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دليل معرض النوازل الفقهية الثالث

المقام في رحاب جامعة أم القرى - في الفترة من 14- 1441/7/24هـ

بالتعاون بين كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ممثلة بقسم الشريعة 
وعمادة البحث العلمي ممثلة بمركز بحوث الدراسات اإلسالمية 

بالشراكة مع مشروع تعظيم البلد الحرام
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قائمة بعناوين النوازل الفقهية وأسماء المقدمة
الباحثات وأسماء المشرفات على النوازل الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده،،، أما بعد:

فبين أيديكم دليل معرض النوازل الفقهية الثالث والذي تنظمه كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية وعمادة البحث العلمي، بالتعاون مع القسم النسائي »هاجر« 

بمشروع تعظيم البلد الحرام تحت شعار »الفقه نهج حياة«، وقد حرصنا فيه على عرض 

خالصة وترجيحات الباحثات في ثالثين نازلة فقهية عرضت في معرض النوازل الفقهية 

قيم في الفترة من 14-1441/7/24هـ. 
ُ
الثالث والذي أ

 وباركود يحوي أبرز معلومات النازلة، تتضمن 
ً
هذا وقد أدرجنا مع خالصة كل نازلة رابطا

التعريف بمصطلحات النازلة وتصويرها وتكييفها وتنزيل الحكم الفقهي عليها، وخالصة 

وترجيح الباحثة.

درج مع خالصة كل نازلة وترجيحاتها رابط وباركود يتضمن أبرز المراجع التي استفادت 
ُ
كما أ

منها الباحثة للتسهيل على القارئ في حال رغبته االستزادة من المعلومات والحقائق 

المتعلقة بكل نازلة.

كما حوى الدليل قائمة بأسماء الباحثات المشاركات في المعرض من طالبات الدراسات 

العليا في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من قسم الشريعة ومركز الدراسات 

اإلسالمية، وأسماء المشرفات عليهن في تخصص الشريعة والتخصصات األخرى، كما 

حوى الدليل قائمة بأسماء أعضاء اللجنة اإلشرافية على المعرض، وأسماء أعضاء اللجنة 

االستشارية للمعرض.

ت قدرته أن ينفع بهذا العمل ويجزي القائمين عليه والمشاركين 
ّ
هذا ونسأل الله جل

فيه والداعمين له خير الجزاء، وأن يبارك فيه ويعم نفعه أقطار المسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين .

 قسمم
اسم المشرفةاسم الباحثةعنوان النازلةالنازلة

 أثر الرموش الصناعية والعدسات الالصقة علىالطهارة1
الطهارة

 ابتهال بنت محمد
إيمان بنت سالم قبوسالغامدي

 إنشراح بنت محمدأحكام المصحف في األجهزة الذكيةالطهارة2
باحشوان

ليلى بنت ناصر المقبل
وفاء بنت محمد كناكري

 الوسائل اإللكترونية الحديثة في تحديد القبلةالصالة3
وتكييفها الفقهي

تغريد بنت أحمد الوصابي
 إيناس بنت عبدالله

المسلم

  ابتسام بنت محمد الغامدي
وفاء بنت محمد كناكري

هويدا بنت بخيت اللهيبيجميلة بنت عادل فتهحكم زكاة الذهب األبيضالزكاة4

أفنان بنت محمد تلمسانيخلود بنت مسلم المالكيأثر الغسيل الكلوي على الصيامالصيام5

 ابتهال بنت محمدتوقيت اإلفطار للصائم في ناطحات السحابالصيام6
ليلى بنت ناصر المقبلالغامدي

أفنان بنت محمد تلمسانيأسماء بنت صالح العامرالمستجدات في لباس اإلحرامالحج7

أفنان بنت محمد تلمسانيأسماء بنت صالح العامرالمستجد في لباس المحرم لدواعي طبيةالحج8

 المستجد في محظورات اإلحرام المتعلقةالحج9
بالطيب

أفنان بنت محمد تلمسانيأسماء بنت صالح العامر

أفنان بنت محمد تلمسانيأسماء بنت صالح العامرحكم استعمال الكريمات والمراهم أثناء اإلحرامالحج10

 أثر الزحام على الترخص في المبيت بمنى لياليالحج11
التشريق

نورة بنت مسلم المحماديحنيفة بنت موسى غنبو

أفنان بنت محمد تلمسانيمنال بنت خرصان يعالتوسعة أحواض الجمراتالحج12

ليلى بنت ناصر المقبلجميلة بنت عادل فتهحكم التسويق الشبكيالمعامالت13

 خلود بنت عبدالرحمنبيع المرابحة لآلمر بالشراءالمعامالت14
أفنان بنت محمد تلمسانيعينوسة
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 فتحية بنت إسماعيلالرا بنت خالد السبعالمشاركة في الوقت )Time share(المعامالت15
مشعل

 زينب بنت مسلمالوقف اإللكترونيالمعامالت16
أريج بنت فهد الجابريالمطرفي

 األحوال17
أماني بنت سراج مطرالطالق عبر وسائل االتصال الحديثةالشخصية

أفنان بنت محمد تلمساني
وفاء بنت محمد كناكري

 األحوال18
الشخصية

 حكم خروج المرأة للعمل أوالتعلم في عدة
الوفاة

 أمل بنت مبخوت
غادة بنت محمد العقالالصيعري

 األحوال19
 منيرة بنت سالمةأثر البصمة الوراثية في إثبات النسبالشخصية

أفنان بنت محمد تلمسانيالعطوي

 الحدود20
والعقوبات

 سرقة األموال عن طريق اإلنترنت والحسابات
 إبتسام بنت عويدحنان بنت علي الشهريالبنكية

المطرفي

 الحدود21
إثبات الجريمة بالتصويروالعقوبات

شذا بنت عدنان الغامدي
مريم بنت يحيى المطرفي
ريم بنت خلف العصيمي

وداد بنت فهد عمر الصاعدي

 إبتسام بنت محمد
الغامدي

 الحدود22
روعة بنت زياد العظمحكم اختراق المواقع اإللكترونية وتهكيرهاوالعقوبات

أفنان بنت محمد تلمساني
وفاء بنت محمد كناكري

األطعمة23
ً
 بثينة بنت إسماعيلحكم تناول األطعمة النباتية المعدلة وراثيا

هوساوي
إبتسام بنت عويد المطرفي

الجوهرة بنت عبدالله القثامي

 إنتصار بنت محمدحكم تناول األطعمة الحيوانية المهرمنةاألطعمة24
باحشوان

نورة بنت مسلم المحمادي
والء بنت عصام الحساني

هويدا بنت بخيت اللهيبيجميلة بنت عادل فتهالحكم الشرعي للسجائر اإللكترونيةاألطعمة25
الجوهرة بنت عبدالله القثامي

حكم التجميل بالشعر الصناعيالتجميل26
)الباروكة – الرموش – حشوات الشعر(

 لطيفة بنت عبدالله
إيمان بنت سالم قبوسالقثامي

 التجميل27
 ريم بنت عبد اللهحكم تسمير البشرة )التان(والطب

أريج بنت فهد الجابرياللهيبي

 التجميل28
 حسنة بنت سعيدالحكم الشرعي إلزالة الشعر بالليزروالطب

إيمان بنت سالم قبوسالقرني

 التجميل29
ل الجلدوالطب  أمنة بنت أبو بكر حكم تحسين ترهُّ

الشنقيطي
 إبتسام بنت عويد

المطرفي

أفنان بنت محمد تلمسانيأبرار بنت علي الدلمانيحكم التشريحالطب30

أسماء أعضاء
اللجنة اإلشرافية على المعرض

فضيلة الشيخ الدكتور: طالل بن محمد أبو النور
المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام

فضيلة الشيخ الدكتور: خالد بن عيد الجريسي
رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

سعادة األستاذة الدكتورة: أفنان بنت محمد تلمساني
أستاذ الفقه بقسم الشريعة ووكيلة مركز بحوث الدراسات 

اإلسالمية بعمادة البحث العلمي سابقا



https://cutt.us/JRwl6https://cutt.us/JRwl6 https://cutt.us/JRwl6https://cutt.us/JRwl6

عرض لخالصة وترجيحات النوازل 
المقدمة في معرض النوازل 

الفقهية الثالث

أسماء أعضاء
اللجنة االستشارية للمعرض

فضيلة األستاذ الدكتور: غازي بن مرشد العتيبي
أستاذ أصول الفقه وعميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

سابقا.

فضيلة األستاذ الدكتور: محمد بن عبد الله الصواط
أستاذ الفقه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ومدير مركز 

بحوث الدراسات اإلسالمية سابقا.

فضيلة األستاذ الدكتور: إسماعيل بن غازي مرحبا
أستاذ الفقه بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية.

فضيلة الدكتور: محمود بن محمد الكبش
األستاذ المشارك بأصول الفقه بقسم الشريعة بكلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية.



https://cutt.us/JRwl6https://cutt.us/JRwl6

كــــــتــــــاب الـــــطـــــهـــــارة

أثر الرموش الصناعية
والعدسات الالصقة على الطهارة

إشراف:الباحثة :

د.إيمان بنت سالم قبوسإبتهال بنت محمد الغامدي 

1- أن الطهارة سواء كانت بالغسل أو الوضوء شرط لصحة العبادة التي يشترط لها 

الطهارة كالصالة، لذلك فإن تحقيقها والحرص عليها يؤثر على العبادة صحة وفسادا، فال 

ينبغي للمسلم التهاون فيها أو االستهانة بتحصيلها. 

2- أن من شروط صحة الطهارة إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى مواضع الوضوء 

والغسل.

3- أن أي زينة لها جرم وال تتشربها البشرة أو عضو الوضوء وتكّون طبقة على العضو 

يتعين إزالتها حتى تصح الطهارة.

4- أن الرموش الصناعية المؤقته ال تمنع وصول الماء إال إذا تم تثبيتها بغراء مقاوم أو 

مضاد للماء.

5- أن الرموش الصناعية شبه الدائمة مانعة لوصول الماء؛ لذلك فال تصح الطهارة حال 

وجودها.

6- أن العدسات الالصقة ال تؤثر على الطهارة، ألن إيصال الماء إلى داخل العين ال 

يتعين في الوضوء وال الغسل، والله أعلم.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

https://cutt.us/JRwl6https://cutt.us/Lqfdq
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أحكام المصحف في األجهزة الذكية 

الخالصة والترجيح

المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

أ . وفاء بنت محمد كناكريد. ليلى بنت ناصر المقبلانشراح بنت محمد باحشوان

1- يجوز تخزين المصحف في األجهزة الذكية وتالوة القرآن منها. 

2- يجوز حمل األجهزة التي تحوي المصاحف االلكترونية حال الحدث األصغر واألكبر، ألن 

هذه األجهزة تحوي القرآن وغيره.

ا 
ً
3- يجوز مس األجهزة الذكية حال كون المصحف قيد التشغيل وإن كان اإلنسان محدث

ا أصغر أو أكبر على أرجح أقوال أهل العلم، ألن مسها في هذه الحالة من باب مس 
ً
حدث

المصحف بحائل. فالمستخدم ال يمس المصحف حقيقة لوجود حائل بين يد المستخدم 

وبين المصحف يتمثل في جهاز الجوال ذاته الذي يحوي المصحف وغيره.

4- ينبغي على المحدث أن يتجنب مس شاشة الجوال التي تظهر فيها صفحات 

المصحف حال التشغيل؛ ألن التحكم في الصفحة وارد من خالل مس الشاشة وتقليب 

الصفحات وتحديد اآليات ووضع العالمات.

فالشاشة بمثابة الصفحة من المصحف لكن طريقة العرض تختلف الختالف األداة، وعليه 

فال تعتبر حائال، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.

كــــــــتــــــــاب الـــــــصـــــــالة

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب
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المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

م
ّ
إيناس بنت عبد الله المسل

أ . وفاء بنت محمد كناكري د. إبتسام بنت محمد الغامديتغريد بنت أحمد  الوصابي

كــــــــتــــــــاب الــــــــزكــــــــاة 

الوسائل اإللكترونية الحديثة في تحديد 
القبلة وتكييفها الفقهي

الخالصة والترجيح
1- أجمع الفقهاء على أنه ال بأس من االعتماد على اآلالت في تحديد القبلة إذا ثبتت 

فد اليقين، 
ُ
فيد الظن إن لم ت

ُ
صحتها لدى الثقات المسلمين من أهل الخبرة ألنها ت

والظن معتبر في باب العبادات.

 سواها.
ً
2- قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصالة دليال

3- يتعين مراعاة ضوابط االعتماد على أدلة القبلة اإللكترونية في تحديد القبلة، والتي 

تتمثل في التالي:

• التأكد من صحة قراءتها وداللتها وكونها مجربة اإلصابة. 

• كون المستخدم لها ممن يجيد التعامل معها بطريقة صحيحة.

• أال تخالف عالمة أقوى منها.

• التأكد من صالح آلته وسالمتها من الفساد، وأال يكون قد أصابها العطب.

• مراعاة الظروف والمؤثرات الخارجية - كعمل األقمار التي يتعامل معها - التي تؤثر 

على صحة قراءتها. والله أعلم

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب
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كــــــــتــــــــاب الـــــصـــــيـــــام 

حكم زكاة الذهب األبيض

إشراف:الباحثة :

د.هويدا بنت بخيت اللهيبيجميلة بنت عادل فته

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح
يترجح والله أعلم القول الثاني القائل بوجوب الزكاة في الحلي المعد لالستعمال 

- سواء كان ذهبا أصفر أم أبيض؛ ألن الذهب األبيض ال يخرج عن حقيقة الذهب؛ 

قاء الشبهات، كما أن في إخراج الزكاة 
ّ
وذلك خروًجا من الخالف، ومن باب االحتياط وات

نال البركة 
ُ
 الله في المال، وبذلك ت

َّ
استشعاًرا لنعمة الله على المرء فيؤدي حق

والسعادة.

     ومما تجُدر اإلشارة إليه اهتمام الدولة حفظها الله تعالى بالتقنية تيسيًرا على األفراد، 

حيث أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق مبادرة »زكاتي«: والذي يهدف إلى 

منح الخيار لألفراد لدفع زكاتهم للهيئة، وإلى حساب زكاتهم من ذهٍب أو فضٍة أو عروض 

تجارٍة وغيرها.

https://cutt.us/PUJJm
https://cutt.us/02n5M
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أثر الغسيل الكلوي على الصيام

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمسانيخلود بنت مسلم المالكي

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

توقيت اإلفطار للصائم في ناطحات السحاب

إشراف:الباحثة :

د. ليلى بنت ناصر المقبلإبتهال بنت محمد الغامدي 

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح
1- الراجح أن دخول الغذاء أو األمالح والفيتامينات للبدن بأي صورة سواء كانت من الفم أو من غيره 

تفسد الصوم.
2- غسيل الكلى إن كان بطريقة الغسيل الدموي، إن سمح الطبيب للمريض بإجرائه في فترة الليل 

دون أن يؤثر ذلك على صحته أو يسبب له أي مضاعفات واستطاع برمجة جسده ووقته مع المركز 
الطبي الذي يجري له عملية الغسيل فهذا أولى خروجا من الخالف.

3- وكذا بالنسبة للغسيل البريتوني الحاصل آليا وقت النوم إذا كان وقت النوم ال يشمل أي ساعة من 
ساعات النهار التي يتعين فيها اإلمساك، وكان قادرا على الصيام وال يتضرر بدنه بصيامه وأذن له طبيبه 

بالصيام. 
4- أما في حال إجراء الغسيل الدموي أثناء النهار فهذا يفطر بالغسيل فعليه قضاء أيام الصيام في 

األيام التي ال يجري الغسيل فيها إن لم يتضرر بالصيام، وإال فعليه ما على الكبير العاجز عن الصيام وال 
يرجى برؤه من عدم وجوب القضاء فيطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة.

5- أما الغسيل البريتوني اليدوي فإنه مفسد للصيام؛ ألن صاحبه ال يقدر على الصيام؛ ألن هذا النوع 
من الغسيل يجب أن يستمر يومًيا من 7 إلى 9 ساعات، وال يمكن أن يتوقف عنه ولو ليوم واحد، فهذا 

ال قضاء عليه؛ ألنه عاجز عن القضاء عجزا دائما، فيطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة. 
والله أعلم

الخالصة والترجيح
أنه يتوجب على من يسكن في ناطحات السحاب مراعاة فارق التوقيت في غياب 

الشمس بين سطح األرض والمكان الذي يقيم فيه، وعدم اعتبار سماع األذان في مثل 

هذه الحالة، والله أعلم.

https://cutt.us/U9BaN
https://cutt.us/eBYu5
https://cutt.us/07a4i
https://cutt.us/ahXLC


https://cutt.us/JRwl6https://cutt.us/JRwl6

كـــــــــــتـــــــــــاب الـــــــحـــــــج

المستجدات في لباس اإلحرام

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني أسماء بنت صالح العامر

1- عدم جواز لبس اإلحرام الذي على هيئة النقبة أو النطاق؛ ألن وجود الخياطة في 

أعاله يخرجه عن مسمى اإلزار، فال يعتبر ضمن الحديث النبوي وال ضمن لغة العرب في 

المقصود باإلزار.

2- جواز لبس العاملين على شؤون الحج مالبسهم الرسمية حال إحرامهم إذا اقتضت 

المصلحة ذلك وألزمتهم جهة العمل بذلك، مع وجوب الفدية عليهم، وقليل اللبس 

وكثيره في وجوب الفدية سواء، مع مراعاة أن جواز اللبس مقيد بقدر الحاجة، وهي 

ساعات العمل الرسمية، فإذا دخلت أيام الحج ينبغي خلعها ولبس اإلحرام؛ ألن الحاجة 

تقدر بقدرها.. 

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

https://cutt.us/omqMvhttps://cutt.us/ipq77

https://cutt.us/omqMv
https://cutt.us/ipq77


المستجد في لباس المحرم لدواعي طبية

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمسانيأسماء بنت صالح العامر

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

المستجد في محظورات اإلحرام
المتعلقة بالطيب

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمسانيإبتهال بنت محمد الغامدي 

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح
1- لبس المحرم لألدوات الطبية التي ال تدخل في نطاق المحظورات جائز؛ وذلك كالنظارة 

وسماعة األذن الطبية.
2- يجوز للمحرم لبس ما يدخل في نطاق المحظورات إذا كان هناك دواٍع طبية ضرورية أو حاجية 
للبسها، مع وجوب الفدية عليه؛ والتي تتمثل في ذبح شاة، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة 

مساكين.
3- األربطة الطبية إن كانت على هيئة الحزام الطبي ) المشد ( الراجح أنه ال يدخل في 

المحظورات قياسا على الحزام والكمر الذي يلبسه الحاج لتثبيت إزار اإلحرام.
4- األربطة الطبية المطورة والتي تكون قريبة من هيئة الفالين أو السراويل فاألقرب أنها تأخذ 
حكمهما؛ فال يجوز لبسها بدون حاجة أو ضرورة، ويجوز مع الحاجة والضرورة مع وجوب الفدية.
5- األربطة على الرأس يجوز وضعها للرجل للحاجة أو الضرورة مع وجوب الفدية، أما المرأة فال 

تدخل ضمن المحظورات عليها.
6- األربطة على الوجه أو الكمامة الراجح أنها تجوز للمحرم مطلقا، وال تجوز للمحرمة إال حال 

الضرورة أو الحاجة مع وجوب الفدية.
7- يجوز لبس الحذاء الطبي للمحرم حال الحاجة أو الضرورة مع وجوب الفدية.

الخالصة والترجيح
1- المنظفات:

 إذ ال يخلو 
ً
 يجوز استعمالها للمحرم؛ ألنَّ في منعها حرجا

ً
أ - المنظفات براوئح ال تعتبر طيبا

صابون, أو شامبو أو معجون من رائحة عطرية.

ب - أما إذا كانت براوئح تستخدم للطيب كالمسك, والعود فال  يجوز استخدامها.

2- الزعفران وغيره من الطيب إذا وضع في الطعام أو الشراب فذهب ريحه وبقي لونه 

جاز للمحرم تناوله سواء طبخ أو ال، وقد كثر في هذا الزمان الملونات، والمنكهات في 

الطعام، فإن كانت فقط للون فال كفارة في استعمالها، وأما المنكهات فإن كانت 

نكهات طبيعية كالنعناع، أو الفواكه فال كفارة فيها أيضا، وإن كانت النكهة أو الرائحة 

بشيء من الطيب فإن بقيت الرائحة أو الطعم ففيها الكفارة، وإن لم تبق فال. والله 

أعلم.

https://cutt.us/fvs37   https://cutt.us/tmBfq https://cutt.us/RPCLDhttps://cutt.us/drUu7

https://cutt.us/RPCLD
https://cutt.us/drUu7
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أثر الزحام على الترخص
في المبيت بمنى ليالي التشريق

حكم استعمال الكريمات والمراهم أثناء اإلحرام

إشراف:الباحثة :

أ.د. نورة بنت مسلم المحماديحنيفة بنت موسى غنبو

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني أسماء بنت صالح العامر

الزحام بمنى من النوازل التي لم تكن في السابق، وإزاء هذه النازلة ظهرت الحاجة لالجتهاد 

ا للمبيت بها، 
ً
في مسألة العجز عن المبيت بمنى بسبب الزحام، وهل يعتبر الزحام عذًرا مسقط

وإن كان عذرا فهل هو مسقط للمبيت بجوارها أيضا؟ وخالصة المسألة والراجح فيها يتمثل في 

التالي:

1- أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج ال ينبغي التفريط به لمن كان قادرا على المبيت 

فيها.

2- أن الزحام عذر في ترك المبيت بمنى لمن لم يجد إال مكانا غير صالح كالطرقات والممرات.

3- أن من سقط عنه المبيت داخل حدود منى المعروفة يتعين عليه المبيت بجوارها قياسا على 

اتصال الصفوف في الصالة، وأن امتداد مخيمات منى في المناطق المجاورة يجعلها في نطاق 

المكان المعد للعبادة، ويحقق مقصد الشريعة في اجتماع الناس في مكان محدد لتعظيم الله 

وشعائره وذكره وشكره، والله أعلم.

1- جواز استعمال المراهم الطبية المطيبة للدواعي الطبية، ولكن الراجح من أقوال 

ه يجب عليه الفدية، للخروج من الخالف واحتياطا للعبادة.
َّ
الفقهاء أن

2- جواز استعمال المراهم الطبية غير المطيبة مطلقا للدواعي الطبية. 

3- عدم جواز استعمال الكريمات المطيبة.

4- عدم جواز دهن الشعر، واللحية للمحرم.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح الخالصة والترجيح

                                                                       https://cutt.us/TDcfEhttps://cutt.us/Da6GO https://cutt.us/Y3lFUhttps://cutt.us/Vdqju
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توسعة أحواض الجمرات

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني منال بنت خرصان يعال

والذي يظهر والله أعلم هو جواز توسعة دائرة الرمي دون المساس بالمرمى لالعتبارات التالية:

1-أنه ليس هناك تحديد منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وال عن أصحابه في تحديد 

مساحة دائرة الرمي.

2-أن هناك حاجة ماسة لتوسعة دائرة رمي الجمرات لضيق دائرة المرمى قبل التغييرات الحاصلة 

منذ عام 1425هـ، ولما يحصل فيها من الزحام الشديد، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. 

 للحرج وقد قال تعالى )وما جعل عليكم في الدين 
ً
 ورفعا

ً
3-أن في توسعة دائرة الرمي تيسيرا

من حرج( فلو بقيت سعة الجمرات على وضعها السابق لحصل للناس ضيق وحرج شديد لشدة 

الزحام الحاصل في هذا الزمان.

والذي جرى اعتماده في التوسعة الحالية ألحوض الجمرات توسيع دائرة الرمي مع بقاء تحديد 

موضع الرمي على وضعه السابق، ويؤيد هذا ما ذكره غير واحد من العلماء أن الجمرة إن وقعت 

دون المرمى ثم تدحرجت حتى وقعت فيه فالرمي صحيح.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

ــاب الـــمـــعـــامـــالت  ــ ــت كــ

https://cutt.us/HXJy4
https://cutt.us/cGFx0


حكم التسويق الشبكي

إشراف:الباحثة :

د. ليلى بنت ناصر المقبلجميلة بنت عادل فته

1- أن التسويق نوع من أنواع التجارة التي أجازها الشارع ولكن بالوسائل المباحة التي ال غرر فيها وال 

غش وال تدليس.

2- أن التسويق الشبكي الذي ال يشترط شراء السلعة على العمالء ال بأس فيه بشرط أن يكون في 

سلعة مباحة.

3- أن التسويق الشبكي بصورة نظام بونزي والتسويق الشبكي عبر الرسائل المتسلسلة محرم.

4- أن التسويق الشبكي بالنظام الثنائي أو المصفوفة وقع الخالف فيه والراجح قول أغلب الفقهاء 

المعاصرين والقاضي بالتحريم؛ وذلك لقوة األدلة المبنية على التصور الحقيقي للتسويق الشبكي، 

رم أو بين االنتفاع والخسارة يدخل في باب الغرر الممنوع.
ُ

نم والغ
ُ

والقاعدة أن ما تردد بين الغ

رت وزارة التجارة واالستثمار بالمملكة العربية 
ّ
ونظًرا لما تترتب عليه هذه المعاملة من غش وتدليس، حذ

، ونصحت المواطنين بعدم االشتراك مع هذه الشركات، 
ً

ا مضلال
ً
السعودية منها واعتبرت نشاطها نشاط

كما أوصتهم باإلبالغ عن من يقوم بالتسويق لها وذلك باالتصال على مركز البالغات: 8001241616 

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

بيع المرابحة لآلمر بالشراء

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني خلود بنت عبدالرحمن عينوسة

1- أن بيع المرابحة لآلمر بالشراء جائزة إذا لم تتضمن الزاما بالوعد. 

2- أن بيع المرابحة لآلمر بالشراء غير جائزة إذا تضمنت إلزاما بالوعد بالشراء من الطرفين أو 

أحدهما؛ لقوة أدلة القائلين بالتحريم، ولنصوص الفقهاء الصريحة في عدم جواز اإللزام بالشراء 

فإن لم تتضمن إلزاما جازت.

نبيه إلى ضرورة االلتزام بالضوابط الكلية التي ذكرها العلماء وهي:
ّ
مع الت

1/ خلوها من االلتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض.

2/ خلوها من االلتزام بضمان هالك )السلعة( أو تضررها من أحد الطرفين: العميل أو المصرف بل 

هي على األصل من ضمان المصرف.

3/ أن ال يقع العقد للمبيع بينهما إال بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

                                                                      https://cutt.us/YK037https://cutt.us/DFNQg https://cutt.us/ZWz0Vhttps://cutt.us/1HFOA
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 )Time share( عقد المشاركة في الوقت

إشراف:الباحثة :

أ.د. فتحية بنت إسماعيل مشعلالرا بنت خالد السبع

1- عقد المشاركة في الوقت هو عقد على عين معينة أو موصوفة في الذمة لمدة محددة.

2- عقد المشاركة في الوقت من العقود المستحدثة وله مميزات وعيوب.

3- يحق للمستفيد التصرف في منافع العين حسب النظام المقرر.

4- يكّيف هذا العقد على أنه شركة ملك، أو إجارة، ويتعامل فيه بالمهايأة الزمانية.

5- لعقد المشاركة في الوقت صور غير مشروعة سببها الجهالة والغرر في المكان أو الزمان.

6- ترجح الباحثة القول بجواز عقد المشاركة في الوقت بشرط تحديد المكان والمدة الزمنية 

ا ألموال الناس وقد  أجاز مجمع الفقه اإلسالمي 
ً
تجنًبا للغرر والجهالة والتالعب، وحفظ

الدولي في دورته الثانية عشر والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المعيار رقم 

)9( عقود التمليك الزمني »التايم شير« إذا تمت بالطرق الشرعية لعقد البيع أو اإلجارة؛ جاء 

 شراء حصة مشاعة في عين 
ً
في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ما نصه: »يجوز شرعا

واستئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع االتفاق بين المالك للعين أو المنفعة على 

استخدامهما بطريقة المهايأة )قسمة المنافع( زمنًيا أو مكانًيا، سواء اتفق على المهايأة بين 

المالك مباشرة، أو من خالل الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة«.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

الوقف اإللكتروني

1- صحة الوقف اإللكتروني، وأنه داخل في حكم األوقاف بعمومها.

 
ً
2- قد يكوُن نفُع الوقف اإللكتروني ال سيما في المجاالت العلمية في أحاييَن كثيرٍة أكثر نفعا

 
َ

 من بعِض األوقاِف االخرى؛ وذلك عن طريق أعداد المستفيدين منها؛ فإنَّ بعض
ً
وأوسع انتشارا

 
ً

ا يدلُّ داللة ا عن مئاِت اآلالِف؛ ممَّ اُره يوميًّ وَّ
ُ

ربوية ال َيِقل ز
َّ
عوية أو الت ة أو الدَّ المواقِع الِعلميَّ

 على أهمية هذه األعماِل وضرورِة المشاركِة فيها.
ً

واضحة

3-  من فضل الله على العبد أن يوفقه للعمل الصالح الذي يمتد أجره في حياته وبعد مماته، 

ومن ذلك مثل هذه األوقاف، وضرورة تفعيلها في وسائل التقنية الحديثة المعاصرة.

4- ينبغي على المسلمين تطويع التكنولوجيا الحديثة لتكون وسيلة لخدمة الشريعة اإلسالمية، 

وما ينفع الناس، وكذا تحويل كل ما من شأنه اإلفساد واللهو المجرد إلى بناء القيم وتوجيه 

الناشئة.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

أ. وفاء بنت محمد كناكريد. أريج بنت فهد الجابريزينب بنت مسلم المطرفي

                                                                       https://cutt.us/UNAXthttps://cutt.us/SUTCh                                                                      https://cutt.us/HGwhwhttps://cutt.us/PNP1p
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الطالق عبر وسائل االتصال الحديثة 

1- األصل في الطالق الكراهة؛ لما فيه من إزالة المصالح المقصودة شرعا، ولكن الشريعة تجيزه 

للحاجة.

2- الطالق عبر وسائل االتصال الحديثة ينقسم إلى قسمين:

3- األول: وسائل التواصل التي توفر تقنية الصوت أو الصوت والصورة معا، فإن الطالق يقع 

بصريح لفظ الطالق وبكناية الطالق إذا توفرت شروط الكناية وتأكدنا من عدم اختراق الجهاز أو 

تهكيره أو عدم استخدام شخص آخر له غير الزوج وكان الزوج ممن تتوفر فيه الشروط.

4- الثاني: الطالق من خالل الكتابة لألجهزة التي ال توفر غير تقنية التواصل الكتابي أو توفر 

التواصل الشفهي والكتابي ولكن الزوج اختار التواصل الكتابي إليقاع الطالق، فإن الطالق في 

هذه الحالة يعتبر من قبيل كناية الطالق التي تستلزم التأكد من إرادة الزوج للطالق وكان النص 

المكتوب يدل على احتمالية ارادة الطالق، مع مراعاة عدم اختراق الجهاز وتحقق شروط الطالق 

في الزوج. 

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

أ. وفاء بنت محمد كناكريد. أفنان بنت محمد تلمساني.أماني بنت سراج مطر

كتاب األحوال الشخصية

https://cutt.us/WIlxfhttps://cutt.us/sCMIT
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أثر البصمة الوراثية في إثبات النسب

ا شرعية إلثبات النسب ال ينبغي تجاوزها والعمل بما يوهم عدم وثوق المسلم 
ً

1- جعل الله طرق

بها؛ ألن ذلك سيفتح باب شر على المجتمعات المسلمة.

2-  البصمة الوراثية ال يلجأ إليها إال في أضيق الحدود التي ذكرها العلماء المعاصرون وأشار إليها 

مجمع الفقه اإلسالمي، والله أعلم

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

حكم خروج المرأة للعمل
أوالتعلم في عدة الوفاة

1- الزواج ميثاق غليظ بين الزوجين، وهذا الميثاق ينبغي العناية به والتزام أطرافه بالحدود التي 

شرعها الله. 

2- خروج المرأة للعمل أو التعلم جائز في النهار اعتبارا لحقها مع ضرورة مراعاة حق ربها ثم زوجها 

المتوفى، من خالل التقيد بالضوابط التالية:

 1/ أن يكون خروجها للحاجة، فلو كفتها الدولة أو جهة العمل مؤنة ذلك، ومنحتها راتبا كامال 

بإجازة مدة عدتها فينبغي لها االلتزم بعدم الخروج؛ لعدم وجود الحاجة الداعية لذلك، فإن 

احتاجت للخروج بعد ذلك لسبب آخر فلها الخروج.

 2/ يتعين عليها التحلي باآلداب الشرعية في الخروج من حيث االلتزام بالحجاب الشرعي وتجنب 

االختالط بالرجال وعدم التواصل معهم إال لما تدعو له الحاجة أو الضرورة، وهذا يتأكد في حق 

المرأة في كل وقت، وهو في حق المرأة وقت العدة واإلحداد آكد. 

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

إشراف:الباحثة :

د. غادة بنت محمد العقالأمل بنت مبخوت الصيعري

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمسانيمنيرة بنت سالمة العطوي

https://cutt.us/VRfCthttps://cutt.us/AHAI5 https://cutt.us/Kmf4Bhttps://cutt.us/oBrkk

https://cutt.us/Kmf4B
https://cutt.us/oBrkk
https://cutt.us/VRfCt
https://cutt.us/AHAI5


https://cutt.us/JRwl6https://cutt.us/JRwl6

سرقة األموال عن طريق
اإلنترنت والحسابات البنكية

قبل الترجيح بين هذين القولين يجب توضيح شروط إقامة حّد السرقة، ودراسة مدى انطباقها على سارق أموال 
الناس عن طريق النت والحسابات البنكية، وهي:

 .
ً

: أن يكون المسروق ماال
ً

أّوال
هذا الشرط ينطبق على سرقة األموال عن طريق اإلنترنت والحسابات البنكية؛ حيث إن األموال المسروقة بديلة 

عن النقد، ولها قيمة النقد، وهي مال متقّوم، واالعتداء عليها يعّد اعتداًء على أموال مملوكة ألصحابها.
ثانًيا: األخذ بخفية، هذا يتحقق باألخذ، والخفاء، واإلخراج.

وهذا الشرط منطبق على هذا النوع من السرقة، فعملية الوصول لحساب المجني عليه، والقدرة على التحكم 
باألموال الخاصة به، هي عملية انتهاك كامل للحرز، فاألخذ قد تحقق، وهذا األخذ ال يتم إال خفية؛ وذلك باختراق 

الحساب البنكي، ومن ثّم يتم استخراج المسروق من حرزه.
ا: أن يبلغ المال النصاب: والنصاب إلقامة حّد السرقة ربع دينار فأكثر، فاألغلب أن المسروق عن طريق اإلنترنت 

ً
ثالث

والحسابات البنكية آالف وماليين.
رابًعا: أخذ المال من حرزه: األنظمة المشفرة تعد خط الدفاع األول للنقود اإللكترونية، ومن أهم إجراءات األمان 

ا بحافٍظ.
ً

لهذه النقود، وباعتبار العرف يعّد حرز
 للقاعدة 

ً
فبعد هذه الشروط وبيان مدى انطباقها على السرقة عن طريق اإلنترنت والحسابات البنكية، وإعماال

ا وال ضابط له فيه وال في اللغة فيرجع فيه إلى العرف«، والعرف يعد 
ً

الفقهية »أن كل ما ورد به الشرع مطلق
ا فلعل الراجح هو القول األول القائل بأنها سرقة حدية. والله أعلم.

ً
الحسابات البنكية حرز

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

أ. وفاء بنت محمد كناكريد. ابتسام بنت عويد المطرفيحنان بنت علي الشهري

كتاب الحدود والعقوبات

https://cutt.us/Rtfhahttps://cutt.us/8glUU
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حكم اختراق المواقع اإللكترونية وتهكيرها

1- المواقع اإللكترونية األصل فيها أنها أموال محترمة شرعا إذا كانت تحوي منافع مباحة ويملكها معصوم الدم والمال.
2- يحرم االعتداء على هذه المواقع باالختراق أو التهكير.  

3- حكم االعتداء باالختراق أو التهكير على المواقع غير المحترمة التي تحوي محتوى محرم أو كانت ألعداء األمة المحاربين 
فإنه ال يحكم على هذه المسألة بعمومها، بل يقال: إن الحكم يدور على قواعد: إعمال المصالح ودرء المفاسد، فمتى 

غلبت مصلحة االختراق عمل به، ومتى غلبت مفسدته ترك.
  فالهجمات اإللكترونية على:

• مواقع الحربيين إذا كانت بضوابطها الشرعية داخلة في الجهاد في سبيل الله، حيث تعتبر القدرات اإللكترونية من أقوى 
قدرات الجيوش في هذا الزمان، ولكن ينبغي التنبيه على:

 أن تحديد الحربي يرجع ألهل الحل والعقد.
 البد من التأكد من ملكية الحربي لهذا الموقع.

• أما المواقع المشتملة على المنافع المحرمة، فهي ال حرمة لها، ولكن للمصلحة عدم اإلقدام على اختراقها لألسباب 
التالية: 

تعرض المسلم لفتنة الشبهات والشهوات.
إضاعة لألوقات.

أن هذا الفعل قد يعرضه للمساءلة ثم العقوبة.
ن التطبيق مستخدمه من 

َ
وقد أطلقت الدولة حفظها الله تطبيق »كلنا أمن« للمساهمة في بناء مجتمع رقمي واعي، ويمك

اإلبالغ عن الجرائم اإللكترونية والتي من بينها:
1- الدخول غير المشروع للمواقع اإللكترونية أو الحسابات الشخصية في الشبكات اإلجتماعية.

2- سرقة المعلومات عبر وسائل التقنية واالطالع عليها دون ترخيص.
3- اختراق حسابات التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني.

التبليغ عن جرائم اختراق الحسابات إضافة إلى جرائم نشر المواد المخلة باآلداب وجرائم نشر الفكر اإلرهابي أو ترويجه.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

إثبات الجريمة بالتصوير

1- األصل في إثبات الجرائم األدلة الشرعية التي دلت عليها الشريعة ونصت على اعتبارها.

2- األصل في التصوير ال سيما إن كان من باب التجسس أنه ال يجوز، إال إذا اقتضى األمر حماية 

األمن والمقتنيات في األماكن العامة التي يصعب ضبطها بدون وجود أجهزة تصوير مرئي أو 

فوتوغرافي.

3- الوسائل المعاصرة إلثبات الجرائم والتي منها التصوير تعتبر بمثابة القرائن التي يستأنس 

بها إذا تحققنا مصداقيتها، ولكن ال تقدم على األدلة الشرعية المعتبرة، وقد تثبت بها الحقوق 

المالية والجرائم ما عدا الجرائم التي توجب حدا أو قصاصا.؛ ألن مثل هذه العقوبات ال تثبت إال 

بالبيان المتناهي من خالل األدلة التي اعتبرها الشارع الحكيم المتمثلة في الشهادة أو اإلقرار. 

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

إشراف:الباحثة :

شذا بنت عدنان الغامدي
مريم بنت يحيى المطرفي
ريم بنت خلف العصيمي

وداد بنت فهد عمر الصاعدي

د. ابتسام بنت محمد الغامدي

المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

أ. وفاء بنت محمد كناكريأ.د. أفنان بنت محمد تلمسانيروعة بنت زياد العظم

https://cutt.us/7fJB7https://cutt.us/6lSBi https://cutt.us/QudFThttps://cutt.us/it8Dq
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ــة ــمــ ــعــ كــــــتــــــاب األطــ

ً
حكم تناول األطعمة النباتية المعدلة وراثيا

يظهر - والله أعلم- أن القول بالجواز هو الراجح لكثرة القائلين به وتحقيقا للمصالح 

المرجوة من التعديل الوراثي مع األخذ بالضوابط الشرعية لممارسة ذلك في األطعمة 

النباتية والتي تتمثل في التالي: 1- أن تكون المصالح مصالح حقيقية ال وهمية، محققة 

لمقاصد الشريعة اإلسالمية. 

2- إدامة النظر في ميزان المصالح والمفاسد لهذه العملية، للتحقق من رجحان المصالح 

على المفاسد، وهذا يتطلب جهات رقابية محايدة متابعة، لتقويم النتائج وقياس المضار.

3- منع العبث العلمي الذي يمكن أن ينتجه التطبيق السيء للتعديل الوراثي. 

وقد جاء قرار المجمع الفقهي في هذه النازلة بما يلي: » يجوز استخدام أدوات علم 

الهندسة الوراثية في حقل الزراعة شريطة األخذ بكل االحتياطات لمنع حدوث أي ضرر – 

ولو على المدى البعيد – باإلنسان أو الحيوان أو البيئة«.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

د. الجوهرة بنت عبد الله القثاميد. ابتسام بنت عويد المطرفيبثينة بنت اسماعيل هوساوي

                                                                      https://cutt.us/bGRouhttps://cutt.us/VUnPa
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الحكم الشرعي للسجائر اإللكترونية حكم تناول األطعمة الحيوانية المهرمنة

قة فتلحق 
ِّ

بعد العرض السابق يتأكد تحريم السجائر اإللكترونية؛ لما فيها من أضرار متحق

بالسجائر العادية في حكمها، وبالتالي ال يقتصر التحريم على استعمالها بل حتى التجارة 

 
ً
فيها وتصنيعها، كل ذلك محرم؛ لما فيها من الخبث، واألضرار الكثيرة، والله إذا حّرم شيئا

حّرم ثمنه، والله أعلم.

يترجح لنا في هذه المسألة كراهة أكل الحيوانات التي تعالج _ تتغذى- على الهرمونات، 

كما ينبغي االحتياط باستطابة لحمها قبل األكل إال إذا ثبت ضررها، فإن ثبت ضررها وكان 

من المتعذر إزالة هذا الضرر عن لحومها فيتجه القول بتحريمها؛ ألن الشريعة تحرم علينا 

الضرر واإلضرار، والله أعلم.

أبرز مراجع النازلة ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب ــور الـــنـــازلـــة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح الخالصة والترجيح

المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

د. الجوهرة بنت عبد الله القثاميد. هويدا بنت بخيت اللهيبيجميلة بنت عادل فته

المشرفة المشاركة:اإلشراف الفقهي:الباحثة :

الدكتورة: والء بنت عصام الحسانيد. نورة بنت مسلم المحماديانتصار بنت محمد باحشوان

https://cutt.us/RJbxohttps://cutt.us/VvROF                                                                       https://cutt.us/FwMMLhttps://cutt.us/LrDFZ
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ــيـــل والـــطـــب ــتـــجـــمـ الـ

حكم التجميل بالشعر الصناعي
     )الباروكة – الرموش – حشوات الشعر(

1- اإلنسان محل التكريم اإللهي؛ لذا تمنع الشريعة انتفاع غيره بأي جزء من أجزائه ألغراض 
التحسين والتجميل.

2- الباروكة وحشوات الشعر والرموش: إن كانت من شعر اآلدمي فإنها ال تجوز مطلقا؛ 
ألن بعضها يعتبر من الوصل وبعضها وإن لم يكن من باب الوصل على رأي بعض الفقهاء 

المعاصرين إال أن اإلنسان محط التكريم اإللهي، فال يجوز امتهان كرامته باستخدام أجزاء منه 
للتجمل والتحسين؛ لما قد يؤدي ذلك من بيعه ألعضائه وما اختصه الله به.

3- الباروكة من غير شعر اآلدمي: الراجح أنها من الوصل المحرم؛ لعموم األحاديث التي تنهى 
عن الوصل دون النظر للمادة المستخدمة فيه، ذلك أن فيها معنى التدليس والغرر وال يجيزها 

إذن الزوج طالما أنه ال حاجة تدعو لها.
4- استعمال الباروكة لغرض إزالة عيب كالصلع: جائز؛ ألن إزالة العيوب مأذون فيه شرعا.

5- الراجح أن حشوات الشعر ال تدخل ضمن الوصل لكن يراعى فيها أن ال تكون على هيئة 
أسنمة البخت الواردة في الحديث.

6- بالنسبة للرموش االصطناعية ترى الباحثة التوقف فيها؛ ألن أدلة كل قول محتملة وقوية، 
وإن كان األولى تركها لوقوع الخالف القوي فيها ولما تسببه من أضرار صحية، والله أعلم.

ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح

إشراف:الباحثة :

د.إيمان بنت سالم قبوسلطيفة بنت عبدالله القثامي

                                                                     https://cutt.us/QKNnJhttps://cutt.us/uNm53
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الحكم الشرعي إلزالة الشعر بالليزر حكم تسمير البشرة )التان(

1- يجوز إزالة الشعر المباح إزالته أو المسنون إزالته بتقنية الليزر في أي موضع من مواضع البدن 

إذا مارسه الشخص بنفسه ولم يتكشف على عورته أحد بشرط أمن الضرر.

2- يجوز إزالة شعر الجسم المسكوت عنه عند الطبيبة المسلمة الثقة بشرط عدم االطالع على 

العورات المنهي عن االطالع عليها وأمن الضرر.

3- الشعر المأمور بإزالته في موضع العورة األصل أنه ال يجوز - للمرأة حيث إنهن غالبية من 

يمارس ذلك نساء- إزالته عند الطبيبة إال في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة التنبيه على 

الطبيبة المعالجة أن ال تتجاوز قدر الحاجة في كشف العورة وتجتهد في غض النظر وتحقق عدم 

الضرر. 

ذلك إن مما عّمت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في 

العيادات والمستشفيات، وكأن الطبيبة يجوز لها كّل شيء ويحّل عندها كّل محظور، وال شك أن 

هذا من المحظورات التي ال ينبغي االستهانة بها، والله أعلم. 

ينبغي النظر إلى ثالثة أمور مهمة وهي:

 الدافع إلى التسمير، والوسيلة المستخدمة، واألثر هل هو  دائم أم مؤقت.

• إن كان الغرض الدافع عالجيا كنقص فيتامين د  أو مرض البهاق والصدفية فيجوز ذلك بشرط :

1- اإلشراف الطبي على العالج بالتسمير ليحدد كمية األشعة وعدد الجلسات.

2- أال يترتب عليه ضرر أو آثار جانبية أخطر من المرض نفسه.

3- أال يكون هناك بديل عالجي أخر.

 لزيادة الحسن:
ً
• إن كان الغرض الدافع تغيير اللون طلبا

فهنا ننظر إلى الوسيلة المستخدمة، فإن كان بالمواد الطبيعية مثل الشاي والزعفران أو 

بكريمات خالية من المواد الضارة أو ما يعرف بالتسمير اآلمن فجائز، بشرط أن يكون مؤقتا غير 

دائم.

 إصابة 
ً
وإن كانت الوسيلة كريمات فيها مواد ضارة أو الحقن أو أجهزة السوالريوم التي ثبت طبيا

مستخدميها بمرض سرطان الجلد فال يجوز. والله أعلم.

أبرز مراجع النازلة ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب ــور الـــنـــازلـــة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح الخالصة والترجيح

إشراف:الباحثة :

د.إيمان بنت سالم قبوسحسنة سعيد القرني

إشراف:الباحثة :

د. أريج بنت فهد الجابريريم بنت عبدالله اللهيبي

                                                                      https://cutt.us/GYdmnhttps://cutt.us/URNel                                                                          https://cutt.us/I8LiAhttps://cutt.us/MYeIh
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حكم التشريح ل الجلد  حكم تحسين ترهُّ

1- يجوز التشريح الجنائي والمرضي باتفاق الفقهاء المعاصرين؛ إيثاًرا لجانب الحي 

على جانب الميت، وإيثارا لمصلحة الجماعة على مصلحة الواحد، سواء كانت الجثة 

المشرحة جثة معصوم أم ال.

2- يجوز التشريح لتعلم الطب على الراجح من أقوال الفقهاء المعاصرين مع مراعاة 

الضوابط الشرعية؛ لتمكين األساتذة والطالب في الجامعات بكليات الطب من 

الدراسة الدقيقة لعلمي التشريح واألمراض؛ فلوال التشريح الطبي لجثث الموتى-

لمعرفة تركيب األعضاء وأحوالها، ومعرفة أمراضها وعللها وتشخيصها- لما تقدم 

الطب، ولما أمكن إنقاذ مئات اآلالف من المرضى.

1- األصل في تعامل اإلنسان مع جسده االلتزام بحدود الله والتأدب مع الخالق الذي خلق 

اإلنسان في أحسن تقويم.

2- أن التدخل الجراحي لتحسين الجسد الذي قد يؤذيه ويتسبب بإيالمه ال يلجأ إليه اإلنسان إال 

قي الذي ال يمكن إصالحه إال من خالل الجراحة. 
َ
في حالة العيب الخل

 وال يكون فيها 
ً
، بشرط أن ال تسبب أضرارا

ً
3- تجوز إزالة الترهل بالتقنيات غير الجراحية مطلقا

 وال تتضمن كشف عوراٍت.
ٌ

إسراف

 في الخلقة، ومضاعفاٍت صحيٍة بالتقنيات 
ً
 وعيبا

ً
4- تجوز إزالة الترهالت التي تسبب تشوها

الجراحية، ال سيما إن كان التدخل غير الجراحي إلزالتها غير فّعاٍل.

5- ال تجوز إزالة الترهالت الطبيعية والمعتادة، والتي يكون دافعها التجميل المحض، وإظهار 

االنسان أصغر من سنه، بالتقنيات الجراحية؛ لما يتضمنه ذلك من محظوراٍت ال تدعوا الضرورة أو 

الحاجة لها.

أبرز مراجع النازلة ــور الـــنـــازلـــةأبرز مراجع النازلة ــرشــ ــ ب ــور الـــنـــازلـــة ــرشــ ــ ب

الخالصة والترجيح الخالصة والترجيح

إشراف:الباحثة :

أ.د. أفنان بنت محمد تلمسانيأبرار بنت علي الدلماني

إشراف:الباحثة :

د. ابتسام بنت عويد المطرفيآمنة بنت أبو بكر الشنقيطي
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