تقرير معرض النوازل الفقهية الثاني
المقــام فــي رحــاب جامعــة أم القــرى فــي الفتــرة
مــن 1440 /7/ 7-4هـ

تم إعداد هذا التقرير وتصميمه وإخراجه بالتعاون بين:
قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بشطر الطالبات
وبرنامج هاجر التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام
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ا الكلمات االفتتاحية:
1.كلمة المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام.
2.كلمة فضيلة عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
3.كلمة فضيلة رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة.
4.كلمة سعادة وكيلة رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة.
5.كلمة سعادة المشرفة العامة على المعرض.
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كلمة فضيلة المشرف على
مشروع تعظيم البلد الحرام

الم ّ
تعلقـ ِـة بالنــوازل الفقهيــة فــي
ـن العلميـ ِـة ُ
الديــن بتبســيط نتــاج أبحاثِهـ ّ
الحمــد للــه الــذي وفــق العالِ َمــات بالفقــه فــي ّ
المتّ قيــن الذيــن قــال اللــه – تعالــى  -فيهــم َ .. { :ف َلـ ْـو َل نَ َفـ َـر ِمــن
بيئــة البلــد األميــن  ،لبلــوغ مراتــب التّ حقيــق فــي طريــق ُ
ون }
ـن َولِ ُينـ ِـذ ُروا َق ْو َم ُهـ ْـم ِإ َذا َر َج ُعــوا ِإ َل ْي ِهـ ْـم َل َع َّل ُهـ ْـم َي ْحـ َـذ ُر َ
ك ُِّل ِف ْر َقـ ٍـة ِّمنْ ُهـ ْـم َطائِ َفـ ٌـة ِّل َيتَ َف َّق ُهــوا ِفــي ِّ
الديـ ِ
به ً
خليل الرحمن ّ
الدين.
ين القائل َ :من ُي ِرد الله ِ
والسالم على
والصالةُ
هه في ّ
خيرا ُي َف ِّق ُ
معلم ّ
ّ
الد ِ
ِ

ّ
إال بشــكر الفقهيــات المكّيــات
أن أثنّ ــي
ـيءٍ } ّ
بالشــكر بعــد شــكر { َر َّب َٰهـ ِـذهِ ْال َب ْلـ َـدةِ َّالـ ِـذي َح َّر َم َهــا َو َلـ ُـه ك ُُّل َشـ ْ
ال أســتطيع ّ
المبــاركات ّالالتــي اختـ ْـر َن بحــوث النّ ــوازل الفقهيــة فــي البيئــة المك ّّيــة والنّ ــوازل الفقهيــة فــي مناســك الحــج والعمــرة

ـن ّ
ـن
ـن ّ :
وتبس ــيط عرضه ــا م ــن خ ــال الرؤي ــة البصري ــة
ـن نعم ـ ًـة وبهج ـ ًـة  ،فأنتُ ـ ّ
الل ـ ُـه وزادك ـ ّ
نض َر ُك ـ َّ
الجمالي ــة  ،وأق ــول له ـ ّ
ّ
للفقيهــات ِق ْب َلـ ًـة .

ـتنباط لتحقيــق المنــاط ،الــذي هــو طريــق ّ
فروعـ ُـه فقــد
وإن تباينــت
ِ
ـن َم َلكـ َـة االسـ
ُ
الثــراء الفقهــي – ْ
ـبحان الــذي أعطاكـ َّ
وسـ َ

يتحقــق للفقيــه ُمــراد ّ
ُ
الشــارع الحكيــم مــن الحكــم
ّ
إال ثمرتــان بهمــا
أصولـ ُـه  -؛ فاالسـ
توافقــت
ـتنباط واالجتهــاد مــا همــا ّ
ُ

ّ
ّ
المطــردة والنّ ــوازل المتجـ ّـددة .
ـت إليـ ِـه األحــداث
للمكلــف الــذي أحوجـ ْ
الشــرعي
ّ

وصــل إلــى معرفــة أحــكام النّ وازل والمســتجدات
ـكان وقــدرةِ
ِ
إن صــاح أحــكام الشـ
فقهائهــا علــى التّ ّ
ّ
ـان ومـ ٍ
ـريعة لــكل زمـ ٍ
ِ

شـ ً
المصيب واألجــر الواحد
ض َمنُ ـ ُـه
ـرعا منــذ انقطــاع الوحــي تَ ْ
مؤسسـ ُـة االجتهــاد ذات األجريــن للفقيــه النّ وازلــي المجتهــد ُ
ّ

أن مجتمعهــا
المخطــئ ؛ وإن لــم يكــن ُمنطلــق هــذه المؤسســة ومنبتهــا هــي مكــة بحكــم ّ
للفقيــه النّ وازلــي المجتهــد ُ
مدنيتهــم وحضارتهــم  ،وبحكم كثــرة أحكامها
ـل اجتماعهــم األكبــر وقيــام
ـي  ،وأنّ هــا مثابــة المســلمين ومحـ ّ
ّ
مجتمـ ٌـع معرفـ ٌّ
الركــن الخامــس ذي النّ ــوازل
وتعظيـ ِـم بيئتهــا التــي هــي
الديــن وبقــاء العالــم  ،وبحكــم ارتبــاط ّ
محميــة ّربانيــة باقيــة لبقــاء ّ
ّ

الربانيــة
الكثيــرة
أن ثمـ َـة بيئــة صالحــة أحســن مــن مكــة لتكــون منطلقـ ًـا دائمـ ًـا لهــذه المؤسســة َّ
والدائمــة بهــا  ،فــا أرى َّ
ّ
تســتلهم منهــا كافــة الحواضــر اإلســامية عمقهــا وأصالتها.

ـتجد مــن
إن مــن أعظــم أغــراض فقــه النــوازل فــي البيئــة
المكيــة وأحــكام الحــج والعمــرة اليــوم تبييــن الحكــم فيمــا اسـ ّ
ّ
ّ

أحــوال النّ ــاس المرتبــط بدينِ هــم  ،وتيســير أحــكام ّ
ـن
ـاء لعهــد اللــه فــي التّ يســير { َو َم َاج َعـ َ
ـل َع َل ْي ُكـ ْـم ِفــي ِّ
الشــريعة وفـ ً
الديـ ِ
ـاء ألمــر خليــل الرحمــن محمــد صلــى اللــه
ـن َحـ َـر ٍج ِّم َّلـ َـة َأ ِبي ُكـ ْـم ِإ ْب َر ِ
المدافعــة وفـ ً
اهيـ َـم } وتحقيــق منــاط قاعــدة البنــاء قبــل ُ
ِمـ ْ
خصصية
ـق بالتّ يســير والتســديد والتّ بشــير  ،وتبنّ ــي الفقيــه النّ وازلــي األبحــاث المعرفيــة التّ
عليــه وســلم فــي تبييــن الحـ ِّ
ّ

جامع
ـي
والتنظيمــات الحديثــة والمصالــح المرســلة ممــا ال يخالــف وال يتخالــف مــع القواعــد واألصــول تحت ســقف علمـ ٍّ
ٍ
ـراد فيــه لــرأي فقيـ ٍـه دون حوكمـ ٍـة كمــا هــو الحــال فــي هــذا المعــرض فــي نســختِ ِه الثانيــة الــذي تبنّ ــاه – مشـ ً
ـكورا –
ال انفـ َ
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ّ
قســم الشــريعة ّ
مظلــة جامعتنــا األم فــي أم القــرى.
والدراســات اإلســامية تحــت
بكليــة الشــريعة ّ

لقــد الحظنــا – ونحــن نتجـ ّـول بعقولنــا قبــل أجســادنا بيــن ردهــات المعــرض – فــي مخرجــات ومنتجــات هــذا المعــرض

شـ ً
ؤص ــل علي ــه حك ــم النّ ازل ــة الفقهي ــة ،حت ــى غ ــدت
الم ّ
روح المقاص ــد الش ــرعية ف ــي عل ــم أص ــول الفق ــه ُ
ـيئا م ــن نف ــخ ِ
العليــا التــي ذكرهــا
تلــك اللوحــات
الفنيــة والرســومات التقريبيــة والمقتنيــات التّ وضيحيــة وكأنّ هــا تحكــي تلــك المقاصــد ُ
ّ

الجوينــي والغزالــي واســتفاض فيهــا الشــاطبي فــي موافقاتــهْ ،
كالم ابــن تيميــة والعــزّ ابــن
ـعرتنا بالقـ ّـرب مــن
َ
وأشـ َ

عبدالس ــام والقراف ــي واب ــن دقي ــق العي ــد وأضرابه ــم مط ـ ً
ـورا ف ــي الق ــرن الح ــادي والعش ــرين.

حس ــنَ ًة فمع ــرض الن ــوازل الفقهي ــة -
وإنّ ــي – وعش ـ ٌ
ـن طريق ـ ًـا واضح ـ ًـا وس ــنّ يتُ َّن س ــنّ ًة َ
خطيتُ ـ َّ
ـن أن ّ
ـرات غي ــري – ألهنّ ئ ُك ـ َّ

قصـ ِـه
وجــه بذلــك معالــي أ.د .عبداللــه بافيــل عنــد ّ
مرتيــن ليبقــى مفتوحـ ًـا – كمــا ّ
ـف قــد ُفتــح ّ
فــي جامعتنــا الغـ ّـراء  -ملـ ٌ

شــريط االفتتــاح للمعــرض  ، -وأرجــو اللــه تعالــى أن ُيضيــف صفحـ ًـة فاعلـ ًـة فــي نقــل الموضــوع مــن مرحلــة الكتابــات
ّ
قليديــة إلــى مرحلــة المعارض التفاعليــة بــأدوات التّ قنية الحديثة
والرســومات التّ قريبيــة مــن خــال المعــارض التّ
ّ
وحيــة ّ
الل ّ

ُ
المكرمــة تحــت
وحيثمــا ُو ِجـ َـد االحتيــاج بمكــة
ض فــي ردهــات وباحــات المســجد الحــرام وفــروع الــوزارات
والمتنقلــة لِ ُي ْعـ َـر َ
ّ
ّ

مظلــة جامعــة أم القــرى المباركــة.

ولربانهــا معالــي األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن عمــر بافيــل ،وشـ ً
شـ ً
ـكرا لفضيلــة
ـكرا – مــن القلــب – لجامعتنــا العريقــة ّ

عميــد كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية د .رائــد بــن خلــف العصيمــي ،وشـ ً
ـكرا لرئيــس قســم الشــريعة د .خالــد بــن
عيــد الجريســي ،ولوكيلــة القســم د .إيمــان بنــت ســالم قبــوس ،وشـ ً
ـكرا ألســتاذ الفقــه بكليــة الشــريعة أ.د .أفنــان بنــت
محمــد تلمســاني ،وشـ ً
وم ْخ ِرجــي هــذا المعــرض المتظافريــن مــن مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام وعلــى
لمنجــزي ُ
ـكرا ُ

رأســهم قســم هاجــر النّ ســائي وإدارة البحــوث وإدارة اإلنتــاج اإلعالمــي .

ّ
ّ
وسلم على نبينا محمد وآله
وصلى الله

د .طالل بن محمد أبو النّ ور
المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام
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كلمة فضيلة عميد كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية

الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،أما بعد،،،
فــإن دور الجامعــات وكلياتهــا العلميــة وأقســامها األكاديميــة ال ينحصــر داخــل أســوارها وال قاعاتهــا ،وإنمــا هي مشــاعل
مــن نــور تضــيء للســالكين طريقهــم ،وتضع للمجتمعات دليلهــم القائم على العلــوم والمعــارف ،واألخــاق والمبادئ.
وإن ديننــا وشــريعتنا تحثنــا علــى طلــب العلــم وتحصيلــه ،ونشــره وتســهيله ،وال زالــت كليــة الشــريعة منــذ تأسيســها
تتبنــى األفــكار الرائــدة ،والمبــادرات النافعــة التــي تســاهم فــي نشــر العلــم وتبســيطه ،وتعميــم نفعــه وتيســيره ،كيف
ال وه ــي كلي ــة الوط ــن األول ــى ،والمحض ــن األول ال ــذي تخ ــرج من ــه ط ــاب الش ــريعة وطالبات ــه ف ــي جمي ــع المراح ــل
الدراســية ابتــداء مــن البكالوريــوس ومــرورا بالماجســتير وانتهــاء بالدكتــوراه.
ويأت ــي تبن ــي الكلي ــة لمع ــرض الن ــوازل الفقهي ــة ف ــي نس ــخته الثاني ــة؛ ليؤك ــد ح ــرص الكلي ــة ومنس ــوبيها عل ــى نش ــر
العلــم الشــرعي ال ســيما فــي قضايــا األمــة المعاصــرة ،وتلبيــة تطلعــات أبنائهــا فــي نشــر العلــم الشــرعي بطريقــة
موجــزة ومختصــرة ،ومشــوقة ومؤصلــة؛ لتــؤدي دورهــا فــي خدمــة العلــم وأهلــه تحقيقــا لرســالتها المتمثلة فــي خدمة
المجتم ــع م ــن خ ــال تأهي ــل الك ــوادر ف ــي تخص ــص الفق ــه ،وبن ــاء الش ــراكات العلمي ــة م ــع الجه ــات المختلف ــة ،والت ــي
تمثلــت فــي هــذا المعــرض بمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام الــذي يســعى للرقــي بالمجتمــع المكــي؛ ليكــون مجتمعــا
معرفيــا معظمــا للديــن ومتفقهــا فــي أحكامــه وممتثــا لهــا .
والكليــة إذ تقــدم هــذا التقريــر الــذي يوضــح جهــودا بذلــت ،ومنتجــات معرفيــة نشــرت ،فإنهــا تشــكر اللــه علــى فضلــه
وتوفيقــه ،وتشــكر كل يــد راعيــة لهــذا الملتقــى العلمــي البهــي ،فالشــكر لمعالــي مديــر الجامعــة أ.د .عبــد اللــه بــن عمــر
بافيــل الــذى رعــى المعــرض وافتتحــه ،والشــكر لمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام وعلــى رأســه فضيلــة المشــرف العــام
علــى المشــروع د .طــال بــن محمــد أبــو النــور الــذي كان شــريكا فاعــا وداعمــا لمبــادرة طالبــات مرحلــة الدكتــوراه فــي
تخص ــص الفق ــه م ــن خ ــال تنفي ــذ المع ــرض وتصميم ــه ،والش ــكر لفضيل ــة رئي ــس قس ــم الش ــريعة د .خال ــد ب ــن عي ــد
الجريســي ووكيلتــه ســعادة د.إيمــان بنــت ســالم قبــوس مــن شــجعا وحفــزا ودعمــا مبــادرة طالبــات القســم  ،والشــكر
لســعادة أ.د أفنــان بنــت محمــد تلمســاني أســتاذة مــادة قضايــا فقهية معاصــرة وطالباتها النجيبات على هــذه التظاهرة
العلميــة التــي تميــزت فــي محتواهــا ،وأبهــرت فــي إخراجهــا.
وأســأل اللــه أن نــرى مزيــدا مــن التألــق والتميــز مــن أعضاءنــا وعضواتنــا وطالبنــا وطالباتنــا لخدمــة الديــن والمجتمــع ،وآخر
دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبياء والمرســلين
كتبه وحرره
د .رائد بن خلف العصيمي
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الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،أما بعد،،،
ال نج ــد ش ــيئا يوف ــي ه ــذا الجم ــال ويعب ــر عن ــه ح ــق التعبي ــر ،ولذل ــك نكتف ــي بتدوي ــن كلم ــة ش ــكر ل ــكل م ــن س ــاهم
فيــه ورعــاه ،بــدءا بأســتاذة المــادة الفاضلــة األســتاذة الدكتــورة /أفنــان بنــت محمــد تلمســاني وطالباتهــا المبدعــات
ـن ف ــي عرض ــه ،ولق ــد س ــرنا وأس ــعدنا ه ــذا التأل ــق للفق ــه
اللوات ــي أبهج ــن الحض ــور بجم ــال م ــا قم ــن ب ــه وأحس ـ ّ
وأهل ــه ،حي ــث أظه ــروا حيات ــه للن ــاس ،فالفق ــه ح ــي يحت ــاج ألحي ــاء يظهرون ــه ،وال ينبغ ــي لفقي ــه أن يقب ــع بي ــن كتب ــه
منع ــزال ع ــن واقع ــه ،فش ــكرا لك ــن ث ــم ش ــكرا.
كم ــا أش ــكر كل م ــن س ــاهم ف ــي ه ــذا الجم ــال بدع ــم أو تنفي ــذ وف ــي مقدمته ــم معال ــي مدي ــر جامعتن ــا الفاض ــل
األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه بــن عمــر بافيــل علــى رعايتــه الكريمــة لهــذا المنشــط العلمــي الراقــي ،وفضيلــة عميدنــا
المب ــدع الدكت ــور رائ ــد ب ــن خل ــف العصيم ــي ال ــذي رع ــى ودع ــم ه ــذا المع ــرض من ــذ أول س ــنة يق ــام فيه ــا لم ــا كان
وكيــا لكليــة الشــريعة ،كمــا أشــكر مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام والمشــرف العــام عليــه فضيلــة الشــيخ طــال بــن
محم ــد أب ــو الن ــور عل ــى دع ــم إب ــداع الطالب ــات المكي ــات وإب ــراز جهوده ــن م ــن خ ــال المس ــاهمة ف ــي تحكي ــم عم ــل
الطالب ــات وإخراج ــه ف ــي تصامي ــم إبداعي ــة ،وال يمك ــن لبنان ــي أن يرتف ــع دون أن أدون كلم ــة ش ــكر مس ــتحقة بح ــق
لس ــعادة وكيل ــة قس ــم الش ــريعة الدكت ــورة إيم ــان بن ــت س ــالم قب ــوس عل ــى تبنيه ــا ل ــكل فك ــرة مبدع ــة لعض ــوات
القس ــم وطالبات ــه ،،فأس ــأل الل ــه أن يجزيه ــا ع ــن القس ــم ومنس ــوباته خي ــر الج ــزاء
من به وتفضل ونصلي ونسلم على خيرته من خلقه
وختاما نشكر الله ونحمده على ما ّ

الدكتور /خالد بن عيد الجريسي
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ً
ً
ذكـــــــرا
نـسـتــلــــذ بــــه
ُّ
حـمـــــدا
الحمـــــد
لـــك
َ
ُ

ً
بشـــكرك دائـمــــــا
َ
مــقــرونـــــا
الحمـــــد
لـــك
َ
ُ

ثـــنــــاء وال شــــكـــــــرا
كـــنــت ال أحــصـــي
ُ
وإن
ً

الحمد في األخرى
الحمد في األولى لك
لك
َ
ُ
ُ

الحمد لله ذي الجود واإلحسان ..والصالة والسالم على النبي المصطفى العدنان ..وآله وصحبه أجمعين..
وبعد
ـن بــه مــن تيســير هــذا المعــرض
فإنــي فــي افتتاحيــة هــذا التقريــر أتوجــه بالثنــاء علــى رب العــزة والجــال ،علــى مــا مـ َّ
ـاد بيض ــاء ،ونفوس ــا تزخ ـ ُـر بالتفان ــي
المب ــارك ( مع ــرض الن ــوازل الفقهي ــة) لعام ــه الثان ــي ،وأحم ــده ألن س ـ ّـخر لن ــا أي ـ ٍ
وطيــب العطــاء ،ظلــت تعمــل بــروح ســامية ،وهمــة عاليــة ،ليزهـ َـو هــذا المعــرض بحلتــه الجديــدة ..ويبقــى متألقــا
ببصماتــه الفريــدة..
ـكرا ث ــم ش ـ ً
ـكرا لقي ــادة جامعتن ــا المبارك ــة وكليتن ــا العريق ــة وقس ــمنا الحبي ــب ،وش ـ ً
فش ـ ً
ـكرا لمنس ــوبات قس ــمنا م ــن
عض ــوات وطالب ــات عل ــى جهوده ــم المبارك ــة ف ــي إخ ــراج ه ــذا المع ــرض ف ــي أبه ــى حل ــة وأجم ــل ص ــورة ،كم ــا ال
ننســى أن نشــكر مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام الــذي مــا فتــىء يتبنــى المبــادرات التــي تســاهم فــي تعظيــم مكــة
ومكانته ــا ف ــي القل ــوب،،
وختام ــا أس ــأل المول ــى ع ــز وج ــل أن يج ــزي بالخي ــرات والب ــركات أصح ــاب الجه ــود الظاه ــرة والخفي ــة ،وأن يكل ــل ه ــذا
أعوام ــا عدي ــدة..
وييس ــر إقامت ــه
الطي ــب والنف ــع المب ــارك،
المع ــرض بالنج ــاح والقب ــول واألث ــر
ً
ّ
ّ
والله ولي التوفيق...
د .إيمان بنت سالم صالح قبوس
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الحمد لله والصالة والسالم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله
أما بعد،،،
ف ــإن عل ــم الفق ــه م ــن أش ــرف العل ــوم؛ ألن العل ــوم الش ــرعية تتف ــاوت م ــن حي ــث ش ــرفها بالرج ــوع إل ــى مق ــدار م ــا
يســتفاد منهــا فــي العمــل مــن جانــب اإلنســان ذلــك أن المقصــود بالشــرع هــو المكلــف الــذي اســتخلف علــى هــذه
األرض ،وبالتالــي ينبغــي أن يكــون الفقــه المرتبــط مباشــرة بالمكلــف هــو المحــور الــذي تــدور عليــه العلــوم األخــرى.
وأشــرف العلــوم علــم الفقــه؛ ألنــه علــم ازدوج فيــه العقــل والســمع ،واصطحــب فيــه الــرأي والشــرع ،ولهــذا فقــد
وفــر اللــه دواعــي الخلــق علــى طلبــه لشــرفه وعظيــم قــدره ،وكان العلمــاء بــه مــن أرفــع العلمــاء مكانــا وأجلهــم شــأنا
وأكثرهــم أتباعــا وأعوانــا.
وعلــم الفقــه أقــرب العلــوم الشــرعية إلــى حيــاة المكلــف ،وعقــل الفقيــه مســدد بالوحــي ال يســرح بــه إال بقــدر مــا
يس ــمح ب ــه النق ــل ،فالفق ــه ه ــو ثم ــرة جمي ــع عل ــوم الش ــرع فه ــو الثم ــرة الحاصل ــة بمعرف ــة أح ــكام الل ــه تعال ــى ف ــي
أفعــال المكلفيــن.
ولمــا كان علــم الفقــه بهــذه المنزلــة كان لزامــا علــى أهلــه بذلــه وتبســيطه وتقريبــه للنــاس بمــا يتناســب مــع عصرهــم
وواقعه ــم ،ال س ــيما ف ــي وقائ ــع زمانه ــم ومس ــتجداته ،ل ــذا ج ــاءت فك ــرة مع ــرض الن ــوازل الفقهي ــة كمس ــاهمة
مجتمعي ــة م ــن منس ــوبات قس ــم الش ــريعة تعن ــى بنش ــر المع ــارف العلمي ــة ف ــي مج ــال الن ــوازل الفقهي ــة ،ف ــي
ظ ــل كلي ــة عريق ــة عرف ــت بتبنيه ــا للمب ــادرات العلمي ــة والملتقي ــات الثري ــة كلي ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــامية،
وبتعــاون مثمــر مــع مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام ،ذلــك الصــرح الــذي تبنــى منــذ إنشــائه هدفــا اســتراتيجيا يســعى
لغــرس قيــم التعظيــم فــي المجتمــع المكــي والوافديــن إليــه ،فكانــت هــذه الشــراكة المباركــة والتــي أثمــرت هــذا
المع ــرض الرائ ــد ف ــي موضوع ــه وطريق ــة طرح ــه.
وإذا نقــدم للقــارئ الكريــم هــذا التقريــر عــن معــرض النــوازل الفقهيــة الثانــي حاويــا أهدافــه وآليــات تنفيــذه ونوازلــه
ومنتجات ــه المعرفي ــة والمس ــاهمين في ــه نش ــكر كل م ــن س ــاهم معن ــا ف ــي إنجاح ــه ،وعل ــى رأس ــهم معال ــي مدي ــر
جامع ــة أم الق ــرى األس ــتاذ الدكت ــور عب ــد الل ــه ب ــن عم ــر بافي ــل ال ــذي الزال يحتف ــي من ــذ تعيين ــه كقائ ــد مب ــارك له ــذا
الص ــرح العلم ــي الكبي ــر ب ــكل مب ــادرة علمي ــة ثري ــة م ــن خ ــال دعم ــه ومتابعت ــه وتش ــجيعه ،فنش ــكر ل ــه حس ــن إدارت ــه
وعظي ــم مس ــاندته.
كم ــا نش ــكر فضيل ــة عمي ــد كلي ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــامية الدكت ــور رائ ــد ب ــن خل ــف العصيم ــي ال ــذي رع ــى
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المعــرض منــذ أن كان بــذرة فــي غرســه  -فــي نســخته األولــى -والزال ملهمــا لمنســوبي كليتــه ببــذل المزيــد مــن
الجه ــد واإلب ــداع ف ــي نش ــر العل ــم الش ــرعي قائم ــا عل ــى ذل ــك كل ــه بدعم ــه ومتابعت ــه.
كمــا نشــكر فضيلــة المشــرف العــام علــى مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام الدكتــور طــال بــن محمــد أبــو النــور الــذي
أكرمن ــا بتبن ــي المع ــرض والمس ــاهمة ف ــي دعم ــه م ــن خ ــال كادر المش ــروع العلم ــي والفن ــي ،ليك ــون ص ــورة م ــن
صــور تعظيــم هــذه البقعــة المباركــة واألرض المقدســة.
وال ننس ــى أن نش ــكر رئي ــس قس ــم الش ــريعة فضيل ــة الدكت ــور خال ــد ب ــن عي ــد الجريس ــي ووكيل ــة قس ــم الش ــريعة
س ــعادة الدكت ــورة إيم ــان بن ــت س ــالم قب ــوس عل ــى تحفيزه ــم ألخواته ــم طالب ــات الدراس ــات العلي ــا ف ــي تخص ــص
الفق ــه وعنايته ــم بالمع ــرض وأدق تفاصيل ــه.
ولعــل أكثــر مــن يتعيــن علينــا شــكرهم المشــاركات فــي معــرض النــوازل الفقهيــة مــن الباحثــات مــن عضــوات هيئــة
التدريــس وطالبــات الدراســات العليــا فــي مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه والذيــن كان لهــم الــدور األكبــر فــي إنجــاح
المعــرض مــن خــال المحتــوى العلمــي الــذي قدمــوه والنــوازل الفقهيــة التــي أثــروا بهــا المعــرض.
وال أنس ــى ش ــكر أخوات ــي وزميالت ــي م ــن عض ــوات هيئ ــة التدري ــس بقس ــم الش ــريعة الذي ــن ش ــاركوا ف ــي لج ــان
المع ــرض المختلف ــة وكان له ــم ال ــدور األب ــرز ف ــي تنظيم ــه وحس ــن إخراج ــه ،وبناتن ــا الموهوب ــات الالت ــي أظه ــرن
حماس ــا قوي ــا ف ــي ش ــرح أركان المع ــرض ل ــزواره ومرتادي ــه حت ــى أعط ــوا إنطباع ــا جمي ــا ع ــن المع ــرض والقائمي ــن
علي ــه.
وفــي الختــام أشــكر اللــه وأحمــده علــى مــا مــن بــه وتفضــل وأســأله أن يتقبــل هــذا العمــل وســائر أعمالنــا خالصــة
لوجهــه ومبتغــى فيهــا فضلــه ،وأن يبــارك فيهــا وينفــع ،وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العلميــن والصــاة والســام
علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

أ.د .أفنان بنت محمد عبد المجيد تلمساني
أستاذ الفقه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
ووكيلة مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بعمادة البحث العلمي
ومديرة قسم البحث العلمي ببرنامج هاجر التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام
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أسماء المشاركات في معرض النوازل الفقهية الثاني والفعاليات

المصاحبة له.

•قائمة أسماء المشاركات بأركان في معرض النوازل الفقهية الثاني
الرقم

االسم

1

الدكتورة :أميرة بنت علي الصاعدي

2

الدكتورة :إيمان بنت سالم صالح قبوس

3

الدكتورة :نادية بنت هاشم اللحياني

4

األستاذة :أسماء بنت صالح عبد العزيز العامر

5

األستاذة :جميلة بنت عادل سعد فته

6

األستاذة :حسنة بنت سعيد القرني

7

األستاذة :حنيفة بنت موسى غنبو

8

األستاذة :خلود بنت عبد الرحمن عينوسة

9

األستاذة :رحيال بنت محمد حسين

10

األستاذة :ريام بنت عبدالحي نذير نذير

11

األستاذة :سعيدة بنت خليل الرحمن أختر

12

األستاذة :شذا بنت محمد الخزيم

13

األستاذة  :فاطمة بنت رشاد الجاوي

14

األستاذة :فاطمة بنت عبد الله علي العمري

15

األستاذة :فاطمة بنت يوسف عيسى أبو سعدة

16

األستاذة :منال بنت خرصان حسن يعال

17

األستاذة :منيرة بنت سالمة سليمان الهلولي العطوي

18

األستاذة :نوال بنت الدرزي جدعان المطيري

11

قائمة المحتويات

المحتوى

الصفحة

القسم األول :معرض النوازل الفقهية الثاني ويتضمن:
الفصل األول :نبذة عن معرض النوازل الفقهية الثاني:

15 - 13

أوال :نبذة عن المعرض وفكرته وأركانه.
ً
ثانيا ً :الهدف من المعرض.

15

ً
ثالثا :مراحل العمل في معرض النوازل الفقهية الثاني والفعاليات المصاحبة له.

17 - 15

رابعا :فعاليات مصاحبة لمعرض النوازل الفقهية ( الندوة العلمية).

25 - 17

الفصل الثاني :مواد المعرض المعرفية:
أوال :تصاميم إنفوجرافيك أركان معرض النوازل الفقهية.
ً

12

73 - 26

ً
ثانيا :الدليل المختصر المصور لتقريب بعض الفتاوى.

74

ً
ثالثا :القائمة القرائية لمعرض النوازل الفقهية الثاني.

74

ً
رابعا :كتيب التطبيقات الذكية فيما يخص الحج والعمرة.

75

القسم الثاني :صور المعرض وانطباعات الزائرين:

76

الفصل األول :صور افتتاح معالي مدير الجامعة بحضور عميد كلية الشريعة ،وفضيلة
المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام.

76

الفصل الثاني :صور وأركان معرض النوازل الفقهية.

79 - 77

الفصل الثالث :قالوا عن المعرض.

83 - 80

نتائج استبانة تقييم المعرض والفعاليات المصاحبة له.

85 - 84

القسم األول
الفصل األول :نبذة عن معرض النوازل الفقهية الثاني وفكرته وأركانه:
أوال :نبذة عن المعرض وفكرته وأركانه:
ً
ممــا ال شــك فيــه أن تســهيل العلــوم وتنزيلهــا للواقــع وتقريبهــا لألذهــان بصــورة مشــوقة مواكبــة
للعصــر؛ مــن أهــم متطلبــات الحضــارة والرقــي واالزدهــار باألمــة علمــا وعمــا ،فكيــف إذا كانــت هــذه
العلوم متعلقة بالشريعة اإلسالمية التي هي قوام حياة المرء وبها صالح دينه ودنياه وأخراه.
انطالقــا مــن ذلــك فقــد أقامــت جامعــة أم القــرى ممثلــة بقســم الشــريعة فــي كليــة الشــريعة
والدراســات اإلســامية بالتعــاون مــع برنامــج هاجــر بمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام معرضـ ًـا للنــوازل
الفقهية للعام الثاني على التوالي .
واكتســى المعــرض فــي عامــه الثانــي حلـ ًـة جديــدةً  ،وإطاللــة فريــدة ،ممــا جعله يســتقطب عــددا كبيرا
مــن الــزوار والزائــرات علــى مــدار أربعــة أيــام ،مــن الرابــع وحتــى الســابع مــن رجــب عــام  1440للهجــرة
النبويــة ،وقــد تــم افتتــاح المعــرض مــن قبــل مديــر الجامعــة معالي األســتاذ الدكتــور /عبد اللــه بن عمر
بافيــل وذلــك فــي يــوم اإلثنيــن أول أيــام المعــرض ،يرافقــه فضيلــة المشــرف العــام علــى مشــروع
تعظيــم البلــد الحــرام الدكتــور طــال بــن محمــد أبــو النــور ،وفضيلــة عميــد كليــة الشــريعة والدراســات
اإلســامية الدكتــور رائــد بــن خلــف العصيمــي ،وجمــع غفيــر من أعضــاء هيئة التدريــس وطالب جامعة
أم القرى.
وقــد حــوى المعــرض عــددا مــن النــوازل الفقهيــة فــي أبــواب مختلفــة مــن الفقــه تناولهــا بالدراســة
والبحــث بعــض عضــوات هيئــة التدريــس فــي التخصصــات الشــرعية ،ومجموعــة مــن طالبــات مرحلــة
ـتهن مجموعــة مــن النــوازل التي تشــتد الحاجة
الدكتــوراه فــي تخصــص الفقــه ،وقــد تناولــن فــي دراسـ ّ
لمعرفــة حكمهــا الشــرعي لكثــرة تفشــيها وانتشــارها ،خاصــة تلــك التــي تتعلــق بنــوازل اســتجدت فــي
الحــرم المكــي ،أو اســتجدت فــي منســكي الحــج والعمــرة .كمــا كان من ضمن فعاليــات المعرض ندوة
النوازل الفقهية ،والتي عقدت جلساتها على مدى يومين.
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أما عن منتجات المعرض المعرفية فقد تمثلت في التالي:
تصوره ــا
•تصامي ــم إنفوجرافي ــك لع ــدد  25نازل ــة فقهي ــة ،تضمن ــت :ملخص ـ ًـا للنازل ــة م ــن خ ــال:
ّ
والتعري ــف بمفرداته ــا ،تكييفه ــا الفقه ــي ،تنزي ــل الحك ــم الش ــرعي عليه ــا ،ترجي ــح الباحث ــة ف ــي
المسألة ،وقد تمثلت عناوين النوازل في الموضوعات التالية:
1.االستحسان األصولي وأثره في نازلة التصريح بالحج.
2.حج المرأة بدون محرم عبر وسائل المواصالت الحديثة (الطائرة أنموذجا).
3.إحرام القادم إلى مكة من طريق جدة وأقوال المعاصرين في اعتبارها ميقاتا.
4.البناء بسفوح جبال منى ،والصالة في ساحات الحرم.
5.الصـــاة فـــي الفنـــادق والمحـــات القريبـــة مـــن المســـجد الحـــرام إذا اتصلـــت إليهـــا صفـــوف
المصلين.
6.االقتــداء بإمــام المســجد الحــرام فــي الفنــادق غيــر المطلــة علــى المســجد الحــرام عبــر مكبــرات
الصوت.
7.االقتــداء بإمــام المســجد الحــرام فــي الفنــادق المطلــة علــى المســجد الحــرام بالرؤيــة والســماع
دون تحقق اتصال الصفوف.
8.االقتداء بإمام المسجد الحرام خلف المذياع أو التلفاز.
9.ارتقاء المحرمة للصفا والمروة.
	10.دخول المسعى في حدود المسجد الحرام.
	11.توسعة بناء المسعى.
	12.الطواف والسعي في نسكي العمرة والحج على العربة الكهربائية لغير العاجز.
	13.الرقية الشرعية في ظل المستجدات المعاصرة واالستشفاء بزمزم.
	14.التجارة اإللكترونية.
15.بطاقات التخفيض.
	16.القمار في األلعاب اإللكترونية.
	17.هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي.
	18.الفحص الطبي قبل الزواج.
	19.عقد الزواج عبر وسائل االتصال الحديثة.
	20.جراحة السمنة (جراحات المعدة أنموذجا).
	21.وسائل إخفاء التجاعيد بغير جراحة.
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	22.نقل األعضاء وزراعتها.
	23.التذكية بوسائل الذبح الحديثة.
	24.الملونات الغذائية ( صبغة القرمز أنموذجا ).
25.عنايــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بحقــوق المــرأة مــن خــال خطبــة الــوداع (دراســة فقهيــة
واقعية).
ويالحــظ أن النــوازل المتعلقــة بالمســجد الحــرام ومنســكي الحــج والعمــرة بلغــت  13نازلــة .كمــا بلغــت
الن ــوازل ف ــي س ــائر أب ــواب الفق ــه  12نازل ــة ف ــي أب ــواب مختلف ــة ،ش ــملت :المعام ــات ،واألح ــوال
الشخصية ،والنوازل الطبية ،واألطعمة.
ثانيا ً :الهدف من المعرض.
1.تحفيز البيئة البحثية في جامعة أم القرى بشطر الطالبات .
2.مواكبة البحث العلمي في الجامعة الحتياجات الواقع وتقديم المعالجات الشرعية له.
3.إظهــار إســهام الجامعــة  -مــن خــال تخصصاتهــا األكاديميــة -الفاعــل فــي خدمــة المجتمــع بنشــر
الوع ــي ف ــي مجتم ــع مك ــة المكرم ــة الجامع ــي ،بالمعرف ــة الش ــرعية بأح ــكام الن ــوازل الفقهي ــة
المتعلقة بمكة المكرمة وبيتها العتيق وعبادتي الحج والعمرة.
4.رفع مستوى تعظيم البلد الحرام لدى المنتسبين للجامعة.
ً
ً
معرفيا .
مجتمعا
5.اإلسهام في االرتقاء بمجتمع مكة المكرمة ليكون
ثالثاً  :مراحل العمل في معرض النوازل الفقهية الثاني والفعاليات المصاحبة له.
•اســتغرق العمــل فــي إعــداد المــادة العلميــة الخاصــة بمعــرض النــوازل الفقهيــة الثانــي ومنتجاتــه
المعرفي ــة قراب ــة أربع ــة أش ــهر ،حي ــث ش ــارك ف ــي ذل ــك ثمان ــي عش ــرة باحث ــة ،م ــا بي ــن عض ــوة
هيئ ــة تدري ــس وباحث ــة ف ــي مرحل ــة الدكت ــوراه ،خاص ــة طالب ــات م ــادة قضاي ــا فقهي ــة معاص ــرة،
التي تُ درس لطالبات مرحلة الدكتوراه في قسم الشريعة.
•اخت ــارت الباحث ــات المش ــاركات ف ــي المع ــرض عناوي ــن الن ــوازل الفقهي ــة الت ــي س ــيقدمن عنه ــا
دراس ــة تس ــتقصي أق ــوال العلم ــاء المعاصري ــن فيه ــا والهيئ ــات العلمي ــة والمجام ــع الفقهي ــة
المعروف ــة ،كهيئ ــة كب ــار العلم ــاء بالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،والمجم ــع الفقه ــي اإلس ــامي
التابـــع لرابطـــة العالـــم اإلســـامي ،ومجمـــع الفقـــه اإلســـامي التابـــع لمنظمـــة المؤتمـــر
اإلســـامي ،واألبحـــاث العلميـــة المقدمـــة مـــن أهـــل االختصـــاص ،والتـــي أجيـــزت مـــن لجـــان
تحكيميــة ،ســواء كانــت رســائل ماجســتير ،أو دكتــوراه ،أو أبحــاث قدمــت فــي مؤتمــرات علميــة،
أو نشرت في مجالت علمية محكمة.
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•عرض ــت عناوي ــن الن ــوازل الفقهي ــة المخت ــارة عل ــى اللجن ــة العلمي ــة المش ــكلة لمع ــرض الن ــوازل
الفقهي ــة ،والت ــي تكون ــت م ــن :فضيل ــة المش ــرف الع ــام عل ــى مش ــروع تعظي ــم البل ــد الح ــرام
وعضــو هيئــة التدريــس بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى ســابقا :الشــيخ الدكتــور
ط ــال ب ــن محم ــد أب ــو الن ــور ،وفضيل ــة رئي ــس قس ــم البح ــث العلم ــي بمش ــروع تعظي ــم البل ــد
الح ــرام وعض ــو هيئ ــة التدري ــس بكلي ــة الدراس ــات القضائي ــة واألنظم ــة :الدكت ــور س ــتر ب ــن ث ــواب
الجعي ــد ،وس ــعادة األس ــتاذة الدكت ــورة :أفن ــان بن ــت محم ــد تلمس ــاني رئيس ــة قس ــم البح ــوث
ببرنام ــج هاج ــر التاب ــع لمش ــروع تعظي ــم البل ــد الح ــرام وعض ــو هيئ ــة التدري ــس بكلي ــة الش ــريعة
والدراسات اإلسالمية.
•تم ــت الموافق ــة عل ــى العناوي ــن المقترح ــة م ــن الباحث ــات الالت ــي قدم ــن أبحاث ــا أو أوراق عم ــل
فــي النازلــة ،كمــا طلــب منهــن تقديــم تقريــر موجــز عــن النازلــة باالضافــة إلــى البحــث يتضمــن
تصويرهــا وتوضيــح مصطلحاتهــا ،تكييفهــا ،وتنزيلهــا الفقهــي ،ثــم ترجيــح الباحثــة ،ليكــون هــذا
الملخص مادة المعرض العلمية في التصاميم التي ستعرض في المعرض.
•تــم تحكيــم األبحــاث وملخصاتهــا مــن لجنــة المعــرض العلميــة ،كمــا تــم الرجــوع إلــى أهــل الخبــرة
واالختصــاص فــي بعــض النــوازل الفقهيــة ،خاصــة تلــك التــي ترتبــط بنــوازل التجميــل مــن خــال
االس ــتبانات والمقاب ــات الش ــخصية؛ لتصوره ــا تص ـ ً
ـورا صحيح ـ ًـا ودقيق ـ ًـا إضاف ــة إل ــى م ــا كت ــب
عنه ــا ف ــي المراج ــع الفقهي ــة والطبي ــة ،ومناقش ــة الباحث ــات ف ــي كل م ــا أوردن ــه ف ــي أبحاثه ــن،
وأخذ موافقتهن على التعديالت التي أجريت على الملخصات الحقا.
•كمــا قامــت الباحثــات بإعــداد دليــل مصــور مختصــر عــن بعــض النــوازل الفقهيــة المعاصــرة بلغــت
قرابة  180نازلة فقهية ،قسمت على النحو التالي:
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-

نوازل الحج والعمرة والبيئة المكية 54 :نازلة.

-

نوازل متفرقة في أبواب الفقه المختلفة وكانت على النحو التالي:

o

نوازل الطهارة 9 :نوازل.

o

نوازل الصالة 18 :نازلة.

o

نوازل الزكاة 7 :نوازل.

o

نوازل الصيام 12 :نازلة.

o

نوازل المعامالت 21 :نازلة.

o

نوازل األحوال الشخصية 4 :نوازل.

o

نوازل طبية 22 :نازلة.

o

نوازل التذكية والذبائح واألطعمة 12 :نازلة.

o

نوازل الجنايات 15 :نازلة.

o

نوازل متفرقة 5 :نوازل.

فضيلـــة الدكتـــور :ســـتر الجعيـــد ،وســـعادةُ األســـتاذة الدكتـــوره :أفنـــان
ُ
الدليـــل ودققـــه
َ
وقـــد راجـــع
تلمساني.
ـب رصــد التطبيقــات الذكيــة فــي خدمــة الحــج والعمــرة ،حيــث بلــغ
•قدمــت الباحثــة جميلــة فتّ ــه كتيـ َ
ع ــدد التطبيق ــات  37تطبيق ــا ،تعرض ــت في ــه ألب ــرز الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا ه ــذه التطبيق ــات

لقاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين.
•قدم ــت الباحث ــة ري ــام نذي ــر قائم ــة قرائي ــة بالكت ــب واألبح ــاث الت ــي اهتم ــت بدراس ــة الن ــوازل
الفقهية والتي بلغت مئة مرجع ،وقد أرفقت روابط هذه المراجع على الشبكة العنكبوتيه.
•أشــرف علــى جميــع منتجــات المعــرض المعرفيــة ســعادة األســتاذة الدكتــورة أفنــان بنــت محمــد
تلمساني أستاذ الفقه بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
رابعا :فعاليات مصاحبة لمعرض النوازل الفقهية ( الندوة العلمية – النواتج المعرفية ):
صاح ــب إقام ــة مع ــرض الن ــوازل الفقهي ــة الثان ــي ن ــدوةٌ علمي ــة تح ــت عن ــوان(( :الن ــوازل الفقهي ــة))
افتتحته ــا س ــعادة وكلي ــة الجامع ــة لش ــؤون الطالب ــات الدكت ــورة :س ــارة بن ــت عم ــر الخول ــي ،وذل ــك
يوم ــي االثني ــن والثالث ــاء المواف ــق 1440/7/5-4هـــ ف ــي قاع ــة الجوه ــرة بجامع ــة أم الق ــرى ش ــطر
الطالبــات فــي الزاهــر فــي تمــام الســاعة التاســعة صباحــا ،وبعــد أن افتتحــت ســعادة الدكتــورة ســارة
الخولــي النــدوة بكلمــة شــكرت فيهــا كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية ومشــروع تعظيــم البلــد
الحــرام علــى جهودهــم فــي خدمــة العلــم الشــرعي وتبســيط نوازلــه ،تلتهــا كلمــة لســعادة األســتاذة
الدكت ــورة ن ــورة بن ــت مس ــلم المحم ــادي وكيل ــة كلي ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــامية ش ــكرت فيه ــا
معالــي مديــر الجامعــة علــى افتتاحــه للمعــرض ودعمــه للبحــث العلمــي فــي الجامعــة ،واحتفــاء الكلية
بالتفكير اإلبداعي والمبتكر في إبراز األحكام الشرعية مع المحافظة على الثوابت.
ث ــم قدم ــت المش ــرفة عل ــى المع ــرض س ــعادة األس ــتاذة الدكت ــورة أفن ــان تلمس ــاني كلم ــة تعرض ــت
فيهـــا لمراحـــل العمـــل علـــى نـــوازل المعـــرض والجهـــود التـــي بذلتهـــا الباحثـــات ولجـــان المعـــرض
المختلف ــة ،حت ــى خ ــرج ه ــذا المع ــرض به ــذه الص ــورة المش ــوقة ،وش ــكرت إدارة الجامع ــة والكلي ــة
ـن ،وش ــكرت برنام ــج هاج ــر بمش ــروع تعظي ــم البل ــد
والقس ــم عل ــى دع ــم الطالب ــات وتبن ــي إبداعه ـ ّ
الح ــرام عل ــى تعاون ــه البنّ ــاء م ــع الجامع ــة ف ــي ه ــذا المع ــرض العلم ــي ،كم ــا ش ــكرت عم ــادة البح ــث
العلمــي ممثلــة بوكالــة العمــادة للتطــوع البحثــي وبحــوث التطــوع علــى تعاونهــا البنــاء مــع المعــرض
مــن خــال احتســاب الســاعات التطوعيــة التــي بلغــت  880ســاعة تطوعيــة مــن خــال  155متطوعــة
س ــاهمن ف ــي م ــادة المع ــرض العلمي ــة م ــن خ ــال اإلع ــداد لم ــواد المع ــرض العلمي ــة والمعرفي ــة
وشرح أركان النوازل للزوار.
ثم قدمت األستاذة ريام نذير كلمة الباحثات المشاركات في المعرض.
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ت ــا ذل ــك افتت ــاح جلس ــات الن ــدوة الت ــي عق ــدت عل ــى م ــدى يومي ــن ف ــي خم ــس جلس ــاتُ ،قدم ــت
فيها عشرون ورقة بحثية في نوازل متفرقة ،كانت وفق الجدول التالي:

•الجلسة األولى :نوازل المناسك 11,00 - 10,15
م

عنوان الورقة

المسمى العلمي

اسم الباحثة

1

عناية النبي صلى الله عليه وسلم
بتكريم المرأة وحقوقها من خالل
خطبة الوداع

د .أميرة بنت علي الصاعدي

األستاذ المشارك بمعهد اللغة
العربية للناطقين بغيرها

2

االستحسان األصولي وأثره في
نازلة التصريح بالحج.

د .إيمان بنت سالم صالح
قبوس

األستاذ المساعد بقسم الشريعة

3

حج المرأة بدون محرم بوسائل
المواصالت الحديثة ( الطائرة
أنموذجا).

سعيدة بنت أختر محمد خليل
الرحمن

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

4

توسعة أحواض الجمرات.

منال بنت خرصان حسن يعال

الباحثة في مرحلة

5

إحرام القادم إلى مكة من طريق جدة
وأقوال المعاصرين في اعتبارها
ميقاتا.

رحيال بنت محمد حسين

الباحثة بمرحلة الدكتوراه في
تخصص الفقه بقسم الشريعة
بكلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية.

6

البناء بسفوح منى.

منيرة سالمة سليمان الهلولي
العطوي

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

•الجلسة الثانية :نوازل في المسجد الحرام 12,15 - 11,15
م
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عنوان الورقة

اسم الباحثة

المسمى العلمي

1

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
نوازل االقتداء باإلمام في المسجد
أسماء بنت صالح عبد العزيز العامر
الشريعة
الحرام

2

دخول المسعى في حدود المسجد
الحرام.

فاطمة بنت عبد الله علي العمري

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

3

الطواف والسعي على العربة
الكهربائية لغير العاجز.

جميلة بنت عادل سعد فته

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

4

ارتقاء المحرمة للصفا والمروة

فاطمة بنت عبد الله علي العمري

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

5

الرقية الشرعية في ظل
المستجدات المعاصرة
واالستشفاء بزمزم.

فاطمة بنت يوسف عيسى أبو
سعدة

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

•اليوم الثاني :الجلسة الثالثة :نوازل في المعامالت 10,30 - 9,30
م

عنوان الورقة

المسمى العلمي

اسم الباحثة

1

التجارة اإللكترونية.

ريام بنت عبدالحي نذير نذير

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

2

بطاقات التخفيض.

جميلة بنت عادل سعد فته

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

3

القمار في األلعاب اإللكترونية.

د .نادية بنت بنت هاشم اللحياني

األستاذ المساعد بقسم الشريعة

4

هدايا الشركات العاملة في
المجال الطبي

منال بنت خرصان حسن يعال

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

•الجلسة الرابعة :نوازل في األحوال الشخصية 11,45 - 10,45
م

عنوان الورقة

المسمى العلمي

اسم الباحثة

1

الفحص الطبي قبل الزواج

حنيفة بنت موسى غنبو

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

2

عقد الزواج عبر وسائل االتصال
الحديثة

سعيدة بنت أختر محمد خليل
الرحمن

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

•الجلسة الخامسة :النوازل الطبية ونوازل األطعمة 1,00 -12,00
م

عنوان الورقة

اسم الباحثة

المسمى العلمي

1

جراحة السمنة ( جراحات المعدة
أنموذجا).

فاطمة بنت يوسف عيسى أبو
سعدة

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

2

نقل األعضاء وزراعتها.

نوال بنت الدرزي جدعان المطيري

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

3

التذكية بالطرق الحديثة.

رحيال بنت محمد حسين

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

4

الملونات المضافة لألغذية ( صبغة
القرمز أنموذجا ).

فاطمة بنت رشاد الجاوي

الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

19

وق ــد اختتم ــت جلس ــات المؤتم ــر ببي ــان ختام ــي ألقت ــه نياب ــة ع ــن المش ــاركات ف ــي الن ــدوة س ــعادة
األستاذة جميلة فته المحاضرة بجامعة الطائف ،وقد كان مما ورد فيه:

أســـماعكم هـــذه
ِ
يســـرني أن ُألقـــي علـــى
الج ْلســـات ،
ً
((
ُّ
نيابـــة عـــن المشـــا ِركات ورئيســـات َ

التوصي ــات لن ــدوة الن ــوازل الفقهي ــة الثاني ــة  ،المنعق ــدة بقاع ــة الجوه ــرة بجامع ــة أم الق ــرى  ،ف ــي
ظهرا .
صباحا وحتى الواحدة
يومي اإلثنين والثالثاء 1440/7/5-4 ،هـ من الساعة التاسعة
ً
ً
الحمـــد للـــه الـــذي بنعمتـــه تتـــم الصالحـــات  ،والصـــاة والســـام علـــى المبعـــوث باآليـــات
البينات  ..وبعد ..
ّ
فبرعاي ــة كريم ــة م ــن معال ــي مدي ــر جامع ــة أم الق ــرى األس ــتاذ الدكت ــور  /عب ــد الل ــه ب ــن عم ــر
بافيــل  ،وبموافقــة منــه  ،نظمــت كليــة الشــريعة والدراســات اإلســامية ممثلــة بقســم الشــريعة
وبالتع ــاون م ــع برنام ــج هاج ــر النس ــائي بمش ــروع تعظي ــم البل ــد الح ــرام ن ــدوة الن ــوازل الفقهي ــة
الثانيــة  ،يومــي اإلثنيــن والثالثــاء مــن شــهر رجــب مــن عــام ألــف وأربعمائــة وأربعيــن مــن الهجــرة
النبوية .
فق ـ ِّـد َم له ــا م ــا يزي ــد عل ــى خمس ـ ٍـة وعش ــرين
وحظي ــت الن ــدوة باهتم ــام الباحث ــات والدكت ــوراتُ ،
ً
وع ِق ــدت له ــا خم ــس جلس ــات علمي ــة ،تناول ــت ش ـ ً
ـيئا م ــن ن ــوازل المناس ــك ،ون ــوازل الح ــرم
بحث ــاُ ،
المك ــي ،ون ــوازل المعام ــات ،وتطرق ــت لبع ــض م ــن الن ــوازل ف ــي األح ــوال الش ــخصية ،وتناول ــت
جانبا من النوازل الطبية والنوازل في األطعمة.
آخر جلساتها
ً
المعبــرة عــن جمــال الفقــه وحيويتــه ومعاصرتــه  ،والمناقشــات
وقــد حفلــت الجلســات بالبحــوث
ِّ
والمداخالت ذات الفائدة التي أثرت النقاش .
وإذ تنهـــي النـــدوة أعمالهـــا فإنهـــا ترفـــع شـــكرها لمقـــام خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وولـــي
عه ــده األمي ــن عل ــى عنايته ــم بالش ــريعة اإلس ــامية وعلومه ــا  ،وش ــكرها لمعال ــي مدي ــر جامع ــة
أم القــرى األســتاذ الدكتــور  /عبــد اللــه بــن عمــر بافيــل علــى تكرمــه لرعايــة افتتــاح معــرض النــوازل
الفقهيـــة الثانـــي  ،ولســـعادة وكيلـــة الجامعـــة لشـــؤون الطالبـــات الدكتـــورة  /ســـارة بنـــت عمـــر
الخولي لرعايتها الندوة المصاحبة لمعرض النوازل الفقهية الثاني .
كمــا ترفــع الباحثــات المشــاركات فــي المعــرض والنــدوة المصاحبــة لــه بالــغ شــكرهن وتقديرهــن
مقدمتهـــم عميـــد الكليـــة
لكليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـامية وقســـم الشـــريعة ،وفـــي
ّ
فضيلــة الدكتــور :رائــد بــن خلــف العصيمــي ،وفضيلــة رئيــس قســم الشــريعة الدكتــور :خالــد بــن
عيد الجريسي على متابعتهم ودعمهم للمعرض وفعالياته المصاحبة.
وتُ ثن ــي بالش ــكر لمش ــروع تعظي ــم البل ــد الح ــرام ،وتخ ــص بالش ــكر فضيل ــة المش ــرف الع ــام
عل ــى مش ــروع تعظي ــم البل ــد الح ــرام الش ــيخ الدكت ــور :ط ــال أب ــو الن ــور ،ورئي ــس إدارة البح ــوث
بمش ــروع التعظي ــم فضيل ــة الش ــيخ الدكت ــورِ :س ــتر الجعي ــد عل ــى تعاونه ــم ودعمه ــم ف ــي مراجع ــة
المقدم ــة ف ــي الن ــدوة المصاحب ــة ل ــه ،ومس ــاهمتهم
الم ــادة العلمي ــة للمع ــرض ،وأوراق العم ــل
ّ
الفعالة في إنجاح هذا العمل.
ّ
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وقد أوصت المشاركات في الندوة بما يلي :
أول  :التوصيات العامة :
ً

1.نوص ــي بل ــزوم جماع ــة المس ــلمين ،والتمس ــك به ــدي الل ــه القوي ــم ورس ــوله المصطف ــى
األميـــن ،والســـير علـــى منهـــاج النبييـــن والمرســـلين وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهدييـــن،
((ي ْه ـ ِـدي ِب ـ ِـه َّ
ـات
الظ ُل َم ـ ِ
ـن ُّ
الس ـ َـا ِم َو ُي ْخ ِر ُج ُه ــم ِّم ـ َ
ـن اتَّ َب ـ َـع ِر ْض َوانَ ـ ُـه ُس ـ ُـب َل َّ
ق ــال تعال ــىَ :
الل ـ ُـه َم ـ ِ
يم)).
اط ُّم ْستَ ِق ٍ
ى ِص َر ٍ
يه ْم ِإ َل ٰ
ِإ َلى النُّ و ِر ِب ِإ ْذن ِِه َو َي ْه ِد ِ
والرســمية  ،والتصــدي ألهــل اإلغــواء والفتــن بتقويــة
2.الحــرص علــى تكثيــف الرقابــة األســرية
ّ
إيمان شباب األمة.
3.نوص ــي بدراس ــة كل أم ــر مس ــتجد يحت ــاج الن ــاس لمعرف ــة الحك ــم في ــه  ،فبع ــض األح ــكام ق ــد
يتغير االجتهاد في حكمها باختالف الزمان.
َّ
بالتبح ــر بالبح ــث ف ــي موضوع ــات الح ــج بش ــكل ع ــام  ،وح ــج الم ــرأة
4.كم ــا نوص ــي أه ــل العل ــم
ُّ
بش ــكل خ ــاص ،فه ــي تحت ــوي عل ــى ن ــوازل عصري ــة كثي ــرة تحت ــاج إل ــى فت ــاوى فقهي ــة س ــديدة
وتوجيهات علمية صحيحة .
البينيـــة ،واســـتقطاب
5.عقـــد المؤتمـــرات المتعلقـــة بالنـــوازل المســـتجدة؛ لبحـــث الدراســـات
ّ
الباحثي ــن الش ــرعيين والمختصي ــن ،حس ــب موض ــوع المؤتم ــر ،و ُيطل ــب م ــن المش ــاركين أن
ـا يش ــترك اثن ــان م ــن الش ــرعيين م ــع اثني ــن م ــن المختصي ــن ف ــي
يك ــون بحثه ــم جماعي ـ ًـا؛ فمث ـ ً
بح ــث واح ــد؛ ألن ــه م ــن المالح ــظ  :قص ــور بع ــض المش ــاركات م ــن قب ــل الفئتي ــن ،إم ــا لع ــدم
االستيعاب الكامل للموضوع ،أو عدم تصوره التصور الصحيح.
6.نوصي بدراسة جميع نوازل الحرم المكي و وضعها في ِسف ٍر واحد.
7.تكثيـــف الجهـــود فـــي عمـــل نـــدوات وورش عمـــل وأبحـــاث تهتـــم بتوضيـــح كيفيـــة دراســـة
النوازل الفقهية بطريقة مختصرة وواضحة .
8.االهتم ــام بب ــذل مزي ــد م ــن العناي ــة بفق ــه المعام ــات المعاص ــرة ووض ــع التس ــهيالت علي ــه
حتى يسهل على الباحثين فهم مسائله .
ثانيا  :التوصيات الخاصة :
ً

قدمت في نوازل المناسك :
توصيات ونتائج األوراق التي ّ
1.نوصـــي بعقـــد دورات ودروس علميـــة تبـــث مـــن خـــال التلفـــاز واإلذاعـــة يتـــم فيهـــا نشـــر
الوعي بأحكام النوازل الفقهية.
2.التقيـــد بنظـــام التصريـــح بالحـــج مـــن طاعـــة ولـــي األمـــر ،وأن طاعـــة ولـــي األمـــر المنوطـــة
بمصلحة الرعية واجبة ،ومن طاعة الله التي يتقرب بها المسلم لمواله.
3.ضرورة التثقيف بحقوق المرأة في األنظمة القضائية السعودية.
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4.ض ــرورة دراس ــة ن ــوازل قضاي ــا الم ــرأة والتكيي ــف الش ــرعي له ــا ف ــي الن ــدوات القادم ــة ب ــإذن
الله.
قدر اإلمكان.
5.عدم التساهل في مسألة مرافقة المحرم في سفر حج المرأة
َ
مزيد من البحث.
ٍ
6.تحتاج مسألة البناء في سفوح ِمنى إلى
قدمت في نوازل نوازل الحرم المكي :
توصيات ونتائج األوراق التي ّ

1.نوصــي بتقــوى اللــه تعالــى فــي مســائل الصــاة ،وخاصــة صــاة الفريضــة ،فاألحــوط فيهــا
الخروج من الخالف.

2.نوصــي بالســتر والعفــة واالحتشــام والحيــاء للمــرأة؛ فإنهــا ممــا جبلــت عليــه وأمــرت بــه ،وال
يتخلف هذا األصل وال يتغير ،وال يفنى وال يبلى وال يتبدل.
3.تحذير المرأة من مزاحمة الرجال ما أمكن.
4.التأكي ــد عل ــى أهمي ــة توعي ــة الم ــرأة بحقوقه ــا وواجباته ــا وتكري ــم اإلس ــام له ــا م ــن خ ــال
النــدوات والحمــات التوعويــة ،وإبــراز الوجــه الم ُـــشرق لإلســام فــي عنايتــه وتكريمــه للمــرأة
في جميع المجاالت الحياتية.
5.ع ــدم الته ــاون ف ــي رك ــوب العرب ــة ف ــي الط ــواف والس ــعي لغي ــر حاج ــة ،واحتس ــاب األج ــر م ــن
الله في أداء العبادة وتحمل المشقة.
قديم ــا
6.بح ــث مس ــألة االجته ــاد والتوقي ــف ف ــي الرق ــى الش ــرعية واس ــتقراء صوره ــا وتتبعه ــا
ً
ً
وحديثا.
7.تخصيــص مراكــز خاصــة للرقيــة الشــرعية وفــق ضوابــط الشــريعة اإلســامية وتشــرف عليهــا
جهات مختصة.
قدمت في نوازل المعامالت:
توصيات ونتائج األوراق التي ّ

1.دع ــم المؤتم ــرات الت ــي تعتن ــي بتطوي ــر البح ــث العلم ــي ف ــي المج ــاالت الطبي ــة وتمويله ــا؛
ألنه ــا م ــن ب ــاب التع ــاون عل ــى الب ــر والتق ــوى ،أم ــا المؤتم ــرات الت ــي تحم ــل دعاي ــة للش ــركة
العاملة لتحقيق مكاسب مالية في المجال الطبي فال يجوز دعمها.

2.دراسة مسألة بطاقات التخفيض بتجميع النقاط وبيان حكمها.
إلكترونيا.
3.دعوة المختصين لتعميق البحث في حكم شراء حلي الذهب والفضة
ً
4.نوص ــي باالحتس ــاب ف ــي كتاب ــة تحذي ــرات عل ــى األلع ــاب المحرم ــة ،وعب ــارات ش ــحذ الهم ــم
ً
وقبوال.
خيرا
لتبني ابتكار ألعاب تنمي وتعزز القيم اإلسالمية لعل الله أن يجعل فيها
ً
تنم ــي عن ــد أطفالن ــا ح ــب اإلس ــام ،وتطوي ــر
5.أن تق ــوم مؤسس ــات إس ــامية ببرمج ــة ألع ــاب ّ
المواقع الخاصة بالطفل المسلم.
6.إيجــاد نظــام تصنيــف لأللعــاب اإللكترونيــة علــى غــرار «مجلــس تصنيــف البرمجيــات الترفيهيــة
« ( )ESRBليك ــون مرجع ـ ًـا يعن ــى بتصني ــف األلع ــاب حس ــب األعم ــار ،وكذل ــك يعن ــى بتوضي ــح
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محت ــوى كل لعب ــة عب ــر أوص ــاف مختص ــرة بم ــا يتواف ــق م ــع دي ــن وع ــادات وتقالي ــد المجتمع ــات
اإلسالمية والعربية.
7.اس ــتثمار رج ــال األعم ــال ف ــي مج ــال األلع ــاب اإللكتروني ــة ،فهن ــاك كث ــرة م ــن الن ــاس س ــيقبلون
عليها.
8.تنفي ــذ مش ــاريع صناع ــة األلع ــاب اإللكتروني ــة ع ــن طري ــق ش ــركات عالمي ــة ،إذا ل ــم تك ــن لدين ــا
طاق ــات لصن ــع وتصمي ــم األلع ــاب ،والعم ــل عل ــى وج ــود رأس الم ــال ،وأن ال يك ــون ه ــم ه ــذه
الش ــركات األول الرب ــح فق ــط ،وإنم ــا االس ــتفادة مم ــا لديه ــا م ــن طاق ــات إلنت ــاج األلع ــاب ألبن ــاء
المسلمين على أعلى مستوى من الحرفية.
9.علــى الوالديــن اختيــار األلعــاب اإللكترونيــة المناســبة ألعمــار أبنائهــم ،وأن تكــون خاليــة مــن أي
محتوى يخل بدينهم وصحتهم الجسمية والعاطفية والنفسية.
	10.ينبغ ــي عل ــى الوالدي ــن تحدي ــد زم ــن معي ــن ألطفاله ــم لممارس ــة هواي ــة اللع ــب ال يزي ــد ع ــن
س ــاعتين ف ــي الي ــوم م ــع أخ ــذ فت ــرات راح ــة كل  15دقيق ــة ،ث ــم يقض ــي باق ــي الوق ــت ف ــي
ممارسة باقي األنشطة اليومية.
	11.عل ــى الجه ــات المس ــؤولة القي ــام بعم ــل مراقب ــة عل ــى م ــا يط ــرح ف ــي األس ــواق م ــن ألع ــاب
إلكترونية ،كما يحدث مع أشرطة الفيديو والكتب وغيرها.
قدمت في نوازل األحوال الشخصية:
توصيات ونتائج األوراق التي ّ

1.عـــدم نشـــر صـــور الزوجـــة أو المخطوبـــة أو غيرهـــا مـــن النســـاء فـــي وســـائل التواصـــل
االجتماع ــي؛ ألن النظ ــر إل ــى الم ــرأة إنم ــا أبي ــح للخاط ــب إذا ع ــزم عل ــى الن ــكاح ،وال يب ــاح لغي ــره
النظر وال يجوز تمكينه منه.

بع َظم أمور النكاح وعدم االستهانة بها.
2.ضرورة توعية الناس ِ
3.تنظيــم النــدوات والمؤتمــرات أو الملتقيــات بموضــوع «الفحــص الطبــي قبــل الــزواج» فــي
المعاهـــد والجامعـــات ،والحمـــات اإلعالميـــة؛ لنشـــر الوعـــي الصحـــي ،ولبيـــان أهميـــة
الموضوع ،فهو بمثابة برنامج وقائي بإذن الله.
4.نوصي بضرورة توفر الضوابط الشرعية عند الرغبة في إجراء تحليل البصمة الوراثية.
قدمت في النوازل الطبية ونوازل األطعمة:
توصيات ونتائج األوراق التي ّ

1.ض ــرورة من ــع الم ــواد الكيميائي ــة المش ــتبه به ــا ،أو الت ــي حظرته ــا بع ــض ال ــدول ،ف ــي حي ــن
س ــمحت به ــا دول أخ ــرى ،كصبغ ــة التارترازي ــن؛ حي ــث توج ــد ف ــي بع ــض المنتج ــات الموج ــودة
في أسواقنا ،ومنها :المقرمشات والحلويات التي يتناولها األطفال.

2.نقتـــ ِرح علـــى الباحثيـــن أن يبحثـــوا عـــن حكـــم المـــواد الكيميائيـــة المضافـــة األخـــرى :كهجـــرة
األلمنيــوم ،والمــواد األخــرى ،مــن أغلفــة األغذيــة وأوانــي الطبــخ ،وغيــر ذلــك مــن المواضيــع
المشابهة.
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وتحديـــدا جراحـــات
3.تكثيـــف البحـــوث والدراســـات العلميـــة حـــول جراحـــة الســـمنة الحديثـــة،
ً
المعدة.
4.تش ــكيل لج ــان م ــن األطب ــاء والفقه ــاء لط ــرح ومناقش ــة جراح ــات الس ــمنة والمع ــدة بش ــكل
مستفيض في المجامع الفقهية إلصدار فتاوى فقهية خاصة بها.
 5-5.ينبغــي العنايــة بأحــكام التذكيــة ومعرفتهــا علــى وجــه واضــح؛ ألنهــا ســبب إلباحــة طعــام
اإلنسان الذي يتغذى منه وينبت لحمه منه ،فيجب أن تكون وسيلة التذكية مشروعة.
6.عل ــى ال ـ ُّـد َول اإلس ــامية الت ــي تس ــتورد تل ــك اللح ــوم م ــن ب ــاد غي ــر مس ــلمة أن تتأك ــد م ــن
طريق ــة ال ــذكاة ،وأن ترس ــل مندوبي ــن لتل ــك ال ــدول للتأك ــد م ــن طريق ــة الذب ــح وتماش ــيها م ــع
أحـــكام الشـــريعة اإلســـامية ،وأن يكـــون المندوبـــون علـــى درايـــة ومعرفـــة بأحـــكام الـــذكاة
الشرعية.
7.إنش ــاء مراك ــز توعوي ــة وإقام ــة ورش عم ــل مس ــتمرة ف ــي مختل ــف مناط ــق المملك ــة العربي ــة
الس ــعودية للتوعي ــة والتثقي ــف بنق ــل وزراع ــة األعض ــاء البش ــرية حت ــى ف ــي األماك ــن الت ــي
يردها العامة من األندية الصحية وصاالت االنتظار وغيرها.
ـدم المشــاركات فــي النــدوة بالشــكر والتقديــر لكليــة الشــريعة
وفــي ختــام النــدوة :تتقـ َّ

والدراس ــات اإلس ــامية ممثل ــة ف ــي قس ــم الش ــريعة ،بإش ــراف األس ــتاذة الدكت ــورة:
أفن ــان تلمس ــاني ،عل ــى إتاحته ــا الفرص ــة للمش ــاركة ف ــي ه ــذه الن ــدوة ،فجزاه ــا الل ــه
الديـــن ،واإلســـام والمســـلمين ،وآخـــر دعوانـــا أن
خيـــرا علـــى كل مـــا
تقدمـــه لخدمـــة ِّ
ّ
ً

الحم ــد لل ــه رب العالمي ــن ،وصل ــى الل ــه عل ــى نبين ــا محم ــد وعل ــى آل ــه وصحب ــه وس ــلم

أجمعين)).

تـــا ذلـــك تكريـــم الباحثـــات ومديـــرات الجلســـات واللجـــان المشـــاركة فـــي المعـــرض والطالبـــات
الموهوبــات الالتــي شــاركن فــي شــرح أركان المعــرض ،حيــث بلــغ عددهــن قرابــة تســعين طالبــة
طيل ــة أي ــام انعق ــاده ،وق ــد ش ــهد المع ــرض ،إقب ــاال كثيف ــا حت ــى وص ــل زائرات ــه قراب ــة  2000زائ ــرة،
وشارك في تقييمه حاولي  500زائرة.
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وقــد ســاهم فــي تنظيــم المعــرض عــدة لجــان مشــكلة مــن قســم الشــريعة ،تمثلــت فــي اللجــان
التاليـــة ( :اللجنـــة العلميـــة – اللجنـــة التنظيميـــة – لجنـــة الضيافـــة -اللجنـــة اإلعالميـــة – لجنـــة
الموهوبات) من عضوات هيئة التدريس بقسم الشريعة وهن:
1.أ.د .نورة بنت مسلم المحمادي.
2.د .إيمان بنت سالم قبوس.
3.أ.د .أفنان بنت محمد تلمساني.
4.د .جميلة بنت محمد سلتي.
5.د .سامية بنت صالح الثبيتي.
6.د .غادة بنت محمد العقال.
7.د .هويدا بنت بخيت اللهيبي.
8.د .ناديه بنت هاشم اللحياني.
9.د .فاطمة بنت رزان اللقماني.
	10.د .مريم بنت حبيب منشي.
	11.د .منال بنت سليم الصاعدي.
	12.د .لولوة بنت صالح الحارثي.
	13.أ .بنان بنت فراج العقال.
	14.أ .خديجة بنت عبد الله أبو الريش.
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ا الفصل الثاني:
مواد المعرض المعرفية:
أوال :تصاميم انفوجرافيك أركان
ً
معرض النوازل الفقهية.
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جدول أركان المعرض:
أركان معرض النوازل الفقهية الثاني
م

النازلة

الباحثة

القسم

1

االستحسان األصولي وأثره في نازلة
التصريح بالحج

د .إيمان سالم صالح قبوس

نوازل المناسك

2

حج المرأة بدون محرم بوسائل
المواصالت الحديثة ( الطائرة أنموذجا)

أ .سعيدة أختر محمد خليل الرحمن

نوازل المناسك

3

البناء بسفوح منى

أ .منيرة سالمة سليمان الهلولي
العطوي

نوازل المناسك

4

نوازل االقتداء باإلمام في المسجد
الحرام

أ .أسماء صالح عبد العزيز العامر

نوازل الحرم المكي

5

ارتقاء المحرمة للصفا والمروة

أ .فاطمة عبد الله علي العمري

نوازل الحرم المكي

6

دخول المسعى في حدود المسجد
الحرام

أ .فاطمة عبد الله علي العمري

نوازل الحرم المكي

7

توسعة بناء المسعى

أ .شذا محمد الخزيم

نوازل الحرم المكي

8

الطواف والسعي على العربة
الكهربائية لغير العاجز

أ .جميلة عادل سعد فته

نوازل الحرم المكي

9

الرقية الشرعية في ظل المستجدات
المعاصرة واالستشفاء بزمزم

أ .فاطمة يوسف عيسى أبو سعدة

نوازل الحرم المكي

10

التجارة اإللكترونية

أ .ريام عبدالحي نذير نذير

نوازل المعامالت

 11بطاقات التخفيض

أ .جميلة عادل سعد فته

نوازل المعامالت

 12القمار في األلعاب اإللكترونية

د .نادية هاشم اللحياني

نوازل المعامالت

هدايا الشركات العاملة في المجال
13
الطبي

أ .منال خرصان حسن يعال

نوازل المعامالت

 14الفحص الطبي قبل الزواج

أ .حنيفة موسى غنبو

نوازل األحوال الشخصية

عقد الزواج عبر وسائل االتصال
15
الحديثة

أ .سعيدة أختر محمد خليل الرحمن

نوازل األحوال الشخصية

جراحة السمنة (جراحات المعدة
16
أنموذجا)

أ .فاطمة يوسف عيسى أبو سعدة

نوازل طبية

 17وسائل إخفاء التجاعيد بغير جراحة

أ .حسنة سعيد القرني

نوازل طبية

 18نقل األعضاء وزراعتها

أ .نوال الدرزي جدعان المطيري

نوازل طبية

 19التذكية بالطرق الحديثة

أ .رحيال محمد حسين

نوازل األطعمة

الملونات المضافة لألغذية ( صبغة
20
القرمز أنموذجا )

أ .فاطمة رشاد الجاوي

نوازل األطعمة

عناية النبي صلى الله عليه وسلم
 21بتكريم المرأة وحقوقها في خطبة
الوداع (دراسة واقعية)

د .أميرة علي الصاعدي

نوازل عامة
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القسم األول :نوازل المناسك:
•النازلة األولى :االستحسان األصولي وأثره في نازلة التصريح بالحج
إعداد :الدكتورة إيمان بنت سالم صالح قبوس.
األستاذ المساعد بقسم الشريعة ووكيلة قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

1

28

االستحسان األصولي وأثره في نازلة التصريح بالحج والعمرة

•النازلة الثانية :حج المرأة بدون محرم بوسائل المواصالت الحديثة ( الطائرة أنموذجا).
إعداد :األستاذة سعيدة بنت أختر محمد خليل الرحمن
الباحثة في مرحلة الدكتوراه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

2

حج المرأة بدون محرم بوسائل المواصالت الحديثة (الطائرة أنموذجا)

29

•النازلة الثالثة :إحرام القادم إلى مكة من طريق جدة وأقوال المعاصرين في اعتبارها ميقاتا.
إعداد :األستاذة رحيال بنت محمد حسين .
الباحثة بمرحلة الدكتوراه في تخصص الفقه بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.

3
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ً
ميقاتا
إحرام القادم إلى مكة من طريق جدة وأقوال المعاصرين في اعتبارها

31

•النازلة الرابعة :البناء بسفوح جبال منى.
إعداد :األستاذة منيرة بنت سالمة سليمان العطوي.
المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة تبوك.

5

32

البناء بسفوح جبال منى

ا القسم الثاني:

نوازل الحرم المكي

33

•النازلة األولى :نوازل االقتداء باإلمام في المسجد الحرام:
إعداد :األستاذة أسماء بنت صالح العامر.
الباحثة بمرحلة الدكتوراه تخصص الفقه بقسم الشريعة بجامعة أم القرى
(تضمنت خمس نوازل):
•الصالة في ساحات الحرم.

1
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الصالة في ساحات الحرم

•الصــاة فــي الفنــادق والمحــات القريبــة مــن المســجد الحــرام إذا اتصلــت إليهــا صفــوف
المصليــن.

2

الصالة في الفنادق والمحالت القريبة من المسجد الحرام إذا اتصلت إليها صفوف المصلين

35

•االقتــداء بإمــام المســجد الحــرام فــي فنــادق غيــر مطلــة علــى المســجد الحــرام عبــر مكبــرات
الصــوت.

3

36

االقتداء بإمام المسجد الحرام في فنادق غير مطلة على المسجد الحرام "عبر مكبرات الصوت"

37

•االقتــداء بإمــام المســجد الحــرام فــي الفنــادق المطلــة علــى المســجد الحــرام بالرؤيــة والســماع
دون تحقــق اتصــال الصفــوف.

4

38

االقتداء بإمام المسجد الحرام في الفنادق المطلة على المسجد الحرام بالرؤية والسماع دون تحقق اتصال الصفوف

39

•االقتداء بإمام المسجد الحرام خلف المذياع أو التلفاز.

5
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االقتداء بإمام المسجد الحرام خلف المذياع أو التلفاز.

•النازلة الثانية :ارتقاء المحرمة للصفا والمروة.
إعداد :األستاذة فاطمة بنت عبد الله العمري.
الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.
2

ارتقاء المحرمة للصفا والمروة.

41

42

•النازلة الثالثة :دخول المسعى في حدود المسجد الحرام.
إعداد :األستاذة فاطمة بنت عبد الله العمري.
الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

3

دخول المسعى في حدود المسجد الحرام

43

•النازلة الرابعة :توسعة بناء المسعى.
إعداد :األستاذة شذا بنت محمد الخزيم.
المحاضرة بقسم الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

4

44

توسعة بناء المسعى

•النازلة الخامسة :الطواف والسعي في نسكي العمرة والحج على العربة الكهربائية لغير العاجز.
إعداد :األستاذة جميلة بنت عادل فته.
المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الطائف

5

الطواف والسعي في نسكي العمرة والحج على العربة الكهربائية لغير العاجز

45

•النازلة السادسة :الرقية الشرعية في ظل المستجدات المعاصرة واالستشفاء بزمزم.
إعداد :األستاذة فاطمة بنت يوسف أبو سعدة.
الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

6

46

الرقية الشرعية في ظل المستجدات المعاصرة واالستشفاء بزمزم

47

ا القسم الثالث:

نوازل المعامالت

48

•النازلة األولى :التجارة اإللكترونية.
إعداد :األستاذة ريام بنت عبد الحي نذير.
المحاضرة بالجامعة السعودية اإللكترونية

1

التجارة اإللكترونية

49

50

•النازلة الثانية :بطاقات التخفيض.
إعداد :األستاذة جميلة بنت عادل فته.
المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الطائف

2

بطاقات التخفيض

51

•النازلة الثالثة :القمار في األلعاب االلكترونية.
إعداد :الدكتوره نادية بنت هاشم اللحياني.
األستاذ المساعد بقسم الشريعة بجامعة أم القرى

3

52

القمار في األلعاب االلكترونية

53

•النازلة الرابعة :هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي.
إعداد :األستاذة منال بنت خرصان يعال
المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة نجران.

4

54

هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي

ا القسم الرابع:

نوازل األحوال الشخصية

55

•النازلة األولى :الفحص الطبي قبل الزواج.
إعداد :حنيفة بنت موسى غنبو.
الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

1

56

الفحص الطبي قبل الزواج

57

•النازلة الثانية :عقد الزواج عبر وسائل االتصال الحديثة.
إعداد :األستاذة سعيدة بنت أختر محمد خليل الرحمن.
الباحثة في مرحلة الدكتوراه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

2

58

عقد الزواج عبر وسائل االتصال الحديثة

59

ا القسم الخامس:
النوازل الطبية

60

•النازلة األولى :جراحة السمنة (جراحات المعدة أنموذجا).
إعداد :األستاذة فاطمة بنت يوسف أبو سعدة.
الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

1

جراحة السمنة (جراحات المعدة أنموذجا)

61

62

63

•النازلة الثانية :وسائل إخفاء التجاعيد بغير جراحة.
إعداد :األستاذة حسنة بنت سعيد القرني
الحاصلة على درجة الماجستير تخصص الفقه من مركز الدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى.

3

64

وسائل إخفاء التجاعيد بغير جراحة

•النازلة الثالثة :نقل األعضاء وزراعتها.
إعداد :األستاذة نوال بنت درزي المطيري
المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة حفر الباطن

4

نقل األعضاء وزراعتها

65

ا القسم السادس:
نوازل األطعمة

66

•النازلة األولى :التذكية بوسائل الذبح الحديثة.
إعداد :األستاذة رحيال بنت محمد حسين.
الباحثة بمرحلة الدكتوراه في تخصص الفقه بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية.

1

التذكية بوسائل الذبح الحديثة

67

68

•النازلة الثانية :الملونات الغذائية ( صبغة القرمز أنموذجا ).
إعداد :األستاذة فاطمة بنت رشاد الجاوي.
الموظفة بوزارة العدل والباحثة في مرحلة الدكتوراه في تخصص الفقه بقسم الشريعة
بجامعة أم القرى.

2

الملونات الغذائية ( صبغة القرمز أنموذجا )

69

70

ا القسم السابع:
أركان عامة

71

•عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق المرأة من خالل خطبة الوداع (دراسة فقهية
واقعية).
إعداد :الدكتورة أميرة بنت علي الصاعدي.
األستاذ المشارك في تخصص الحديث ووكيلة معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها سابقا
بجامعة أم القرى.

عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق المرأة من خالل خطبة الوداع (دراسة فقهية واقعية)

72

73

•ثانيا :الدليل المختصر المصور لتقريب بعض الفتاوى:

•ثالثا :القائمة القرائية لمعرض النوازل الفقهية الثاني:

74

•رابعا :كتيب التطبيقات الذكية فيما يخص الحج والعمرة:

75

القسم الثاني

صور المعرض وانطباعات الزائرين
•الفصل األول :صور افتتاح معالي مدير الجامعة بحضور عميد كلية الشريعة وفضيلة
المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام:

76

•الفصل الثاني :صور وأركان معرض النوازل الفقهية:

77

78

79

•الفصل الثالث :قالوا عن المعرض:

80

81

82

83

•نتائج استبانة تقييم المعرض والفعاليات المصاحبة له:

84

85

