهدافه،
ومراحل تنفيذه ،والجهات المساهمة فيه ،ونتطلع أن يكون فيما طرحناه الفائدة

والمتعة ،ونشكر كل من ساهم يف إعداد هذا التقرير وإخراجه بصورته النهائية ،ونسأل
اهلل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا للرب والتقوى ،وآخر دعوانا أن الحمد

هلل رب العالمين.

معد التقرير
مركز بحوث الدرا�سات الإ�سالمية بعمادة البحث العلمي
ق�سم ال�رشيعة بكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية



