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- اأ�سماء امل�ساركات 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...

التعاون العلمي والبحثي بين كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية   فال شك أن 
وعمادة البحث العلمي  يحقق التكامل المنشود بين الجهات العلمية يف الجامعة، وُيعد 
رافدا قويا لدعم البحث العلمي واالرتقاء به وتحقيقه لمتطلبات رؤية المملكة 2030، 
العلمية لقضاياه والصعوبات  الحلول  المجتمع، وتقديم  الفاعلة يف خدمة  ومساهمته 

التي تواجهه.

وإيمانا  برؤية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية والتي تنص على كوهنا  )منارة 
علمية مكية رائدة يف العلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية لتلبية احتياجات المجتمع(، 
الشريعة  علوم  تعليم  يف  العلمية  الريادة  تحقيق  ضمنها  من  التي  ألهدافها  وتحقيقا 
والدراسات اإلسالمية، ودعم اإلنتاج العلمي والبحثي، واالرتقاء بالباحثين يف مجال 
األنشطة  لدعم  والندوات  المؤتمرات  وإقامة  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  علوم 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الطلبة  وتشجيع  العلمي،  الحراك  رقي  يف  واإلسهام  العلمية، 

على المشاركات الفاعلة فيه.

والفعاليات  الفقهية  النوازل  لمعرض  الشريعة  الكلية من خالل قسم  تبني  جاء 
المصاحبة له، والذي نفذه طالبات مرحلة الدكتوراه يف تخصص الفقه تحت إشراف 
العلمية  المادة  لعرض  تلمساين، وذلك  بنت محمد  أفنان  الدكتورة:  األستاذة  ومتابعة 





االفتتـاحـيـــة

الفقهي  الحكم  تقرب  حديثة  تعليمية  بوسائل  أبحاثها  ونتائج  الفقهية  النوازل  لبعض 
ونتائج األبحاث الشرعية لجميع شرائح المجتمع، وبتعاون علمي وبحثي مع عمادة 
بين  التكامل  لتحقيق  اإلسالمية؛  الدراسات  بحوث  بمركز  ممثلة  العلمي  البحث 

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 
المجاالت  يف  متخصصين  وتأهيل  العلمي،  والبحث  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة 

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

اأ.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 
المجاالت  يف  األبحاث  وتشجيع  المتميزة،   للكفاءات  بحثية  بيئة  وتوفير  الرصينة، 
األداء  وتعزيز  الكليات  أبحاث  جودة  مستوى  ورفع  الوطنية،  لالحتياجات  الملبية 
ومركز  البحثية  المراكز  وكالة  خالل  من  العمادة  رحبت  وقد  الجامعة،  يف  البحثي 
بحوث الدراسات اإلسالمية على وجه الخصوص بمبادرة كلية الشريعة والدراسات 
النوازل الفقهية وتعاونت مع كلية  اإلسالمية من خالل قسم الشريعة، بفكرة معرض 

الشريعة بما لديها من إمكانيات لدعم إقامته.

أال  الشرعية  المجاالت  أهم  من  مجال  يف  العلمية  األبحاث  نتائج  لنشر  وذلك 
وهو النوازل الفقهية والتي استجدت على الناس يف عصرنا الحالي، واصبح التصدي 

لها وتوضيح أحكامها ونشر الدراسات المتخصصة فيها من أوجب الواجبات.

األخرى  العلوم  والمتخصصين يف  الشرعيين  نظر  للفت  المعرض جاء  أن  كما 
بضرورة االهتمام بالدراسات البينية بين علم الفقه وغيره من العلوم للخروج بأحكام 
ومراعًيا  المعاصرة  والقضايا  النوازل  عن  وكامل  صحيح  تصور  عن  ناتجة  شرعية 
العلوم  يف  اإلسالمي  المنهج  إبراز  خالل  من  عصرهم  ومتطلبات  الناس  الحتياجات 

والحضارة وتعاطيه معها. 





االفتتـاحـيـــة

الجامعة  يف  العلمي  الحراك  دعم  يف  تساهم  رائدة  فكرة  بكل  ترحب  والعمادة 
وتحقيق البحث العلمي للنتائج المأمولة منه، والوصول إلى أفضل النتائج التي تساهم 

يف تحقيق رؤية المملكة 2030.

أم  جامعة  يف  الرائدة  الفعالية  هذه  عن  الوايف  التقرير  هذا  تضع  إذ  والعمادة   
الجامعة  العلمية يف  الكليات واألقسام  المثمر مع كل  البحثي  بالتعاون  القرى ترحب 
العليا يف خدمة  الدراسات  الكليات وطالب  البحوث وتفعيل دور  لالرتقاء بمستوى 
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، 
االرتقاء  إلى  الجامعة  يف  البحثي  الحراك  على  القائمين  يوفق  أن    المولى  سائلين 

بمستواه، ونشر نتائجه، ومساهمته الفاعلة يف خدمة قضاياه.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

د. عبد الرحمن بن غالب الأهدل





كلمة املرشفات عىل املعرض

المستحق وحده للحمد والثناء، والصالة والسالم على أشرف من  الحمد اهلل 
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 
طرحه،  وطريقة  فكرته  يف  نوعه  من  األول  يعد  الذي  الفقهية(  النوازل  )معرض  عن 
حيث سعينا من خالله إلى تقديم الفقه والعلم الشرعي يف قالب جديد ومبتكر لمواكبة 
الرؤية السعودية 2030 التي دعت إلى بناء جيل معتز بقيمه ووسطيته، يتحلى أبناؤه 
دينه  تجاه  المسؤولية  قادر على تحمل  العلمي،  واالتقان  االنضباط  بمهارات  وبناته 

ووطنه ومجتمعه.

ورغبة منا يف نشر ثقافة البحث العلمي وتقديم نتائج األبحاث الشرعية ال سيما 
المعرض  فكرة  جاءت  استحدثت  التي  والقضايا  استجدت  التي  الموضوعات  يف 
التطور  تواكب  مسبوقة،  وغير  جديدة  بطريقة  وتوصياهتا  األبحاث  نتائج  قدم  الذي 

للتطلعات. وتستجيب 

الدكتوراه  بمرحلة  الشريعة  بقسم  العليا  الدراسات  طالبات  أظهرت  وقد 
تخصص )الفقه( كفاءة فائقة يف تحمل المسؤولية، وروح التعاون، وإبداع الفكرة، 

الطرح.  وروعة 





االفتتـاحـيـــة

بذلها  التي  الجهود  من  بسيط  جزء  على  الضوء  لتسليط  التقرير  هذا  ويأيت 
وأبرز  واكبته،  التي  له، واألصداء  المصاحبة  والفعاليات  المعرض  الطالبات يف هذا 

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 
سارة بنت عمر الخولي، وعميد كلية الشريعة والدراسات  الطالبات سعادة الدكتورة 
البحث  عمادة  وعميد  العتيبي،  مرشد  بن  غازي  الدكتور  األستاذ  فضيلة  اإلسالمية 
الجامعية  الدراسات  الرحمن بن غالب األهدل، وعميدة  عبد  الدكتور  العلمي سعادة 
الشريعة  قسم  لرئيس  موصول  والشكر  العمودي،  سعيد  بنت  هالة  الدكتورة  سعادة 
اإلسالمية  الدراسات  بحوث  مركز  ومدير  الجريسي،  عيد  بن  خالد  الدكتور  فضيلة 

السابق فضيلة األستاذ الدكتور محمد بن عبداهلل الصواط.

ختصص  الدكتوراه  بمرحلة  العليا  الدراسات  لطالبات  التقدير  ملؤه  ودعاء 
الفقه عىل أدائهن املتميز، وعملهن الدؤوب.

واحلمد اهلل رب العاملني.

وكيلة مدير مركز البحوث والدراسات اإلسالمية                      وكيلة رئيس قسم الرشيعة 

       اأ.د. افنان بنت حممد تلم�شاين                       د. اإميان بنت �شامل قبو�س
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القسم األول: معرض النوازل الفقهية

 الف�صل الأول

نبذة عن معرض النوازل الفقهية وأركانه

أوال: نبذة عن المعرض وفكرته:

تشهد المجتمعات المسلمة يف واقعنا المعاصر تطّوًرا هائال وتحّواًل كبيًرا، من 
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.

مـن  تمكنـوا  المجتهـدون  العلمـاء  أدركهـا  مـا  متـى  أصـول وقواعـد  وللشـريعة 
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.

بالموافقات يف أصول  الموسوم  كتابه  الشاطبي يف  اإلمام  يقول  المقام  ويف هذا 
الشريعة: »إن الوقائع يف الوجود ال تنحصر، فال يصح دخولها تحت األدلة المنحصرة، 
ولذلك احتيج إلى فتح باب االجتهاد من القياس وغيره، فال بّد من حدوث وقائع ال 
تكون منصوًصا على حكمها، وال يوجد لألّولين فيها اجتهاد؛ وعند ذلك فإّما أن يرتك 
للهوى،  اّتباع  أيًضا  وهو  شرعي،  اجتهاد  بغير  فيها  ينظر  أو   ، أهوائهم  مع  فيها  الناس 

وذلك كّله فساد«.





من هذا المنطلق فإن تدريس القضايا المعاصرة للطالب والطالبات يف الكليات 
إلعطاءها  فيها  النظر  ومراحل  الشرعية،  الناحية  من  معها  التعامل  وآليات  الشرعية 

الحكم المناسب من األولويات التي ينبغي العناية هبا.

كلية  المباركة،  بالدنا  يف  الشرعية  الكليات  أعرق  تتولى  أن  يستغرب  ال  لذا 
الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى ممثلة بقسم الشريعة تدريس الطالب 
المعاصرة،  الفقهية  القضايا  لمادة  الفقه  تخصص  يف  الدكتوراه  مرحلة  يف  والطالبات 
الشديد  الناس  احتياج  يلبي  والذي  اإلسالمي  الفقه  يف  المهم  المحور  هبذا  واالعتناء 

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

الطالبات عليها.

الدكتور  الشيخ  فضيلة  الشريعة  قسم  رئيس  فضيلة  على  الفكرة   وعرضت 
وشجعا  بالفكرة  فرحبا  قبوس،   إيمان  الدكتورة  سعادة  ووكيلته  الجريسي،  خالد 

الطالبات عليها.
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بالبحث  تعتني  علمية  جهة  من  بحثيا  دعما  تحتاج  كانت  الفكرة  ألن  ونظرا 
العلمي، فقد عرضت فكرة المعرض على عمادة البحث العلمي ممثلة بمركز بحوث 
الدراسات اإلسالمية، للمساندة يف تنفيذ الفكرة الرائدة ودعمها باالستشارات البحثية 
الشرعية،  للتخصصات  المغايرة  التخصصات  البحثية يف  المراكز  المناسبة من خالل 

وتقديم الدعم العلمي والفني للمعرض والفعاليات المصاحبة له.

الدكتور  سعادة  الفاضل  عميدها  خالل  من  البحث  عمادة  رحبت   وقد 
العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل  سعادة  من  كبير  ودعم  األهدل  الرحمن   عبد 
د. ثامر الحربي وذلك من خالل تسهيل كل اإلجراءات المتعلقة بالمعرض والفعاليات 

المصاحبة له، حتى ظهر بالصورة المشرفة.

سعادة  للطالبات  الجامعية  الدراسات  المعرض على عميدة  كما طرحت فكرة 
إجراءات  جميع  وسهلت  هبا،  وأشادت  بالفكرة  فرحبت  العامودي  هالة  الدكتورة 
 تنظيمه يف شطر الطالبات، وتفضلت وكيلة الجامعة  لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة 
الدكتور  معالي  السابق  الجامعة  بتوجيه ودعم من معالي مدير  بافتتاحه  الخولي  سارة 

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 





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

ثانيا: الهدف من المعرض: 

اإلسالمية - 1 الشريعة  شمولية  يوضح  مبسط،  قالب  يف  الفقهية  النوازل  تقديم 
واستيعاهبا لجميع الحاجات البشرية.

 بيان احتفاء الشريعة  بالعلم وأهله واستيعاهبا تطورات البشرية ومخرتعاهتا بما ال 	- 
يتعارض مع ثوابتها.

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

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

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

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

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

مرحلة الدكتوراه ) النوازل الفقهية مراحل ومهارات( 
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ثالثا: مراحل العمل في معرض النوازل الفقهية والفعاليات المصاحبة له.

تم تحديد الموضوعات حسب رغبة المشاركات يف المعرض، وقد تم مراعاة أن - 1
تكون الموضوعات قدر اإلمكان من جميع الكتب الفقهية.

قدم 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.

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

محاور االنفواجرافيك يف المعرض.

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

د. فيصل بارويس.

تم تحكيم االنفوجرافيك من خالل التالي:- 5

 تحكيم مبدئي تولته أستاذة مادة قضايا فقهية معاصرة ووكيلة مركز بحوث - 
الدراسات اإلسالمية سعادة األستاذة الدكتورة أفنان بنت محمد تلمساين.

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

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





الدكتورة سمية حريري، ورئيسة قسم التشريح بكلية الطب سعادة الدكتورة 
وأبحاث  البحثي  للتطوع  العلمي  البحث  عمادة  ووكيلة  األسمري،  وردة 

التطوع سعادة الدكتورة سمية شرف.

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

الناحية الفنية سعادة الدكتورة سمية شرف المدربة المعتمدة.

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

  تمثلت الفعاليات المصاحبة للمعرض  يف دورة تدريبية بعنوان ) النوازل الفقهية 	- 
الثاين من شهر رجب من عام 1439هـ.  االثنين  يوم  مراحل ومهارات( عقدت 
وقد كانت الدورة مخصصة لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا 
يف التخصصات الشرعية، وقد سجل فيها حوالي 175 مسجلة، إال أن محدودية 
المقاعد فيها لم تسمح بحضور أكثر من 55 متدربة، وقد وزعت على المتدربات 

حقائب تدريبية ورقية، وجميع مطبوعات المعرض.

كما تم استطالع آراء المتدربات عن الدورة. )ينظر ملحق التقرير(.

الدكتـورة - 9 سـعادة  الطالبـات  لشـؤون  القـرى  أم  جامعـة  وكيلـة   تفضلـت 
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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تخللها - 10 يومين  مدى  على  كانت  والتي  الفقهية  النوازل  ندوة  المعرض  رافق 
استضافة  وتم  المعرض،  يف  المشاركات  الطالبات  فيها  شارك  جلسات،  أربع 
التدريس  هيئة  عضوات  من  والنفسية  والطبية  الشرعية  العلوم  يف  متخصصات 

بالجامعة؛ للتعليق على عروض الطالبات ونتائج أبحاثهن.

تم إنشاء موقع النوازل الفقهية، وتدشينه يف حفل افتتاح المعرض، ويحوي جميع - 11
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.

 https://sites.google.com/view/nawazl  :رابط الموقع

زار المعرض من داخل الجامعة وخارجها أكثر من 1600 زائرة، وقد تم استطالع - 	1
اراء الكثيرات منهن عن رأيهن يف فكرة المعرض وحجم االستفادة التي اكتسبنها 

منه. )ينظر مالحق التقرير(.

بعض - 13 وحضر  السعودية،  الجامعات  لبعض  وفعالياته  المعرض  أصداء  وصلت 
قيادهتا وعضواهتا وطالباهتا.

زار المعرض من شطر الطالب بعض قيادات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - 14
كمعالي  العلمية  الشخصيات  كبار  وبعض  الجامعة،  يف  العلمي  البحث  وعمادة 
العقال،  علي  بن  محمد  الدكتور  األستاذ  فضيلة  سابقا  اإلسالمية  الجامعة  مدير 

وبعض أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بالجامعة.

السعودية - 15 الصحف  المعرض، وكذا بعض  أخبار  السعودية  األنباء  وكالة  نشرت 
اإللكرتونية كصحيفة سبق.





تم إنشاء وسم يف تويرت تحت عنوان #معرض_النوازل_الفقهية شهد تفاعاًل كبيًرا - 16
من زائرات المعرض والمشاركات فيه.

الطالبات - 17 الدكتور عبد الرحمن األهدل جميع  العلمي  البحث  كرم سعادة عميد 
المشاركات يف المعرض و المشرفات عليه.

الجريسي ووكيلته سعادة - 	1 الدكتور خالد  الشيخ  الشريعة  رئيس قسم  كرم فضيلة 
الدكتورة إيمان قبوس جميع المشاركات يف المعرض والفعاليات المصاحبة له، 

والمشرفات على المعرض.

عمادة - 19 صفحة  خالل  من  المعرض  أخبار  جميع  العلمي  البحث  عمادة  غطت 
البحث العلمي يف الموقع الرسمي لجامعة أم القرى.

غرد حساب قسم الشريعة الرسمي وحساب مركز بحوث الدراسات اإلسالمية - 0	
االنفواجرافيك  تصاميم  من  المعرض،  يف  الطالبات  أعمال  بجميع  الرسمي 
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 
الفقهاء، واحتوى كل قسم على  المعروف يف كتب  الفقهي  المعرض حسب الرتتيب 

بعض النوازل الفقهية المختصة به، وكانت أركان المعرض كالتالي:

القسم العام: ويحوي ركن:

التعريف بالنوازل الفقهية ومراحل دراستها، واألخطاء المنهجية يف دراسة - 1
النوازل الفقهية. إعداد: بسمة صبان- زينب حبيب اهلل.
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الروض الحافل بفقه النوازل. إعداد: أبرار الدلماين.- 	

قسم العبادات: ويحوي األركان التالية:

حكم التنظيف الجاف. إعداد: سمية السلمي.- 3

الغسيل الكلوي وأثره على الطهارة. إعداد: عبير السفياين.- 4

حكم استعمال مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة يف سقي النباتات. - 5
إعداد: مستورة  الحارثي.

أثر التفويج على حكم انقطاع أشواط الطواف. إعداد: نادية القرين.- 6

نازلة توسعة المسعى. إعداد: شذا الخزيم.- 7

قسم المعامالت: ويحوي ركن

البتكوين وحكمه الفقهي. إعداد: رقوان السقاف.- 	

قسم األحوال الشخصية: ويحوي األركان التالية:

بنوك الحليب. إعداد: أمنة الجمران.- 9

حكم استخدام وسائل موانع الحمل. إعداد: سهيمة بالطو.- 10

حكم اختيار جنس الجنين. إعداد: أميمة الزير.- 11

حكم إسقاط الجنين المشوه. إعداد: بنان قاضي.- 	1

قسم التجميل: ويحوي األركان التالية:

حكم زراعة الشعر. إعداد: أروى األمير.- 13

الحكم الشرعي لتقنية الميكروبليدنيج يف الحاجبين. إعداد: خلود عينوسة.- 14





حكم الجراحة التجميلية لألنف. إعداد: نجاح العتيبي.- 15

عمليات تجميل األسنان التحسينية من منظور شرعي. إعداد: ثناء جابر.- 16

إعداد: - 17 التحسينية.  التجميل  عمليات  حكم  يف  وأثره  النفسي   الضرر 
جميلة الثمالي.

قسم الجنايات: ويحوي األركان التالية:

عمل المرأة يف المحاماة. إعداد: نرجس الزهراين.- 	1

حكم العمل بالبصمة الوراثية يف الجرائم الجنائية. إعداد: رفيف األمير.- 19

ماديات الجرائم الجنائية وأثرها يف اإلثبات. إعداد: نسرين العتيبي.- 0	

خامسا: فعاليات مصاحبة لمعرض النوازل الفقهية:

أوال: دورة النوازل الفقهية مراحل ومهارات:

كان من ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض النوازل الفقهية دورة تدريبية قدمها 
بقسم  الفقه  أستاذ  إشراف  تحت  الفقه  تخصص  يف  الدكتوراه  مرحلة  طالبات  بعض 
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 اإلسـالمية بعمـادة البحـث العلمـي، وكان التسـجيل 
التخصصـات  يف  العليـا  الدراسـات  وطالبـات  التدريـس  هيئـة  لعضـوات  متـاح  فيهـا 

الشـرعية فقـط.
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وسبعين  وخمس  المئة  تجاوز  حيث  كثيفا،  إقباال  المبدئي  التسجيل  شهد  وقد 
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:

تعريف وتأصيل فقه النوازل.- 1

تعريف ماهية االجتهاد، والمقومات الرئيسية يف المجتهد.- 	

الدراسة النظرية لمراحل النازلة الفقهية.- 3

الدراسة التطبيقية لمراحل النازلة الفقهية.- 4

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 
الدكتورة  الطالبات سعادة  الجامعة لشؤون  افتتحت جلساهتا  وكيلة  الفقهية (، والتي 
الدكتورة  للطالبات سعادة  الجامعية  الدراسات  الخولي، وبحضور عميدة  سارة عمر 
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

االفتتاح: 9.00 -9.50

الـــوقــــتالفـقـــرة
القرين  اهلل  عبد  بنت  ناديا  األستاذة:  الباحثة  االفتتاح:  لحفل  التقديم 

طالبة مرحلة الدكتوراه يف تخصص الفقه
9.5-9

9.5-9.10القرآن الكريم
كلمة راعية المعرض سعادة وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات 

الدكتورة: سارة بنت عمر بن فتحي الخولي
9.15 - 9.10

كلمة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
األستاذة  سعادة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  وكيلة  تلقيها 

الدكتورة: نورة بنت مسلم المحمادي

9.20- 9.15

كلمة عمادة البحث العلمي تلقيها وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات 
تلمساين  محمد  بنت  أفنان  الدكتورة:  األستاذة  سعادة  اإلسالمية 

المشرفة العامة على المعرض.

9.25- 9.20

عنهن  تلقيها  المعرض  فعاليات  يف  المشاركات  الباحثات  كلمة 
الملك  بجامعة  المحاضرة  اهلل  حبيب  اهلل  عبيد  بنت  زينب  األستاذة: 

عبد العزيز 

9.30-9.25

9.30-9.40عرض تعريفي بالمعرض ومنجزاته

9.40-9.50التكريم

9.50-10جولة على أركان المعرض





القسم األول: معرض النوازل الفقهية

ندوة النوازل الفقهية

الجلسة األولى: الزمن: 11.20-10

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. 

الوقتاملسمىاسم الباحثةورقة العمل
الغسيل الكلوي 

وأثره على الطهارة
أ.عبير بنت مضيف السفياين

المحاضرة  بكلية الشريعة 
والقانون جامعة الجوف 

10.10-10

األحكام الفقهية يف 
طهارة وصالة مرضى 

المفاغرة المعوية
أ. أبرار بنت علي الدلمايت

الباحثة يف مرحلة 
الدكتوراه تخصص الفقه  
يف كلية الشريعة ومعلمة 

بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بدولة الكويت

-10.10
10.20

أ. سمية بنت محمد السلميحكم الغسيل الجاف

الباحثة يف مرحلة 
الدكتوراه تخصص الفقه  

بقسم الشريعة يف كلية 
الشريعة جامعة أم القرى

-10.30
10.40

أ. شذا بنت محمد الخزيمتوسعة المسعى
المحاضرة  بكلية الشريعة 

جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية

-10.40
10.50





الجلسة الثانية: الزمن: 11.30- 12.50

نوازل يف األحوال الشخصية: إدارة الجلسة سعادة الدكتورة: حنان بنت محمد 
اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  الشريعة  بقسم  المشارك  الفقه  أستاذ  جستنية 

بجامعة أم القرى.

أستاذ  األسمري،  محمد  اهلل  عبد  بنت  وردة  الدكتورة:  سعادة  الجلسة:  ضيفة 
األجنة والتشريح المساعد، ورئيسة قسم التشريح بكلية الطب بجامعة أم القرى. 

الزمناملسمىاسم الباحثةورقة العمل

حكم استخدام 
موانع الحمل 

المعاصرة
سهيمة بنت عبد اللطيف بالطو

باحثة بمرحلة الدكتوراه 
تخصص الفقه قسم 

الشريعة كلية الشريعة 
جامعة أم القرى

-11.30
11.40

حكم اختيار 
جنس الجنين

أميمة بنت خالد الزير
محاضرة بكلية الشريعة 

جامعة الطائف
-11.40
11.50

حكم اسقاط 
الجنين المشوه

بنان بنت عبد الحفيظ قاضي

باحثة بمرحلة الدكتوراه 
تخصص الفقه قسم 

الشريعة كلية الشريعة 
جامعة أم القرى

-11.50
12.00

أمنة بنت طالل الجمرانبنوك الحليب

باحثة بمرحلة الدكتوراه 
تخصص الفقه قسم 

الشريعة كلية الشريعة 
جامعة أم القرى

-12.00
12.10





القسم األول: معرض النوازل الفقهية

األربعاء: 1439/7/4هـ

الجلسة الثالثة: الزمن: 10- 11

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 .

المشارك  الفقه  أستاذ  بنت حسن قاروت،  نور  الدكتورة  سعادة  الجلسة:  ضيفة 
بقسم الشريعة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى.

الزمناملسمى اسم الباحثةورقة العمل

حكم العمل 
بالبصمة الوراثية يف 

الجرائم الجنائية
رفيف بنت نبيل أمير

محاضر بكلية الشريعة 
تخصص الفقه جامعة أم 

القرى

-10

10.10

ماديات الجرائم 
الجنائية وأثرها يف 

اإلثبات
نسرين  بنت خالد العتيبي

محاضرة بقسم المواد 
العامة بكلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية جامعة 
الملك عبد العزيز

-10.10

10.20

عمل المرأة يف 
المحاماة

نرجس بنت عطية الزهراين

الباحثة يف مرحلة 
الدكتوراه تخصص الفقه 
كلية الشريعة جامعة أم 

القرى

-10.20

10.30





الجلسة الرابعة: الزمن 11.10- 12.40

قبوس  بن  سالم  بنت  إيمان  الدكتورة  سعادة  الجلسة  إدارة  التجميل:  يف  نوازل 
اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  كلية  يف  الشريعة  بقسم  المساعد  الفقه  أصول  أستاذ 

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.

الزمناملسمى اسم الباحثةعنوان ورقة العمل
الحكم الشرعي لتقنية 

الميكروبليدينج يف 
الحاجبين

خلود بنت عبدالرحمن 
عينوسة

محاضرة بقسم الفقه 
كلية الحقوق جامعة 

طيبة

-11.10
11.20

حكم الجراحة 
نجاح بنت شاهر العتيبيالتجميلية لألنف

محاضرة بكلية الرتبية 

جامعة شقراء
-11.20
11.30

حكم عمليات تجميل 
ثناء بنت عبد اهلل جابراألسنان التحسينية

محاضرة بقسم 
الدراسات اإلسالمية 
بكلية اآلدب جامعة 

الملك عبد العزيز

-11.30
11.40

حكم عمليات تغيير 
بسمة بنت حسين الصبانالجنس

محاضرة بقسم 
الشريعة كلية الشريعة 

جامعة أم القرى

-11.40
11.50

الضرر النفسي وأثره 
يف حكم العمليات 
التجميلية التحسينية

جميلة بنت خلف      الثمالي
محاضرة بكلية 
الشريعة جامعة 

الطائف 

-11.50
12.00



 الف�صل الثاين

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

ثانيًا: الملصقات العلمية ألوراق عمل ندوة النوازل الفقهية

� ومراحل الفقهية  بالنوازل  التعريف 
درا�ستها

� النوازل درا�سة  يف  املنهجية  الأخطاء 
الفقهية

�الرو�ض احلافل بفقه النوازل
�حكم التنظيف اجلاف
�الغ�سيل الكلوي واأثره على الطهارة
� ال�سحي ال�رصف  مياه  ا�ستعمال  حكم 

واملياه املعاجلة يف �سقي النباتات
� اأ�سواط انقطاع  حكم  على  التفويج  اأثر 

الطواف
�نازلة تو�سعة امل�سعى
�البتكوين وحكمه الفقهي
�بنوك احلليب
�حكم ا�ستخدام و�سائل موانع احلمل

�حكم اختيار جن�ض اجلنني
�حكم اإ�سقاط اجلنني امل�سوه
�حكم زراعة ال�سعر
� امليكروبليدنيج لتقنية  ال�رصعي  احلكم 

يف احلاجبني
�حكم اجلراحة التجميلية للأنف
� التح�سينية الأ�سنان  جتميل  عمليات 

من منظور �رصعي
� عمليات حكم  يف  واأثره  النف�سي  ال�رصر 

التجميل التح�سينية
�عمل املراأة يف املحاماة
� يف الوراثية  بالب�سمة  العمل  حكم 

اجلرائم اجلنائية
� يف واأثرها  اجلنائية  اجلرائم  ماديات 

الإثبات





 اأوًل 

 تصاميم انفوجرافيك 
اأركان معر�ض النوازل الفقهية





إشراف: أ.د.أفنان تلمساني إعداد : بسمة الصبان و زينب حبيب اهللا

 مراحل النظر في النوازل الفقهية

االجتهاد هو بذل الوسع الستنباط أحكام الفروع
 العملية من أدلتها التفصيلية في الشريعة 

المجتهد هو الفقيه الذي استفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي

العلم بكتاب اهللا

معرفة سنة النبي
 عليه الصالة والسالم 

معرفة الناسخ والمنسوخ

اإلحاطة بالمسائل التي
هي محل إجماع واتفاق 

بين أهل العلم 

العلم بأصول الفقه

الفهم لمقاصد الشريعة

اإللمام بالقياس

العلم بالفنون اللغوية

الشروط التي ينبغي توافرها في الشخص حتى يصدق عليه وصف المجتهد

الملكة الفقهية

سعة األفق

 الدربة على الفتوى
واالستنباط والتخريج

الفطنة والذكاء

المعرفة بالناس

الشروط التي البد من توافرها
في المجتهد النوازلي بصفة خاصة 

ماذا يقصد بفقه النوازل ؟

 من المصطلحات المرادفة له

فهم األحكام الشرعية العملية للوقائع 
المستجدة.

الحوادث

الوقائع

المسائل والقضايا المستجدة

التصور
الفقهي للنازلة 

التكييف
الفقهي للنازلة 

 تنزيل الحكم
على النازلة

يقصد به إدراك الماهية للشيء 
والظروف المحيطة به من غير أن 

يحكم عليها بنفي أو إثبات

1. تفكيك النازلة

2. التعرف على تاريخ النازلة

3. التعرف على واقع النازلة

 قراءة الكتب المختصة

  سؤال أهل الخبرة

 معرفة األنظمة والقوانين التي
 تحكم النازلة

 الوقوف على حقيقة النازلة
 بنفسه

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

يقصد به التصور الكامل للواقعة وتحرير 
األصل الذي تنتمي إليه.

يقصد به تنزيل الحكم الشرعي على 
المسألة النازلة

وضوابطه هي:

االجتهاد في البحث عن الحكم ويشتمل على:
الشرعي للنازلة

مراعاة مقاصد الشريعة

فقه الواقع المحيط بالنازلة

مراعاة العوائد واألعراف

الوضوح والبيان في الفتيا

1. االستناد على النصوص

2. االعتماد على القياس

3. التخريج على المسائل المشابهة

4. التخريج على القواعد الفقهية

5. تحقيقه للمصالح وسده للذرائع

 على 
ً
أن يكون التكييف الفقهي مبنيا

نظر صحيح معتبر ألصول التشريع

بذل الوسع في تصور الواقعة التصور 
الصحيح والكامل

تحصيل المجتهد الملكة الفقهية في 
استحضار المسائل وإلحاقها باألصول

٢ ١٣

 أبجد

مسالك التكييف هي:

ضوابط التكييف:

١

٢

 وذلك من خالل الوسائل التالية: 

 خطوات اإلجتهاد
في النازلة

@ithiqah 0544026323 & 0554870309
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 َأِفَناُن ِبِنُت ُمَحنٍَّد التِِّلِنَضاِني. د.أ: إشزاف اأَلِخَطاُء امَلِنَهِجيَُّة ِفي ِدَراَصِة النََّواِسل الِفِقِهيَِّة

 :من األخطاء املنهجيَّة العامَّة

 .التَّكصري يف إخالص الكصد هلل، واالفتكار إىل توفيكه :من األخطاء املنهجيَّة يف مزحلة التصوُّر
 .إغفال الواقع حال احلكه يف اليَّاسلة

 .عدو ُمزاعاة 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

البياء على ظاهز معيى ُمصطلحات 
 .وُمفزدات اليَّاسلة

 .إغفال تأريخ اليَّاسلة وجذورها وأصبابها
عدو فهه الواقع احمليط باليَّاسلة جغزافيِّا 

 .واجتناعيِّا وقاىوىيِّا

 سينب بنت عبيد اهلل حبيب اهلل:  إعداد وتنفيذ

 zhbib@ .سينب بنت عبيد اهلل حبيب اهلل -بضنة بنت حضني الصبان:  مجع 

 .اخلطأ يف مضالك إحلام الواقعة بأصٍل ُمعترب
 .ضعف الدِّراية بأحكاو الصَّزيعة

 .التعجُّل وعدو اصتيفاء اليَّعز
 .التَّكلُّف يف إحلام املضائل مبا ُيصابهها

 .التأثُّز بتشييف املصطلحات

 .إغفال اصتكنال البحح عً األدلَّة الواردة يف اليَّاسلة
 .البياء على حديح مل يجبت عً اليَّيب 

 .عدو اصتكنال أدوات امليهج األصولي يف اليَّعز لألدلَّة

 :أخطاء  عند إحلاق النَّواسل باألدلَّة اجلشئيَّة

 :أخطاء  عند إحلاق النَّواسل بالقواعد الفقهيََّّة 

 .إغفال املكاصد الصَّزعيَّة وإهناهلا

 .املبالغة يف إعنال املكاصد الصَّزعيَّة

تكييف 
 خاطئ

إعنال الكاعدة الفكهيَّة ُمباشزة 
مع وجود اليصِّ الصَّزيح 

 .الجَّابت املخالف هلا
اإلخالل بصزوط الكاعدة 

وضوابط تطبيكها على الواقعة 
 .املضتجدَّة

 األخطاء املنهجية يف دراصة القضايا

 .الفقهية املضتجدة

 . اللوحيقمجيل بن حبيب . د
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Dry Cleaning  التنظيف اجلاف
إرشاف: أ. د. أفنان تلمسا�عمل الطالبة: سمية السلمي

التنظيف الجاف
هي عملية تنظيف وتطه� املالبس واملنسوجات باستخدام  

مذيب كيميا� بدون اضافة املاء يف عملية التنظيف والتطه�
dry cleaningالغسيل بالبخار

مسميات التنظيف الجاف

املادة املستخدمة يف عملية التنظيف الجاف

ً مركب كيميا� ال يدخل يف تكوينه املاء نهائيا

تكييف املسألة

  ما ورد من نصوص رشعية تدل عىل حصول إزالة النجاسة

   بغ� املاء كاألحجار «باالستنجاء»، والرتاب، واالستحالة    

والتغ� من مسمى النجس للطاهر                            

 قياس املائعات الطاهرة عىل املاء بجامع زوال النجاسة

وأثرها باملاء وباملائع الطاهر يف كل منه´                 

 قاعدة عموم البلوى، فتنظيف املالبس وتطه�ها بغ� املاء م´ تشتد الحاجة إليه ويكº انتشاره حفاظاً عليها 

01

02

اختالف الفقهاء هل إزالة النجاسة كرفع الحدث ال تصح إال باملاء  

 ن«كالوضوء والغسل»، أم أن العربة فيها بزوال آثار النجاسة بأي مزيل

أسباب الخالف يف تطه� النجاسة بالتنظيف الجاف

تنزيل الحكم

جواز إزالة النجاسة بكل مائع

ألن الحكم إذا ثبت بعلة   

زال بزوالها            

أن التنظيف الجاف يزيل النجاسة إزالة ال يظهر معها أثر للنجاسة

فهو يزيل اللون والرائحة                                                    

أن املواد الكيميائية املستعملة يف عملية التنظيف الجاف مواد طاهرة، واملاء

غ� متعÉ إلزالة النجاسة                                                                 

أن هناك أنواعاً من املالبس ال Ëكن غسلها إال بطريقة التنظيف الجاف ولو

ُغسلت باملاء ألصبحت عرضة للفساد ويلحق بالناس حرج ومشقة لو قيل  

بعدم الجواز واملشقة تجلب التيس�                                                 

 أن تطه� املالبس بالتنظيف الجاف م´ عمت به البلوى فالقول بتحرËها ومنعها

               يُلحق املشقة والعنت بالناس                                                                 

الراجح
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04
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02

أصولها عند املجيزين

«ردها ألصولها يف الرشيعة اإلسالمية»

@ouyia

03

04

القول األول
يقيض بجواز تنظيف املالبس وتطه�ها

بطريقة التنظيف الجاف        
من أدلتهم

االستنجاء بالحجارة، وتطه� النعلÉ وطرف 

الثوب بالرتاب، فكل هذه مواضع وقعت   

عليها نجاسة طهرت بغ� املاء                 

القياس عىل املاء بجامع أنه مائع طاهر

مزيل فجازت إزالة النجاسة به كاملاء   

01

02

أصولها عند املانع�

قوله تعاىل: «وأنزلنا من الس´ء ماء طهوراً» فال

Ô ´قياس إزالة النجاسة عىل رفع الحدث، فك 

للفقهاء قوالن يف هذه النازلة

 ما ورد يف السنة من جواز

القول الثا�

إزالة النجاسة ال تصح إال باملاء فقط

من أدلتهم قوله سبحانه: (وينزل عليكم

أن سائر املائعات ال يدفع النجاسة عن

نفسه فكيف يدفعها عن غ�ه           

الس´ء ماًء ليطهركم به) ن

القياس عىل طهارة الحدث التي ال تكون

إال باملاء عند وجوده اج´عاً، فكذلك ازالة

النجاسة «طهارة الخبث» ال تكون إال باملاء

يحصل تطه� النجاسة إال باملاء الذي وصفه الله

بالطهور وامÚ به عىل عباده                        

يجز رفع الحدث «بالوضوء والغسل إال باملاء»ن  

Ô يجز إزالة النجاسة إال باملاء                         

من التلف

قاعدة املشقة تجلب التيس�

رباعي كلور اإليثيل�

طريقة عمل حكم
ماكينة التنظيف اجلاف

فلرت تكثيف

الفرز

ترصيف املياه 

املسخنة للربوكل

 بروكل

مستخدم

 بروكل

مفلرت

بخار متصاعد يف الهواء

مخزن الربوكل
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جهاز تقط�

 بروكل

نظيف

بروكل مكثف

رباعي كلور 

االثيل

نفايات خط�ة

الغسيل

التجفيف

الغسيل والتجفيف

م�بس متسخه مرحلة ال��

@Fograx





على االطهاررةةووأأثرهه  االغسيل االكلويي

لونن بالتتميز 
ااألحمر

االكلى

ليـــة االك(بوااســـطة آآلـــة خاصـــة تســـمى يـــتم 
لدمم إإلى) ااالصطناعية هذاا  ووفيها يسحب اا

.االجهازز

مواادد تصفيته من االبولة االدمويتتم - ة وواال
ااألخرىىاالمؤذذية 

 .ديعادد إإلى االجسم عن طريق االورريثم  -

:ااألووللاالقسم 

االدمويياالكلويي االغسيل 

خليــة للــبطن االبطانــة االداا االبريتــونييســتعمل غســل االكليــة 
:ننبدالًً من االجهازز، ووله طريقتا) االبريتونناالصفاقق أأوو (

: االيدووية: االطريقة ااألوولى

في تجوييقومم  - لبطن االمريض بوضع االسائل االنقي  ف اا
ن ســاعاتت لتنتقــل االفضــالتت االســامة مــ) 6 -4(وويتــركك مــن 

.االسائلتجويف االبطن إإلى 

، ووتفريغ مروورر هذهه االفترةة يعاوودد االمريض فتح ااألنبوبببعد  -
مرااتت )5- 4(االسائل االمحمل بالسمومم، ووتكررر االعلمية من 

. يومياًً 

:االثانياالقسم 

 االبريتونياالغسيل 

:أألية: االثانية االطريقة 

نقــي تعتمــد علــى ااســتخداامم جهــازز يقــومم بوضــع االســائل اال
م )9- 7(ن ووسحب االسائل االمحمل بالسمومم لفترةة تترااووحح 

.أأثناءء االنومم فقطساعاتت 

 

. أأفنانن تلمساني. دد.أأ: إإشراافف  االسفيانيعبير مضيف : إإعداادد االطالبة

ــــــة االفضــــــالتت االســــــامة  إإززاال
ي االناتجة عن حرقق االغذااءء ف

خاليا االجسم 

ووززنن مســـــــتوىى االمـــــــاءء 
ووااألمالحح في االجسم

ــــــــاتت أأساســــــــية  ــــــــراازز هرمون إإف
للمحافظـــــــة علـــــــى االعظـــــــامم 

ااءءووتكوين كرياتت االدمم االحمر 

 غدةة مزددووجة بشكل
حبة االفاصوليا 

االكلىمن ووظائف 

تزنن االوااحدةة 

جم ) 150- 100(

 االبريتونيتقع ووررااءء االغشاءء 
 على جانبي االعامودد االفقريي

تبدأأ من مستوىى االضلع 
االعاشر وواالحادديي عشر 

االكلويياالغسيل 

ة لعدمم قدررةة تنقية االدمم من ااألمالحح وواالسمومم االتي تترااكم فيه نتيج
منها، ووينقسم إإلى قسميناالكلى على االتخلص 

١

٢
٣

٤

٥

 تنزيل االحكم وواالترجيح
ااختلف 

االمعاصروونن في 
نقض االوضوءء 

ويياالدمبالغسيل 

االرااجح

٢

٢

١

٣

١

٢

٣

٤

٥

 تنزيل االحكم وواالترجيح

بقسميه  االتكييف االفقهي للغسيل االكلويي

. أأفنانن تلمساني. دد.أأ: إإشراافف  االسفيانيعبير مضيف : إإعداادد االطالبة

 االغسيل
االدمويي

ااألووللاالقسم 

أأصولل االقائلين 

االنقضبعدمم 

االقائلين أأصولل 

بالنقض

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

صيب قصة 
ُُ
قاعع في غزووةة ذذااتت االر صحابي أأ

لي بسهم ووهو في االصالةة، فلم يزلل يص
ووددماؤؤهه تجريي

قد فعل عمر بن االخطابب ررضي االله عنه، ف
صلى ووجرحه يثعب ددماًً 

مم االتخريج على عدمم نقض االوضوءء بالد
ير االخاررجج من بقية االبدنن؛ ألنه خاررجج من غ

مخرجج االحدثث االمعتادد 

ااألحادديث االداالة على نقض االوضوءء 
 بخرووجج االدمم كقوله صلى االله عليه

".االوضوءء من كل ددمم سائل: "ووسلم

قض االحديث االداالل على تعليق حكم االن
بارر بالخاررجج االنجس من االبدنن من غير ااعت

: " االمخرجج وومنه قوله عليه االسالمم
".االوضوءء مما يخرجج ووليس مما يدخل

خاررجج االتخريج على نقض االوضوءء بالدمم اال
ي من بقية االبدنن على خالفف بينهم ف

ب مقداارر االدمم االذيي ينقض االوضوءء فذه
، وواالبعض  بعضهم إإلى االنقض مطلقاًً

االكثير، ااآلخر إإلى االتفريق بين االيسير وو
عدمم ووجودد ددليل يوجب االوضوءء بخرووجج .ثيروواالدمم االخاررجج في االغسيل االدمويي ك

االدمم من بقية االبدنن 

؛ ألنه ثبت ياالبريتوناالوضوءء بالغسيل ينتقض 
 يتـــونياالبر أأنن االســـائل االـــذيي يخـــرجج بالغســـيل 

.يحمل نفس مكوناتت االبولل ووصفاته

١١

٢

٣

 االغسيل
 ونياالبريت

ياالثاناالقسم 

طلقاًً أأصولل االقائلين بعدمم االنقض م
 أأوو بشرطط اانسداادد االمخرجج ااألصلي

االقائلين أأصولل 

مطلقاًً بالنقض 

جاسة االتخريج على عدمم نقض االوضوءء بالن
االخاررجة من غير االسبيلين 

لخاررجج االتخريج على نقض االوضوءء بالبولل اا
ت من غير االسبيل إإذذاا كانن من ثقبة تح

.االمعدةة، وواانسد االمخرجج ااألصلي

ية ال إإنن االخرووجج من االسبيلين له خصوص
توجد في غيرهما، فيعطى االمخرجج 

للضرووررةة ااألصلياالحاددثث حكم 

 عمومم ااألددلة من االقرآآنن وواالسنة االداالة
ير على نقض االوضوءء بخرووجج االبولل من غ

﴿أأوو :تفريق بين مخرجج ووآآخر كقوله تعالى
ه جاءء أأحد منكم من االغائط﴾ ووقوله علي

."ال ووضوءء إإال من حدثث أأوو رريح: "االسالمم

بولل االتخريج على نقض االوضوءء بخرووجج اال
من غير االسبيلين

٣
ولل حيث أأنن ااسم االب: ااالستداللل باللغة

، ووما يصدقق على ما كانن خاررجاًً من االسبيل
.كانن خاررجاًً من غيرهه

دمويي كثير االوضوءء بالغسيل االدمويي؛ ألنن االدمم االخاررجج في االغسيل االينتقض •
.ووخرووجج االنجس االكثير من االبدنن ينقض االوضوءء

يلين ال ال ينتقض االوضوءء بالغسيل االدمويي؛ ألنن خرووجج االدمم من غير االسب•
.ينقض االوضوءء

بت أأنن االوضوءء بالغسيل االدمويي؛ ألنه ثينتقض 
لبولل االمواادد االمصاحبة للدمم هي االمواادد االمكونة ل

.ووتحمل صفاته

ااختلف 
االمعاصروونن في 
نقض االوضوءء 

ويياالدمبالغسيل 

االرااجح

خــرجج االمعتــادد ؛ ألنن خــرووجج االبــولل مــن غيــر االماالبريتــونياالوضــوءء بالغســيل ينــتقض •
.ناقض للوضوءء

لل محمـــل ؛ ألنن االخـــاررجج عبـــاررةة عـــن محلـــواالبريتـــونيال ينـــتقض االوضـــوءء بالغســـيل •
، ووإإنن كـــانن فيـــه ب عـــض بالفضـــالتت وواالســـمومم، ووال يســـمى بـــوالًً ال عرفـــاًً ووال طبـــاًً

.ءءخصائص االبولل فهو خاررجج من غير مخرجه االطبيعي، فال ينقض االوضو
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التفويج
هومصطلح معارص معناه:

التَّنظيم عىل شكل مجموعات تس�

يف اتجاه واحد، وفًقا لجدول زمني 

محدد بالتَّنسيق مع عدة جهات، 

سواء كان التَّنظيم لألشخاص 

أم املركبات.

تاريخ التفويج
بدأ التَّفويج بالتَّنظيم البسيط يف صحن الطَّواف

الة؛ وذلك بإخراج النِّساء إىل عندما تقام الصَّ

الة. املصليات الخاصة بهن حتى تنتهي الصَّ

يف عام: (١٤٣٤هـ) تم التَّفويج والتَّنظيم للجرس

املعلّق ألداء الطَّواف.

يف عام: (١٤٣٨هـ) بدأت التهيئة ملرشوع برئ زمزم

من خالل تنظيم الطائفÂ إىل صحن املطاف.

واف فويج على حكم انقطاع أشواط الَطّ وافأثر الَتّ فويج على حكم انقطاع أشواط الَطّ أثر الَتّ

عمل الطالبة: نادية القرني    إشراف: أ.د. أفنان تلمساني

أثر التفويج

فويج ترتب على صورة التَّ
 الماضّية عدة أثار، منها:

2 134 خشية

حام الِزّ

دافع والَتّ

 عدم التزام

 البعض بتعاليم

 اللجان املنظمة

 لشؤون املسجد

 احلرام

يانة   أعمال الِصّ

رميم والَتّ

 للمسجد احلرام

 ومرافقه

إتاحة الفرصة

 للجميع؛ ألداء

 مناسكهم:

واف في  كالَطّ

حن،أو تقبيل  الَصّ

 احلجر األسود

أسباب 

التفويج

تكييف المسألة

ريعة اإلسالمّية» «ردها ألصولها في الَشّ

اختلف الفقهاء-رحمهم الله- يف حكم انقطاع أشواط 

لوات املكتوبة، هل يستأنف  الطواف يف غ� الصَّ

؟الطَّائف من جديد، أم يبني عىل ما مىض

مطلق اآليات يف الطَّواف والتي Ï تقيّده برشط 

املواالة، وآية عدم بطالن العمل، وكذلك 

األحاديث واآلثار التي أُثرت عن النَّبي، 

الح، يف إ×ام الطَّواف وعدم  لف الصَّ والسَّ

االستئناف، وقياساً عىل سائر أفعال الحج.  

 أصول القائلÂ بالبناء عىل ما مىض

عموم اآليات التي تدل عىل تعظيم شعائر الله 

والطَّواف منها، وكذلك األحاديث واآلثار التي 

لف  تحض عىل وجوب االقتداء بالنَّبي ، والسَّ

الح، ومن جملة األصول القياس عىل املواالة  الصَّ

الة. يف الطَّهارة، وكذلك املواالة يف الصَّ

 أصول القائلÂ باالستئناف من جديد

أنَّ الطَّائف إذا قطع طوافه لعذر مع وجود نية 

اإل×ام، ثم أراد العودة بعد ذلك لصحن املطاف؛ 

خول   فإنه يجب عليه الخروج من املسجد، والدُّ

مدة  وتستغرق  للتفويج،  املخصصة  البوابة  مع 

ساعة" "ثلث  إىل:  تقدير  أقل  عىل  خروجه 

هذا  يُعد  وعرفاً  الزِّحام،  أوقات  يف  تزيد  ورâا   

ابن  العالمة  يخ  الشَّ قال  فقد  طويالً؛  االنقطاع 

الة  الصَّ ألجل  قطعه  "إذا  الله-:  عثيمÂ-رحمه 

ال  الة  الصَّ إنَّ  حيث  قليلة  تكون  املدة  فإن 

تستغرق إالَّ عرش دقائق، أو ربع ساعة، أو نحو 

ا خمس وعرشون دقيقة فهذا فصل كث�"  ذلك أمَّ

 طول الفصل

 بÂ األشواط
الخروج من

املسجد الحرام

إذا خرج من املسجد

فهل يُحتسب طريق 

حن عودته إىل الصَّ

شوط أم ال؟

@fograx

 األسباب

مسألة حكم انقطاع 1
واف أشواط الَطّ

قوله تعاىل:﴿َوَمن يَُعظِّْم َشَعائَِر 

اللَِّه فَِإنََّها ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب﴾

قال النَّبي : «لِتَأُْخُذوا َمَناِسَكُكْم»

روي عن الحسن البرصي -رحمه 

الله- استأنف الطواف يف حال 

االنقطاع

إذا خرج الطَّائف من طوافه وطال الفصل ب� 

األشواط؛ فإنه يبتدئ ويستأنف الطَّواف وال يبني 

عىل ما مىض

إذا خرج الطَّائف من طوافه وطال الفصل؛ 

يبني عىل ما مىض وال يستأنف

فُوا ِبالْبَيِْت  قوله تعاىل: ﴿َولْيَطَّوَّ

الَْعِتيِق﴾

وقوله: ﴿َوَال تُبِْطلُوا أَْع²َلَُكْم﴾

روي عن النَّبي أنَّه: «َخَرَج ِمْن 

الطََّواِف، َوبََنى َعَىل طََواِفِه»

روي عن ابن عمر، ومجاهد، 

وعطاء -رحمه² الله- البناء 

عىل ما مىض من األشواط 

مسألة حكم رحبة 2
المسجد

القول األول

القول الثاني

القول األول

القول الثاني

 أنَّ الرَّحبة لها حكم املسجد وهي تبًعا له

أنَّ الرَّحبة تبعاً للمسجد قياًسا عىل صحة 

فوف إÀام املصل� إذا اتصلت الصُّ

األدلة

صحة االعتكاف يف الرَّحبة
بناًءا عىل قاعدة: "الحريم له حكم ما هو 

حريم له"

أنَّ الرَّحبة ليس لها حكم املسجد

«كَاَن الَحَسُن، َوُزَرارَُة بُْن أَْوَىف، يَْقِضيَاِن ِيف 

الرََّحبَِة َخارًِجا ِمَن املَْسِجِد»

األدلة

القول الثالث
وفيه تفصيل إن كانت الرَّحبة محوطة فهي 

 Éمن املسجد وتأخذ حكمه، وإن كانت غ

محوطة فليست منه وال تأخذ حكمه 

ُهوا َهِذِه الْبُيُوَت َعِن  أنَّ النَّبي  قال: «َوجِّ

الَْمْسِجِد...» الحديث

أَنَّ ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب بََنى رَْحبًَة، َوقَاَل: «َمْن 

كَاَن يُِريُد أَْن يَلَْغَط...فلْيَْخُرْج إَِىل َهِذِه الرَّْحبَِة»

األدلة ابقة جميع أدلة القول� السَّ

واف 3 حكم الَطّ
احات الخارجية  بالَسّ

للمسجد الحرام
اتفق الفقهاء-رحمهم الله-عىل أنَّه ال 

يجوز الطَّواف خارج املسجد الحرام، وإذا 

طاف اإلنسان من وراء املسجد فقد طاف 

باملسجد ال بالبيت؛ فال يصح طوافه

ترجح القول الثَّالث القائل بالتفصيل: إن 

كانت الرَّحبة متصلة باملسجد؛ فتأخذ 

حكمه، وإن كانت منفصلة فال تأخذ 

:�حكمه؛ لسبب

واف فويج على حكم انقطاع أشواط الَطّ أثر الَتّ

تنزيل الحكم الشرعي

يرتجح القول: "بأنَّ الطَّائف إذا انقطع طوافه 

وهو داخل املسجد؛ يبني عىل ما مىض، وإذا 

خرج من املسجد فإنَّه يستأنف الطَّواف من 

أنه جمع ب� األقوال واألدلةجديد"، وهذا رأي كثÉ من العل²ء املعارصين

عمالً بالقاعدة: "يثبت تبعاً ما ال 

يثبت استقالالً"

الراجح

الراجح

1
2

تدارك لت²م العبادة قدر املستطاع، 

"واتباًعا لسنة النَّبي ح� قال: 

«ُخُذوا َعنِّي َمَناِسَكُكْم»

ما تعترب فيه املواالة فالتَّخلل 

القاطع لها مرض

إذا ضاق األمر اتسع، وإذا 

اتسع األمر ضاق

@fograx

1
2

3
4

جمًعا ب� األقوال

»«

ف
طوا

 ال
اط

�سو
ع اأ

طا
انق

م 
ك

 ح
ى

عل
ج 

فوي
الت
ر 

اأث





القسم األول: معرض النوازل الفقهية
ى

�سع
 امل

عة
و�س

ة ت
ازل

ن

جبل املروة جبل الصفا

هو طريق أو شارع رشق 

املسجد الحرام ، يحده الصفا 

جنوبًا واملروة ش�الً

املسعى

قطع املسافة الكائنة ب� الصفا 

واملروة سبع مرات ذهاباً وإياباً 

بعد طواف نسك حج أو عمرة

السعي

الشوط األول

الشوط الثالث

الشوط الخامس

الشوط السابع

الشوط الثا�

الشوط الرابع

الشوط السادس

مرشوع توسعة خادم الحرم� 

الرشيف� امللك عبد الله «رحمه الله» 

للمسعى

وتخصيص املسار القديم 

للسعي من املروة إىل 

الصفا «أي األشواط 

الزوجية ٢ - ٤ - ٦» 

وتخصيص املسار الجديد للسعي 

من الصفا إىل املروة «أي األشواط 

الفردية ١-٣ - ٥ - ٧»

في� تبلغ مسطحات 

البناء اإلج�لية يف جميع 

أدوار مناطق السعي 

والخدمات (١٢٥) ألف 

مرت مربع تقريباً

@ouyia

شمل مرشوع التوسعة 

والتطوير زيادة عرض 

املسعى عرشين مرتاً من 

الغرب إىل الرشق، ليكون 

عرض املسعى أربع� مرتاً

٢٩ ألف

لتكون التوسعة الجديدة بحجم املسعى القديم نفسه 

باتجاه الساحة الرشقية ك� أن مساحة املسعى الجديد 

تبلغ نحو (٤٩) ألف مرت مربع أضيفت للمساحة األوىل 

للمسعى البالغة (٢٩) ألف مرت مربع لتصل بذلك 

املساحة الكلية للمسعى بعد التوسعة الجديدة إىل 

(٨٧) ألف مرت مربع   

تتسع لنحو (١٢٠) ألف شخص يف الساعة بعد أن 

كانت تتسع لقرابة (٤٤) ألف شخص يف الساعة

٤٩ ألف
٨٧ ألف

Ôت االستعانة بهيئة كبار العل�ء، وعدد من أهل الخربة 

واالختصاص لتحديد بداية ونهاية جبيل الصفا واملروة

إعداد الطالبة: شذا محمد اخلزمي

إشراف: أ.د أفنان تلمساني

اقرار مرشوع توسعة املسعى

توسعة المسعى

الراجح

2 1

القول الثا�

املسعى القديم املسعى الجديد

الصفا

املروة

من أدلتهم:

حكم التوسعة الجديدة للمسعى

  أن ترك توسعة املسعى يف القرون 

املاضية مع وجود الزحام الشديد يدل عىل 

عدم مرشوعية التوسعة الجديدة

 وهذا م� تقتضيه األصول الرشعية، والقواعد الفقهية واملصلحة العامة، من رفع الحرج، 

ودفع املشقة ألن :

اختلف العل�ء املعارصون يف حكم توسعة املسعى عرضاً عىل قول�: 

جواز توسعة املسعى عرضاً 

مادام عرض التوسعة ب� 

جبيل الصفا واملروة

وجه الداللة: جاء األمر بالسعي و � 

يرد عن الشارع نص يف تحديد عرض 

املسعى

أن النبي عليه الصالة والسالم 

سعى ب� الصفا واملروة، وقد قال : 

"لِتَأُْخُذوا َمَناِسَكُكْم"

وجه الداللة: أن محل السعي هو ب� 

الصفا واملروة ، ومن سعى بينه� فقد 

فعل ما أمر به ، و� يثبت عن النبي 

صىل الله عليه وسلم وال عن أحد من 

العل�ء تحديد توقيفي لعرض 

املسعى ، وإ¶ا املتع� استيعاب 

املسافة ب� الصفا واملروة 

 شهادة الشهود بأن جبيل الصفا واملروة كانا أوسع م� عليه عرض املسعى حالياً، وأن 

الجبل� متسعان رشقاً اتساعاً كب«اً، وأن له� أكتافاً، وأنه قد قام عليه� بيوت ومساكن 

ووثقت هذه الشهادة باملحكمة العامة ½كة املكرمة

أن عرض جبيل الصفا واملروة يف أصله� الطبيعي أكرب م� هو ظاهر عىل وجه األرض 

أيد العلم الحديث الحقائق السابقة فقد قامت هيئة املساحة الجيولوجية 

السعودية ، بتقديم تقرير ملعهد خادم الحرم� الرشيف� ألبحاث الحج فتوصلت 

يف تقرير "دراسة االمتداد الرشقي لجبيل الصفا واملروة"، إىل النتيجة التالية:   

عدم جواز توسعة 

املسعى عرضاً

أن النبي صىل الله عليه وسلم سعى يف 

هذا املكان، وقد قال صىل الله عليه وسلم: 

"لِتَأُْخُذوا َمَناِسَكُكْم "، وحينئذ البد من 

االقتصار يف السعي عىل الوارد عنه صىل 

الله عليه وسلم

من أدلتهم:

أن املسعى يحكم عرضه عمل القرون 

املتتالية من عهد النبي صىل الله عليه 

وسلم إىل عهدنا الحارض وهو يخصص 

السعي بهذا املكان

َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ الَْبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح  قوله تعاىل : " إِنَّ الصَّ

َع َخْ§ًا َفإِنَّ اللََّه َشاِكٌر َعلِيٌم" َف ِبِهَ� َوَمْن تَطَوَّ َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ

أن جبل الصفا لسان من جبل أ° قبيس، 

وأن لديه امتداداً سطحياً بالناحية الرشقية 

مسامتاً للمشعر ºا يقارب ٣٠ مرتاً 

وأن جبل املروة ¼تد امتداداً 

سطحياً مسامتاً للمشعر الحايل 

ºا يقارب ٣١ مرتاً

القول األول

إذا ضاق 

األمر اتسع
الزيادة املتصلة 

تتبع أصلها

الزيادة لها 

حكم املزيد
املشقة تجلب 

التيس§

جواز توسعة املسعى، وهذه التوسعة واقعة ب� جبيل الصفا واملروة، 

فمن سعى فيه فقد اجزأه، وصح نسكه وال يشء عليه

@ouyia
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بنوك �حليب

اشراف: أ.د أفنان تلمسانيإعداد الطالبة: آمنة طالل اجلمران 

بنوك الل�

بنوك ل� الرضاع

بنك حليب اآلدميات

هي مؤسسات تقوم بأخذ الل� من أمهات متربعات 

بطريقة معقمة وتحفظه يف قوارير معقمة بعد تعقيمه 

مرة أخرى عىل هيئته السائلة

األطفال الخدج

األطفال الرضع الذين يصابون 

بااللتهابات الحادة

األطفال ناقصوا الوزن 

عند الوالدة

 �هناك فئة من املواليد تحتاج الل� اإلنسا

خاصة إلنقاذ حياتها واستمرارها يف البقاء؛ 

ملا يحويه من األجسام الضدية واملناعية، 

وهؤالء الفئة هم:

�سباب

أصول القائل� بحصول التحريم بوصول لبنها إىل جوفه بأي صورة

أصول القائل� بأن التحريم ال يحصل إال بالرضاع من الثدي

    ما ورد من أدلة يف السنة النبوية تدل عىل 

أن العربة بوصول الحليب ال بطريقة الوصول؛ 

ألن املراد حصول التغذية ال الرضاع

       قياساً عىل ما خّص به سا° موىل أ® حذيفة 

(الرضاعة مع الكرب)، فقد نقل العل´ء أن ابنة 

سهيل أرضعته من غ½ أن ¼س ثديها وال التقت 

برشتاه´، وحصل له التحريم بذلك

َهاتُُكُم الالÄَِّ أَرَْضْعَنُكْم  قوله تعاىل: ﴿َوأُمَّ

َن الرََّضاَعِة﴾ن َوأََخَواتُُكم مِّ

قوله عليه الصالة والسالم: «يحرم من 

الرضاع ما يحرم من النسب» 

 فالله ورسوله ° يحرما عىل هذا املعنى نكاحاً إال باإلرضاع والرضاعة، 

وال يسمى بذلك إال ما وضعته املرضعة من ثديها يف فم الرضيع

تحرير محل 
�نزاع

12

12

اتفق الفقهاء عىل أن الطفل إذا رضع من ثدي املرأة ووصل لبنها إىل 

جوفه أنه يحرِّم، وإÒا وقع الخالف في´ إذا سقي حليبها من غ½ مص 

الثدي، هل يحصل التحريم Ôثل هذا الرضاع عىل قول�:

من مسميات بنوك �حليب

��حتياج إلنشاء بنوك �حليب
ال غبار يف الرشيعة عىل أن الرضيع إذا احتاج 

ل� الرضاعة الطبيعية لكون الل� الصناعي 

يرضه فإن من تتوىل إرضاعه من النساء من 

غ½ أمه تكون مأجورة، لكن جوهر الخالف يف 

نازلة بنوك الحليب ما يرتتب عىل االرتضاع 

منها من آثار من ثبوت املحرمية، مع احت´لية 

جهالة األم التي ارتضع من حليبها، وقد 

اختلف الفقهاء املعارصون يف مرشوعية إنشاء 

هذه البنوك بناء عىل اختالفهم يف التحريم 

بالرضاع من غ½ مص الثدي

تكييف 
�مسألة

@ouyia

يَعلم أهل الطفل 

اسم هذه املرضعة

حكم إنشاء بنوك الحليب واالستفادة منها 

اختلف الفقهاء املعارصون يف إنشاء بنوك الحليب عىل ثالثة أقوال

أن يكتب عىل كل 

قارورة اسم 

املتربعة

يكتب اسم الطفل 

الذي تناول هذا 

الل 

يُسجل ذلك كله 

يف سجل

ومن أدلتهم: 

ومن أدلتهم: 

@ouyia

تنزيل �حكم

يجوز االنتفاع ببنوك الحليب يَحرم االنتفاع ببنوك الحليب، ألن 

هذه البنوك توفر صفة األم املرضعة 

والتي قد ال يعرفها أهل الرضيع

يجوز االنتفاع ببنوك الحليب إذا دعت الحاجة 

ولكن   بقيود   وهي:

�راجح

القول الثا�القول األول

أن األمومة التي ّرصح بها القرآن ال 

تكون من مجرد أخذ الل ، بل من 

االمتصاص وااللتصاق الذي يتجىل فيه 

حنان األمومة

أن الرضاعة تستلزم شق±: تناول 

الل ، وتناول الثدي، وليست مجرد 

وصول الل  إىل الجوف

درء املفاسد أوىل من جلب 

املصالح

سداً للذرائع والوقوع يف فتنة 

التحريم

01020304

01

02

01

02

القول الثالث

تحريم إنشاء بنوك 

الحليب

ألن اإلسالم يعترب الرضاع لُحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من 

النسب بإجÀع املسلم±، ومن مقاصد الرشيعة الكلية املحافظة 

عىل النسب، وبنوك الحليب مؤدية إىل االختالط أو الريبة

نازلة
بنوك �حليب

واستدلوا:  بأن الرضورة تقدر بقدرها، وأن هذه القيود املذكورة يتحقق 

بها حفظ النسب من االختالط بغÇه
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إشراف: أ. د. أفنان تلمساني عمل الطالبة: ُأميمة الزير

اختيار جنس الجنين بالطرق الطبية «المخبرية»م
وحكمه الفقهي                     

تعريف اختيار جنس الجنين
 هو ما يقوم به الوالدان من األع�ل

  واإلجراءات الطبيعية أو الطبية

الختيار ذكورة الجن� أو أنوثته

طرق اختيار جنس الجنين

طرق طبيةطرق طبيعية
التحكم يف جنس الجن�

مـولود حسـب الطلـب

طرق اإلنجاب يف الطب الحديث

اصطفاء أحد الجنس� عىل اآلخر

هـنـدسـة وراثـيــة

اختيار جنس الجن�

المصطلحات

 العوامل المؤثرة في
اختيار جنس الجنين

2

1

األسباب

 تجنب الوالدين حصول أمراض يف

الجن� املنتظر يف حالة الطرق الطبية

 حصول الوالدين عىل الجنس املرغوب

سواء بالطرق الطبيعية أو الطبّية
 قد يحدث خلل يف نسبة عدد جنس

مع� عىل االخر يف املجتمع

2

1

1

مصالحه

@ouyia

مفاسده

 تكرار جنس مع� يف األرسة

 الواحدة ورغبة الزوج� يف

طفل من الجنس اآلخر

 تفضيل جنس مع� عىل

الجنس اآلخر

 حدوث بعض األمراض الوراثية

 والتي تحدث ب� بعض األزواج

 عند إنجاب جنس دون آخر

  حيث اثبتت بعض الدراسات

 وجود أك¶ من خمس�ئة مرض

ورا¸ مرتبط بجنس املولود

شخصية

طبّية «مخربية» ن

تاريخ النشأة
 يف سنة خمس�ئة قبل امليالد

 توصلت مدارس الطب الهندية

 إىل أنه Ãكن التأثÁ عىل جنس

 الجن� يف بعض الحاالت بفعل

 الطعام أو العقاقÁ ك� ذكر ذلك

بعض املؤرخ�

@ouyia

تكييف المسألة
«ردها ألصولها يف الرشيعة اإلسالمية»

أصولها عند المجيزين

أصولها عند المانعين

اختيار جنس الجنين بالطرق الطبية «المخبرية»وحكمه الفقهي

الحكم الفقهي

مجيزون

مانعون

مفصلون

ملطلق الحاجة «نفسية أو اجت�عية أو صحية»ن

 يجيزونها بالطرق والوسائل املخربية يف حال الرضورة العالجية

لألمراض الوراثية إذا كانت شديدة وتسبب نوعاً من العجز

مطلقاً

 الراجح أن اختيار جنس الجن� بالطرق والوسائل الطبية «املخربية» إ�ا يُباح

بدافع الوقاية من األمراض الوراثية الخط©ة املرتبطة بالجنس و¨نع في� عدا ذلك

ضوابط المجيزين

اعتقاد بأن هذه أسباب ال تستقل عن إرادة الله وتقديره 

 أن ال تكون قانوناً ملزماً 
قرص عملية التحديد ¶ا دعت إليه الحاجة

اتخاذ كافة التداب© ملنع اختالط األنساب

قرص كشف العورة عىل قدر الحاجة قدًرا وزمانًا

مراقبة داÀة من الجهات املسؤولة لنسب املواليد

أن يكون التحديد للجنس برتايض الوالدين معاً

 دعاء األنبياء ﴿رَبِّ َهْب ِيل

يًَّة طَيِّبًَة﴾ن ِمن لَُّدنَك ُذرِّ

 حديث : «َماُء الرَُّجِل أَبْيَُض، َوَماُء الَْمْرأَِة أَْصَفُر ، فَِإَذا اْجتََمَعا ، فََعَال َمِنيُّ الرَُّجِل َمِنيَّ

 الَْمْرأَِة ، أَذْكَرَا ِبِإْذِن اللِه ، َوإَِذا َعَال َمِنيُّ الَْمْرأَِة َمِنيَّ الرَُّجِل ، آنَثَا ِبِإْذِن اللِه»ن

 القياس عىل مسألة

العزل

 القياس عىل مسألة

معالجة العقم

 قاعدة «أن أصل األشياء

اإلباحة»ن

 موافق لقاعدة «الرضر

 يُزال» و «قاعدة نفي

الحرج يف الدين»ن

 أن مواطن الحاجات

 والرضورات ال يفتى بها

فتوى عامة

 و﴿يََهُب لَِمن يََشاُء إِنَاثًا     

كُوَر﴾و َويََهُب لَِمن يََشاُء الذُّ

و﴿َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر﴾و

 تفيد النصوص أن جسد اإلنسان ومنافعه

 مملوكة له لكن ليس له حق الترصف يف

 هذا امللك إال يف حدود الرشع فترصفه

منوط باملصلحة رشعاً

 حفظ النسب والعرض من

مقاصد الرشع األساسية

 التدافع ب� املضار واملنافع فحيث

 وقع التغلب فالحكم للغالب منه�

 حالً وحرمة وحيث استويا صار مجال

نظر الفقيه
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ويتم عادة بأخذ الشعر من المنطقة الخلفية إلى مناطق الفروة األمامية 
والتي أصيبت بالترقق أو الصلع، بهدف استعادة الشعر المفقود.

عبارة عن نقل جذر الشعر من منطقة وزراعته في منطقة أخرى.

ابتدأت زراعة الشعر بفكرة زراعة الشعر بالمقابس 
وتتم بإزالة قطعة من نسيج فروة الرأس ومن ثم زراعتها
في مناطق الصلع وكل جزء يحتوي على 20 شعرة أو أكثر،

 وقد استغني عن هذه التقنية بعد ظهور تقنية الشريحة في تسعينيات هذا القرن.

العمر: يجب أن يكون المريض قد بلغ سن العشرين؛ ألنه 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 الالزمة مثل: صورة 
الدم الكاملة، فحوصات الضغط والسكر، اختبار سيولة الدم، أمراض الكبد وغيرها. 

1952م

الرجال  المصابينالنساء
بالصلع

نسبة الرجال المصابين بالصلع
في عمر ال21 

نسبة الرجال المصابين بالصلع
في عمر ال 35 

 المصابين
بالصلع

شعر صناعي شعر طبيعي

.
ً
يحصل حكة وتورم لكنها مؤقتة وتزول سريعا

 
ً
يحصل فقدان مؤقت للشعر المزروع حديثا

ويتساقط خالل العشرة أيام األولى من 
العملية، وتبقى البصيالت المزروعة مكانها 

 
ً
لتتغذى وينمو فيها شعر جديد ويبقى دائما

مدى الحياة.

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

المخاطر التي يتعرض لها المريض بعد انتهاء العملية.

ظهور النتائج الفاشلة فى أول أسبوع من بعد انتهاء 
الجراحة .

لم يتم التطرق إلى موضوع زراعة الشعر الصناعي إال فى 
 وذلك بسبب  :

ً
إطار ضيق جدا

نازلة زراعة الشعرنازلة زراعة الشعر

مدى انتشار الصلع

أنواع الشعر المزروع

الشروط الطبية لعملية الزراعة

التعريف

المرحلة األولى : تصور النازلة

إشراف: أ.د.أفنان تلمسانيإعداد : أروى أمير 

@ithiqah      0544026323 & 0554870309

األضرار

تاريخ النشأة

40%25% 60%75%66%34%

 The American Hair loss Association-حسب الجمعية األمريكية لتساقط الشعر*

شروط جواز زراعة الشعر

01 . الزراعة باستخدام تقنية اإلبر أو الشريحة

المرحلة الثانية: التكييف الفقهي للنازلة:

02 . الزراعة باستخدام تقنية االقتطاف

نازلة زراعة الشعر

اختلف الفقهاء في حكم زراعة الشعر على قولين:

طريقة الزراعة

إشراف: أ.د.أفنان تلمسانيإعداد : أروى أمير 

@ithiqah      0544026323 & 0554870309

02

التدليس

الضرر
03

الوصل
تغيير
لخلق
اهللا

01

أصول القائلين 
بتحريم

 زراعة الشعر
02

إزالة 
العيب

جواز
التداوي

رد الخلقة
 إلى ما كانت

عليه

03

04

01

أصول القائلين 
بجواز 

زراعة الشعر

الحاجة

01
 الجواز، لألحاديث التي تدل على 

جواز التداوي، ومراعاة الحاجة، وألنه 
من باب رّد الخلقة إلى ما كانت عليه، 

وإزالة العيب.

القول
الراجح

القول األول وهو جواز زراعة 
الشعر إذا تحققت الشروط.

التحريم، ألنه يدخل في الوصل 
، ولما فيه من التدليس، 

ً
المحرم شرعا

ولما يترتب عليه من أضرار.

أال يكون فيه تدليس وغش وخداع .

أال يكون فيه تغيير للخلقة األصلية .

أال يكون بقصد التشبه بالكفار أو أهل الفجور .

أال يكون بقصد تشبه أحد الجنسين باآلخر.

أن يكون القصد منها إزالة العيب ورّد ما خلقه اهللا 
تعالى، ال أن تكون لقصد طلب الحسن والتجمل.

أال تستعمل فيه مادة نجسة .

أال يؤدي إلى ضرر أكبر أو مماثل، ويرجع تقدير هذا إلى أهل 
االختصاص من األطباء.

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

المرحلة الثانية: التكييف الفقهي

المرحلة الثالة: التنزيل والحكم على النازلة





المرحلة الثانية 
أصول القائلين بتحريمها(التكييف)

 مطلقًا كونها وشمًا...

قوله تعالى : 
((و�مرنّهم فليُغّيرّن 

خلق ا� ))

أحاديث
 لعن الواشمة 

و المستوشمة، منها:
 [لََعَن ا�
 اْلَواِصَلَة

 َواْلُمْسَتْوِصَلَة
 َواْلَواِشَمَة

 َواْلُمْسَتْوِشَمَة].

قاعدة:
 "ال ضرر وال ضرار".

أصول القائلين بتحريمها 
كونها وشمًا إال للضرورة...

جميع أصول القول
 ا§ّول إضافة إلى:

قوله تعالى : 
((إالّ َما اُضطِرْرتُم ))

حديث:
 [لََعَن ا�
 اْلَواِصَلَة

 َواْلُمْسَتْوِصَلَة
 َواْلَواِشَمَة

 َواْلُمْسَتْوِشَمة
من غير داَء].

قاعدة: 
"الضرورات تبيح المحظورات".

المرحلة الثالثة 
(التنزيل)

القول ا§ّول:

لما فيها
 من تغيير خلق ا�،

 و  ُورود ا§حاديث الصحيحة الّدالّة 
على التحريم بداللة الّلعن،

 ولما فيها من الضرر
 ووجود البدائل المشروعه.

القول الثاني:

تحريم تقنية المايكروبليدنج
 مطلقًا كونها وشماً، سواًء 

للضرورة أو غيرها ..

تحريم تقنية المايكروبليدنج
كونها وشمًا، وجوازها في 
حالة الضرورة، كاستعمالها
لغرض التداوي أو إزالة عيٍب..

§ن الضرورات
 تبيح المحظورات،
 و ُورود ا§حاديث 
الصحيحة الّدالّة 

على تحريم الوشم
 باستثناء حالة الضرورة

 كالمداواة.

 الجمع بين
 ا§دلة الصحيحة

الّراجح 
-وا� تعالى أعلم-

 القول الثاني، §سباب:

التيسير 
ورفع الحرج

 عند الضرورة 
د عن والتي تُحدَّ
طريق المفتي

وجود 
البدائل المشروعه

 في الحاالت
 التحسينّية

إال

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين 
إلى أّن التقنية نوع مطّور من 
الوشم، لذلك فإنهم ألحقوها

بالوشم المحّرم وبناًء عليه حصل
 الخالف في تنزيل الحكم على هذه التقنية...

اختلف الفقهاء في حكم هذه التقنية 
بناًء على اختالفهم في حكم الوشم 

على قولين :

المرحلة ا�ولى 
ر) (التَّصو�

           الوشم:الحادثة التي تحتاج حكم شرعي. النازلة: - مصطلحات ذات صلة:
 غرز الجلد بإبرة حتّى يخرج الّدم، ثم

� عليه نحو النيلة أو كحل ليزرق أو يخضر.  يَذر
 للوشم باللغة االنجليزيّة. الكلمة المرادفة   التاتو:

 وصورة المايكروبليدنج
 وأدواته ما هي إال تطّورات

 �دوات الوشم والتي ُعرفت
 من قبل ٥٠٠٠ عام تقريبا

استُخدمت أساليب يدويّة
 من الوشم على مّر العصور

وقد مّرت ا�دوات بتغّيرات
 كثيرة خالل الزمن

 رسم حدود الحاجبين

الحامل والمرضع 
 مرضى السكري  

المصابين بأمراض جلديّة 

 إعادة الجلسة مرة اخرى
خالل ٤-٨ اسابيع

في المقابل

يرى بعضهم أنها

 تقنية مختلفة

 عن الوشم 

االسباب:
 أسباب عالجيّة

  أسباب تحسينيّة
الفوائد:

سرعة النتائج
 بقائها فترة طويلة

 مظهر طبيعي للحاجب
 عالج للحاالت المرضّية 

المضارّ:
ضعف نمو الشعر وتساقطه

ة  تحّسس الجلد، الحكَّ
العدوى با�مراض والجراثيم 

في حالة سوء التعقيم

 نشأتها ..

خطواتها العملّية ..

تعقيم و تخدير 
المنطقه 

  رسم شعرات الحاجبين
 بأداة المايكروبليدنج

  وإدخال الّلون تحت الجلد 

موانع استخدامها ..

مقارنتها بالوشم..

-مرادفاتها:

 الماكياج الّدائم

 مستحضرات التجميل الّدائمة

،(Permanent cosmetics) 

 ماكياج طويل ا�مد

 ،(long-time makeup) 

مايكروستروكينج

(microstroking) 

قرّر غالبّية أهل

الخبرة في هذه 

التقنية أّنها من

الوشم وإن اختلفت

مسّمياتها.

تقنية المايكروبليدنج..

المصطلحات..

هي فنِّ ملء فراغات
 الحاجبين أو إعادة بناء شكلهما، 

 عن طريق تجريح جلد الحاجبين بشكل
 سطحي  وإدخال الّلون المرغوب أسفله

 على شكل شعرات،
 مرسومة بطريقة3D   بأداة يدويّة،

 لتظهر شعرة شعرة،
ُمحاكية للحقيقة، 

فيظهر الحاجبان بشكل طبيعّي.

الحكم الشرعي لتقنية
 المايكرو بليدنج (Microblading) في الحواجب

مراحل نازلة

عمل الطالبة : خلود عينوسة                                                    إشراف : أ.د أفنان تلمساني

اسبابها و فوائدها و مضارّها..

 .مقبض اليد 
الذي يُثبَّت من خالله 
اÎبرة الخاّصة بالّرسم 

.الّصباغ الملّونة

أهم أدواتها ..

ني
جب

حلا
يف ا

ج 
دني
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ك
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ة 
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 حكم اجلراحة  
    التجميلية لألنف

إجراء طبي جراحي يهدف لتحس� مظهر أو وظيفة 

األنف، أو معالجة عيب َخلقي أو طارئ

تعريف جراحة االنف التجميلية

أنواع الجراحة التجميلة

الجراحة التجميلية العالجية أو التقو�ية 

 الجراحة التجميلية  التحسينية

الرغبة يف تصحيح آثار العوامل 

  البيئية والزمنية كالتجاعيد

@ouyia

  عالج التشوهات

الَخلقية واإلصابات 

       الطارئة

الظهور ¤ظهر حسن 

وعالج بعض األمراض 

النفسية

الرغبة يف تحس� وظيفة

األنف كتحس� وظيفة

          التنفس

الرغبة يف تقليد مظهر

شخص مع� كاملمثل�  

       واملذيع�

تاريخ النازلة
مارس اإلنسان منذ القدم بعض 

أشكال الجراحات لرتميم أو إصالح 

اإلصابات الحاصلة يف الجسد ومن 

ضمنها األنف وكانت تجرى لألعضاء 

الظاهرة  بصورة بدائية، ثم أخذت 

يف التطور حتى صارت عل½ مستقالً 

شمل تخصصات متنوعة ومجاالت 

متعددة من ضمنها جراحة األنف 

التجميلية

02

01

Áإرشاف: أ. د. أفنان تلمسا عمل الطالبة: نجاح العتيبي

  لتجميل األنف دوافع تقو�ية  

«كوجود عيب َخلقي أو وظيفي» 

    وقد تكون الدوافع نفسية

         أو تحسينية بحته

 دوافع الجراحة 

التجميلية لألنف

 �قياس جراحة تجميل األنف بهدف التحس

عىل الوشم والورش والنمص بجامع تغي� 

الخلقة طلباً للحسن يف كل منهم

تكييف املسألة
«ردها ألصولها يف الرشيعة اإلسالمية»

تقسم نازلة الجراحة التجميلية لألنف يف تأصيلها عىل حسب الدافع لها

اتفق الفقهاء عىل مرشوعية إجراء 

العمليات الجراحية إلزالة العيوب 

الَخلقية يف األنف التي تكون سببا

يف إلحاق الرضر الحيس أو النفيس 

لإلنسان ك¨ اتفقوا عىل مرشوعية 

إجراء العمليات الجراحية إلزالة 

العيوب الطارئة يف األنف نتيجة 

      للحوادث أو الحروب

وذلك بقياس جواز جراحة األنف بقصد 

التداوي عىل جواز قطع األصبع الزائدة

هو القول µنع عمليات التجميل لألنف 

إن كان الدافع تحسيني وتجمييل بحت؛ 

ملا فيه من تغي� خلقة الله املنهي عنها 

بأدلة رصيحة

   اتفق الفقهاء من حيث الجملة عىل 

  تحريم هذه العمليات إن كان الدافع 

  لها تحس� املظهر وتجميله، واستثنى   

�   بعضهم ما لو تسبب عدم التحس

رضر نفيس كب� عىل الشخص Éنعه من 

التعايش يف بيئته، وذهب قلة قليلة من 

   العل¨ء املعارصين إىل جواز  هذه 

         العمليات بضوابط معينة

الجراحة التجميلية

@ouyia

01
الجراحة العالجية

يِن ِمْن َحَرٍج﴾ ما روي عن عرفجة أنه قال:أصيب انفي  ﴿َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِيف الدِّ

يوم كالب يف الجاهلية فاتخذت أنفا من 

ورق «فضة» فأنÜ عيل فأمرÛ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

أن اتخذ أنفا من ذهب القواعد العامة الواردة يف الرشيعة مثل:

ُنَّ َخلْق َاللَِّه﴾ ِت ﴿َوَآلُمرَنَُّهم ْفَلَيَُغ�ِّ َ̈ ما روي عن عبد الله قال: « لََعَن اللَُّه الَْواِش

َصاِت،  ِت، َوالنَّاِمَصاِت َوالُْمتََنمِّ َ̈ َوالُْمْستَْوِش

َاِت َخلَْق الله » َوالُْمتََفلَِّجاِت لِلُْحْسِن الُْمَغ�ِّ

واألصل يف جواز الجراحة العالجية التايل:

أما منعهم من الجراحة التجميلية فبناًء عىل األصول التالية:

من السنة

القياس

من القرآن

القواعد الفقهية

من السنةمن القرآن

القياس
الراجح

 حكم اجلراحة  التجميلية لألنف

املشقة تجلب التيس�
الرضورات تبيح املحظورات

الرضر يزال

أن تحقق مصلحة

    معتربة رشعا

أن يكون الطبيب أهالً 

      ملزاولة املهنة

أن ال يرتتب عليها غش أو  أن يأذن املريض أو وليه

تدليس أو تشبه أو تغي�

أن ال يوجد بديل 

 عنها أنفع منها

ضوابط الجراحة التجميلية

02

أن ال يرتتب عليها رضر أعظم 

  من املصلحة املرجوة منها
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�ضرر �نفسي وأثره في حكم 
�عمليات �تجميلية �تحسينية

إشراف: أ.د. أفنان تلمسانيإعداد الطالبة: جميلة خلف الثمالي

األذى الذي يصيب اإلنسان يف شعوره وأحاسيسه بسبب 

التفك� املستمر يف وجود عيب يف املظهر الخارجي له

العمليات التجميلية 

التحسينية

هي الجراحات التجميلية التي تهدف إىل تحس� املظهر والتطلع إىل شكل 

أجمل، دون وجود دوافع رضورية أو حاجية تستلزم فعل الجراحة

الرضر
النفيس

أقسام العمليات التجميلية

العمليات التجميلية 

العالجية
العمليات التجميلية التحسينية

�سباب انتشار �عمليات �تجميلية �تحسينية

ضعف الوازع الديني، 

وضعف الثقة بالنفس

حب الثناء واملدح والرفاهية املفرطة، 

ووجود املادة، وندرة الطموحات

اإلصابة ببعض األمراض 

النفسية ( الرضر النفيس)

ثقافة القنوات 

الفضائية

الرغبة يف التجمل 

للخطاب أو للزوج

التأثر بالثقافة 

الغربية

العمليات التجميلية بدافع 

الزينة والتجمل املحض ، 

وتحقيق الشكل األفضل

العمليات التجميلية بدافع 

إزالة الرضر النفيس الذي 

يشعر به املريض و ال يكون 

هو مصحوباً بتشوه وال 

بخلل يف وظيفة العضو

دوافع العمليات 

التجميلية التحسينية

01

02
مصطلحاته

هو اضطراب يف نظرة الشخص إىل شكل جسده 

بحيث يكون لديه اعتقاد أن شكله مشوه، ولو 

كان هناك عيب بسيط جداً، فيجري تضخيمه 

إىل حد كب� للغاية

اضطراب التشوه الجسمي

اضطراب صورة الجسم

رهاب التشوه الجسدي 

�ضطراب �تشوه �جسدي

 أو ما يعرف باسم (BDD) اختصارا 

(Body dysmorphic disorder) لـ

@ouyia

 الترصفات الظاهرة تجاه الجسد

نتيجة لألفكار واإلنفعاالت السلبية

 تشوه األفكار

عن الجسد

Ïالتكوين اإلنفعايل الكيل أو الجز 

تجاه الجسد أو بعض مكوناته

 االنفعالية السلوكية املعرفية

ومنها

األعراض

١/ الفحص املتكرر يف املرآة، أو العكس

٢/ االعتقاد القوي بوجود خلل أو 

عيب يف مظهره

٣/ اإلعتقاد بأن اآلخرين ينظرون 

نظرة سلبية إىل مظهره

٤/ الحاجة إىل الت°س الط¬نينة من 

اآلخرين حول مظهره

٦/ وضع الكث´ من املواد التجميلية 

أو اإلكثار من املالبس إلخفاء العيوب 

املفرتضة

٧/ مقارنة مظهره مع اآلخرين

٥/ إجراء العمليات التجميلية املتكررة 

مع الشعور بقليل من الرضا

٨/ الهوس بأجزاء معينة من الجسم

٩/ التغيب عن العمل أو املناسبات االجت°عية والبقاء يف املنزل

نسبة انتشار �مرض

4.8%5.3% 10% 1%2%

يف اململكة املتحدة 

بنسبة متساوية ب� 

الرجال والنساء

يف اململكة العربية 

السعودية من الجامعيات 

ما ب� ١٧ ـ ٣٠ سنة يف 

الحد األقىص

يف إيطاليا وأم�كا من يف أملانيايف تركيا

إج�يل السكان

طرق �عالج
األدوية املضادة لإلكتئاب 

خاصة يف الحاالت الشديدة

جلسات اإلرشاد 

النفيس

اتفق الفقهاء عىل حرمة العمليات التجميلية التحسينية التي يقصد منها التجمل 

املحض أو دفع الرضر املتوهم الذي يشعر به اإلنسان وال يؤيده عليه املتخصصون
�تنزيل

ك� ذهب عل�ء النفس عىل عدم إعتبار الرضر النفيس مسوغ إلجراء 

العمليات التجميلية التحسينية

��سباب

�ضرر �نفسي وأثره في حكم �عمليات �تجميلية �تحسينية

اضطراب بعض مراكز املعرفة بالدماغ

الوراثة

قد يكون نوعاً أو طيفاً آخر ألمراض أخرى كالوسواس 

القهري أو اضطراب القلق العام

البيئة وتجارب الحياة السلبية خاصة تلك التي 

تتعلق باملظهر

اضطراب بعض املعا» الشخصية مثل تقدير الذات 

والرضا عن النفس والتوافق النفيس واالجت¬عي

انخفاض مستوى مادة الس±وتون° والذي 

قد يكون السبب فيها وراثياً

01

02

03

04

05

06

«ردها ألصولها يف الرشيعة اإلسالمية»
�تكييف �فقهي

ُنَّ َخلَْق اللَِّه﴾ ﴿َوَآلُمرَنَُّهْم فَلَيَُغ�ِّ

َواَء َوَجَعَل لُِكلِّ  اَء َوالدَّ «إِنَّ اللََّه أَنْزََل الدَّ

َداٍء َدَواًء ، فَتََداَوْوا َوالَ تََداَوْوا ِبَحرَاٍم»

قول ابن مسعود - رَِيضَ اللَُّه َعْنُه -: «إنَّ اللََّه 

لَْم يَْجَعْل ِشَفاءَكُْم ِفيَ� َحرََّم َعلَيُْكْم»

عموم األدلة املحرمة للعمليات التجميلية التحسينية ومنها:

«لََعَن اللَُّه الَواِشَ�ِت َواملُْستَْوِشَ�ِت، 

َصاِت، َواملُتََفلَِّجاِت لِلُْحْسِن،  َواملُتََنمِّ

َاِت َخلَْق اللَِّه تََعاَىل» املَُغ�ِّ

من القرآن:

من السنة:

١/ قاعدة : «الرضر ال يزال بالرضر»

٢/ قاعدة : «ال رضر وال رضار»

٣/ قاعدة : «درء املفاسد أوىل من 

جلب املصالح»

٤/ قاعدة : «ال عربة بالتوهم»

٥/ ما ثبت من كالم أهل الطب 

النفيس أن العمليات التجميلية 

التحسينية ال تساهم يف عالج 

اضطراب الشخص املصاب بل

قد تزيد من معاناته ومرضه

القواعد الفقهية من القرآن والسنة

@ouyia

نفسيةمكتسبة خارجيةوراثيةويمكن �جمال ��سباب �ى: 0203 01





عمل المرأة في المحاماة
عمل الطالبة : نرجس الزهراني                       إشراف :أ.د.أفنان تلمساني

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 

الوكالة
 

الوكالة بالخصومة 

تاريخ نشأة
 المحاماة ومدى 

مشاركة المرأة
 فيها: 

بدأت مع
 بداية البشرية، 

وكانت مختصة بأعمال الرجال
 إال ما ُذكر 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 ا³سالم 

التأصيل
و التكييف الفقهي:

اختلف العلماء المعاصرون
 في تأصيل هذه النازلة،
 وبناء على اختالفهم

 في تأصيلها
 اختلفوا في تنزيل حكمها.

فمن أصلها 
على الجواز، كان دليله:

مجموع النصوص الواردة
 في تقدم الصحابيات بين 

يدي النبي
 –صلى اÀ عليه وسلم- 

بشكواهن عن أنفسهن، 
وعن غيرهن، وإقراره لذلك.

أن عمر بن الخطاب
 –رضي اÀ عنه –

 جعل حفصة
 –رضي اÀ عنها –
 ناظرة على وقفه 

الذي بخيبر تليه ما عاشت.

قاعدة:
 ( كل من صح تصرفه

 في شيء من

 
ذكر أو أنثى جاز أن يوكل

 غيره فيما تدخله النيابة).    

أما من أصلها على  التحريم  فمن أدلتهم:

وهناك من توسط
 من العلماء المعاصرين

 فأباحها
 من حيث اÇصل،

 وحرمها من خالل
 واقع الحال.

مسالك التخريج:

أوال: 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 كال المسلكين. 

الراجح:
إن كان في المجال التنظيمي  -١

 (االستشارات القانونية
 وصياغة العقود

 وإعداد مذكرات الدعوى أو االعتراض )
فالحكم: ا³باحة؛ Çن اÇصل ا³باحة،

 وقد خال في غالبه من المحاذير الشرعية.

القول بالتفصيل:

إن كان في المجال العملي  -٢
 ( المرافعات ). 

فالحكم:  ا³باحة، بشرط المرافعة
 عن بنات جنسها؛

 لما قد يحل من إشكال انفراد الرجل بالمرأة
 واطالعه على أسرارها 

ال سيما إن كانت القضية 
من المشاكل اÇسرية،

 وأمن الفتنة، ومراعاة الضوابط
 الشرعية في الحجاب،

 وعدم الخلوة، وعدم االضرار بحق الزوج
 واÇوالد إن كانت ذات زوج وأوالد. 

أسباب الترجيح:
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اعتبار حال المرأة  .١
 و الظروف واÇحوال

 المحيطة بها 
اعتبار واقع المهنةفي هذه المهنة .  .٢

 بنظر أهل االختصاص من ناحيتين : 
االولى: 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 .  

نتائج توكيل المرأة
 بالمحاماة وفق بعض
 الدراسات الميدانية: 

أثبتت بعض الدراسات
 أن ا³قبال على المرأة
 المحامية ضعيف جدا،
  وقد أشارت إلى أن: 

نسبة االستعانة بالمحاميات
 في أمريكا في بعض الواليات  ٤٪ 

نسبة االستعانة بالمحاميات في مصر ٩٪
نسبة االستعانة بالمحاميات في لبنان ٧٪

وقد يكون أسباب ذلك
  ما جبلت عليه المرأة

 من حياء، وميل إلى المسالمة
 واالبتعاد عن أجواء المخاصمات

 والمشاحنات، التي تقوم
 عليها مهنة المحاماة.

وهذا مصداق لقوله تعالى:
" أومن ينشأ في الحلية

 وهو في الخصام غير مبين".

مجموع النصوص 
اØمرة بصيانة

 المرأة وحفظها.

سد الذرائع.

اعتبار قاعدة 
المجيزين بشرط

 عدم وجود
 وصف مؤثر 

وهو في هذه
 المسألة ( الدوام واالستمرارية ) 

وذلك باتخاذها مهنة . اة
حام
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ماّديات
الجرائم
الجنائيّة
ثبات � ا��
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الكيميائية من خ®ل استخدام 

�اليل معينة

ا من سلبيا²³

@ouyia

كن أن تتشابه ذات البصمة  �ª �
� لشخص�¹

يقة رفع الب�ت طر

شعة 

كن رف¿ا بواسطة ا�

ُ
�ªو

فوق البنفسجية

� �ا قدرة ع� ا�لتصاق ع� موضع 
بواسطة رش بعض اÅساحيق ال�²

Éة أو مغناطيسية  الفحص بواسطة فرشـاة ��

 �
يق ال�² تدل ع� الطر

ا سلÍا صاح¥�
 �

�
ناة � �Îتدل ع� عدد ا

ة �ªر �Îم�ح ا

تدل ع� طول 

 ��

صاحب ا�

عدم وضوح ا�Îطوط ا�Îية 
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�

ا تقع � قدام لكو�³

ر ا� � آ��

�
�

طن القدم ��

 � ر قدم�¹ إمÔنية تشابه آ��
� تلف�¹ �� � لشخص�¹

@ouyia
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DNA النووي

البصمة الوراثّية

تصو�� الفيديو

�
والتسجيل الصو��

ال�ب 

البوليسّية

من سلبياته

، مثل: ية سائ�� ر ب�� إم�نية استخ�ص ا�مض من أي آ��
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 ثانًيا: املل�صقات العلمية لأوراق عمل 

ندوة النوازل الفقهية

�مل�سق حكم التنظيف اجلاف
�مل�سق الغ�سيل الكلوي واأثره على الطهارة
�مل�سق اأثر التفويج على انقطاع اأ�سواط الطواف
�مل�سق تو�سعة امل�سعى
�مل�سق البتكوين وحكمه الفقهي
�مل�سق بنوك احلليب
�مل�سق حكم ا�ستخدام موانع احلمل املعا�رصة
�مل�سق حكم اختيار جن�ض اجلنني
�مل�سق اإ�سقاط الأجنة امل�سوهة
�مل�سق مل�سق احلكم ال�رصعي لتقنية امليكروبليدنيج يف احلاجبني
�مل�سق  حكم اجلراحة التجميلية للأنف
�مل�سق  عمليات جتميل الأ�سنان التح�سينية من منظور �رصعي
�مل�سق  ال�رصر النف�سي واأثره يف حكم عمليات التجميل التح�سينية
�مل�سق  عمل املراأة يف املحاماة
�مل�سق  ماديات اجلرائم اجلنائية واأثرها يف الإثبات





 (Dry Cleaning) حكم التنظيف الجاف 
� مرح�� الدكتوراه

�
حثة �  إعداد: �ية �مد الس	� / ��

يعة � ق� ال��
�

وفيسور فقه � �� / �
اف: أ.د. أفنان �مد ت�سا�� إ��

املقدمة

� ..وع� آ� الطيب�� � م��
�
� ا� ..والص�ة والس�م ع� الن�� �  ا¥مد ¤ رب العا¢��

� �¦.. � � .. وªابته الغّر ا¢يام�� الطاهر¦�
ن

أما بعد:ن
ن

 حيث قال 
ً
لغا �� 

ً
ما  فقد حث الشارع عز وجل ع� الطهارة، وأو�ها اه°�

﴾[البقرة ٢٢]،ا َ� ِر¦� ِهّ
َ
َتط ُ ْÀا Áب ِ

ُ
�Ãَو َ� اِب�� Äو Äالت Áب ِ

ُ
�Ã َ ÄÅا 

Ä
سبحانه وتعاÇ: ﴿ ِإن

اËا �ÌشÎ ا الطهارة �Ïط لصح �Ìيش �
حÔم التÓيفية ال��

�
 وقد جاءت الكث�Ì من ا�

ه من النجاسات ..ا ّ� �Ìعية من عدم الت رت النصوص ال��
ّ

لصحة الص�ة Ü وحذ
   ا

اف" � كتاب الطهارة ما يسáّ بـــ "التنظيف ا¥�
�

ية ا¢عاâة � �ãومن النوازل الف 

� العå ا¥ديث.ن
�

والذي انت�� بشç واسع �

ز�� تطه�Ì النجاسة بغ�Ì ا¢اء، وذلك من خ�ل ما دف هذا البحث لدراسة �� �î 

�Ìمن وسائل التطه �Ìاف، وهل هو معت صطلح التنظيف ا¥� �ò زماننا �
�

 يعرف �

�
�

لتنظيف به، أم أن التطه�Ì للنجاسات � ر النجاسة �� يعة، لزوال آ�� � ال��
�

� 

¢اء س�مية � يصلح إ� �� ôيعة ا� ال��

هدف البحث

يقة:ا استخدمت الباحثة طر

الطريقة واالجراءات

 ا�ستقصاء بسؤال

ة �Ì أهل ا¥�
�
�

 ا�ستقراء �

الكتب

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

اف، وقد استخدمت ا، Ü تعرفت ع� مراحل التنظيف ا¥� �Ïوطبيع

� ��ù مغاسل الدراي úح �
�

� � � صاû العثيم�� فتوى الشيخ �مد ¦�

ميس ية، للدكتور عبد~ ا¥� �ãلبخار دراسة ف �� �Ìالتطه

اف ز�� التنظيف ا¥� ث�ن بعنوان: "��  مقطع يوتيوب للشيخ سعد ا¥�

� إزا�� النجاسة"ن
�

ه � ��لبخار) وأ   الغسيل (��

مام عبدالر}ن ôينيكية – جامعة ا�ù ôية الصيد�� ا�ù ) مزنة سا[� ا¥ويس 

� فيصل )ا �¦

� )ا كة البابط�� فراس ديب ( ��

اف )ا � ( مالك مغس�� للتنظيف ا¥� أديب اللهي��

وز إزا�� النجاسة � �Ã 

يقة التنظيف � بطر ��ùو �Ìل �� 

مور التالية
�
اف ل� ا¥�

 أن التنظيف الجاف يزيل النجاسة إزالة ال يظهر

 معها أثر لها فهو يزيل اللون والرائحة, والغسيل

بها -غالباً- يكون أفضل من الغسل باملاء

 أن هناك أنواعاً من املالبس

 ال �كن غسلها إال بطريقة

 التنظيف الجاف، وهي

 مالبس غالية الثمن, ولو

 ُغسلت باملاء ألصبحت

 عرضة للفساد واالنك�ش,

 ويلحق بالناس حرج

 ومشقة لو قيل بعدم جواز

 غسلها باملغاسل الجافة,

 ومن القواعد املقررة عند

 الفقهاء أن املشقة تجلب

التيس°

 أن املواد الكيميائية

 املستعملة يف عملية

 التنظيف الجاف مواد

 طاهرة, واملاء غ° متع²

إلزالة النجاسة

 التنظيف الجاف من األمور التي عّمت بها

 البلوى, وقد ورد عن الصحابة والسلف وبعض

 الفقهاء العمل بالتيس° يف وقائع م� ال �كن

التعليل للحكم فيها إال بعموم البلوى

" و_� عبارة عن مركب � يثيل�� ôور ا�ù �@ اف مادة "ر�� � التنظيف ا¥�
�

 يستخدم �

،
ً
ائيا �î تكوينه ا¢اء �

�
بون، � يدخل � � عضوي، مكون من الÓور والكر

 كيميا��

"ا � ��ùو �Ìال" 
ً
ار�� �

�
Ã ا �Ïويطلق عل

الشكر

فلرت تكثيف

الفرز

ترصيف املياه 

املسخنة للربوكل²

بروكل² 

مستخدم

بروكل² 

مفلرت

بخار متصاعد يف الهواء

مخزن الربوكل²

ن
سخ

 م
²

ــل
ـــ

كــ
رو

ب

جهاز تقط°

بروكل² 

نظيف

بروكل² مكثف

رباعي كلور 

االثيل²

نفايات خط°ة

Äمرحلة ال

الغسيل

التجفيف

الغسيل والتجفيف

مالبس متسخه

�الرسم البيا

النتائج

املراجع والشكر

اف ورد ا¢سأ�� @� ع� التنظيف ا¥�
يل ا¥ú ال�� � �Ìلت 

يعة � ال��
�

صو>ا �
�
�

ج التحلي�� �Ï¢ا 

وا�ستنبا:�

املراجع

ف
جلا

ف ا
ظي

لتن
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القسم األول: معرض النوازل الفقهية
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فيطَّائفاليضطروقدوالعمرة،الحجّ أركانمنركنالطَّوافيُعتبرالط
عليهجبيستولعذرإكماله؛فينيتهبقاءمعطوافهقطعإلىالكعبةصحن
أووار،األدبيناالنتقالأوماء،شربأوالوضوء،كتجديد:الطَّوافقطع

لهاحصرالالتياألعذارمنذلكوغيرزحامأومرض،:منضررخوف
ظامنوجودمعطوافهإلكمالالطَّائف؛يعودفكيفالمكلفين،أعمالمن

للصحن؟التَّفويج
أمالطَّوافواطأشانقطاعفيحكمعليهيترتبأثرلهالطَّائفينتفويجوهل
ال؟

أثرّالتَّفويجّعلىّحكمّانقطاعّأشواطّالطَّواف
أفنانّبنتّمحمدّالت لمساني:ّناديةّبنتّعبدهللاّالقرنيّّّّّّّّبإشرافّالدُّكتورة:ّإعدادّالطَّالبة

أسبابه،ّتعريفّالتَّفويج،ّوبيان:ّيهدفّهذاّالبحثّالعلميّإلى
.وماهيّاآلثارّالمترتبةّعليه

ّتخريجّوقدّتضمنّحقيقةّوماهي ةّالتَّفويج،ّوالمسائلّالتيّت م 
.صورةّالتَّفويجّعليها

برّمسألة،ّفيّساالستقرائي، والتَّحليلي وقدّاُعتمدّعلىّالمنهجّ
.فيّوصفّصورّاالنقطاعالوصفيوعلىّالمنهج

:مسألةاحكماانقطاعاأشواطاالطَّواف:اأّولًا
ى من على ما مضيبنيأنَّ الطَّائف إذا انقطع طوافه وهو داخل المسجد؛ 

.ن جديدالطَّواف ميستأنفاويبتدئااألشواط، وإذا خرج من المسجد فإنَّه 
(:ااالخارجيّةالسَّاحاتا)المسجدَرحبةامسألةاحكما:اثانيًا

حبة  ؛ فال لةمنفصوإن كانت  بالمسجد؛ فتأخذ حكمه، متصلةإن كانت الرَّ
.-وهلل الحمد-تأخذ حكم المسجد الحرام، وفيها توسعة للمسلمين

:االحرامحكماالطَّوافابالسَّاحاتاالخارجيةاللمسجداا:االمسألةاالثَّالثة
لحرام، الطَّواف خارج المسجد الايجوزاعلى أنه -رحمهم هللا-اتفاق الفقهاء

ايصحافالبالبيت؛ وإذا طاف اإلنسان من وراء المسجد فقد طاف بالمسجد ال 
..طوافه

اتجاه التَّنظيم على شكل مجموعات تسير في: هو مصطلح معاصر معناه
ان التَّنظيم واحد، وفقًا لجدول زمني محدد بالتَّنسيق مع عدة جهات، سواًء أك

.لألشخاص أم المركبات
:أسباباالتَّفويج

حام والتَّدافع/1 .خشية الز ِّ
.الحرامالمنظمة لشؤون المسجدالل ِّجان عدم الت ِّزام البعض بتعاليم /2

يانة / 3 .للمسجد الحرام، ومرافقهوالتَّرميم؛ أعمال الص ِّ
، أو تقبيل كالطَّواف في الصَّحن: إتاحة الفرصة للجميع؛ إلداء مناسكهم/4

.الحجر األسود

األهــدافالمقدمة

مهوحكأثراالتَّفويج،ا

ابهتعريفاالتَّفويج،اوأسب
الصَّالة؛تقامعندماافالطَّوصحنفيالبسيطبالتَّنظيمالتَّفويجبدأ-

تهيتنحتىبهنالخاصةالمصلياتإلىالن ِّساءبإخراجوذلك
.الصَّالة

إلداءمعل ق؛الللجسروالتَّنظيمالتَّفويج،تم(ه1434):عاموفي-
.الطَّواف

خاللمنزمزمبئرلمشروعالتهيئةبدأت(ه1438):عاموفي-
..المطافصحنإلىالطَّائفينتنظيم

تاريخاالتَّفويج

الطَّائفوعلىاف؛الطَّوأشواطبينالمواالةفيمؤثرالطَّويلاالنقطاعأنَّ تبيّن  .1
.االستئناف

جميعوإنما،للمسجداألماميّةالسَّاحاتعلىتقتصرالالمسجدِرحابأنَّ اتضح.2
ةمحوطكانتإذاالمسجديةحكموتأخذالحرامللمسجد؛ِرحابيُعدّ بهيحاطما

.كذلكوالعكس
حام،فخشيةالنفسحفظهوالتَّفويجمقاصدأعظممنأنَّ .3 وكذلكدافع،والتَّاالّزِّ

لدعوةيّةالملبلألرواححفاًظاالتَّنظيمهذاإلىأدىواللوائح؛باألنظمةاللتزامعدم
.الخليلإبراهيم

النَّتائج

عيدسبنغازي.د:المؤلفوخارجه،الحرامبالمسجدالصُّفوفاتصال-
.المطرفي

بنمإبراهي.أ:المؤلفالفقهي ة،وأحكامهاالطَّواففيالعارضةاألحوال-
.واصلمحمد

.رشدنابأحمدبنمحمدالوليدأبو:المؤلفالمقتصد،ونهايةالمجتهدبداية-
.الكاسانيدمسعوبنبكرأبو:المؤلفالشرائع،ترتيبفيالصنائعبدائع-
العربي ةبالمملكةوالعمرةالحجوزارة:إصداروالعمرة،الحجمجلة-

.السُّعودية
.النَّوويشرفبنيحيىزكرياأبو:المؤلفالمهذب،شرحالمجموع-
.قدامةبنأحمدبنهللاعبدمحمدأبو:المؤلفالمغني،-

المراجعأهّما
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توسعة المسعى

تلمسانيأفنان.د.أ: شذا محمد الخزيم      إشراف: إعداد الطالبة

المقدمة
منبهيتعلقوماالمسعىموضوعبحثإن
والعمرة،الحجأركانأحدموقعفيبحثهوأحكام
سبلتيسرتوكلماالعبادات،أجلمنوهما

القادمينأعدادازدادتالحرام،البلدإلىالوصول
األعداداستيعابعنالمسعىضاقفلماإليه،

جاجالحعددلزيادةوالمعتمرين،الحجاجمنالكبيرة
إلىةإضافتقريبا  المليونينعنالمملكةخارجمن

المعتمرينعدديصلأنويتوقعالداخل،حجاج
لسعوديةاالعربيةالمملكةرؤيةحسبمليونا  ثالثين
2030.
الكبيرةاألعدادهذهالستيعابالحلولمنفكان

الحرمينخادمبهاأمرالتيالمسعىتوسعة
سعودآلالعزيزعبدبنهللاعبدالملكالشريفين

التيالتوسعةهذهالمكيالحرمفي-هللارحمه–
.وسهولةيسربكلمناسكهمأداءعليهمسهلت

حكمفيالفقهاءخالفالبحثهذافيوتناولت
توسعتهأنالجمهوررأيوكانالمسعى،توسعة
تسهيال  والمروةالصفاعرضحدودفيجائزة
السنواتفيوالمعتمرينالحجاجعددلزيادة

.األخيرة
جميعومنوالمعتمرينالحجاجمنهللاتقبل

.عباداتهمالمسلمين

الخطة
:مباحثثالثةوقسمين،:إلىالبحثقسم
الحرمينخادمبتوسعةالتعريف:األولالقسم

سعودآلالعزيزعبدبنهللاعبدالملكالشريفين
.للمسعى–هللارحمه–

وفيه،للمسعىالجديدةالتوسعةحكم:الثانيالقسم
:مباحثثالثة

فاوالصوالسعيالمسعىتعريف:األولالمبحث
.والمروة
.ىللمسعالجديدةالتوسعةحكم:الثانيالمبحث
وسعةتفيالعلماءاختالفأسباب:الثالثالمبحث
.المسعى

من أسباب اختالف العلماء في 
توسعة المسعى

نةوالسالكتابمنصريحنصوجودعدم•
.الشرعيالمسعىعرضتحديدفي

لهاتعرضالتيالكثيرةالتغيراتأثر•
منالتاريخعبروالمروةالصفاجبال

.هماعليالبيوتوبناءوتعرية،تكسير

المسعىعلىسابقةتوسعاتحدوث•
لمهدياالعباسيالخليفةكتوسعةالجديد،
فيقةالسابالسعوديةوالتوسعةهللا،رحمه
.هللارحمهسعودالملكعهد

أهم المراجع
.لألزرقي:مكةأخبار•
المسعىحدودبمعرفةاأللمعيتحفة•

.بازمولألحمد:السعيوحكم
دلعب:رخصةالعزيمةالمسعىتوسعة•

.سليمانأبوالوهاب
حمنالرلعبد:المسعىتوسعةفيرسالة•

.المعلمي
تصدرها:الشريفينالحرمينمجلة•

الحرامالمسجدلشؤونالعامةالرئاسة
.النبويوالمسجد

بإضافةرأسيا  توسعتهجوازعلىاتفاقهمبعدأفقيا ،المسعىتوسعةحكمفيالعلماءاختلف
.العلويةاألدوار

تفتوانوالشروط،األركانبقيةاستكملإذاالجديدالمسعىفيسعىمنوعمرةحجصحة
.الموانع

.الجديدللمسعىالعليااألدوارفيالسعيجواز

سجد؛المحكميأخذالأنهالسابقالمسعىمنممتداجزءاالجديدالمسعىكونعلىيتفرع
.الحرامالمسجدفيلإلماممتابعةفيهالصالةوتجوزمستقل،مشعرمنجزءألنه

أهم النتائج
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  بعدة خصائص ومزاٌا إلكترونٌة منحته قبوال كبٌرا لدى  البتكوٌنٌتمٌز
 بهالمتداولٌن ، وهو مع هذه الممٌزات التً ٌوفرها النظام اإللكترونً الخاص 

.الدول ال ٌحظى بالمشروعٌة فً معظم 
  ا بما ٌضمن إصدار أعداد معٌنة  البتكوٌنأّن عملٌة تعدٌن ًٌ ، قد صممت تقن

فً فترة زمنٌة محددة تجنًبا لمشكلة التضخم ، غٌر أّن حدوث انهٌار شدٌد فً 
ا كبٌرا  ًٌ .بالمتداولٌن سعره لعوامل أخرى ، سٌلحق ضرراً مال

  وحكم تداوله على قولٌن رئٌسٌنالبتكوٌناختلف المعاصرون فً حقٌقة ، :
، وفًقا لقواعد الصرف  به، وأجازوا التعامل  البتكوٌناعتبار نقدٌة : األول

، وذهب بعضهم إلى  البتكوٌنلم ٌعتبر نقدٌة : والقول الثانً . المقررة شرًعا 
. كما توقف آخرون حتى تتضح الصورة. تحرٌم تعدٌنه ، وتداوله بًٌعا وشراًء 

  ال تتحقق فٌه معظم الشروط ،  البتكوٌنالراجح من هذه األقوال أّن
والضوابط المعتبرة فً النقد شرًعا ، واألقرب فً تداوله بصورته الحالٌة  

.عدم الجواز 
  وغٌره من العمالت المشفرة عن سلطة مالٌة معتمدة ،  البتكوٌنإصدار

وتوفٌر عوامل األمن اإللكترونً فً تداولها ، سٌؤدي إلى حّل كثٌر من 
. بهاحٌازتها االعتراف القانونً، واكتمال القبول العام : اإلشكاالت مثل

  واإلحاطة بماهٌته من  البتكوٌنتصور المسألة بالتعرف على حقٌقة ،
الناحٌة التقنٌة واالصطالحٌة ، وتارٌخ ظهوره وانتشاره ، وآلٌة إصداره ، 

.وتداوله ، وممٌزاته وعٌوبه
  الشرعٌة ، والضوابط التأصٌل الفقهً للمسألة ، وتكٌٌفها وفقا للمعاٌٌر

.التً اعتبرها الفقهاء فً النقود 
  به، وحكم التعامل البتكوٌناستقراء أقوال الفقهاء المعاصرٌن فً حقٌقة 

، ومناقشتها ، وذكر ما ٌرد علٌها من  بها، مع ذكر األدلة التً استدلوا 
.اعتراضات ما أمكن ذلك 

  الترجٌح بٌن األقوال الواردة فً المسألة مع التعلٌل لذلك.

الحمد هلل رب العالمٌن وصل وسلّم وبارك على نبٌنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعٌن ، أما بعد ؛

فإّن النقود اإللكترونٌة بشكل عام من النوازل المعاصرة التً لم تحظ 
بالقدر الكافً من البحث الفقهً ، ولعل تعقد الصورة فٌما ٌتعلق 

، مع محدودٌة انتشارها من العوامل  بهابإصدارها ، وطرٌقة التعامل 
التً حالت دون ذلك، غٌر أّن تزاٌد أعداد المتداولٌن بالعمالت االلكترونٌة 

بصفة خاصة ، دفع  والبتكوٌنلعدد منها ،  المفاجىءالمشفرة ، والصعود 
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 

لٌس له وجود فٌزٌائً، فهو عبارة عن عدد من األرقام المشفرة 

.  ال ٌصدر عن جهة مالٌة معلومة تضمنه 

.عدم االستقرار النسبً فً ثمنه ، فالغالب علٌه المضاربات  

المقدمة
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Bitcoinسعر البتكوين 

  ، العقٌل عبدهللااألحكام الفقهٌة المتعلقة بالعمالت اإللكترونٌة .
 مجلة المجتمع  دوابةرؤٌة إسالمٌة ، أشرف ..  البٌتكوٌن ،.
 من الناحٌة الشرعٌة ، رفٌق المصري ، الموقع الشخصً  البٌتكوٌن.
  حكم التعامل بالعملة اإللكترونٌة المشفرة ، هٌثم بن جواد الحداد.
  النقود اإللكترونٌة ، محمد إبراهٌم الشافعً ، مجلة األمن والقانون.
  مجلة االقتصاد اإلسالمً  قنطجًالنقود الرقمٌة والثورات الشعبٌة ، سامر ،.
  البتكوٌنموقع https://bitcoin.org
  موقع دار اإلفتاء المصرٌةalifta.org/-http://www.dar
   موقع دبً للمستقبل ، المنصة العلمٌةhttps://mostaqbal.ae/ 
  ًموقع موسوعة االقتصاد والتموٌل اإلسالمhttp://iefpedia.com/arab/

أفنان بنت محمد تلمسانً على اقتراحها موضوع / د. لسعادة أ خالص الشكر والتقدير 
هذا البحث ، ودعمها الدراسة بإرشاداتها القٌمة ، وتوجٌهاتها السدٌدة ، ولزمٌالتً 

فً الوقوف على مساعدتً ، على  عٌنوسةاألخوات الفاضالت سمٌة السلمً ، وخلود 
.هللا الجمٌع خٌر الجزاء  فجزىبعض المراجع المهمة ، 

اإلجراءات

من المراجعالنتائج

الفقهي وحكمه  لبتكوينا  
 الّسقافعلوي  رقوان: عداد الطالبة إ

تلمسانيبنت محمد أفنان : د .  أإشراف 

BTC/USD
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 مشكلة البحث

 أهداف البحث

 منهج البحث

 بنوك احلليب
أفنان تلمساني.د.أ: إشرافآمنة اجلمران: إعداد

 خطة البحث

أهم
 املراجع
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ج   ائ  ت   أ هم الن 
تحريم التعقيم وجميع ما يؤدي إىل منع الحمل مؤبدًا، إال حال * 

ورة القصوى، كما إذا كان الحمل يشكل خطرًا مؤكدًا أو غالبًا عىل  الضر
ورة باستخدام وسائل . حياة األم؛ حفاظًا عىل حياتها وإن أمكن دفع الضر

 .منع الحمل المؤقتة فال يصار إىل التعقيم 
ورة *  جواز استعمال وسائل منع الحمل المؤقتة عند الحاجة، مع ضر

ي قبل االستخدام   .الخضوع للفحص الطب 
ي الدين عدم استعمال الصق الساعد حال * 

األقرب إىل االحتياط فر
ي  القدرة عىل استعمال الوسائل األخرى؛ ألنها تمس جانب الطهارة الب 

إذا اضطرت إىل استخدامها فال بأس بالمسح أما تتعلق بها الصالة، 
 .عليها

 .األوىل ترك استعمال اللولب؛ لما فيه من كشف العورات المغلظة* 

دمة    المق 
 

يعة اإلسالمية عقد الزواج ، وجعلت من     عت الشر  لقد شر
وعة  اإلعفافمقاصده  وتحصيل النسل وتكثير األمة ، بطريقة مشر

 .وتعمير الكون  االستخالفتحقق مهمة 
ومع تطور الحضارة الحديثة ، وتقدم العلوم والتكنولوجيا ، ظهرت 

وسائل منع الحمل المؤقتة والمؤبدة ، فاستخدمها الناس للتقليل من 
 .الذرية أو الحّد منها 

يعة اإلسالمية لكل زمان ومكان ، فقد تضمنت  وبحكم صالحية الشر
 .حكم استخدام وسائل منع الحمل بنوعيها المؤبدة والمؤقتة 

 إذ قّل ما يخلو -وقد انتشر استخدام وسائل منع الحمل بشكل واسع ،  
تبة –غالبًا  –، دون النظر  -مجتمع منها       إىل أحكامها واآلثار المي 

ي جواز تنظيم النسل           
 .عليها ، أو عماًل باستصحاب الحكم العام فر

حث   طة  الب    خ 
               

 :احتوى البحث عىل ثالثة مباحث       
ي التعريف بوسائل منع الحمل، وأنواعها، ونشأتها، : المبحث األول    

 فر
تبة  وآلية الوسائل المستخدمة لمنع الحمل، مع ذكر اآلثار الجانبية المي 

 .عليها
ي 
ي منع الحمل الدائم : المبحث الثانر

، تأصيله بذكر أقوال "التعقيم " فر
ي عمليات 

ي اإلخصاء، وأقوال الفقهاء المعاضين فر
ر فر الفقهاء السابقير

 .التعقيم سواًء كان لدواعي مرضية أو ال
ي وسائل منع الحمل المؤقت : المبحث الثالث

ي واآلىلي " فر
 ،"الهرمونر

ي العزل، وأقوال الفقهاء تأصيله 
ر فر  بذكر أقوال الفقهاء السابقير

ي المعاضين 
ي استخدام موانع الحمل المؤقتة عمومًا، وأقوالهم فر

فر
 استخدام الحبوب واللواصق، واللولب، والحقن الهرمونية 

 أثر الالصق عىل الطهارة والصيام، ذكر ، مع خصوصاً 
 .باستخدام الموانع الهرمونية الحيض مدة واضطراب 

حث  والدرأسة   رأءأت  الب  ج   أ 
 

، وذلك بذكر  ، التحليىلي واالستنباطي ي
اعتمدت المنهج االستقران 

أقوال فقهاء المذاهب األربعة، وأدلتهم، ومناقشتها، وترجيح 
جيح، وذكر أقوال الفقهاء  األقوال فيها مع ذكر سبب الي 

ر المعاضين حسب ما  مستجدات النازلة،  تتطلبهوالباحثير
وذلك بالرجوع إىل المصادر المعتمدة قديمًا، ومصادر 

ي مجال 
المعلومات الحديثة، مع االستعانة  بأهل االختصاص فر
الطب، وقد تم عمل استبانة لتحكيم البحث من قبل 

يعة والطب  ي مجال الشر
ر فر  .المتخصصير

 
 
 

 
عأ هم   المرأج 

و . موسوعة المرأة الطبية، د*   .فاخوري سبير
ي . د –عبد الرزاق حّمامي . النسائية، داألمراض *  .  د –مأمون قصبج 

 .بشير ناصيف
 .أحمد محمد كنعان . الموسوعة الطبية الفقهية ، د* 
ي اإلنجاب، د* 

ي محمد هائل . أحكام النوازل فر  .المدحج 
، د*  ي والحاضر

ي الماضر
محمد عىلي . سياسة ووسائل تحديد النسل فر

 .البار
 .محمد البار . د –زهير السباعي . الطبيب أدبه وفقهه ، د* 
يعة اإلسالمية ، داستعمال *  حنان . وسائل منع الحمل من منظور الشر

 . جستنيةبنت محمد 
 

 
 

ع الحمل ل من  دأم وسائ  ح   أ خكام أسب 
عدأد                           الطو : أ  ف  ئ  د أللطن  ث  عن  ن  مة  ب  رأف  .               ُسهي  ش  ي  . د. أ  : أ 

لمسان  ان  ئ  ت  ف   .أ 

ج   ائ  ت  حث  أ هم ب  م الب  حكي 
ئ 
ان   ت  ن   أسن 
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 موافق جداً  موافق محايد
 وضوح تصور النازلة
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ذ   ي  ف  ن  ب  الله: ت  ن  ب  حي  ن  ت  ، ز  ان  سمة  الصب   ب 

 الجنٌنحكم اختٌار جنس 
 أمٌمة بنت خالد الزٌر: إعداد 

 
 أفنان بنت دمحم تلمسانً د.أ: إشراف 

 

 نوازل العصر ولضاٌاه المستجدة فً أعماب تطور الطب الحدٌث ما جّد فً من 

 األجنة والوراثة وما ٌتعلك بهما كاختٌار جنس الجنٌن لبل نشوء الحمل علمً 

 وزوجٌن شرعٌٌن فكثرت فٌه الدراسات وعمدت له المؤتمرات وبهر العالم بٌن 

 هذا النوع الجدٌد فً الجنس البشريجود 

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

 خالله اختٌار ذكورة الجنٌن أو أنوثتهمن 

 

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 

منافع وأضرار إضافة إلى استنتاج  المواعد والضوابط التً ٌمكن  إعمالها وتطبٌمها 

 .على هذه العملٌات

 

 نجم عبد الواحد. دالجنٌن  تحدٌد جنس  -1

 اختٌار جنس الجنٌن من المنظور الشرعً -2

 المٌمانعبدهللا  ناصر.د

 دمحم علً البار. دتحدٌد جنس الجنٌن وشذوذات تكوٌنه واختٌار نوعه   -3

 النجٌمًٌحً  دمحم.د.أالجنٌن  تحدٌد جنس  -4

 الشرعًطرق اإلنجاب فً الطب الحدٌث وحكمها -5

 بن عبدهللا أبو زٌد بكر.د 

 عبد الناصر أبو البصل. دتحدٌد جنس الجنٌن  -6

 بن عبد هللا المصلح خالد.درؤٌة شرعٌة فً تحدٌد جنس الجنٌن   -7

 

 أتمدم بالشكر الجزٌل إلى كل ساعد وساند على إخراج هذا البحث 

 بنت دمحم التلمسانً على ما أدلت به من  أفنان.د.أسعادة وتتمدمهم 

 لتموٌم وتصوٌب هذا العمل وٌمتد الشكر إلى توجٌهات 

 صوٌحباتً الكرٌمات

 لًإلعانتهم  عٌنوسةنجاح العتٌبً وسهٌمة بالطو وخلود  

 .مصادر لهذا البحث الولوف على فً  

 الطبالشكر أٌضا ألخً الفاضل دمحم بن خالد الزٌر طالب فً كلٌة وٌطول   

 معلولوفه معً فٌما ٌتعلك بالجانب الطبً من هذا البحث والتواصل  

 واجد عباس المختصٌن فً علم وظائف . حسن الشهري و د. د 

 هللا ووالدٌهم عنً خٌر الجزاء وأوفاهاألعضاء فجزاهم 

 

 المنهج الممدمة

 الخطة 

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

 

وفٌه تصور المسألة ،وتعرضت فٌه لمفهوم عملٌة اختٌار جنس : المبحث األول 

 وما ٌتصل به من مصطلحات مرادفة له ،مع بٌان تارٌخ نشأة هذه العملٌات، الجنٌن 

 أهم الطرق، وما ٌنتج عنها من مصالح مفاسد وبٌان 

ًتناولت فٌه األدلة الشرعٌة لمعرفة الحكم الشرعً لهذه النازلة: المبحث الثان  . 

عرضت فٌه الحكم الشرعً ،لعملٌة اختٌار جنس الجنٌن إذا كان : المبحث الثالث

 .لدوافع طبٌة، كمنع انتشار األمراض الوراثٌة الخطٌرة

 

 

 الشكر

 أهم النتائج
 

 معرفة الحكم الشرعً وهو أن اختٌار جنس الجنٌن بالطرق والوسائل الطبٌة
إنما ٌباح بدافع الولاٌة من األمراض الوراثٌة الخطٌرة المرتبطة ( المخبرٌة)

 بالجنس وٌمنع فٌما عدا ذلن
 

 
 أنه من خالل هذه العملٌات ٌمكن للوالدٌن أن ٌتجنبا حصول األمراض الوراثٌة

 فً الجنٌن، وهذه أبرز المصالح والممٌزات عند عمل مثل هذه العملٌات
 

 
 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 ُحددت إلباحة عمل هذه العملٌات 

 المراجع





هة ة المشوَّ إجهاض األجنَّ
اف   : د.أ: إشر

أفنان بنت محمد تلمسان 
  : الطالبة

بنان بنت عبدالحفيظ قاض 

ها تساؤالت يجيب علي
البحث

؟• ما أسباب تشّوه الجني  
ما أنواع تشّوهات األجّنة؟•
ما طرق معرفة التشّوهات؟•
ما مصي  األجّنة المشّوهة؟•
ما التكييف الفقه  لحكم •

إسقاط الجني   المشّوه؟ 
  مسألة إسقاط •

ما الراجح ف 
الجني   المشّوه؟

هدف البحث

م يهدف البحث إىل معرفة الحك•
  مسألة

ع  ف  إسقاط : )الشر
بل ؛ سواء كان ق(الجني   المشّوه

المرء نفخ الروح أو بعده؛ ليتق  
  المحظور، ويجتنب

الوقوع ف 
لل يبة والزَّ مواطن الر 

خطة البحث

ن سيكون بحث النازلة مكوٌن م•
:اىل  ثالثة مطالب عىل النحو الت

تصّور النازلة: المطلب األول•
•  

فقهي التكييف ال: المطلب الثان 
ن المشّوه، وت يل إلسقاط الجني  ن نن

الحكم
قرار المجمع :المطلب الثالث•

.الفقهي بشأن النازلة

أّن ثلث األجّنة
المشّوهة يكون
ها اإلجهاض مصي 
أو الموت قبل 

، أثناءها الوالدة أو 
ة أو بعدها مباشر

  يمكن
هم أن والثلث الباف 

يعيشوا حياة مقبولة؛
مع وجود بعض الخلل 

  تكوينهم
ف 

وثلثها سوف 
يخرج إىل الحياة
بتشّوهات قد 
ج، يفيد معها العال 
وقد ال يفيد؛ 
فيعيش حياة 

صعبة

  حكم إسقاط 
أّن الراجح ف 

ا ال ً الجني   المشّوه تشّوًها خطي 
:يمكن معه العالج هو

وٍط ثالثة :القول بالجواز، بشر
ط األول  طبّيةٍ أن يثبت بتقرير لجنةٍ : الشر

قات،
 
ي   الث وبناًء عىل من األطباء المختص 

ة أن الجني   مشوَّ  ًها تشوي  ًها الفحوص الفنيَّ
  
ا غي  قابل للعالج، وأنه إذا بق  ً  وُولد خطي 
  موعده ستكون حياته سيئة

.ف 
  
ط الثان  خيص أن تكون نتائج التش: الشر

ة ال متوَهمة .حقيقيَّ
ط الثالث ٍب أن يكون اإلجهاض بطل: الشر

.من الوالدين

                                             أحكام اإلجهاض إلبراهيم محمد رحيم اإلنجاب لمحمد  
المدحج   أحكام النوازل ف 

                                                        اإلنجاب الصناع  لمحمد زهرة الشويرخأحكام الهندسة الوراثّية لسعد
                                                   مشكلة اإلجهاض لمحمد عىل  البار حقائق عن اإلجهاض لبثينة منصور
 عّية لألمراض النسائّية والعقم ألحمد الجابري   الفتاوى الشر

فتاوى اللجنة الدائمة الجديد ف 
 موسوعة الحمل والوالدة ألحالم القواسمة
أسماء بنت عبد الرحمن الرشيد. األحكام الفقهّية ألمراض النساء والوالدة د

المراجعأهم

من نتائج البحث
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 قسم الدراسات اإلسالمّية -كلية الشريعة -جامعة أم القرى

 املقّدمة

 يف احلاجبني املايكروبليدنجاحلكم الشرعي لتقنية 
 أفنان تلمساني د.أ: إشراف    عينوسةخلود : إعداد الطالبة

 أهم النتائج

 املنهج

 أسباب الّترجيح

 أهم املراجع والشكر والتقدير

من التقنيات اجلديدة اليت ُتستخدم لعالج تشّوه  املايكروبليدنجتعترب تقنية 
هي فن ملء فراغات الحاجبين أو : احلاجبني، وجتميلهما، وهذه التقنية

بشكل -إعادة بناء شكلهما، عن طريق تجريح جلد الحاجبين 
وإدخال الّلون المرغوب أسفله، على شكل شعرات، مرسومة  -سطحي

للحقيقة، فيظهر  ُمحاكية، شعرةبأداة يدويّة، لتظهر شعرة   3Dبطريقة الـ
الماكياج الّدائم، أو : عّدة مسّميات مثلا وهل. الحاجبان بشكل طبيعيّ 

، (Permanent cosmetics)مستحضرات التجميل الّدائمة 
 (.microstroking) مايكروستروكنج

 اخلّطة
في تصوُّر : المبحث األّول :احتوى البحث على ثالثة مباحث

تعريفها، ومصطلحاتها، : الّنازلة؛ وفيه تمهيد وعشرة مطالب تناولت
ونشأتها، وأدواتها، وخطواتها العملّية، وموانع استخدامها، ومقارنتها 

فقد : أّما المبحث الثّاني. بالوشم، وأسبابها، وفوائدها، وسلبّياتها
والمبحث . تناول الحديث عن تأصيل الّنازلة وتكييفها الفقهي

 .تناول الحديث عن تنزيل الّنازلة وبيان حكمها الشرعي: الثّالث

المنهج االستقرائي واالستقصائي والتحليلي والوصفي، اتّبعت 
واعتمدت في ذلك على المقابلة، والمالحظة، وسؤال ومراسلة 
أهل الخبرة من خبراء وأطباء التجميل، والعلماء الشرعيين، بعّدة 

 .وسائل مختلفة

ما هي إال صورة من صور الوشم المحّرم، لذا  المايكروبليدنجأّن تقنية 
تحريم تقنية : في حكمها الشرعي -واهلل أعلم-فالّراجح 
كونها من الوشم المحّرم، وُيستثنى من الّتحريم حالة   المايكروبليدنج

 .الضرورة، كالمداواة أو إزالة العيب، وهذه الضرورة ُيحّددها الُمفتي

وجود البديل 
املشروعة للحاالت 

الغري ضرورّية، 
كمن ترغب  يف 

تكثيف حاجبيها 
 مثاًل

ورفع  التيسر
احلرج عن 

احلاالت 
الضرورية، 

كمرضى السرطان 
 مثاًل

اجلمع بني 
 األدلة الصحيحة

 ،أن تتم متابعة خدمات هذه التقنية من الجهات الرسمّية المختّصة
 .وتطبيق قوانين تراعي أمر الساّلمة واألمان في تقديمها للعمالء

 قصر خدماتها على المراكز الطبّية فقط، لما تحويه هذه المراكز من
 .خبرة أكبر في التعقيم وأمور الّنظافة

تثقيف الّناس بكيفّية التعامل مع الخدمات واختيار اآلمن منها. 
 محاسبة من يُفتي بشرع اهلل دون أدنى علم أو تخصص، وينشر

 .ذلك للعاّمة

 الّتوصيات

أقّدم ُشكري لكّل اجلهات اخلارجّية والّداخلّية 
، مجعية عضوية فيربوزشركة : اليت خدمت البحث

املهنيني ملستحضرات التجميل الدائمة، موقع 
مركز : املراكز الطبّية باملدينة املنورة. جوابكم

غنيم، مركز معن  شيماء.د: يف متمُّاًلالطّبي،  وفاء.د
حّوام، عيادات بيتا الطّبّية،  سهى.د: الطّبي، متمثاًل يف

مها : خبريات التجميل. ربيع هناء.د: متمّثلة يف
 .العلي، ليلى املساوي، ندى مالك جليدان

وزارة الّصحة، 
هيئة الغذاء 

وكل من . والدواء
تفاعل مع االستفتاء 

العام سواء يف 
عن طريق  تويرت

، أو اهلاشتاق
، أو تطبيق الواتس

 .آسك

مركز  :مراكز ومواقع اإلفتاء
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

  مصطفى.دالشيخ الفاضل 
 .  طولة ماجد.د. خمدوم
احلرم املّكي، : مكاتب

وجامعة أم القرى، وجامعة 
.  طيبة، والعاملني فيها

والّشكر موصول لكل من 
ساعدني وإن غفلُت عن 

 .امسه

املغين، البن -
 .قدامة

فتح الباري، -
البن حجر 
 .العسقالني

نيل األوطار، -
 .للشوكاني





أربعة مباحث وهي مراحم دراسة اننازنة  قسم انبحث إنى
.ٌٚؾٛي اٌزؼشٌف ثّفشداد اٌجؾش: انمبحث األول 

 ثٙبٚاألٌفبظ راد اٌصٍخ  اٌزغٍٍٍّخرٕبٌٚذ فٍٗ ؽمٍمخ اٌغشاؽخ : انمبحث انثاني  
ٚأٔٛاػٙب

ٚدٚافؼٙب ٚظٛاثػ  اٌزغٍٍٍّخٚرؼشظذ فٍٗ ٌزبسٌخ اٌغشاؽخ : انمبحث انثانث 
إعشائٙب ِٓ إٌبؽٍخ اٌطجٍخ

ٌألٔف ٌذٚافغ ظشٚسٌخ  اٌزغٍٍٍّخرٕبٌٚذ فٍٗ ؽىُ إعشاء اٌغشاؽخ : انمبحث انرابع 
ٌّؼبٌغخ اٌؼٍٛة ٚاٌزشٛ٘بد اٌخٍمٍخ، أٚ ِؼبٌغخ األظشاس اٌّزشرجخ )  ؽبعٍخأٚ 

.ثؾزٗ رغٍٍٍّخ، ٚؽىُ عشاؽخ األٔف اٌزؾسٍٍٕخ ألغشاض (ػٍى اٌؾٛادس 

   

رطجٍك ششع هللا رؼبٌى ٚاٌٛلٛف ػٕذ ؽذٚدٖ فً وبفخ : والأ
،إر ٌغت ٚظغ اٌزغٍٍٍّخخبصخ فٍّب ٌزؼٍك ثبٌغشاؽبد ،االِٛس

٘زٖ اٌغشاؽبد، ثؾٍش ال  اعشاءاٌمٛاػذ ٚسٓ اٌمٛأٍٓ اٌزً رٕظُ 
ٌسّؼ ثئعشاء اٌغشاؽبد اٌزً ٌضجذ رؾشٌّٙب، ِغ أٍّ٘خ ٚظغ 

.سلبثخ خبصخ ػٍى اٌؼٍبداد ٚاٌّشاوض اٌخبصخ

إػذاد األثؾبس ٚاٌذساسبد اٌفمٍٙخ فً اٌّغبالد اٌطجٍخ : ثانيا
اٌّسزغذح ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌّغبِغ ٚاٌٍٙئبد اٌفمٍٙخ ٚاٌطجٍخ ٌزٕظٍُ 

.اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد ؽٛي ٘زٖ اٌّٛظٛػبد

رٕظٍُ اٌّؾبظشاد ٚاٌٍمبءاد اٌزضمٍفٍخ ٌٍّغزّغ فٍّب ٌزؼٍك : ثانثا
.ثبٌمعبٌب اٌطجٍخ ٚأؽىبِٙب اٌفمٍٙخ

 صبٌؼ اٌفٛصاْ.دػشض غجً ٚدساسخ فمٍٙخ ِفصٍخ   اٌزغٍٍٍّخٌغشاؽخ ا–
.2008َ/٘ـ1429 -اٌسؼٛدٌخ -اٌزذِشٌخداس 
  ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌّخزبس .دأؽىبَ اٌغشاؽخ اٌطجٍخ ٚاَصبس اٌّزشرجخ ػٍٍٙب

.  1994َ/٘ـ1415-وزجخ اٌصؾبثخَ-2عذح غ-اٌصؾبثخِىزجخ  -اٌشٕمٍطً
  ًِِىزجخ  ِؾّذ ػضّبْ ،. دأؽىبَ عشاؽخ اٌزغًٍّ فً اٌفمٗ اإلسال

.1989َ-1409اٌىٌٛذ،غ االٌٚى_اٌفالػ

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 

:   انتجميهيةويقصذ بجراحة األنف 
إعشاء غجً عشاؽً ٌٙذف ٌزؾسٍٓ ِظٙش أٚ 

.  ٚظٍفخ األٔف، أٚ ِؼبٌغخ ػٍت خٍمً أٚ غبسا 

انمقذمة

  ػٍى ِششٚػٍخ إعشاء اٌؼٍٍّبد اٌغشاؽٍخ إلصاٌخ اٌؼٍٛة اٌخٍمٍخ اتفق انفقهاء
فً األٔف اٌزً رىْٛ سججب فً إٌؾبق اٌعشس اٌؾسً أٚ 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

 ٌٍزؾسٍٓ ٚاٌزغًٍّ ٚاٌضٌٕخ؛ ٚسجت  اٌزغٍٍٍّخفً إعشاء اٌؼٍٍّبد  واختهفىا
٘ٛ اٌمٛي ثبٌزؾشٌُ : اٌشاعؼٌؼذ؟ ٚاٌمٛي اخزالفُٙ ً٘ ٌؼذ رٌه رغٍٍشا ٌخٍك هللا أٚ ال 

.

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

 ٌغت رٛافش ظٛاثػ ششػٍخ فً اٌؼٍٍّبد اٌغشاؽٍخ اٌطجٍخ ؽزى رىْٛ عبئضح ششػب.

انخطة

انمنهج
أهم اننتائج

انتىصيات

انمراجع

نألنف انتجميهيةحكم انجراحة 
أفٕبْ ثٕذ ِؾّذ رٍّسبًٔد .أ: إششاف 

اٌؼزٍجًٔغبػ ثٕذ شب٘ش : إػذاد اٌطبٌجخ 

سأٌذ ِٓ األٍّ٘خ أْ أٚظؼ ؽىُ إعشاء ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغشاؽبد 
ؽال ٚؽشِخ ِغ ثٍبْ اٌذٚافغ ٌإللجبي ػٍى ٘زا إٌٛع ِٕٙب، ِزجؼخ 

فً رٌه إٌّٙظ االسزمشائً صُ اٌٛصفً صُ االسزٕجبغً، ٚوبْ 
٘ذفً ِٓ ٘زٖ اٌذساسخ فعال ػٓ ثٍبْ ؽىّٙب ٚاٌذٚافغ اٌذاػٍخ 

إٌٍٙب، ثٍبْ األظشاس ٚإٌّبفغ إٌبرغخ ػٕٙب،ٚاسزٕجبغ اٌمٛاػذ 
.  ٚاٌعٛاثػ اٌزً ٌّىٓ رطجٍمٙب ػٍى ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغشاؽخ
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 عمليات تجميل األسنان التحسينية 
 من منظور فقهي

 ثناء بنت عبداهلل علي جابر: إعداد الباحثة 
 أفنان بنت محمد تلمساني د.أ: إشراف

مع التقدم العلمي واالنفتاح الحضاري ظهر ما ُيعرف 
بعمليات التجميل، وأصبح الكثير من الّناس يقصدون 
مراكز وعيادات التجميل بصورة كبيرة جداً والفتة 

للنظر؛ رغبة منهم في التجميل والتحسين وربما كان 
في مجرد رغبة لضرورة أو حاجة وإنما بال ذلك 

 .المحاكاة والتقليد
اإلقبال الواسع على تلك العمليات برزت مع ولذا 

الحاجة إلى دراستها وتوضيحها وبيان حكمها في 
ورأيت االقتصار في هذا البحث على العمليات ، الشرع

الخاصة بتجميل األسنان من الناحية التحسينية فقط فال 
 .الحاجيةتشمل الضرورية أو 

وال شك أّن هذه القضية هي إحدى القضايا المعاصرة 
التي عمَّت بها البلوى والحاجة ماّسة لبيان أحكامها 

بل جلّ ما وجدته كان ، ولم أَر من أفردها ببحث خاص
ضمن أبحاث تتكلم عن أحكام عمليات التجميل بصفة 

 .عامة وتتناول تجميل األسنان في مثانيها

ـ بيان الحكم الشرعي لعمليات 1
تجميل األسنان التحسينية من خالل 
تصورها وتكييفها ثم تنزيل الحكم 

 .الشرعي عليها
ـ توضيح الضوابط والقواعد 2

الفقهية العامة التي يمكن تطبيقها 
على ما يستجد من عمليات تجميلية 
في األسنان خاصة وأنَّ هذا المجال 

 .في تقدم وتجدد

 التوصيات

ونشأة وتاريخ ، األسنانعن حقيقة تجميل : التمهيد
 .عمليات تجميل األسنان ودوافع نشأتها

عمليات تجميل األسنان ) تصور مسألة : المطلب األول
 .«حقيقتها وأشهر أنواعها» (  التحسينية
 .التأصيل والتكييف الفقهي للمسألة: الثانيالمطلب 

 التطبيق وتنزيل الحكم الشرعي : المطلب الثالث
القول الراجح في حكم عمليات تجميل : المطلب الرابع

 .األسنان التحسينية

عمليات تجميل األسنان التحسينية بأنواعها مباحة إال في حاالت فإنها 
 :تعد محرمة وذلك على النحو التالي

أو البرد  التفليجإذا كانت عملية تجميل األسنان مشتملة على : أوالً 
أو بعض أنواع التقويم إذا اشتملت على برد األسنان وتغيير  كالفينير

 .والبرد  الوارد في األدلة التفليجصورتها األصلية  للنهي الصريح عن 
 ً إذا خالفت الضوابط المستنبطة والمتفق عليها بين الفقهاء ومن : ثانيا

أهمها أال يثبت أّن فيها ضرراً يلحق صاحبها وإن كان بعيد المدى ولذا 
 ً  .من المهم أن يكون الطبيب الذي ينصح بها ثقة وأمينا

تثقيف أطباء األسنان بما يتعلق بتجميل األسنان من الناحية : أوالً 
الشرعية حتى ال ينساقوا وراء الكسب المادي دون التحقق من 

 .الحكم الشرعي
 ً الحرص على عقد المحاضرات التوعوية بالشراكة مع الجهات : ثانيا

 .الطبية إلبراز أحكام  هذه الممارسات للعامة 

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

 النفائسدار ، الفقهية

هو العام المنهج  
 .الوصفي التحليلي 

المنهج التفصيلي أما 
فاتبعت فيه الدراسة 
الفقهية المقارنة من 

خالل  استقراء وعرض 
آراء الفقهاء والمجامع 
الفقهية وتحرير محل 

 .النزاع فيها

 مشكلة البحث

 خطة البحث

 أهم المراجع

 أهداف البحث

 نتائج البحث

 للتواصل
thanaa115@hotmail.com 

 منهج البحث





ي حكم العمليات 
ر النفسي وأثره فر الضر

التجميلية التحسينّية
الثمالي جميلة :إعداد 
اف ي : د.أ: إشر

أفنان تلمسانر

ب بسمة الصبان، زين: تنفيذ
حبيب هللا

zhbib

المقدمة
ي كبر الحديث حولها  ر النفسي من الجوانب الت  يعتبر الضر
ر  اجراء العمليات التجميلي ي تجب  رات الت  ة، حاولت ويعدها البعض من المبر

ر النفسي الحاصل: من خالل هذا البحث اإلجابة عىل تساؤل هل الضر
ر اجراء عملي ي تجب  وريات أو الحاجيات الت  ات للشخص يعتبر من الضر

التجميل؟

أهم النتائج
اضطراب التشوه الجسدي هو انشغال غب  

ي الجس
م، أو طبيعي بعيب أو عيوب وهمية فر

ي الجسم
ا فر .تضخيم لعيب بسيط جدًّ

(معرفية، انفعالية، سلوكية)األعراض 
.تشوه األفكار عن الجسد: المعرفية
ي التكوين االنفعالي الكىلي أ: االنفعالية

و الجزن 
.تجاه الجسد أو بعض مكوناته

سد التضفات الظاهرة تجاه الج: السلوكية
.نتيجة لألفكار واالنفعاالت السلبية

:العالج
.جلسات اإلرشاد النفسي -1
ي -2 ي الطتر

.الدوان 
:نيةحكم العمليات التجميلّية التحسي

اتفق الفقهاء عىل حرمة العمليات 
ي يقص د منها التجميلية التحسينية الت 

ر المتوه م التجمل المحض أو دفع الضر
يه الذي يشعر به اإلنسان وال يؤيده عل

0المتخصصون 
ار كما ذهب علماء النفس عىل عدم اعتب
ر النفسي مسوغ إلجراء العمليا ت الضر

.التجميلية 

المنهج
في ذلك اتبعت المنهج االستقرائي والتحليلي والوصفي واعتمدت
صين في على البحث والمراسلة للمتخصصين الشرعيين والمتخص

.الجانب النفسي بعدة وسائل مختلفة
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:الشكر والمراجع
يعة وعمادة أشكر  ❖ البحث العلمي كلية الشر

.بجامعة أم القرى
ي . د.أ❖

.أفنان تلمسان 
ف. د❖ .سمية بنت عزت شر
.الثمالي االستشاري بندر عابد ❖

:أبرز المراجع
تبة عل❖ يها، أحكام الجراحة الطبية واآلثار المتر

.محمد بن محمد الشنقيطي 
.زانصالح بن محمد الفو . الجراحة التجميلية، د❖

الخٌطة
في تصور:األول المبحث:مباحثاحتوى البحث على ثالثة 

الضررتعريف:تناولتالنازلة ؛وفيه تمهيد وخمسة مطالب 
مادي والعمليات التجميلية ،وعالقة الضرر النفسي بالضرر ال

والمعنوي ،وتاريخ نشأة العمليات التجميلية ،وأسباب 
لت القول العمليات التجميلية التحسينية ،وفصإنتشارها،ودوافع

في مرض اضطراب التشوه الجسدي الذي قد يدفع إلجراء 
ض العمليات التجميلية ،تناولت تعريفه ،مصطلحاته ،األعرا

المبحثأما.العالجاالنتشار ،المضاعفات،أسباب،األسباب ، 
.ا الفقهي فقد تناول الحديث عن تأصيل النازلة وتكييفه:الثاني 

لى الحديث عن تنزيل الحكم الشرعي عتناول:الثالثوالمبحث 
.النازلة

طراب تم عمل استبيان لمعرفة نسبة انتشار مرض اض
ي 
التشوه الجسدي وظهرت نسبة االنتشار كما فر
، ونتيجة االستبيان كالتالي  :االستبيان التالي

العينة بحالة جيدة0-3
العينة لديها قلق وبحاجة للقراءة حول هذا 4-8

.المرض
ي من هذا الم9-14

.رضالعينة من شبه المؤكد أنها تعانر
اب العينة بالفعل لديها حالة شديدة من اضطر 15-20

.تشوه الجسم  نية
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ة في المحاماة   عمل المرا 
فنان محمد تلمساني . د.ا: إشراف       الزهرانينرجس عطية : إعداد الباحثة   ا 

 

 المقدمة 
 

وقد مرت بعدد من , مهنة المحاماة مهنة قديمة قدم التاريخ اإلنساني 
 :  اليوم بما يلي  بهالمراحل حتى استقرت على ما تعرف 

 
مرافعة شخص مختص عن غيره أمام جهة مختصة، : تعريف المحاماة•

,  بطلب أو دفع حق معلوم فيهما ،فيما تجوز فيه النيابة، وبذل المشورة 
 .. بعوض معلوم

 
 

 :المصطلحات الفقهية المشابهة لمصطلح المحاماة •
 النيابة

 الوكالة
 الوكالة بالخصومة

 
 .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

 
 

 

 
والمنهج التحليلي ؛ ليمكنني ذلك من استنباط , اتبعت المنهج االستقرائي الجزئي 

 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 
 .من حيث تأثير المرأة على مجرى القضية : أوال: 

من حيث إقبال الناس سواء كانوا رجال أو نساء على اإلقبال على المرأة : ثانيا 
 .المحامية  

 .    المرأة  لسيكلوجيةمدى مناسبتها : ثالثا

 الطريقة واإلجراءات

 
 الراجح

 :القول بالتفصيل 
االستشارات القانونية وصياغة العقود )إن كان في المجال التنظيمي  -1

 (وإعداد مذكرات الدعوى أو االعتراض
اإلباحة؛ ألن األصل اإلباحة، وقد خال في غالبه من المحاذير : فالحكم
 .الشرعية

 ) المرافعات) إن كان في المجال العملي  -2
اإلباحة، بشرط المرافعة عن بنات جنسها؛ لما قد يحل من : فالحكم

إن كانت  سيماإشكال انفراد الرجل بالمرأة واطالعه على أسرارها ال 
القضية من المشاكل األسرية، وأمن الفتنة، ومراعاة الضوابط الشرعية 

بحق الزوج واألوالد إن كانت  االضرارفي الحجاب، وعدم الخلوة، وعدم 
 .ذات زوج وأوالد

 
 .أسباب الترجيح•

في هذه  بهاالظروف واألحوال المحيطة  واعتبار حال المرأة  .1
 . المهنة
 : اعتبار واقع المهنة بنظر أهل االختصاص من ناحيتين .2

بما خلصت إليه دراساتهم المسحية من تأثير المرأة : علماء القانون 
 - حسب الدراسة–المحامية على مجرى القضية بالسلب 

من حفظ , بما خلصت إليه دراساتهم الشرعية : علماء الشريعة 
 وصيانة المرأة

 

0% 
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4% 

6% 

8% 

10% 

 لبنان %9مصر  %4أمريكا  

 2عمود 1عمود 1سلسلة 

 . نسبة اإلقبال على المرأة المحامية

 

 .أهم المراجع 
 .  اليحيىبندر . د,المحاماة في الفقه اإلسالمي 

 .ماجد الحافي, المحاماة وحقوق اإلنسان في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي
 .  آل خنين  عبدهللا, الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية 

 .   الهذيلوالية المرأة لألعمال المتعلقة بالقضاء عبد الرحمن 
 

   

 

 , 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 •

 الجنائية المنافية لآلداب ال يسمح األقضيةاألسباب الخلقية في كثير من 
 .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 

 

دراسة تهتم بمدى تأثير الجنس في 
 أداء مهمة المحاماة 

   النتائج

•   
 
 

توفير بيئة مناسبة للمرأة المسلمة للقيام بأعمالها في المجال التنظيمي في المحاماة •
 ..  تتمكن معها للقيام بما يجب عليها على أتم وجه

 األقضيةاالستفادة باستعدادات المرأة وسماتها وخصائصها بالنسبة لنوع معين من •
 . .خاصة المتعلقة باألحوال الشخصية واألحداث

من  بهوما أُلزمت , عدم الزج بالمرأة في مجاالت ال تتوافق مع ما فطرت عليه •
 .  أحكام شريعتنا الغراء 

 
 
 
 
 

 .أهم التوصيات
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ماّديات اجلرائم اجلنائّية وأثرها يف اإلثبات
إعداد الباحثة: نسرين بنت خالد العتييب
إشراف: أ.د. أفنان بنت حممد التلمساين

قسم الّشريعة ختصص الفقه

وتقارير  املاّديّة  اآلثار  فحوص  نتائج  بصدق وصحة  الوثوق  ُ�كن  هل 
مضاهاتها؟

لحقوق  انتهاكًا  يُعد  املجرم  هويّة  عن  الكشف  وسائل  استع�ل  هل 
اإلنسان؟ وهل فيه تعٍد عىل الحريّات الشخصّية؟

هل ُ�كن االعت�د عىل نتائج الفحوص وتقارير املضاهاة كوسيلة إثبات 
رئيسّية يف ظل غياب اإلقرار أو الّشهود إلقامة العقوبات املقّررة رشًعا؟

تساؤالت البحث
الّتحليّيل، من خالل جمع  االستقرا¯  الوصفّي  املنهج  البحث عىل  اعتمد 
وتحليل املعلومات من املصادر الفقهّية املعتمدة، والّدراسات املعارصة يف 
الّتنفيذيّة  واللوائح  الرسمّية  القرارات  إىل  باإلضافة  الجنا¯ّ،  الضبط  علم 
يف  املنظورة  القضايا  من  عدد  إىل  وباإلضافة  العدل،  وزارة  عن  الّصادرة 

املحاكم الّسعودية. 

املنهج العلمي املتبع

تشهد األلفّية الّثالثة تطّوًرا هائالً يف العلوم التِّقنّية والتكنولوجية، وقد أّدى هذا األمر بطبيعة الحال إىل تقّدم أساليب الجر�ة 
ووسائل ارتكابها، م� استوجب زيادة البحث والّتحري عن أّي خيط قد يُساهم يف كشف هويّة املجرم، لتأخذ العدالة مجراها، فمه� 
زادت مهارة املجرمÉ إلخفاء هويّاتهم؛ ومه� عال مستوى دقتهم يف تنفيذ مخططاتهم اإلجرامّية؛ إال أنه ك� يُقال: "كّل جر�ة تحمل 

يف ثناياها ما يُدل عىل فاعلها".
وقد تناول هذا البحث يف قسمه األول أساليب الكشف عن هويّة املجرم من خالل ما يرتكه خلفه من اآلثار املاّديّة يف مرسح الجر�ة، 
وتشمل: "بص�ت األصابع؛ آثار األقدام؛ البصمة الوراثّية؛ الّتصوير؛ الّتسجيل الّصوÍ؛ استخدام الكالب البوليسّية "، وأما يف القسم 
الّثاÑ فقد جاء الّتكييف الفقهّي العتبار نتائج الفحوص وتقارير املضاهاة ملاّديات الجرائم الجنائّية يف اإلثبات، وذلك من خالل 
الفروع والقواعد   ، والّتخريج عىل  الّصحابة  الّنبويّة املطهرة واإلج�ع، وآثار  الكريم والّسنة  القرآن  خمسة مسالك: نصوص 

الفقهّية، وتحقيق مقاصد الّرشيعة اإلسالمّية.

املقدمة

تُعد بص�ت األصابع من أقوى األدلة التي يرتكها املجرم خلفه؛ ألنه 
 .Éال �كن أن تتشابه ذات البصمة لشخص

يف  األثر  صاحب  وجود  الحت�ل  كافًيا؛  دليالً  األقدام  آثار  تُعد  ال 
املوقع قبل وقوع الجر�ة، ولعدم وضوح الخطوط الحلمية لكونها 

تقع يف باطن القدم.

ال يُعد وجود أثر الشخص البيولوجي يف مكان الجر�ة دليالً قاطًعا 
بعض  عىل  الحقيقي   Ñالجا حصول  لسهولة  ارتكبها؛  قد  أنه  عىل 
اآلثار من شخص بريء ونقلها إىل مرسح الجر�ة لتلحقه التهمة، 

وذلك نظًرا لطول بقاء الحمض النووي وثباته.

الوثوق Ûقاطع الفيديو أو التسجيالت الصوتية يكون بحسب الجهة 
التي قدمتها؛ إلمكانية التغيÜ والتمويه فيها.

ال �كن الوثوق بتعرف الكلب البولييس عىل املجرم؛ ألنه مه� ُدرِّب 
وُعلّم قد تؤثر عليه بعض العوامل كالجوع أو التعب. 

عدم  حّد  عند  املجرم  هوية  عن  الكشف  وسائل  مرشوعية  تقف 
املساس بحقوق الفرد التي كفلها له اإلسالم.

املادية  لآلثار  الفحوص  نتائج  اعتبار  عىل  املعارصون  الفقهاء  اتفق 
سندها  هل  اختلفوا  ولكنهم  الجنائية؛  الجرائم  يف  للحكم  مستنًدا 
يُوصل إىل إيقاع العقوبة املقررة رشًعا يف القصاص والحدود، أم أنها 
شبهة تُسقط القصاص والعقوبات الحّدية وُ�كن من خاللها إيجاب 

العقوبة التعزيرية.  

الرأي الراجح عدم اعتبار نتائج الفحوص لآلثار املادية كوسيلة من 
العقوبة  إيجاب  يف  إليها  االستناد  و�كن  الجنا¯،  اإلثبات  وسائل 
التعزيرية، وذلك لح�ية حق املتهم من إيقاع العقوبة املقدرة رشًعا 
الكريم، ولح�ية املجتمع ومراعاة عدم  أثبته الشارع  عليه؛ إال Ûا 
التعزيرية عىل  العقوبة  إيقاع  فوات حق املدعي، وذلك من خالل 

املتهم إذا قويت التهمة.

أبرز النتائج

الشكر و التقدير



القســــم الثاين
�سور املعر�ض وانطباعات زائريه

الفصل األول: صور زيارة المعرض من قيادات كلية الشريعة، 

من  والطالب  التدريس  هيئة  وأعضاء  العلمي،  البحث  وعمادة 

قسم البنين.

الفصل الثاني: صور وأركان معرض النوازل الفقهية

الفصل الثالث: قالوا عن المعرض





 الف�صل الأول
 صور زيارة املعرض 

من قيادات كلية ال�صريعة، وعمادة البحث 
العلمي، واأع�صاء هيئة التدري�ض والطالب 

من ق�صم 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



مــــــالحـــــــــــــق التقريـــــــــــــــر

اأول: ا�ستبانة ا�ستطالع اآراء زوار معر�ض النوازل الفقهية

ثانيا: نتائج ا�ستبانة ا�ستطالع اآراء زوار معر�ض النوازل الفقهية

ثالثا: ا�ستبانة تقييم دورة النوازل الفقهية مراحل ومهارات

رابعا: نتائج ا�ستبانة تقييم دورة النوازل الفقهية مراحل ومهارات





 اإلمجايل

 473 عدد المشاركين يف التقييم

 العدد املستوى األكاديمي

 9 أستاذ

 7 أستاذ مشارك

 34 أستاذ مساعد

 02 محاضر

 4 معيد

 66 طالبة دراسات عليا

 487 طالبة بكالوريس

 34 زائرة

 العدد التخصصات

 444 العلوم الشرعية

 44 العلوم الطبيعية و الطبية

 04 اإلنسانيةالعلوم 

 5 لم يحدد

 العدد اجلنس

 44 ذكر

 462 أنثى

 4 لم يحدد

  

 حمور التقووماملشاركون يف تقييم املعرض
موافق 

 جدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 اطالقا

ساهم المعرض يف إثراء حراك البحث العلمي بجامعة 
 4 1 8 67 293 أم القرى

النوازل  ساهم المعرض يف إثراء معلوماتك يف موضوع
 4 0 7 64 299 الفقهوة.

الدعاية واإلعالن عن المعرض وفعالواته المصاحبة 
 6 14 28 101 224 قوية ومشوقة.

المعرض جديد يف فكرته وطريقة عرضه وغور مسبوق 
 5 3 24 75 267 يف طرحه.

 7 21 29 89 227 زمان ومكان المعرض مناسبان.

 5 6 23 104 235 بالمعرض مناسبة.مستوى الخدمات التنظوموة 

المادة العلموة يف المعرض واضحة ومبسطة، تحقق 
 4 4 6 53 306 الهدف من إقامة المعرض.

التصاموم الخاصة بالنوازل الفقهوة يف المعرض مشوقة 
 5 3 7 57 299 يف الفكرة والمحتوى.

 4 3 16 92 258 الفعالوات المصاحبة للمعرض متوائمة ومناسبة.

إقامة مثل هذه المعارض يساهم بدرجة كبورة يف ىشر 
العلم الشرعي بطريقة تتناسب مع رغبات الجول 

 5 2 2 41 324 وتطلعاته وطريقة تفكوره.

فكرة المعرض والفعالوات المصاحبة له تتوافق مع رؤية 
 5 4 37 74 253 .2030المملكة 





مالحــــق التقريــــــر

 حمور التقووم
موافق 

 جدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 اطالقا

ساهم المعرض يف إثراء حراك البحث العلمي بجامعة 
 4 1 8 67 293 أم القرى

النوازل  ساهم المعرض يف إثراء معلوماتك يف موضوع
 4 0 7 64 299 الفقهوة.

الدعاية واإلعالن عن المعرض وفعالواته المصاحبة 
 6 14 28 101 224 قوية ومشوقة.

المعرض جديد يف فكرته وطريقة عرضه وغور مسبوق 
 5 3 24 75 267 يف طرحه.

 7 21 29 89 227 زمان ومكان المعرض مناسبان.

 5 6 23 104 235 بالمعرض مناسبة.مستوى الخدمات التنظوموة 

المادة العلموة يف المعرض واضحة ومبسطة، تحقق 
 4 4 6 53 306 الهدف من إقامة المعرض.

التصاموم الخاصة بالنوازل الفقهوة يف المعرض مشوقة 
 5 3 7 57 299 يف الفكرة والمحتوى.

 4 3 16 92 258 الفعالوات المصاحبة للمعرض متوائمة ومناسبة.

إقامة مثل هذه المعارض يساهم بدرجة كبورة يف ىشر 
العلم الشرعي بطريقة تتناسب مع رغبات الجول 

 5 2 2 41 324 وتطلعاته وطريقة تفكوره.

فكرة المعرض والفعالوات المصاحبة له تتوافق مع رؤية 
 5 4 37 74 253 .2030المملكة 
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مالحــــق التقريــــــر

مستوى رضا دروة
»النوازل الفقهية مراحل ومهارات«

الفقهية  »النوازل  وهي  التدريبية  الدورة  مستوى  عن  الرضا  استبانة  تطبيق  تم 
مراحل ومهارات« وقد تكونت االستبانة من 28 فقرة 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.

جاء  العام  المتدربات  رضا  مستوى  أن  االستبانات  تحليل  نتائج  أظهرت  وقد 
الدورات  تكرار  حول  تنصب  الحاضرات  مالحظات  كانت  وقد  الدورة،  يف  مرتفعًا 
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:





مالحــــق التقريــــــر





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 ( 
يف  حرصنا  وقد  الزاهر،  يف  الطالبات  بشطر  القرى  أم  جامعة  رحاب  يف  أقيمت  والتي 
وأهدافه،  وفكرته  المعرض  عن  متكاملة  صورة  الكريم  للقارئ  نقدم  أن  هذا  تقريرنا 
الفائدة  طرحناه  فيما  يكون  أن  ونتطلع  فيه،  المساهمة  والجهات  تنفيذه،  ومراحل 
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 


