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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة 
 

 

 احلمد هلل العليم احلكيم، والصالة والسالم على النيب الكرمي، وعلى آله وأصحابه املكرمني.
ه بعد صراع تكرة، أو فيها إحقاق للحق ودفاع عنرسائل علمية مهمة، أو مميزة، أو مب

وجدل ونشر شبهات، أو فيها فائدة واضحة من خالل معاجلة موضوعية لوقائع ونوازل 
ل، أو فيها زايدة إيضاح ومسائل جديدة، وخاصة يف اجملاالت الفقهية، حالية مل تنشر من قب

رمني، حيث أقيم. ، يف جامعات من بالد احلهـ 1438 – 1433بني األعوام نوقشت 
قد ليس انتقاء، بل هو ما وقع بني يدي، ونظرت فيه، و  ا أو اسُتخلصهعرض منوما 

، شعرت  ( رسالة37وقد بلغت )ية.  يكون هناك ما هو أفضل منه، أو يف درجته علًما وأه 
أين لن أزيد عليها، فجمعتها يف كتاب، ورتبتها يف ترتيب موضوعي، برجاء االستفادة منها، 

 ومن هللا التوفيق. ثقافة شرعية مفيدة ومركزة. ففيها 
 

 حممد خري يوسف
 هـ  1438رمضان  8
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 الثقافة اإلسالمية
 

 الدعوة إىل هللا تعاىلثره يف أالرجوع إىل احلق و 
 

شراف  إعداد حممد بن محود لرحيلي؛ إ  ثره يف الدعوة إىل هللا تعاىل/أالرجوع إىل احلق و 
اجلامعة اإلسالمية، كلية الدعوة  املدينة املنورة:  -آل نواب.  عبدالرب بن نواب الدين

ص )رســـالة  387هــــــــــــــ،  1433، ســـالميةصـــول الدين،  ســـم الدعوة والثقافة اإلأو 
 ماجستري(.

 

 
 

ــرع هللا، ويف احلديث الصـــــحي   ــتقامة، وانقياد لشـــ ــيلة، وهو دليل اســـ الرجوع إىل احلق فضـــ
 احلق ِّ يف الرضا والغضب". قوله صلى هللا عليه وسلم: "وأسالَك كلمةَ 

وللرجوع إىل احلق أثر يف مســــلة الدعوة. وهلا البحث تلكل بللك، وتركيز عليه، و كيد  
على حتر ي احلق وقبوله، وتبيني للمعوقات الصــارفة عن الرجوع إىل احلق، وركرل لنماريف يف  

 املوضوع.
 وجعله يف أربعة فصول، هي:

 ؤدية إليه.اريف منه وأنواعه والطرق املفضل الرجوع إىل احلق وجماالته ومن -
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 عوائق الرجوع إىل احلق. -

 الفقه الدعوي يف كيفية دعوة الناس للرجوع إىل احلق. -

 أثر الرجوع إىل احلق يف الدعوة إىل هللا تعاىل. -

 
 ومن أهم النتائج اليت توصل إليها بعد إمتام البحث:

ـــية إىل ا - لطـاعـة، ومن الـبدعة من جمـاالت الرجوع إىل احلق: الرجوع من املعصــــــــــــ
 ة.إىل السن

املســـــــلم يقبل احلق من الكافر وذل . وهلا من عدل امســـــــالم، ومن  اســـــــن   -
 الشريعة. فالعربة ابلقول وليس ابلقائل. وهلا يعزز تقدير الكافر لإلسالم.

املتأمل يف ســــــــلة الســــــــلر الصــــــــان  د أنم يرجعون إىل احلق عند تبينه، وال  -
 فضه.حيملهم الكِّرب واهلوى لر 

 يكمل إال بتصحي  اخلطأ، وإبدال العمل الصان به.الرجوع إىل احلق ال  -

الطرق املؤدية ملعرفة احلق: امخالص، والدعاء، وطلب العلم الشـرعي، واقتفاء   -
هـدي النيب صــــــــــــــلى هللا عليـه وســــــــــــــلم، والنصــــــــــــــيحـة، ومعرفـة املنهج احلق يف  

 االستدالل، واحلرص على معرفة احلق، وامنصاف والعدل.

ـيدة، منهـا مـا يعود إىل اـلدعـاة يف التكفل والتـبديع، عوائق الرجوع إىل احلق عـد -
ومشـــــــــــــاركة بعضـــــــــــــهم أهل األهواء وأصـــــــــــــحاب املنكرات، ومنها ما يعود إىل 

 املدعوين أنفسهم، وهلا هو الغالب.

ـــبه وإـقامـة احلجـة من مهـام العلمـاء وا ققني، فهم أـقدر  - بـيان احلق وإزاـلة الشــــــــــــ
ــبهات، وردالناس على بيان ا ــبه أهل  حلق وإزالة، الشــــ الباطل، وهم أعرف بشــــ

ــنة نبيه صــــــــــلى هللا   الباطل وخدعهم وزيفهم، وهم أعلم الناس بكتاب هللا وســــــــ
 عليه وسلم.

إن عدم الرجوع إىل احلق وعدم تطبيقه يف واقع احلياة ينتج عنه فســاد عري ،  -
 ويلحق آاثرًا سيئة ابألفراد واجملتمعات. 
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 ورية سرياليونالتنصري يف مجه
 

عداد حممد البشري  إ  اترخيه ووسائله وآاثره وطرق معاجلته/  التنصري يف مجهورية سرياليون:
اجلامعة اإلسالمية،   ملدينة املنورة:ا  -.شراف سلطان بن عمر احلصنيإحممد جن جالو؛  

ور ة  388هـ، 1434، سالميةصول الدين،  سم الدعوة والثقافة اإلأكلية الدعوة و 
 ماجستري(.)رسالة 

 

 
 

مجهورية سلاليون تقع يف أقصى ذرب القارة امفريقية على ا يط األطلسي، حتيط هبا ذينيا 
تزيد وليبلاي وا يط، عاصمتها )فريتاون(، وعدد سكانا حوايل مخسة ماليني ونصر، و 

 .%70نسبة املسلمني فيها على 
ائل اليت استخدمت  األساليب والوسوهتدف الرسالة إىل بيان الغزو التنصلي لسلاليون، و 

 للتنصل، وطرق التصدي له، وجعلها الباحث يف أربعة فصول، هي: 
 اتريخ التنصل يف سلاليون. -
 الوسائل واألساليب التنصلية املستخدمة هبا. -

 أهم اآلاثر التنصلية على سكانا. -
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 واجب مسلمي مجهورية سلاليون جتا  التنصل وكيفية رلك. -

 ا بعد البحث والتقصي يف هلا املوضوع:ليهاليت توصل إومن األمور 
إرا فشــــــــل املنصــــــــرون يف حتويل املســــــــلم عن دينه جلؤوا إىل تشــــــــكيكه يف دينه  -

 وإبعاد  عن تعاليمه السامية.
ــعبها   - ــل شـ ــلاليون يف وقت مبكر، وبللوا جهدهم لتنصـ ــرون إىل سـ ــل املنصـ وصـ

 مبختلر الوسائل واألساليب.

 صلية بسلاليون.أة احلركة التنللمحتل دور كبل يف نش -

من الوســــــــائل الفاعلة اليت يســــــــتخدمها املنصــــــــرون: الطب والتعليم واخلدمات   -
 االجتماعية والرقص والغناء..

أثَّر التنصــل على ك ل من شــباب وشــاابت املســلمني، يف أفكارهم وأخالقهم،  -
 ووقعوا من جراء رلك يف احنرافات سلوكية وتقليد أعمى..

ــاعد من العوامل - د التنصــــــلي على حتقيق أهدافه الفقر واألمراض ت املاليت ســــ
 املنتشرة، حيث يعمل التنصل والتطبيب جنبًا إىل جنب.

ك رة املدارس اليت تســـــيطر عليها املؤســـــســـــات التنصـــــلية  ميع مراحلها، وقد  -
 من املدارس يف سلاليون خاضعة هلا! %70أثبتت امحصائيات أن 

 
 األسرةملة على اآلاثر السلبية للعو 

 
اآلاثر السلبية للعوملة على األسرة وسبل مواجهتها/ إعداد عبدامللك بن يوسف الغضية؛ 

املدينة املنورة، كلية الدعوة وأصول الدين،  -إشراف سليمان بن عبدهللا الرومي.
 ور ة )رسالة ماجستري(. 458هـ، 1433

 



7 

 

 
 

جماالت احلياة، ومن رلك فكر العوملة، تعاين األمة امسالمية من ذزو فكري مركز يف مجيع 
  يف إضعاف الوازع الديين.وأثر  السليب

ة املسلمة، وطرح احللول الدعوية وهلا حبث كشر فيه مؤلفه اآلاثر السلبية للعوملة على األسر 
 والعملية للحفاظ على األسرة املسلمة من خطرها، وجعله يف أربعة فصول:

 سرة املسلمة.وسائل العوملة يف التأثل على األ -
 األساليب والطرق اليت تستخدمها العوملة. -

اآلاثر السلبية للعوملة على األسرة املسلمة )العقدية، السلوكية واألخالقية،   -
 قتصادية، األمنية، الصحية والنفسية، ال قافية(. اال

 سبل مواجهة العوملة على األسرة املسلمة. -

 
 ومن النتائج اليت ركرها لبح ه:

ة تواصل كوين عن طريق منط أجنيب وافد يهدف للهيمنة رهتا احلاليالعوملة بصو  -
 على العامل كله؛ لتحقيق أهداف نفعية ختالر قيمنا ومبادئنا.
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المي يتناق  مع العوملة بواقعها احلايل؛ ألنا تنسر مفهوم األمة املنهج امس -
تنشئة امسالمية، وهتم ِّش العقائد واألخالقيات، وتتحدَّى أنظمة الرتبية وال

 امسالمية. 

من اآلاثر السلبية للعوملة على األسرة املسلمة: زعزعة العقيدة، وبث الشبهات  -
 حول الدين.

قية السيئة: إاثرة الغرائز، وعدم االعتبار للضوابط،  ومن آاثرها السلوكية واألخال -
 االجتماعية، وتقليل دائرة احلالل.

دعوى عدم مسايرهتا للعصر وال قافية: معاداة العوملة لل قافة امسالمية ب -
 احلديث. 

ميكن مواجهة اآلاثر السلبية للعوملة برتبية األسرة على العقيدة الصحيحة،  -
هم ببيان خطر العوملة عليهم، ومراقبة ما يشاهد  وت قير أفراد األسرة وتوعيت

 األبناء يف الفضائيات وامنرتنت، و اربة وسائل امعالم الفاسدة.

مية مساعدة الدول الفقلة حىت ال هات امذاثية امسالوأوصى أبن تتبىن اجل -
تقع فريسة للعوملة، مع تصحي  العقيدة يف نفوس املسلمني، والتبصل ابآلاثر 

 ة السلوكية واألخالقية النامجة عن العوملة. السلبي

 وضرورة تبين بعث الشخصية املسلمة من جديد على ضوء عقيدة التوحيد.  -
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 فسريعلوم القرآن والت
 

 اإلمجاع يف التفسري
 

اعي؛ إشراف صاحل بن  اإلمجاع يف التفسري مجًعا ودراسة/ إعداد عمار بن حممد مجم
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات    -عبدالرمحن الفايز.

 ص )رسالة ماجستري(. 780هـ، 1434اإلسالمية،  سم التفسري، 
 

 
 

ود تكوين تفسل صحي  لكتاب هللا تعاىل، أنه يصب يف جها املوضوع من تربز أهية هل
م ل تفسل القرآن ابلقرآن، والتفسل النبوي الصحي  له، وإن اتفاق املفسرين على معىن 

 آية يطمئن النفس متاًما إىل صحته.
 وقد قام الباحث ابلبحث عن هل  اممجاعات ومجعها ودراستها، والتأكد من ثبوهتا.

لقسم النظري، من بيان شروط اممجاع، واالعرتاضات القسم األول من البحث ابتص واخ
الواردة عليه يف التفسل واجلواب عنها، واأللفاظ اليت حُيكى هبا اممجاع وأقسامها، واأللفاظ 
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املختلر يف صراحتها يف حكاية اممجاع، ومسألة انقراض العصر على اممجاع، وحكم 
 اهج املفسرين يف حكاية اممجاع.السلر على معىن اآلية، ومن إحداث قول بعد إمجاع

 واختص القسم ال اين منها ابجلانب التطبيقي، وهو دراسة اآلايت اجملمع على تفسلها.
 

 ومما توصل إليه من نتائج:
لإلمجاع الصحي  شروط وضوابط ال بد من توفرها يف اممجاع حىت يكون  -

اممجاع بعد عهد النيب صلى هللا عليه  صحيًحا مقبواًل، كاشرتاط أن يكون
لك مما ركر وسلم، وأن يكون من أهل رلك الفن احلاصل فيه اممجاع، وذل ر

 من الشروط والضوابط. 
 صرحية... حلكاية اممجاع ألفاظ صرحية وأخرى ذل  -

 ال فرق بني اممجاع واالتفاق، دلَّ على رلك عمل العلماء قدميًا وحدي ًا. -

 كاية اممجاع، إر إن نفي العلم ليس بعلم. خلالف ال يعين حالصحي  أن نفي ا -

كل قول أو تفسل ال بد لصحته من ضابطني: األول: أن يكون وفق القواعد   -
والضوابط املعمول هبا عند العلماء لفهم النصوص، وال اين: أن ال خيالر نًصا 

ه وسلم من نصوص الشرع، وأن يكون موافًقا ملا كان عليه النيب صلى هللا علي
 والصحابة رضوان هللا عليهم.

ن من الفنون من أهم ما يعني طالب العلم على إتقان معرفة اممجاع يف كل ف -
رلك الفن وضبطه، فبتمييز مواضع اممجاع من مواطن اخلالف يكون الرسوخ 
وامتقان، ولللك اعتىن علماء كل فن ابلتنصيص على املسائل اليت هي  ل 

 إمجاع فيما بينهم.

يعين أن  ة هي اآلايت اليت اختلر العلماء يف تفسلها، لكن رلك الل ك  -
اآلايت اليت اتُّفق على معناها قليلة، بل هي ك لة أيًضا، ال سيما إرا أضير 
إىل رلك اآلايت اليت يكون اخلالف فيها لفظًيا وتنوًعا، وهي يف احلقيقة قول 

 واحد وليس خبالف، وم ل هلا ك ل يف تفاسل السلر.
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اليت مل خيتلر اقتصر هلا البحث على ما نص على اممجاع فيه، دون اآلايت  -
يف تفسلها ومل حيك إمجاع املفسرين على رلك، ودون ما أمجع عليه إمجاًعا 

 سكوتيًا، وهلا ك ل. 

( إمجاًعا، توصل إىل 339بلغ عدد ما قام  معه الباحث من اممجاعات ) -
علَّق القول ابلصحة يف ستة منها على مراد  ( إمجاًعا منها تقريبًا، و 256صحة )

 ( إمجاًعا.  77وكان عدد ما مل يص  منها يف نظر  ) من حكى اممجاع،
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 علوم احلديث النبوي
 

 األحاديث الواردة يف البيوت
 

األحاديث الواردة يف البيوت مجًعا ودراسة/ إعداد حبيب الرمحن بن عبدالوهاب  
ة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية احلديث الشريف والدراسات املدين -حنيف.

 رسالة دكتوراه(.ص ) 964هـ، 1434اإلسالمية، 
 

 
 

أحكامها، وفصَّل  أوىل الرسول صلى هللا عليه وسلم البيوت عناية، فبنيَّ آداهبا، ووضَّ 
وما يتعلق سننها، وأرشد أمته إىل إصالحها، وعلَّمهم آداب بنائها، وأحكام سكناها، 

م فيها ابلدخول إليها واخلرويف منها، وحضَّهم على تعملها ابلعبادات والطاعات، وحلَّره
وامكرام   من املعاصي والسيئات، وحثَّ على امحسانِّ والرب ِّ إىل اجملاورين يف البيوت، والبلل

 للضيفان، وعلَّم طرق جلب السعادة للبيوت، وسبل درء الشقاء عنها..
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آلداب احلدي ية متناثرة يف بطون الكتب، وقد قام الباحث هنا واملسائل وا وهل  األحكام
( حديث. ووزعها على أربعة أبواب، 703 معها وترتيبها ودراستها، وبلغت أحادي ها )

 وهل  األبواب هي: حتتها فصول ومباحث ومطالب.
 األحاديث الواردة يف بناء البيوت ومرافقها. -
 البيوت واخلرويف منها.األحاديث الواردة يف دخول  -

األحاديث الواردة يف آداب البيوت وأحكامها وأعماهلا والعبادات فيها وأحوال  -
 املرأة املتعلقة هبا.

 وذلهم(.األحاديث الواردة يف بيوت اآلخرين )املسلمني،  -

 
 ومما استنتجه بعد هلا البحث:

و ورد )البيت( يف الكتاب والسنة بعدة معان، هي: مسكن امنسان )وه -
 والقرب. املقصود يف هل  الرسالة(، ومسكن احليوان، واملسجد، والكعبة، 

 البيت هو املدرسة األوىل لألجيال. -

 الدنيا.كون البيت واسًعا مطلب اعترب  الشارع من سعادة املرء ونعيم  -

 من السنة أن يتخل امنسان يف بيته مسجًدا. -

فيه، كما أن السالم   التسمية سنة عند دخول البيت، وهي متنع دخول الشيطان -
لبيت. ويسن السواك وصالة ركعتني عند  سنة مؤكدة، وهو بركة على أهل ا

دخول البيت أيًضا، ويكر  طَرق املسافر أهله لياًل بدون إشعارهم. ويسنُّ إرا 
أى منكرًا أن ال يدخل حىت يزال. ومينع الرجل األجنيب من الدخول إىل بيوت ر 

 النساء.

 إال ابستئلان.ال  وز دخول البيوت  -

من البيوت اليت ال تدخلها املالئكة بيت فيه كلب أو صورة أو جرس، أو بول  -
منقع يف طست. وال يدخل الشيطان بيًتا ركر صاحبه اسم هللا عند دخوله، 

البيت اللي يُقرأ فيه القرآن. وآية الكرسي واآليتان من آخر سورة وينفر من 
 البقرة حرز منه.
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 ام بنظافة البيت مطلوب شرًعا.ن املنكرات.. واالهتم ب صيانة البيوت م   -

 االستضافة يف البيوت سنة نبوية.  -

اجلدران، ال ينبغي للمرء أن يك ر من زخرفة بيته ابلنقوش واأللوان، وال أن يسرت   -
خبالف األبواب والنوافل، فإن سرتها مطلوب. ويتجنب استعمال أواين اللهب 

  يكن  جَّرًا.والفضة. وال ينام على السط  إرا مل

املرأة راعية بيت زوجها، مع أن القوامة فيه للزويف. وصالهتا يف بيتها أفضل من  -
يت للعمل إرا صالهتا خارجه. واألصل قرارها يف البيت، وهلا أن ختريف من الب

دعت احلاجة. وعليه أن ال تضع ثياهبا يف ذل بيتها، و وز هلا رلك إرا 
 لألجانب والعري.احتاجت بشرط السرت وعد التكشر 

  وز ترك إجابة دعوة من كان يف بيته منكر. -

 وز زايرة الكفار يف بيوهتم ملصلحة، وعيادة مريضهم فيها، كما  وز يف حال  -
 والدعاء عليها. احلرب ختريب بيوهتم
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 العقيدة والفرق
 

 هل السنة واجلماعة واملخالفني من اإلهلام والفراسةأمو ف 
 

عداد عبري بنت عبدهللا إ لســنة واجلماعة واملخالفني من اإلهلام والفراســة/ا  هلأمو ف 
جامعة امللك ســــــعود ، كلية   الرايض: -شــــــراف ســــــهل بن رفاع العتي .إالقصــــــيمي؛ 

 ور ة )رسالة ماجستري(. 341هـ،  1433 الرتبية،
 

 
 

منـه، وحقيقـة   حبـث مبتكر مفيـد، حب ـت فيـه الكـاتبـة حقيقـة امهلـام وأنواعـه وموقر العلمـاء
، وانقشـــــت الصـــــوفية وردت  الفراســـــة وأنواعها وأســـــباهبا وموقر أهل الســـــنة واجلماعة منها

 عليهم يف هلا الشأن.
إنكار أصــــل امهلام والفراســــة ال  وز، فهما كرامة وهبة ومنَّة من هللا  وقد بيَّنت الكاتبة أن 

لة الكتاب والســــــــــــــنة وأقوال عزَّ وجلَّ، مينُّ هبا على من يشــــــــــــــاء من عباد ، وقد تواترت أد
 السلر الصان يف إثبات رلك، لكن ال يندريف من إثبات أصله إثبات حجيته.
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ثبات األحكام، بل يلزم ردُّ  إىل الكتاب والسنة، فامهلام ليس حبجة وال دليل يعتدُّ به يف إ
شــــرع، فما وافقهما يصــــ ُّ األخل به، وما خالفهما يرد . ويف هلا ســــد  لباب التقو ل على ال

 وإذالق لباب الشر والضالل أمام اخللق.
ــنـة أنـا وحي أو علم، وإمنـا هي  ن    ــة دليـل انقص، ومل ي بـت يف الكتـاب والســــــــــــ والفراســــــــــــ

   أن تُراعى وتُعترب، إال بشـرط أن ال خترم حكًما شـرعيًا وال قاعدة دينية، وختمني، فال يصـ 
 وال تصل  لالستقالل ابحلكم يف أمر شرعي أو قدري.

رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم أنه ترك نصـوص الكتاب والسـنة وعمل مبقتضـى  ْد عنمل ير 
ــالمية،  ــريعة امســــــ ــة أو إهلام خيرم حكم قاعدة من قواعد الشــــــ بل كان عمله ابمهلام  فراســــــ

 والفراسة مقصورًا على ابب البشارة والنلارة.
ــبيــل   ومل ي بــت عن الصــــــــــــــحــابــة عملهم ابمهلــام إال يف أمور مبــاحــة و ــدودة ال على ســــــــــــ

مهلام إال بعد عرضــــــه على الكتاب  امطالق، أما يف أمور الشــــــرائع فلم حيكم الصــــــحابة اب
 والسنة، فإن وافقهما وإال ردُّو .

يف العصـــر احلايل وابي ابســـم الفراســـة، كفراســـة األلوان واخلطوط والتوقيع، كهانة   وما  هر
جنم كـلا فهو كـلا وحظـه كـلا،  وعرافـة ب وب جـديـد، ال ختتلر عن القول أبن من ولـد يف

فهل  النماريف ما هي إال كهانة وإن اختلت من حتليل الشـخصـية سـتارًا هلا، فهي شـرك يف  
 الغيب. اء لعلم الربوبية؛ ألنه ادع

 

 
 كتاب "املراجعات": دراسة نقدية حديثية

 
ــة نقــديــة حــديثيــة/ إعــداد عثمــان بن حممــد ا مي .   -كتــاب "املراجعــات": دراســــــــــ

 ور ة( )رسالة دكتوراه(. 1048مج ) 2هـ، 1433امعة امللك سعود، الرايض: ج
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ه هــــــــــــــــ( كتاب "املراجعات" زعم أن1377صـنَّر )عبداحلسـني شـرف الدين املوسـوي، ت 
عبارة عن منا رة متت بينه وبني شـيخ األزهر يف عصـر  الشـيخ )سـليم البشـري(، وأنه ألزمه 

ر إىل امللهب االثين عشــــــري. ويعدُّ الكتاب  إبلزامات كانت نتيجتها أن حتوَّل شــــــيخ األزه
ــيعـة يف مســـــــــــــــأـلة اممـامـة، وقـد حشـــــــــــــــا  مؤلفـه بك ل من املغـالطـات   املـلكور عمـدة الشــــــــــــ

الضـــــعيفة. وهلا البحث العلمي رده عليه، وكشـــــر حلقيقة الكتاب، كلوبة و واألحاديث امل
 اللي انتشر وطبع أك ر من مئة طبعة، وحُتد َِّي به أهُل السنة!

 هيد واببني وخامتة. ومما توصَّل إليه: ه يف متوجعل حب
على صورة أنا متبادلة بني أن مجيع الرسائل اليت رُكرت يف كتاب "املراجعات"   -

، ال يص ُّ أن تُنسب إال لشخص واحد، هو عبداحلسني املوسوي، شخصني
 اللي زعم كاراًب نسبَة نصفها لشيخ األزهر رمحه هللا. 

"املراجعات"، أو هل   اممام سليم البشري من هل براءة شيخ األزهر يف وقته  -
 املنا رة املكتوبة املزعومة.

على صحة ما يلهبون إليه من األدلة اليت يستدلُّ هبا الشيعة االثنا عشرية  -
القول إبمامة علي، قبل اخللفاء ال الثة، مجيعها إما صحيحة ذل صرحية، أو 

 صرحية ذل صحيحة.
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اً، أذلبها ضعيفة أو لي  رضي هللا عنه ك لة جداألحاديث الواردة يف فضل ع -
مكلوبة، وهناك نسبة ال أبس هبا من الصحي ، وهو املوجود يف كتب أهل 

 د أذىن هللا عليًا عن الفضائل املكلوبة.السنة، وق

 هر  الء أهية قول اممام عبدهللا بن املبارك رمحه هللا تعاىل: امسناد من  -
 من شاء ما شاء. الدين، ولوال امسناد لقال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 العبادات
 

 نوازل املساجد 
 

الرايض: املعهد  -نوازل املساجد: دراسة فقهية تطبيقية/ عبدالرمحن بن علي العسكر.
 ص( )دكتوراه(. 1154مج ) 3هـ،  1437العايل للقضاء، 

 

 
 

 املقصود ابلنازلة ما استدعت حكًما شرعيًا من الوقائع املستجدة.
أبواب وفصول ومطالب ال الباحث يف بيان األحكام املستجدة للمساجد، وجعلها يف  أط  وقد

 ( ص!45ومباحث وفروع ومتهيدات، وبلغت صفحات فهرس املوضوعات وحدها )
 وهي يف مثانية أبواب:

 الباب األول: النوازل املتعلقة بوقفية املسجد.
 ال اين: النوازل املتعلقة بتصميم املسجد وبنائه.

 : النوازل املتعلقة مبلحقات املساجد.الثال 
 تعلقة أباثث املسجد ونظافته.الرابع: النوازل امل

 اخلامس: النوازل املتعلقة ابخلدمات ووسائل االتصال يف املسجد.
 السادس: النوازل املتعلقة ابستخدام املسجد لغل ما بين له. 

 عالن. السابع: النوازل املتعلقة ابستخدام املسجد أو أجزائه لإل
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 املساجد وما يلحق هبا.ال امن: النوازل املتعلقة ابملسؤولية عن امهال يف 
 ( فقرة، منها:198وجاءت نتائج حب ه يف )

صاحب  طة الوقود أو السوق املالكني ألرضيهما، إرا نوى ببنائه املسجد يف السوق  -
مسجد موقوف وا طة الوقفية، أبن يتلفظ أبحد األلفاظ الدالة على الوقر، فهلا 

 ابممجاع.

 عها يف الطرقات ب الثة شروط: املساجد املتنقلة على شكل ذرف  وز وض -

 أن يكون الطريق واسًعا. -1

 أن ال يرتتب على رلك ضرر ألحد الناس.  -2

أن يكون رلك إبرن من اممام أو انئبه يف رلك على الصحي  من قويل  -3
 العلماء.

بيت، كغرفة أو شقة أو دكان ليجعله    وز أن يستأجر امنسان بيتًا، أو جزءًا من -
الناس، مدة ام ار، على أن يراَعى فيه ما يراعى يف املساجد، من يصلي فيه مسجًدا 

شرط عدم املضرة ملسجد قائم، وحنوها. وأيخل حكم املساجد العامة، إرا قصد 
وز املستأجر بللك وقفية منفعته اليت ملكها بعقد امجارة، فتشرع له حتية مسجد، و 

 عام.االعتكاف فيه، ومُينع منه ما مُينع منه املسجد ال

إرا بيع املسجد أو جزء منه، أو بيع ما له حرمةل وقفية من  توايت املسجد، فإن حرمته  -
 تزول ببيعه، وال بد من تغيل عالمات املسجد اخلاصة به قبل بيعه.

هو املتوافق مع  الراج  عدم جواز  جل جزء من املسجد ملنفعة املسجد؛ ألن رلك -
 عبادة ال لالرتفاق الدنيوي.األصل يف بناء املسجد، وأنه ُبين لل

ال  وز اختار جسر فوق املسجد، سواء كان للمشاة أو املركبات، حىت وإن مل يكن  -
 مالصًقا لبناء املسجد، مادام يف هوائه.

 ال  وز االرتفاق هبواء املسجد ملرور أسالك اخلدمات يف هوائه. -
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ه املسلمون قدميًا، من الوقفية ما هي إال تسمية حادثة ملا كان يفعل املساجدصناديق  -
تعاونم على بناء املسجد، فهلا يبلل أرضه، وهلا يدفع ماله، وآخر يشارك يف البناء، 

 وهلا هو فعل املسلمني من عهد النبوة إىل يومنا هلا.

لوقفي، األول: أن ينبغي مراعاة ضابطني فيمن يُعَطى أجرته من صندوق املسجد ا -
لعمل يف الصندوق من ال حيسنه. ال اين: أن يكون من أهل هلا العمل، فال يكلر اب

 يعطى مبقدار عمله.

تربع حكومة الدولة ذل املسلمة ببناء مسجد أو املشاركة يف بنائه أو الوقر عليه جائز   -
 وال حريف فيه.

 ه، وال  وز قبوهلا.ال  وز الوقر من الكنيسة على بناء املسجد أو الوقر علي -

هيئة معابد املشركني، فإنه  ب تعديل أو تغطية ما  إرا ُبين املسجد أو جزء منه على -
ميكن تعديله أو تغطيته مما  عل املسجد على شكل معابد املشركني، فإن مل يكن رلك 

 إال ابمزالة فيزال. 

 ال  وز بناء املسجد من املال ا رم للاته. -

عليهم  ه لغرض توسعته على املصلني إرا ضاقلقائم وإعادة بنائ وز هدم املسجد ا -
 حىت وإن كان عامرًا.

 وز ختصيص ابب للمرضى واملعوقني قدر اممكان، واألوىل أن يهيأ هلم املدخل  -
 املناسب عند الباب.

ال  وز أن يقوم إمام املسجد أو مؤرنه بتخصيص أحد األبواب املوجودة يف املسجد  -
 صلحة هنا خاصة وليست عامة.هلما؛ ألن امل

املكرتونية؛ ألنا ال تعاجل السهو كاماًل يف الصالة، بل هي ال  وز استخدام السجادة   -
 قاصرة على األفعال دون األقوال.

 وز استخدام السجادة املكرتونية من ابب الضرورة للمبتلى ابلوسواس القهري، أو   -
 ك ل النسيان، ككبل السن وحنوها.

 لسجادة الطبية بشرطني: تخدام ا وز اس -
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السجود، أبن تندك السجادة مع سجود ، وال يكتفى أن ميك ن جبهته من  -1
 ابملالمسة.

 أن تكون السجادة اثبتة بنفسها. -2

ال  وز استخدام أو وضع جهاز مانع إرسال اهلاتر اجلوال أو قاطع الالسلكي يف  -
 املسجد.

 النكاح فيه. ال  وز استخدام املسجد مكااًن مقامة وليمة -

مكااًن لتخزين الطعام، أبن توضع ثالجة أو حنوها حلفظ ال  وز استخدام املسجد  -
 الطعام ليأيت ا تايف إليه من خاريف املسجد فيأخل  إىل بيته وأيكله.

 وز ابتداء وضع لوحة تعلق هبا املفقودات اليت وجدت يف املسجد، ويست ىن من جواز  -
ا إرا حال  املسجد يف لوحة املفقودات قصد متلكهرلك أن يكون قصد واضع لَُقطةِّ 

عليها احلول، فال  وز إرن، وكللك إرا ُخشي عليها من السرقة، أو أن أيخلها ذل 
 صاحبها، فإنه ال ينبغي وضع اللوحة.

 
 

 مواضع رفع اليدين يف العبادات
 

 -اجللعود. مواضع رفع اليدين يف العبادات: دراسة فقهية مقارنة/ أروى بنت عبدالرمحن
 ور ة )حبث مكمل للماجستري(. 223هـ،  1438 الرايض: جامعة امللك سعود،
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ركرت الباح ة أن مواضع رفع اليدين يف العبادات متفرقة ومتناثرة يف كتب الفقه، وأنا من 
املسائل اليت يك ر السؤال عنها، واالختالف فيها، ولللك قامت  معها، ودراستها دراسة 

نة، يف الصالة وخارجها، والدعاء، واملناسك، وذلها من العبادات، وصفة الرفع فقهية مقار 
 ت فيه الرفع. فيما ي ب

 وانتهت إىل نتائج يف حب ها، منها:

حد  رفع اليدين عند تكبلة امحرام يكون ابخليار للمصلي، إما إىل أرنيه، وإما إىل   -
 وسلم.منكبيه، ل بوت كلتا الصفتني عن النيب صلى هللا عليه 

يحة  األصابع يف رفع اليدين لتكبلة امحرام تكون مضمومة وممدودة؛ ألنا الصفة الصح -
 ال ابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

املصلي ابخليار، بني أن يكون رفعه ليديه مقاراًن للتكبل أو قبله، ل بوت كلتا الصفتني  -
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
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وبعد الرفع من الركوع، ويكون ابتداء رفع   كبل عند اهلم  ابلركوعسنية رفع اليدين مع الت -
ابتداء التكبل، مث ميد  ابلتكبل حىت يكون انقضاؤ  مع ركوعه، أما بعد الرفع اليدين مع  

من الركوع فاألمر يف رلك واسع، إن شاء رفع يديه مع رفع رأسه، وإن شاء رفعهما 
 بعد االعتدال قائًما.

  ابلسجود، وال للرفع منه؛ لفعله صلى هللا عليه وسلم.مع التكبل للهم ِّ عدم رفع اليدين   -

عية رفع اليدين مع تكبلة االنتقال للركعة ال ال ة بعد التشهد األول، إرا كانت مشرو  -
 الصالة مغراًب أو رابعية؛ ل بوت رلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

روعية رفع اليدين حلو الصدر يف مشروعية القنوت يف صالة الوتر سائر العام، ومش -
 سماء.صالة الوتر، وبطونما حنو ال دعاء القنوت يف

مشروعية الدعاء يف امللتزم، ويلصق الداعي جسد  وخدَّ  أبستار الكعبة، وميد  يديه  -
 فوق رأسه، وبطون كفيه حنو الكعبة. 

رار  ثالث سنية الدعاء عند الصفا واملروة، ومشروعية رفع اليدين هللا الدعاء، وتك -
 مرات.

؛ إ هارًا لالفتقار واحلاجة سنية الدعاء يف يوم عرفة، ومشروعية رفع اليدين هللا الدعاء -
 للموىل عزَّ وجل .

 سنية الوقوف للدعاء بعد رمي اجلمرتني الصغرى والوسطى، ورفع اليدين هللا الدعاء. -

ن مل يستطع يشرع للمسلم عند الشروع يف طوافه استالم احلجر األسود مباشرة، فإ -
 حنو احلجر يد  اليمىن فيستلمه بشيء يف يد ، فإن مل يستطع استلمه إشارة برفع

 األسود. 

يشرع استالم الركن اليماين مباشرة ابليد، فإن عجز عن رلك فال يشرع استالمه إشارة  -
 ابليد، وال بشيء يف يد ؛ لعدم ثبوت رلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
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متني إىل صدر ، وبطونما حنو السماء؛ ه أن يرفع يديه مضمو يشرع للداعي يف دعائ -
 سكنته للموىل عزَّ وجل .إ هارًا حلاجته وم

 املأموم اتبع ممامه، فإرا رفع اممام يديه لدعاء االستسقاء رفع يديه تبًعا له. -

مشروعية الدعاء يف ختام جملس اللكر يف بع  األحيان وليس على الدوام، وال يشرع  -
 ين هللا الدعاء.رفع اليد

 لدعاء.مشروعية الدعاء بعد ختم القرآن الكرمي، ورفع اليدين هللا ا -

يشرع للمسلم بعد أداء ركعيت االستخارة الدعاء مبا ورد بعدها، وإن رفع يديه فحسن؛  -
 ألن رفع اليدين من أدب الدعاء.

وت رلك  ال يشرع للداعي بعد الفراغ من دعائه أن ميس  وجهه وصدر  بيديه؛ لعدم ثب -
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

ن، ويضعهما على أرنيه، ويضع أصبعيه يف فتحيت يشرع للمؤرن أن يرفع يديه أثناء األرا -
 أرنيه. 

يسن  للمسلم عند نومه أن  مع كفيه، وينفث فيهما، ويقرأ فيهما امخالص  -
 واملعورتني، وميس  هبما ما تيس ر له من يديه. 
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 حبوث فقهية
 

  يف الفقه اإلسالميالتكرميأحكام 
 

بن شراف عبدالرمحن  إمل بنت حممد احمليذيف؛  أعداد  إ  أحكام التكرمي يف الفقه اإلسالمي/
سالمية، كلية الشريعة،  سم مام حممد بن سعود اإلالرايض: جامعة اإل -عايد العايد.

 ور ة( )رسالة ماجستري(. 729مج ) 2هـ، 1433، الفقه
 

 
 

شرًعا  اتبة أن التكرمي يعين: رفعة للي فضل وشرف ل العلم، تبنيَّ للكبعد استقراء كالم أه
 وعقاًل.

 وقد حتدثت عن تكرمي األشخاص وذلهم. 
 ويف ابب األشخاص فصول عن: تكرمي األحياء، مث األموات، وتكرمي األعضاء.
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وثالثة فصول عن تكرمي ذل األشخاص: تكرمي املساجد، تكرمي املصحر وكتب العلم، تكرمي 
 األماكن واألزمان.

 ومما استنتجته:
 ان وصيانته عن االمتهان يف احلياة واملمات.عناية الشريعة بتكرمي امنس -
 عناية الشريعة وحرصها على مكارم األخالق يف تكرمي الضير والشيخ الكبل والعامل. -
 تكرمي حامل القرآن يف الفقه امسالمي بتقدميه يف اممامة والدفن. -
أو نسب، تُراعى حاله وال حُيَضر إىل جملس   من علم أو صالح من كان را مكانة -

 ضاء مبجرد الدعوى عليه. الق

اتفق الفقهاء على أن روي اهليئات كغلهم يف ابب احلدود والقصاص، وأن  ديبهم   -
 أخرُّ من  ديب أهل البلاءة والسفاهات.

 ترك تكرمي أهل املعاصي هو األصل. -

لوقت والعالقة بني  خيتلر ابختالف القصد والباعث واتكرمي العمال إبعطائهم اهلدااي  -
امل، والضابط يف رلك كله: أن ما انتفت فيه التهمة والريبة قوَي القوُل املهدي والع

 ابمابحة، وضعَر القوُل ابملنع. والعكُس كللك. 

تكرمي البنات مما عنيت به الشريعة امسالمية، ومن صور رلك: حسُن استقباهلا عند  -
بار إرنا يف رعاية طفولتها، امحسان إليها، إعطاؤها حقها من امللاث، اعت والدهتا،
 النكاح.

 تكرمي املرأة األجنبية بتهنئتها يف املناسبات جائز عند أمن الفتنة. -

احللر بعدم األكل مع الضير خمالر ملقصود السنَّة يف التكرمي من املؤاكلة واميناس،  -
 فسه. واألوىل ملن فعل رلك أن حين ِّث ن

أهاًل للتكرمي، ما مل يوجد اعتبار تكرمي الكافر بتقبيله ذل جائز؛ ألن الكافر ليس  -
 خاص، كاألبوة، فُيقبَّل ابعتبار  أاًب، ال ابعتبار  كافرًا.

 تكرمي الكافر بتقدميه وتصدير  يف اجملالس  رم ابتفاق الفقهاء. -

 ختر ًا على مسألة العيادة. تعزية الكافر من صور الرب وامحسان املأرون فيها شرًعا، -
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ب للطائر ملن قدر عليه ابتفاق الفقهاء، وحكمة تقبيله تقبيل احلجر األسود مستح -
 هي    التعبد. 

تقبيل املصحر جائز بقصد التكرمي، لكن ال يتخل رلك عادة، وحقيقة التكرمي إمنا  -
 تكون بقراءته والعمل به وتدبر آايته والتفكر يف معانيه.

يئة املناسبة لتحفيزهم على  بتكرمي املتفوقني واملوهوبني، وتوفل الب   ة ابلعنايةوأوصت الباح -
 البحث والعطاء واالخرتاع..
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 املعامالت
 

 القبض احلكمي يف األموال 
 

؛  اب حســـنيأعداد عاصـــم بن منصـــور إ دراســـة فقهية تطبيقية/ القبض احلكمي يف األموال:
جــامعــة اإلمــام حممــد بن ســـــــــــعود   ايض:لر ا -شـــــــــــراف عبــدهللا بن عبــدالواحــد ا مي .إ

 ص )رسالة دكتوراه(. 794هـ، 1434، اإلسالمية، كلية الشريعة،  سم الفقه
 

 
علَّق الشـــــــــــــــارع احلكيم على حتقق القب  ك لًا من األحكـام يف عقود املعـامالت املـاليـة، فتـارة  

ســتقرار ، كعقد  يكون شــرطًا لصــحة العقد، كما يف بيع الســَلم والصــرف، واترة يكون شــرطًا ال
ه، كمــا يف اهلبــة والعطــااي. ومع امخالل بــللــك تكون املعــاملــة مظنــة الظلم البيع، واترة للزومــ 
 وحصول التنازع.
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وقد اعتىن الفقهاء ابلقب  احلقيقي ك لًا، لكن  هرت صـــــــــور جديدة للقب  كانت موضـــــــــع  
ب، نتيجة ك رة إشـــــــــــكال عند أهل االختصـــــــــــاص، وصـــــــــــار القب  احلقيقي أمرًا اندرًا يف الغال

 والتقدم يف وسائل االتصال وتقنية املعلومات.األموال املتبادلة، 
ــيلية تطبيقية  كَّمة للقب  احلكمي يف الفقه امســـالمي، مع حصـــر  وهلا البحث دراســـة  صـ

 أبرز الصور املعاصرة هلا، وما يكتنفها من إشكاالت، واحللول املقرتحة هلا.
 فصول، هي: وجاء املوضوع يف اببني، حتتهما

 احلكمي يف األموال.حقيقة القب   -

 التأصيل العلمي ملسائل القب  احلكمي يف األموال. -

الصــــــــــــــور املعــاصــــــــــــــرة للقب  احلكمي يف أعيــان األموال )البطــاقــات البنكيـة،  -
االعتماد املستندي، العقد املكرتوين، التضخم يف األوراق النقدية، الشخصية 

 العقارية، سندات الشحن(.عاصرة، الصكوك االعتبارية يف شركات األموال امل

الصـــــــــــور املعاصـــــــــــرة للقب  احلكمي يف الديون )احلوالة املصـــــــــــرفية، املقاصـــــــــــة   -
ــوق  ــندات يف ســ ــلم املوازي، تداول الســ ــرفية، البيع املوازي للعمالت، الســ املصــ
ــهادات اميداع، تداول أوراق  األوراق املالية، تداول أروانت اخلزانة، تداول شـــ

 وراق التجارية(.ائع، تداول األالسلع والبض

ــم التجاري، اخللو، احليز  - ــرة للقب  احلكمي يف املنافع )االســــــ ــور املعاصــــــ الصــــــ
 امعالين(.

الصـــــــــــور املعاصـــــــــــرة للقب  احلكمي يف احلقوق )حقوق التألير، حق التقدم  -
ــتحقاق خدمة اهلاتر أو الكهرابء، حق   ــندوق التنمية العقاري، اســـــــ على صـــــــ

 البقاء يف الو يفة(.
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ــرة لا - ــور املعاصـــــــــ للقب  احلكمي اليت تدخل يف أك ر من نوع من األموال  صـــــــــ
)األسهم يف سوق األوراق املالية، الوحدات يف الصناديق االست مارية، صكوك  

 املقارضة(.

 دراسة تطبيقية ألهم صور القب  احلكمي املعاصرة... -

 

 أثرها يف عقد البيعاملوانع و 
 

محدي الزهراين؛ د حسني بن حسن األعداإ ا ودراسة/املوانع وأثرها يف عقد البيع مجعً 
اجلامعة اإلسالمية، كلية الشريعة،  املدينة املنورة: -شراف ممدوح حممد علي مربوك.إ

 ور ة )رسالة ماجستري(. 687هـ، 1433،  سم الفقه
 

 
 

ترتتب على موانع العقد آاثر ك لة، وفيها مسائل خالفية يستلزم مجعها ودراستها وبيان 
وهلا ما فعله الباحث يف رسالته هل ، اليت وزع  توايهتا على اببني وفصول ومطالب دلتها،  أ

 ومسائل.



32 

 

 والباابن ها: موانع صحة عقد البيع، موانع لزوم عقد البيع.
 وركر يف أبرز نتائجه: 

أن املانع أقوى من الشرط، وأنه يكون ثالثة أنواع: مينع ابتداء احلكم وانتهاء ،  -
 احلكم دون استمرار ، خمتلر فيه. ء مينع ابتدا

 رأي مجهور العلماء أن العقد إرا وجد فيه مانع الراب فهو ابطل من أصله. -

االفرتاق من جملس العقد قبل قب  رأس مال السَلم مبطل للعقد، وهو القول  -
 املختار.

بيع الوفاء عقد توثيقي يف صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفني حبق الرتاد يف   -
وفيه ك ل من معاين الرهن وأحكامه. ويرى جممع الفقه امسالمي  .العوضني

أن حقيقة هلا البيع "قرض جرَّ نفًعا"، فهو حتايل على الراب. وبعدم الصحة 
 قال مجهور العلماء.

األقرب يف تعرير الغرر أنه "ما انطوى عنا عاقبته"، وقد اتفقت كلمة العلماء  -
 على حرمة الغرر الك ل. 

ء على عدم صحة العقد على املبيع ذل املقدور على تسليمه مامجهور العل -
 للمشرتي. 

 إعمال قاعدة "سد  اللرائع" يف عقد البيع بشروط...  -

 األقرب يف تعرير "الغََب" أنه: النقص الك ل يف أحد العوضني".  -

 حرمة الكلب يف امخبار ابل من.  -
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 طرق انتهاء اإلفالس
 

بن عبدالرمحن  ة مقارنة يف الفقه والنظام/ طالل طرق انتهاء اإلفالس: دراسة أتصيلي
 ور ة( )دكتوراه(. 892مج ) 2هـ،  1437الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -الشمري.

 

 
 

 امفالس هو أن يستغرق الدَّين احلالُّ ماَل املدين وليس له مالل يفي بديونه.
 اء امفالس: الل ثالثة أبواب طويلة، هي طرق إنوقد درس الباحث موضوعه من خ

 األول: الصل  مناء امفالس.
 ال اين: االحتاد مناء امفالس. 

 ال الث: إقفال التفليسة مناء امفالس.
 ومما ركر  يف نتائج حب ه:

إشهار امفالس يشرتط له ثالثة شروط: أن يكون املدين اتجرًا، واستغراق الديون مجيع  -
 ار امفالس.والعجز عن أدائها، وصدور حكم إبشهأمواله 

إرا كان املدين ذل اتجر فإنه ال يعد  مفلًسا، وإمنا يكون يف حالة إعسار، ويعامل وفًقا  -
 ملا هو مقرر يف الشريعة امسالمية. 
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 وكيل العقود يعد  اتجرًا، وكلا احلال للوكيل ابلعمولة ا رتف. -

 وقوع الصل  مع املفلس.امفالس ابلتدليس حيول دون  -

 املفلس ابلتقصل.ال مينع الصل  مع  -

 يرتتب على إفالس املدين للمرة ال انية يف الفقه احلجر عليه.  -

االحتاد هو اجتماع الدائنني يف كتلة منظمة هتدف إىل بيع أموال املفلس وتوزيع مثنها  -
امجراءات النظامية على الدائنني، مع بقاء التفليسة قائمة إىل حني االنتهاء من مجيع 

 اء التفليسة.اليت يكون أثرها انته

املقصود من تنظيم االحتاد هو شبيه ما رهب إليه الفقهاء من بيع أموال ا جور عليه،  -
 ورلك لتحقيق اهلدف من احلجر.

يتض  من نصوص الفقهاء أن صاحب الوالية يف بيع أموال املفلس هو القاضي، إال  -
عند الشافعية فينبغي له ا )أمينًا( يتوىل عنه هل  الوالية، أما أنه  وز له أن يتخل انئبً 

 رلك. 

االستمرار يف جتارة املفلس ا جور عليه عند الفقهاء على املنع يف األص  عند الشافعية   -
 واحلنابلة، وموقوف عند املالكية، وإن كان ب من امل ل فيص  عند احلنفية. 

لو له وامتنع عن الوفاء، فإن القاضي يبيعه و جواز بيع أموال املفلس إرا وجد عند  ما -
 بغل رضا .

يتض  مما ركر  الفقهاء أن قسمة املال واجبة على الفور بعد بيع مال املفلس؛ ألن  -
 هلا جل  املقصود من احلجر عليه، و خل  مطل، و لم للغرماء.

الدائنني ابحلصة اليت إرا ُقسم املال مث  هر ذرمي بعد قسم مال املدين، فإنه يرجع على  -
 له، ويقاابهم.

حة مجاعة الدائنني يف الفقه، هو انتهاء حالة احلجر حبكم  سة لزوال مصلإقفال التفلي -
 قضائي عند وفاء املدين، اختيارًا  ميع الديون اليت ُحجر عليه بسببها.
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 فقه األسرة
 

 أحكام محاية املرأة من اإليذاء 

 
الرايض:   -أحكام محاية املرأة من اإليذاء: دراسة أتصيلية مقارنة/ حممد بن بلقاسم البكري.

 ور ة )دكتوراه(. 476هـ،  1438املعهد العايل للقضاء، 

 

 
 

يعين الباحث ابميلاء: كل مكرو  يقع على املرأة نتج عن قول أو عمل أو تقصل، أدى إىل 
قيام واجب، فيما يعد  حقًّا من حقوقها اليت أقر ها امسالم،  عقوق، أو سوء عشرة، أو هتاون يف  

عة ابلتعزير، صادر عمن خوَّل له الشرع أو النظام أيَّ نوع من املسؤولية مما تعاقب عليه الشري
 عليها.
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ودراسة الباحث هلل  األحكام هو يف ضوء النظام )يف السعودية( أو الئحته التنفيلية، ابملقارنة 
 المي، كما يرصد أبرز االتفاقيات الدولية املهتمة ابملرأة.مع الفقه امس

 ت اببني كبلين: واجتمعت فروع الدراسة حت

 : احلماية اجلنائية للمرأة من اميلاء، وفيه ثالثة فصول، هي:األول

 جرائم إيلاء املرأة وأركانا، وموقر الفقه امسالمي منها. -

 العقوابت املقررة جلرائم اميلاء.  -

 رأة من اميلاء يف امعالن العاملي حلقوق امنسان واالتفاقيات الدولية.محاية امل -

 األحكام امجرائية اخلاصة  رمية إيلاء املرأة، وفيه فصالن: : الثاين

 امجراءات السابقة على ا اكمة عن جرمية إيلاء املرأة. -

 إجراءات ا اكمة عن جرمية إيلاء املرأة. -
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 اجلناايت والعقوابت
 

 أحكام املضبوطات
 

ي؛  أحكام املضــبوطات: دراســة مقارنة/ إعداد حممد بن موســى الصــو عي العســري 
ــ، 1434الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -اشراف سعود بن حممد البشر.   2هــــ

 مج )رسالة دكتوراه(.
 

 
 

عر ِّفت املضـــــــبوطات يف املصـــــــطل  القانوين املعاصـــــــر أبنا األشـــــــياء اليت يتم ضـــــــبطها  
هلا يف ارتكاب اجلرمية، أو حيتمل أن تكون قد اســــــــــتعملت يف ارتكاهبا، أو  الســــــــــتعما

 ا، أو ما وقعت عليه اجلرمية.نتجت عن ارتكاهب
ورجَّ  الباحث تعريفها يف االصــــــــــطالح الفقهي والنظامي أبنا "عني الشــــــــــيء اللي  

 ُيكشر عنه بتفوي  ويل األمر، وله أثر يف الوصول إىل احلقيقة وحتديد العقوبة".
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ويتكلم عنها فقهاؤان بوصـــــــــــفها خمالفة شـــــــــــرعية، خيتلر فيها احلكم ابختالف وقائع  
ـــبة، وتغيل املنكرات الظـاهرة، وكـل مـا هو داخـل يف  الع ور ع ليهـا، يف مـباحـث احلســــــــــــ

 سلع وكتمان عيوهبا.الغش وتدليس ال
كمـا تبحـث يف أبواب اجلهـاد عن الغنـائم، ومـا قـد يعرتيهـا من تعـد  قبـل قســــــــــــــمتهـا،  

 لول.كالغ
 وعند البحث يف القرائن من وسائل امثبات الشرعية، كموجودات السرقة.

بوطات ابعتبارها من طرق امثبات، ووســـــــيلة ابلغة األثر يف  أحكام املـضــــــ  و يت أهية
 امدانة وحتديد العقوبة، وتُعني ا قق والقاضي يف تصور احلدث.

 ختصة بللك يف السعودية.وقد درسها الباحث فقًها، ونظاًما، يعين األنظمة امل
 وجعله حب ه يف مخسة أبواب، هي:

 شرة أعمال الضبط.التأصيل الفقهي والنظامي ملبا -

 أنواع املضبوطات واجلهات املختصة بضبطها. -

 ضوابط الضبط وإجراءاته. -

 صور التصرف يف املضبوطات. -

 أثر املضبوطات يف مراحل الدعوى اجلزائية. -

 يف بع  ما أييت:وتضمن مجلة من النتائج، أمجلها 
من أهــداف القب  ا ــافظــة على أدلــة االهتــام، والوصــــــــــــــول إىل أدلــة   -

 جديدة.

 ب أن تباشــــر صــــالحيات ومهام الضــــبط ابالنســــجام مع الضــــوابط   -
الشـــــــرعية والنظامية، اليت من أهها: اســـــــتصـــــــحاب حرمة األشـــــــخاص  

ابجلرمية،  واملســــاكن واألموال، واالقتصــــار يف الضــــبط على ما له عالقة 



39 

 

واحلصــــول على امرن الرابي ملباشــــرة أعمال الضــــبط، ومنع اســــتغالل  
، وعدم جواز ف  األشـياء املختومة واملغلقة،  املضـبوطات واالنتفاع هبا

ني املتهم ووكيله  ومنع ضــبط املســتندات واألوراق واملراســالت املتبادلة ب
 أو  اميه.

حرمة األشـــــــــــخاص  تضـــــــــــافرت النصـــــــــــوص الشـــــــــــرعية يف الداللة على  -
ومســـــــــــاكنهم وأمواهلم ضـــــــــــمن منظومة حقوق امنســـــــــــان اليت جاء هبا  

ــالم، وال  وز أن يؤخل امنـســــــ  ــبهة اجملردة،  امســـــ ان مبجرد الظن والشـــــ
فُتمتهن كرامته، ويسـتباح ماله، وتُنتهك حرمة مسـكنه، جملرد أن قامت  

 لنفس بواعث االشتبا .يف ا

ــالم التجســـــــــــــس واالطالع على الب - يوت، ولو كان اهلدف  حرَّم امســـــــــــ
ضـــــــبط جرم مشـــــــهود، إر إن الوســـــــائل  خل حكم املقاصـــــــد، والغاية  

 ا مودة ال تربر الوسيلة.

حرصــــــت الشــــــريعة على حفظ األســــــرار اليت تتعلق حبياة األشــــــخاص،   -
وحرَّمت يف ســــبيل رلك كل وســــيلة تؤدي إىل كشــــر خصــــوصــــياهتم،  

اخلاصـــة اليت  ومن تلك اخلصـــوصـــيات ما له صـــلة ابلواثئق واملراســـالت 
 ــــب احلرص على إخفــــائهــــا، فال  وز يف الظرف املعتــــاد االطالع  

ها، عدا ما متليه الضرورات املعتربة اليت  عليها أو قراءهتا إال إبرن صاحب
  ب أن تقدَّر بقدرها.

يعدُّ حتريز املضـــبوطات وختمها منافع مالئمة للمقاصـــد الشـــرعية، ألن   -
ات واحلجة، وحيصل ابعتبارها تعقب  العمل هبا مما يندريف يف ابب امثب
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ــار للمظلوم، وقطع لدابر الفتنة، واحليلولة دون أن يُزاد   للجناة، وانتصـــــــ
يف املضــبوطات ما ليس منها، وبللك يُنظر إىل هل  املســألة وفًقا هلل   

ــلة،   االعتبارات على أنا تطبيق معاصــــــر من تطبيقات املصــــــلحة املرســــ
 شرعية.اليت يرتكز عليها مبدأ السياسة ال

ــتربأ أمر ، اثبـت   - تبنيَّ أن احلبس للتهمـة، أو توقير املتهم إىل أن ُيســــــــــــ
 بداللة النص والعقل.
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 النظام املايل 
 

 الكفاية يف األرزاق واإلنفاق
 

بريدة،   -الكفاية يف األرزاق واإلنفاق: ضوابطها وتطبيقاهتا املعاصرة/ حممد بن جزاء احلريب.
 ور ة )حبث مكمل للماجستري(. 469هـ،  1437السعودية: جامعة القصيم، 

 

 
 

 ان مدى كفايتها.ة يف الفقه امسالمي، وتقديرها وبيالرسالة يف الرواتب واألجور والنفق
يسد  حاجات امنسان األصلية، من مطعم وملبس ومسكن وذلها، مما ال بد  والكفاية هي ما  

 منه، على ما يليق حبال الشخص، وحال َمن يف نفقته، من ذل إسراف وال تقتل.
سية، أو ببيان مشموالهتا، وبيان ويعرب  الفقهاء عن "الكفاية" ابحلاجة األصلية، أو األسا

 عكسها.
قراء وتتبع النصوص إىل أن امسالم يهدف إىل حتقيق احلد  وتوصل الباحث من خالل االست

 الالئق ابملعيشة.
وركر احلدود واملعايل العامة للكفاية وشرحها، وأن تقديرها مرد   للعرف، ورلك خيتلر زمااًن 

ة ال يعين املساواة يف العطاء والنفقة قدرًا، وإمنا يف سد  ومكااًن وحااًل، وأن احلكم ابلكفاي
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، والتفاوت فيها هو العدل مع وجود سببه. وأن الكفاية للجميع، وتتنوع طرق حتقيقها احلاجات
ومدى أولوية بعضها قبل بع ، ويراعى يف رلك وفرة املوارد وكفايتها ضمن مبدأ األولوية 

 وتقدمي األك ر حاجة.
ا، العلم، وهي ختتلر حبسب موجبها، ومدى اعتبار العرف هل ر عدَّدها أهلوللكفاية عناص

 وحد  كل منها، وهي:
املأكل واملشرب، امللبس، املسكن، اخلادم، املركب، أاثث البيت، آلة التنظير وأدوات الزينة، 

لتحرر تكالير الزوايف، التعليم وكتب العلم، آالت احلرفة والصناعة، أجرة العاليف ومثن الدواء، ا
 لية.من العبودية، السالح، قضاء الديون، املال املرصد للحاجة األص

وبنيَّ معىن )األرزاق( املستعملة يف كتب الفقه، اليت تعين ما يرت به اممام من بيت املال ملن يقوم 
 مبصان املسلمني، وهلا معىن عام، وأن األ هر أنا مبعىن العطاء، وهي  يت على تكييفات ثالثة:

 مادي مب ابة األجرة.ض عو  - أ

 عليها. إحسان مقابل القرابت اليت ال  وز االستئجار -ب

 صلة  ضة. -ت

وركر أن األجور تدخل يف معىن )األرزاق( وتكييفاته إرا كان مصدرها بيت املال، وختتلر عن 
 األرزاق مبعناها العام.

ه، وحال العمل، واملكان وتقدَّر األرزاق ابلكفاية يف الغالب، أن يعترب فيها نوع العمل واختالف
 ومن يعول من الزوجات واألبناء وذلهم.اللي يعيش فيه الشخص من حيث الغالء وعدمه، 

 ولغل املسلم اللي يعيش يف الدولة امسالمية حق  الكفاية مع العجز...
والضمان االجتماعي مبفهومه امسالمي، اللي من موارد  الزكاة، مقدَّر ابلكفاية. وهو متفوق 

 ه، وتقدير  ابلكفاية.ى النظام الغريب، من حيث مشوله جلميع أفراد ا تاجني، وتقد مه عليعل
 ولويل  األمر حتديد احلد األدىن لألجور يف القطاع العام ابلكفاية...

 والنفقة ابملعىن اخلاص هي ما ينفقه امنسان على نفسه وعياله وحنوهم، مقدَّر ابلكفاية..
 اعاهتا.ة يف امنفاق ووجوب مر مث ركر الضوابط الشرعي 
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 احِلسبة
 

 تقنية البلوتوثاالحتساب على جرائم 
 

االحتساب على جرائم تقنية البلوتوث/ عبدالواحد بن رجاء املغريب؛ إشراف عبدالرب 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية الدعوة وأصول  -بن نواب الدين آل نواب.

 ور ة )رسالة ماجستري(. 442هـ، 1434إلسالمية، الدين،  سم الدعوة والثقافة ا
 

 
 

م( تقنية )البلوتوث(، 1998هـ )1419ت احلدي ة اليت أتيحت للناس يف عام من التقنيا
وهي عبارة عن شبكة اتصال السلكية، كان اهلدف من تصميمها يف األساس تبادل 

، إال أن نطاق  املستندات بني األجهزة من دون استخدام كابالت االتصاالت املزعجة
ومقاطع الفيديو واملشاهد احلية  استخدامها توسَّع ليشمل تبادل الصور والفالشات

 ابلصوت والصورة.
وسبب تسميتها هبلا االسم يرجع إىل تكرمي امللك )بالماند بلوتوث( ملك الدامنارك يف 

خلها يف القرن العاشر، اللي وحَّد الدامنارك وأجزاء من النرويج يف مملكة واحدة، وأد
 هو من ابب تكرمي للملك.النصرانية. وهل  التقنية ال عالقة هلا ابلتسمية، بل 
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والبلوتوث تقنية جديدة متطورة متكن األجهزة املكرتونية، م ل احلاسوب واهلاتر ا مول 
ولوحة املفاتي  واباعات الرأس، من تبادل البياانت واملعلومات من ذل أسالك أو كوابل 

 ستخدم.أو تدخل امل
لة من وإىل األشخاص من دون واخرتعت هل  التقنية لتسهل عملية إرسال امللفات ال قي

 (.smsمقابل، كما هو معروف يف رسائل )
وقد ألغى البلوتوث الك ل من احلواجز يف جمتمعنا، وأصب  منربًا للفضائ  وتبادل الرريلة 

وحدث ك ل من جرائم القتل  واالنتقام، وأساءت هل  التصرفات إىل اجملتمع امسالمي.
 ق بسبب كاملات ا مول والبلوتوث.واملشاجرات واالنتقام وقضااي الطال

والبحث عبارة عن دراسة هلل  الظاهرة، ومعاجلتها إسالميًا، وبيان لكيفية االحتساب 
 عليها، ورلك من خالل مخسة فصول، هي:

 األحكام املتعلقة ابستعمال البلوتوث. -

 بلوتوث.تخدام تقنية الأضرار إساءة اس -

 والقوانني الصادرة يف حق من يسيء استخدام البلوتوث.العقوابت التعزيرية  -

 دور األسرة واجملتمع واملؤسسات احلكومية والتعليمية يف عاليف هل  املشكلة. -

 الدراسة امليدانية.  -

 ومما ركر  الباحث يف ختام دراسته:
األضرار العقدية، واالبتزاز،   مساءة استخدام البلوتوث أضرار متعددة، منها -

املؤمنني، وإشاعة الفاحشة بينهم، وكشر عورات املسلمني، وإحداث وأرية 
 مشكالت أسرية. 

يرتتب على جرائم هل  التقنية عقوابت شرعية وتعزيرية، تتم ل يف احلبس واجللد  -
 والغرامة املالية. 
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احلكومية  عاليف هل  اجلرمية يقع على عاتق األسرة واجملتمع واملؤسسات -
 واألفراد، كل يف جماله. 

قوانني واألنظمة ال تزال قاصرة يف سن ِّ ضوابط الستخدام التقنيات احلدي ة ال -
 ووضع عقوابت زاجرة ملن يسيء استخدامها.  
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 النظام القضائي 

 
 ما يقبل داينة ال  ضاء

 
عة ض: جامالراي -ما يقبل داينة ال  ضاء: دراسة فقهية/ عبداحلافظ عبدالغين أديسا.

 ور ة )ماجستري(. 684هـ،  1437اإلمام، 
 

 
 

فيما يقبل   - يت  -حبث قضائي موسَّع، فيما يقبل داينة ال قضاء، وهناك رسالة علمية أخرى  
 قضاء ال داينة.

وحكم الداينة: هو ما يكون امنسان عنه مسؤواًل أمام هللا تعاىل، سواء أكان مما يدخل حتت 
 احلق واملقضي له عامل، أم كان مما ال يدخل حتت واليته. خبالف َم فيهوالية القاضي فحك

 وما يقبل داينة ال قضاء: هو ما حيكم فيه ابلصحة فيما بني العبد وربه ال يف حكم الناس.
ومسائل الداينة يفيت هبا املفيت وال حيكم هبا القاضي، وهكلا مسائل القضاء، حيكم هبا القاضي 

نة والقضاء قد يتناقضان؛ خلضوع كل منهما أن حكَمي الداي للمفيت هبا، رلكوال عالقة 
 ألسس وأصول ال يشرتك معه اآلخر فيها، فيختلر بسبب رلك حكماها.
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وأك ر امللاهب توسًعا وقواًل ابلداينة يف األحكام هم احلنفية، فقد ورد هلم يف توثيق املسائل 
(  25ا، وللشافعية حوايل )( نصًّا فقهيًّ 27لمالكية حوايل )( نصًّا فقهيًّا، بينما ورد ل62حوايل )

 ( نصًّا فقهيًّا.17نصًّا فقهيًّا، وللحنابلة حوايل )
( مسألة من املسائل الفقهية اليت توصل إىل أن وجود احلكم  31وركر الباحث يف نتائج حب ه )

 فيها داينة ال قضاء، منها:
من  ن احلول فرارًانصابه قبيل حوال وجوب إخرايف املالك زكاة ماله اللي تصرف يف -

 وجوب الزكاة فيه.

استحقاق املطلَّقة امرث من مطل ِّقها يف مرض خموف ومات فيه، إرا كان قصد  من  -
 طالقها حرمانا من الرتكة.

وجوب الضمان على من التقط شيًئا لنفسه مث ادعى أنه رد   إىل مكان التقاطه، فتلر،  -
 ومل يلقه صاحبه.

 حة وقبل العدة من رجل آخر.ا بعد خلوة صحية ذل املدخول هبزوايف املطلق -

جواز حتلل املرأة من النكاح يف ذيبة زوجها، ولو أن تفتدي نفسها عن طريق اخللع،  -
 إرا أيقنت بطالقها منه وأنكر زوجها.

 قبول دعوى اخلطأ يف النطق ابلطالق إرا مل توجد قرينة تدل على اخلطأ. -

ء على إفتاء من ليس أهاًل ا كان طلقها بناته إىل حوزته إراستحقاق الزويف إعادة زوج -
 للفتوى، مث بىن القاضي حكمه على رلك.

 إرضاع األمهات أوالدهن عند أمن الضرر عليهم.  -

 امنفاق على البهائم والزروع. -

استحقاق اجملين عليه أو ويل القتيل استيفاء القصاص من اجلاين بنفسه، وكللك قتل  -
 ل بينة وال إرن اممام. ا وهو  صن من ذامرأته يزين هب الرجل من وجد  على

 قبول دعوى نية االست ناء مما حيتمل، كقوله: نسائي طوالق إال واحدة أو فالنة. -

 جواز التكفل قبل احلنث داينة.  -
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كم فيه  ضاء ال داينة  ما ُيم
 

ما ُيكم فيه  ضـــــــاًء ال داينة/ إعداد حممد بن حســـــــن املشـــــــيخي؛ إشـــــــراف أمحد بن 
 ور ة. 206هـ،  1434الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -لشيخ.عبدالرمحن آل ا

 

 
 
 

احلكم قضـاًء يكون بنظر القاضـي إىل التصـرف الظاهر للشـخص، دون االلتفات لقصـد ، 
واحلكم داينة ما حُيكم فيه ابطنًا ال  اهرًا، وهو َمن تُقَبل نيته يف القضـــــــــــــاء دون النظر إىل 

 ما يقتضيه الظاهر.
هلا املوضــــــــــــوع، من خالل فقه األســــــــــــرة، واحلدود القســــــــــــم األول من وقد درس الباحث 

 اء، وتطبيقات قضائية، ومل يتوسع فيها، وال حصرها.والقض
 ومما خريف به من نتائج:

 من حصَّل شيئًا من أمور الدنيا بغل حق، وحكم له القضاء  اهرًا، فإنه ال حيلُّ له. -
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ع قضـــــــاًء إال إرا دلَّت قرينة احلال  من ســـــــبقه لســـــــانه يف الطالق فال يقع داينة، وال يق -
 الطالق.على إرادته 

األلفاظ املصــــــــحَّفة إببدال حرف من ألفاظ الطالق الصــــــــري ، إن كانت من لغة أهل  -
 البلد يقع قضاء وداينة، وإن مل تكن من لغتهم فلجع للقضاء.

 االست ناء القليب يف الطالق ال يُقبل قضاء وال داينة، فيقع. -

 ا.اهلزل يف الرجعة يقع  اهرًا وابطنً  -

 طالق.سبق اللسان يف الظهار، كسبقه يف ال -

 الساحر ال تُقبل توبته قضاء، وتُقبل داينة فيما بينه وبني هللا. -

 من تكررت ردَّته فُتقبل توبته قضاء وداينة. -

 من قلف أمَّ النيب صلى هللا عليه وسلم فحكمه سبُّ النيب صلى هللا عليه وسلم. -

 أة َمن ُأكر  على الكفرِّ ال تَبِّني منه، ال قضاء وال داينة.امر  -
 

 الية يف الفقه اإلسالميالدعوى امل
 

ــان؛ إشـــــــــــراف الولـيد بن  اـلدعوى امـلالـية يف الفـقه اإلســـــــــــالمي/ عـادل بن حممـد اـلدويســـــــــ
ــ، 1433الرايض: جامعة اإلمام، كلية الشريعة،  -عبدالرمحن آل فراين. ص    1090هـــــــ

 )رسالة دكتوراه(.
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املطلوب، وإلزامــه الــدعوى املــاليــة: طلــب مقبول يف جملس القضــــــــــــــــاء مثبــات حق مــايل على 

 مبقتضا .
وقد حبث يف رســالته هل  حقيقة الدعوى املالية وأركانا وأنواعها يف الفقه امســالمي، وأحكام  

بات  النظر فيها، من رفع الدعوى، وإعالنا، وحضـــــــور اخلصـــــــوم وذياهبم، والتوكيل فيها، والطل
ــة املقدمة من املتخاصـــــــمني، وامدخال والتدخل فيها، والعوا رض الواردة على الدعوى العارضـــــ

ــائل امثبات فيها، وانتهاء   ــل فيها، ووســـــ ــواء أكانت منهية للدعوى، أو موقفة للســـــ املالية، ســـــ
الدعوى املالية ابحلكم أو الصــــل  أو الرد، كما حبث  ور التنفيل القضــــائي اجلربي يف الدعوى 

 املالية، ومدى مشروعيته، وشروطه، وطرقه.
ائل مسـتجدة يف الدعاوى املالية وإجراءاهتا، والتنفيل اجلربي وقد جاء ضـمن هل  البحوث مسـ 

 لألحكام الصادرة فيها للدراسة والتأصيل.
 وجعل حب ه يف ثالثة أبواب كبلة، تضم فصوالً ومطالب ومباحث عديدة.  

 رى ابطلة، واثل ة فاسدة، ورابعة ممنوعة.وبنيَّ أن هناك دعوى صحيحة، وأخ
 عوى حقوق أخرى.ودعوى عني، ودعوى َدين، ود

 واثبتة وأخرى متجددة.
 ومن نتائج حب ه:

اخلصـم يف دعوى احلقوق هو كل شـخص ينازع املدَّعي يف حقه، أو مينعه من االنتفاع  -
 به.

ــ  ا - ــروط الدعوى أن يكون املدعي واملدعى عليه معلومني، فال تصــــ لدعوى إرا من شــــ
 كان أحدها جمهواًل.

ــمع، ويُ بت الدين حااًل، ويلزم الراج  هو صــــحة الدعوى ابلدَّين املؤ  - جل مطلًقا، فُتســ
 مستقبالً عند حلوله.

صــــــــــــــحــة دعوى نفــار العقــد، وهي الــدعوى اليت يقيمهــا رجــل على آخر يطلــب فيهــا   -
 احلكم له بصحة العقد املربم بينهما.

 يل وك ل ، فُتسمع الدعوى يف كل منهما ولو مل تتبعه اهلمة.عدم التفريق بني املال القل -
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ــمع.. فالدعوى اليت ال  الدعاوى - اليت ليس فيها إلزام للمدعى عليه ال تصـــــــــ  وال ُتســـــــ
يرتتب عليها شيء، وال تكون ملزمة للخصم بشيء على فرض ثبوهتا، كانت من قبيل 

 العبث اليت تنزَّ  الشريعة عن إقرار .

ــرتاط ب - ــواء أكان عينًا، أم َدينًا، أم ذل الراج  اشــ ــتحقاق املدعى به، ســ ــبب اســ يان ســ
 ك.رل

 اتفقت امللاهب الفقهية يف اجلملة على اشرتاط عدم وجود التناق  لصحة الدعوى. -

 الصحي  هو جواز التوكيل بغل رضا اخلصم. -

 الراج  هو القول  واز القضاء على الغائب يف الدعاوى املالية. -

 اخلصوم، واختار الوسائل الكفيلة بتحقيق رلك. وجوب املساواة بني -

امثبات يف الدعوى املالية ابمقرار والشـهادة واليمني والكتابة واملعاينة واخلربة  مشـروعية   -
 والقرائن.

 التنفيل القضائي اجلربي هو إجبار ا كوم عليه على أداء احلق ابلقوة. -

دين، املنع من الســفر، مالزمة  من طرق التنفيل القضــائي اجلربي: البحث عن أموال امل -
 حلجز التحفظي. املدين، توقير املدين، ا
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 احلالل واحلرام
 

 االحتساب على منكرات اللباس
 

شراف إعداد عمر بن محد السويدان؛  إ  دراسة أتصيلية/  االحتساب على منكرات اللباس:
سعود اإلسالمية، كلية الدعوة   جامعة اإلمام حممد بن  الرايض:  -محزة بن سليمان الطيار.

 ور ة )رسالة ماجستري(. 468هـ، 1434، عالمو اإل
 

 
 

 احلسبة هي أمر ابملعروف إرا  هر تركه، وني عن املنكر إرا  هر فعله. 
وهلا البحث يهدف إىل بيان مشروعية االحتساب على منكرات اللباس ومظاهرها، والتعرف  

والتدابل الواقية حتساب على املنكر من اللباس، على صفات ا تسب يف رلك، ودرجات اال
 من الوقوع فيها، من خالل أربعة فصول، هي:

 االحتساب على منكرات اللباس يف صدر امسالم. -
 أنواع وأحكام منكرات اللباس. -
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 درجات وأنواع االحتساب عليها. -

 التدابل الواقية من منكرات اللباس يف ضوء الكتاب والسنة.  -

 :ائج اليت  هرت للباحث بعد حب هومن أبرز النت
 
نى امسالم عن لباس الشهرة، وهو اللباس اللي يستلفت األنظار؛ ألنه يؤدي  -

 ابمنسان إىل العجب بنفسه فيقع يف ا ظور.
تتعدد ألبسة الرجل، ومل يقيد امسالم الرجَل بشيء يف رلك ما دام مل خيريف عن املعتاد،  -

 سلمني.ومل يكن يف اللباس تشبه بغل امل

العصور امسالمية، فكان هناك لباس خاص ابخللفاء ال كما تعددت األزايء يف  -
يشاركهم فيها أحد، وألبسة لقواد اجلند، وأخرى للوزراء والكت اب، والقضاة واحلج اب، 

 وألبسة معينة للفقهاء والعلماء، بل ولباس خاص للتشهل أبعداء الدولة!

وأضرار، فقد حرَّمه  رُّ  على اجملتمع من مفاسد  وللتربيف مظاهر عديدة، ونظرًا ملا -
 امسالم، حىت ال تشيع الفاحشة يف اجملتمع.

وضع امسالم أحكاًما لأللبسة أبنواعها، سواء أكانت متعلقة ابلرأس، أم ابلبدن، أم  -
 ابلقدم، وحىت لون اللباس.

لى ويف درجات وأنواع االحتساب على منكرات اللباس حبث الكاتب: التعرف ع -
نير ابلقول الغليظ اخلشن، إزالة املنكر ابليد، التهديد املنكر، النهي ابلوعظ، التع

 والتخوير، الضرب واحلبس، شهر السالح واختار األعوان.

ومما حب ه يف التدابل الواقية من هل  املنكرات: النهي عن التشبه ابلكفار، البعد عن  -
ساء، لشرعي، سرت العورة للرجال والنصفات أهل اجلاهلية كالتعري، األمر ابحلجاب ا

حسن اهليئة واللباس واالقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف رلك، ني املرأة أن تلبس 
 ما حيكي بدنا أو تتشبه ابلرجال.
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 النوازل
 

 االجتار ابإلعالم
 

مام، كلية الرايض: جامعة اإل  -االجتار ابإلعالم: دراسة فقهية/ عبدهللا بن إبراهيم العثمان.
 ور ة( )دكتوراه(.  1016مج ) 2هـ،  1437الشريعة، 

 

 
 

يعين الباحث: اختار األنشطة امعالمية وسيلة جتارية للحصول على املال أو تنميته، وبيان 
 أحكامها الشرعية. 

 وحبث هلا املوضوع احليوي املفيد من خالل تسعة فصول، هي:
 امعالم.االجتار بوسائل  -

 واالسم والشعار امعالمي. االجتار ابلرتخيص  -

 االجتار خبدمة البث امعالمي. -

 االجتار ابلشخصيات امعالمية.  -

 االجتار ابآلالت امعالمية.  -
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 االجتار ابألماكن امعالمية.  -

 االجتار خبدمات امنتايف امعالمي. -

 االجتار ابملواد امعالمية.  -

 ابحلقوق واالمتيازات امعالمية.األحكام الفقهية املتعلقة  -

 ( فقرة! منها:226ص نتائج حب ه يف )وخل
 وز االشرتاك يف الوسائل امعالمية مع الوعد حبافز عيين أو خدمي؛ ألن هلا احلافز   -

 هبة  ضة. 

 احتكار االسم امعالمي جائز ملن سبق إليه.  -

  وز بيع االسم والشعار امعالمي على الراج .  -

 سم والشعار امعالمي على الصحي . حيرم  جل اال -

 جل ترددات البث امعالمي لنقل املضامني امعالمية املباحة جائز.  -

أي قصر املؤسسة امعالمية مشاركات الشخصية   –احتكار الشخصيات امعالمية  -
 جائز بشرط أال يؤدي إىل ضرر عام، أو يقصد منه ضرر خاص. -إعالميًّا عليها 

يكون االحرتاف يف عمل الحرتاف امعالمي اجلواز بشرط أال األصل يف االجتار اب -
 إعالمي  رم للاته أو ما يؤدي إىل أمر  رم. 

 االجتار ابلصوت لغرض إعالمي يعد  من امجارة. -

 األصل يف اجتار الرجل بصوته اجلواز. -

 حيرم اجتار املرأة بصوهتا الظاهر للرجال لغرض إعالمي، على القول الراج . -

ملؤجر أو يغلب على  نه أنا سوف مار الصناعية جائز بشرط أال يعلم ا جل األق -
 تستخدم يف ا ر م.

 األ هر هو حترمي االجتار آبالت استقبال القنوات الفضائية ذل املشفرة. -

 حيرم  جل منافع املدن امعالمية على اجلهات اليت تزاول أنشطة إعالمية  رمة.  -

 خبدمة امخرايف ما مل تشتمل على أمر  رم. األصل هو جواز االجتار  -
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 وز مع الكراهة تسويق مواد الرسوم املتحركة اخلالية من الفساد يف العقيدة أو األخالق،  -
 على القول املختار.

حيرم تسويق املواد الرايضية إرا كانت متنع من أداء واجب، كأداء الصالة، أو كانت  -
 إىل إحلاق الضرر ابلناس.  مشتملة على  رم، أو كان فيها ما يؤدي

 امجرامية وامابحية موجب للعقوبة التعزيرية املناسبة.  االجتار ابملواد -

 انقطاع البث امعالمي من ذل تعد  أو تفريط ال يوجب ضمااًن. -
 

 عقد تطوير الربامج احلاسوبية
 

  - : دراسة فقهية/ إعداد عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن طالب.عقد تطوير الربامج احلاسوبية
 ور ة )حبث مكمل للماجستري(. 198هـ،  1437الرايض: جامعة امللك سعود، 

 

 
 

عقد تطوير الربامج احلاسوبية هو االلتزام الناشئ بني املطو ِّر والعميل، على أن يقوم املطور ببناء 
 زمنية  ددة ب من معني.نظام آيل وفق ما يطلبه العميل خالل مدة 

هبتها هلا، خالفًا لالجتا  القائل وبنيَّ الباحث ترجي  كون الربامج احلاسوبية يف قوة األعيان، ملشا
 أبن الربامج منافع.
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وأن الربامج احلاسوبية أموال عند مجهور الفقهاء، ما مل تتمح  للحرام، كربامج الفلوسات 
 اليت تعتدي على األموال ا رتمة.

نه يص  إجراء عقد البيع مع اشرتاط عدم بيع السلعة املبيعة، إرا كان هلا الشرط  قًقا وأ
 لحة تتعلق ابلعاقد أو املعقود عليه، على القول الراج .ملص

وإرا كان املطور ممن خيتص عمله ابلعميل فهو أجل خاص، وحقوق الربامج مملوكة للمستأجر، 
 ل مشرتك، واملعقود عليه هو العمل على إمتام الربانمج.وإن كان يعمل عند  وعند  ذل  فهو أج

ة معتربة شرًعا، بناء على القول الراج  يف مسألة مالية حقوق والربامج احلاسوبية هلا حقوق مالي
 امللكية الفكرية.

ويضمن املطور يف اجلملة األضرار املادية الناشئة عن براجمه، دون األضرار املعنوية، فال ضمان 
 ى الراج .فيها عل

عقد معه وينتهي عقد تطوير الربامج بتسليم الربانمج املطلوب، أو مبوت املطور إرا كان ال
 مقصوًدا للاته، أو إبقالة أحد طريف العقد لآلخر.

ويص  خيار اجمللس يف عقد تطوير الربامج، وكللك خيار الشرط، وخيار الغَب، دون خيار  
 العيب. 

 

 
 اجلرائم اإللكرتونيةضمان املتلفات يف 

 
اجلرائم  ضمان املتلفات يف اجلرائم اإللكرتونية: دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام

الرايض: جامعة امللك سعود، كلية  -املعلوماتية السعودية/ مشعل بن صاحل املهيلب.
 ور ة( )حبث مكمل لرسالة الدكتوراه(.  605مج ) 2هـ،  1437الرتبية، 
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املكرتونية هي الفعل ذل املشروع عن طريق برامج أو شبكات احلاسب أو األنظمة اجلرمية 
 ليات تقنية املعلومات واالتصاالت.املكرتونية ابستخدام آ

 واألسس التقنية هلل  اجلرائم هي: البياانت، واملعلومات، والشبكات، واالتصاالت، والربجميات. 
الفلوسات املكرتونية، وحصان طروادة املكرتوين،   ومتالف املنافع الربجمية عدة طرق، منها:

 والدودة املكرتونية، وذلها. 
 مااًل يف الشريعة امسالمية، وللا فال  وز التعدي عليها إبتالفها.وهل  املنافع تعد  

 وقد انقش الباحث موضوعات حب ه من خالل تسعة فصول، هي:
 واألجهزة.ضمان املتلفات يف املنافع الربجمية  -

 ضمان متلفات املعلومات يف اجلرائم املكرتونية.  -

 املصارف يف اجلرائم املكرتونية. ضمان االعتداء على احلساابت والبطاقات املصرفية يف   -

 ضمان متلفات املواقع املكرتونية يف اجلرائم املكرتونية. -

املكرتونية وأنظمة اخلدمات العامة ضمان املتلفات يف االعتداء على أنظمة املرافق  -
 املكرتونية ويف شبكات التواصل االجتماعي.

 ضمان املتلفات ابلتسبب يف اجلرائم املكرتونية.  -

 ست نيات من ضمان املتلفات يف اجلرائم املكرتونية. امل -

 تقومي املتلفات يف اجلرائم املكرتونية.  -
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السعودية لضمان املتلفات يف اجلرائم التطبيقات القضائية يف  اكم اململكة العربية  -
 املكرتونية. 

 ومما ركر  يف خامتة حب ه:
إن املتلِّر ميك ن من إعادته إرا كان إرا أمكن إعادة الربامج املتَلفة إىل ما كانت عليه، ف -

مربجمًا، وال يلزم بدفع قيمة الربامج. وأما إرا كان عند الشخص نسخ من الربانمج 
املتلِّر يف هل  احلالة ال يلزم بشراء الربانمج من الشركة، وإمنا يلزم    املتَلر احتياطًا، فإن

نت الشركة اليت أنتجت  بقيمة إصالح األجهزة وإعادة هل  الربامج عليها. أما إرا كا
الربانمج تعهدت للجهة اليت اشرتت الربانمج إبعطائها نسخة من الربانمج عند تلر 

 ع قيمة النسخة اجلديدة ال قيمة الربانمج كاماًل.الربانمج مببلغ معني، فإن املتلِّر يدف

حق امللكية الفكرية املكرتونية للمخرتع أو املبتكر من احلقوق املعتربة شرًعا،  -
 ألصحاهبا حق التصرف فيها، ومن اعتدى عليها فعليه الضمان.و 

ال  وز نسخ الربامج األصلية، سواء أكان لالستعمال الشخصي أم بقصد االست مار،   -
 إبرن أصحاهبا، أو ممن ميلكون حق النسخ، لتعلق حقوقهم الشرعية املعتربة هبا، من إال

خصي على سبيل االحتياط  الضمان وحنو ، خبالف نسخ الربانمج لالستخدام الش
 حتسبًا لتلر النسخة األصلية.

ضوابط اعتبار املعلومات املكرتونية هلا قيمة ويرتتب عليها الضمان هي: االبتكار  -
 ية أو االستئ ار.. والسر 

ابخرتاق املواقع املكرتونية ا رتمة،  –من القراصنة املكرتونيني  –إرا قام املعتدي  -
رف فيها كأنه مالكها، فإنه يطبق عليه أحكام ذصب العقار وإتالف  توايهتا، والتص

 أو إتالفه. 

، فإن هلا الفعل إرا كان فعل التعديل مبعلومات املري  املكرتونية مما يقتل ذالبًا عادة -
يعد  قتل عمد، وأما إرا كان هلا الفعل مما ال يقتل عادة، أو كان فعله من ابب العبث 

ا القتل يعد  شبه عمد عند الشافعية واحلنابلة، وقتل دون قصد امضرار أبحد، فإن هل
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خطأ عند املالكية  ب عليه ضمان الدية، وما ترتب على فعله من أضرار ومتلفات. 
 يرتتب عليها موت الشخص فمرجع الضمان إىل تقدير أهل اخلربة.وإرا مل 

ابلتجسس  يست ىن من متلفات الضمان يف اجلرائم املكرتونية إتالف برانمج من يقوم -
على اآلخرين، أو برانمج من يقوم ابلتجسس لصان الكفار، أو إتالف الربامج ذل 

 ا رتمة..

ونية يكون ابلنظر إىل هلا املتَلر: إرا مل ميكن تقومي متلفات األعيان يف اجلرائم املكرت  -
إعادته كما كان بال نقص، فإن كان م ليًّا وجب ضمان م له ال قيمته، وأما إرا كان 

 ما أتلر قيميًّا فإنه  ب ضمان قيمته نقًدا ابتداء..

 
 

 القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة ابلبيئة الطبيعية
 

القواعد والضوابط الفقهية املتعلقة ابلبيئة الطبيعية: مجًعا ودراسة/ صاحل بن صالح  
 مج )ماجستري(. 2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  -البلوي.
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 حييط ابلكائن احلي  ويؤث ر فيه.  البيئة هي ما

ها، بل هو مما والبيئة الطبيعية هي كل ما حييط ابلكائن احلي  مما ليس لإلنسان دخلل يف وجود
 أوجد  هللا ابتداء.

وقد ركر الباحث أن أصل القضااي البيئية مب وث وموجود بوفرة يف الكتب الشرعية الرتاثية، إال 
املعروف ابلبيئة، وإمنا وجدت يف أبواب وفصول أباباء أخرى   أنا مل توجد ابالصطالح املعاصر

وذلها، وكأحكام الطهارة، واجلوار، مناسبة لوقت التألير، كقواعد: نفي الضرر، والضمان، 
 واالرتفاق، وإحياء املوات، واحلِّمى، وامقطاع، واألطعمة، والصيد، وذلها. 

 يئية، وتشريع ا افظة عليها.والسبق للشريعة امسالمية يف تناول القضااي الب

 وجاءت معاجلة الباحث هللا املوضوع يف اببني:

لبيئة الطبيعية )م ل قاعدة: األمور مبقاصدها، واملشقة جتلب األول: القواعد الفقهية املتعلقة اب
 التيسل، وال ضرر وال ضرار(. 

 ل، والضمان، والتبع، واالعتبار(. القواعد الفقهية الكلية املتعلقة ابلبيئة الطبيعية )كاملتعلقة ابلعد

 ال اين: الضوابط الفقهية املتعلقة ابلبيئة الطبيعية، وفيه فصالن: 

 فقهية املتعلقة مبالبسة البيئة الطبيعية )الغلائية، وذل الغلائية(. الضوابط ال -

قة الضوابط الفقهية املتعلقة ابلتصرف يف البيئة الطبيعية )املتعلقة بتصرفات اممام، واملتعل -
 ابلتملك وامابحة، واملتعلقة ابلتعامل مع احليوان(.

وتفعيلها يف القضااي البيئية يسهم ونبه الباحث إىل أن استحضار القواعد والضوابط الفقهية 
بشكل كبل ومؤثر يف إحداث التوازن يف التعاطي مع تلك القضااي؛ ألنا توازن بني املفاسد 
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لعامة على اخلاصة، ودرء املفسدة على جلب املصلحة، واملصان بوضوح، فهي تقدم املصان ا
كما تعترب احليوان، وجتعل له وحترتم امنسان، وجتعل مصاحله فوق مصان ذل  من الكائنات،  

 حرمة يف نفسه، لكنه دون امنسان. 

 إىل ذل رلك من أم لة وقواعد وضوابط، وتوازن بني مصان متعارضة. 

 

 ئل الفقهيةأثر احلقائق الطبية يف املسا
 

الرايض: جامعة اإلمام  -أثر احلقائق الطبية يف املسائل الفقهية/ هتاين بنت عبدهللا ا نيين.
 ور ة )دكتوراه(. 1078مج ) 2هـ،  1437حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الشريعة، 

 

 
 

يوان، امنسان واحلاملقصود ابحلقائق الطبية: األحكام ال ابتة املطابقة للواقع، املتعلقة أبحوال بدن  
 صحة ومرًضا.

 وقد حب ت الكاتبة أثر هل  احلقاق يف املسائل الفقهية من خالل ستة فصول، هي:
احلقائق الطبية يف العبادات، ويف املعامالت، ويف أحكام األسرة، والقصاص، واحلدود، 

 واألطعمة.
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 ومما خلصته من نتائج حب ها:
استخدام املاء املشمس وحدوث قة بني ال توجد أي أحباث طبية ت بت أن هناك عال -

الربص، وعليه فإن املاء املعرَّض للشمس، أو املسخَّن ابلسخاانت الشمسية، ال كراهة  
 يف استخدامه.

ما ركر  أهل العلم من اختصاص بول الغالم ابلنض  دون الغسل خلف ته، أمرل كشر   -
لي مل يطعم لغالم العنه بع  املختصني، حيث توصل إىل أن نسبة البكرتاي يف بول ا

 أقل من األن ى. وهلا يشل إىل حكمة التفريق بينهما.

ما ركر  الفقهاء من اختصاص الكلب بغسل ولوذه سبًعا، إحداها ابلرتاب، لُلزوجٍة  -
يف ريقه ال تنقلع إال ابلرتاب، وأن احلكم ليس جمرد تعبد، قد أثبته العلم احلديث، وأثبت 

على اجلراثيم الضارة ابلصحة، اليت ال تزول   وفضالته زايدة عليه احتواء لعاب الكلب
ابملاء وحد ، بل حتتايف معه إىل الرتاب خاصة؛ ألن له خاصية امتصاص اجلراثيم 
اباللتصاق السطحي، والتعقيم، اليت ال توجد يف ذل  من املنظ فات. ويلحق ابلولوغ 

 ابقي أجزاء الكلب إرا مسَّ هبا املاء أو ذل  من املائعات.

بع  الفقهاء من كراهة نتر العانة ألنه يرخي ا ل، ال مستند له طبًّا وال ما ركر   -
 شرًعا، و وز إزالته أبي طريقة ليس فيها ضرر، كاحللق والليزر. 

ما ركر  بع  الفقهاء من أن امطالة يف قضاء احلاجة تسبب الضرر وتورث الباسور،  -
 تؤكد  الدراسات الطبية احلدي ة. 

من أن الري  املنبع ة من ركر الرجل وقُبل املرأة ال تنق  الوضوء   الفقهاء  ما ركر  بع  -
ألنا ال تنبعث من  ل  جنس، خيالر ما توصل إليه الطب احلديث... وهو يوافق رأي  

 الفريق اآلخر من الفقهاء، اللين أوجبوا خبروجه الوضوء. 

عليه ال  ب ، وبناء ما ركر  بع  الفقهاء من أن الوالدة قد ال يصاحبها نزول دم -
الغسل من النفاس، ال تسند  الدراسات الطبية، حيث ال يتصور أن ختلو الوالدة من 

 الدم، خاصة عند خرويف املشيمة.
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ما ركر  الفقهاء من أن مصدر احلي  هو الرحم، هو احلقيقة ال ابتة، وبناء عليه فإن  -
 .الدماء اليت يكون مصدرها ذل الرحم هي دم استحاضة ال حي 

  بع  الفقهاء من أن احلامل قد حتي ، خيالر ما توصل إليه الطب احلديث  ما ركر  -
 من نفي رلك.

األرى اللي حرم وطء احلائ  من أجله، وكشر الطب عن حقيقته، موجود يف  -
االستحاضة، وإن كانت ختتلر خطورته من حال إىل حال، فاألوىل املنع من الوطء 

 أثناء جراين الدم.

أن التقطل يف األرن مفطر لوجود املنفل بني األرن والدماغ،   فقهاء منما ركر  بع  ال -
اللي هو جوف، ال يؤيد  الطب احلديث؛ لوجود الطبلة اليت تفصل بني األرن الوسطى  

 واخلارجية.

ما ركر  الفقهاء من أن السم  ال ينتفع به، وبناء عليه ال  وز بيعه، كان مناسبًا لعصرهم،  -
بع  السموم رات قيمة، لك رة استخداماهتا املفيدة   لي أصبحتخبالف هلا العصر ال

 يف األدوية واملنظفات والصناعات وذلها.

 ما ركر  الفقهاء من أن البكارة قد تزول بغل الوطء تسند  احلقائق الطبية... -

الفحص الطيب قبل الزوايف له سلبيات وإ ابيات، وإجراؤ  جائز شرًعا، ولكن املزام به  -
 ال يص .

بع  الفقهاء من اشرتاك رجلني يف ولد لتكونه من ماءيهما ذل صحي ، ما ركر   -
وخيالفه الطب احلديث، وأنه يف حال ادعى رجالن نسب ولد هلما فال يص  إحلاقه 

 هبما مجيًعا، بل ينسب إىل أحدها بدليل.

ما ركر  بع  الفقهاء من أن أك ر مدة احلمل أربع سنني، وبعضهم قال سنتني، ال   -
 وافقه الطب احلديث... ي

ما ركر  بع  الفقهاء من أن البكر اليت مل تزل بكارهتا يتصور محلها الحتمال وصول  -
 املاء إىل الرحم بدون زوال البكارة، متصور وواقع طبيًّا.
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َب يؤثر يف الولد ويتعدى إليه ويؤثر يف أخالقه، يؤيد  ما ركر  بع  الفقهاء من أن الل -
 الطب احلديث... 

الفقهاء من أن سبب حترمي امليتة هو ما حيصل فيها من احتقان الرطوابت،  ما ركر  -
 والفضالت ال ختريف إال ابللكاة وقطع جممع العروق، يؤيد  الطب احلديث... 

سة يورث التطبيع بطباعها من ما ركر  بع  الفقهاء من أن أكل احليواانت املفرت  -
وأثبتت أن حلومها حتتوي على  القسوة والوحشية، قد أثبتته بع  الدراسات الطبية،

 اجلراثيم الضارة اليت تنتقل إىل امنسان، وهلا من حكمة النهي عن أكلها.

  
 

 األحكام الفقهية املتعلقة ابحلمية
 

الرايض: جامعة  -ت عبداحلميد الغليقة.األحكام الفقهية املتعلقة ابحلمية/ إعداد هتاين بن
 ور ة )ماجستري(. 337هـ،  1436اإلمام، 

 

 
 

 حقيقة احلمية منع املري  من كل ما يضر ، وإعطاؤ  األطعمة اليت تنفعه.
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 ومحية املرضى هي ذلاء بقصد الدواء يف آن واحد.
 حلفظ الصحة من العلل واألمراض. ومحية األصحاء

واألصل جواز التداوي ابحلمية، وال دليل مينع من رلك. فاألصل يف احلمية احلل  وامابحة، فإرا 
 نسان بشيء من األوجاع واألمراض فإنه  وز له أن يتداوى ابحلمية. أصيب ام

 ومما ركرته الباح ة يف نتائج حب ها:
على صحة امنسان حيرم التداوي هبا، ويدخل يف كل أدوية احلمية اليت ثبت ضررها  -

 رلك: التداوي ابألعشاب الضارة من أجل إنقاص أو زايدة الوزن.

كجراحة املعدة، إرا أمكنت املعاجلة ابألخر، كتخفير عدم جواز املعاجلة ابألشد ،   -
د ؛ األكل والرايضة، فإرا كان األخر حيقق املصلحة املطلوبة فإنه ال  وز التداوي ابألش

ألن التداوي ابألشد  هنا ضرر زائد بال حاجة وال ضرورة، وقد تقرر أنه ال ضرر وال 
 ضرار.

عدم جناحها، اليت قد تؤدي إىل هالك  ال  وز إجراء العمليات اليت يغلب على الظن -
 املري ، أو تلر بع  أطرافه، أو رهاب بع  حواسه، كتحويل مسار املعدة.

الوزن ملري  بسبب علة السمنة املفرطة، إرا كان هلا ال  وز صرف دواء ختفير  -
 الدواء حُيدِّث فيه علة أخرى من جنس العلة اليت هي فيه، أو ما هو أشد  منها.

عمليات إنقاص الوزن املصاحبة للحمية، مع أنه يلزم منها التخدير الكامل،   جواز إجراء -
هي مفسدة تلر وشق  البطن، وهل  مفسدة، ولكنها تدفع بللك مفسدة أكرب، و 

النفس واهلالك بسبب السمنة املفرطة، وإرا تعارضت مفسداتن روعي أشدها ابرتكاب 
 أخفهما.

له يزيد يف احلالة املرضية، وال  وز للمري  وجوب ترك الطعام إرا قرر الطبيب أن أك -
 تناوله ما دام الطبيب مينعه منًعا مؤكًدا من رلك.

ا أعظم من نفعها، كعمليات إنقاص الوزن، بدافع عدم جواز إجراء العمليات اليت ضرره -
 الرشاقة والتجميل. 
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حلاجية جواز العمليات احلاجية للحمية اليت ال تصل إىل مرتبة الضرورة، واجلراحة ا -
 للحمية هي اجلراحة اليت لو مل تُفعل حلصل الضيق واحلريف على الشخص.

 ام اخلمسة.محية إنقاص الوزن جائزة مطلًقا، إال أنا تعرتيها األحك -

 العاجز عن القيام بسبب احلمية إرا افتت  الصالة  لس كيفما شاء. -

بل تكون  اتفق الفقهاء على أن من صام بقصد احلمية فقط ال يؤجر على رلك، -
 الفائدة دنيوية صحية فقط.

العيب إرا حدث بعد عقد الزوايف، كالسمنة، ال يتعدَّى ضرر ، فإنه ال خيار، كما لو  -
السلعة بعد البيع، فال خيار للمشرتي؛ ألنا تعيبت على ملكه، فكللك حدث عيب  

ق إرا حدث بعد العقد، فإنه ال خيار؛ ألن الرشاقة صفة يرذب هبا الزويف، وله الطال 
 بفواهتا، وهلا اخللع إرا تضررت بسبب ابنته.

وجوب نفقة عاليف احلمية على الزويف ملن كانت زوجته مصابة ابلسمنة املفرطة وهي  -
 عرَّضة بسببها لك ل من األمراض املهلكة.م

 

 
 األحكام الفقهية املتعلقة بظاهر وجه اإلنسان

 
دراسة/ متعب بن ساعد احلسيين؛ األحكام الفقهية املتعلقة بظاهر وجه اإلنسان: مجًعا و 

اجلامعة اإلسالمية، كلية الشريعة،  سم الفقه،  -إشراف عبدهللا بن معتق السهلي.
 رسالة دكتوراه(.ص ) 900هـ، 1433
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الوجه من أشرف أعضاء اجلسم، وقد تعلقت به أحكام فقهية ك لة مهمة، منها مرتبط 
املعامالت وفقه األسرة واحلدود، وأخرى يف أبركان امسالم، ومسائل عديدة يف العبادات و 

 القضاء والشهادات.. وذلها.
وأدلتها وانقشها ورجَّ ، وجعل حب ه يف وحبث املؤلر هل  املسائل وفروعها وأورد مصادرها  

 متهيد وستة فصول، هي: 
 أحكام  اهر الوجه يف الطهارة والصالة واجلنائز. -

 حرام.أحكام  اهر الوجه يف الصوم واالعتكاف وام -

أحكام  اهر الوجه يف النكاح والطالق والرجعة والظهار والعورة والتجمل  -
 والزينة. 

 املعامالت واألميان واآلداب.أحكام  اهر الوجه يف  -

 أحكام  اهر الوجه يف اجلناايت. -

 أحكام  اهر الوجه يف احلدود والتعزيرات والقضاء والشهادات والعتق. -

 طوله وعرضه.  وركر أن لوجه امنسان حدوًدا، يف
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 ولشعر الوجه كاللحية وذلها مسائل تتعلق هبا.
 وللبَشرة مسائل.

سان، إن مل يكن أوهلا، وهناك مسائل تتعلق هبا عند الرجل والوجه من مواضع الزينة يف امن
 واملرأة.

والوجه فيه أعضاء، وكلها معرَّضة للجناية عليها، فحفظها الشارع احلكيم، كاألنر، 
 شعر.. والشفتني، وال 

ومن املسائل اليت حب ها أيًضا: حدُّ الوجه يف حق األصلع، حكم لطم الوجه ابملاء عند 
شرة حتت اللحية يف الوضوء، حدُّ اللحية، حكم ذسل شعور الوجه ذسله، حكم ذسل الب

اخلارجة عن حد ِّ ، حكم تغطية الرجل وجهه يف الصالة، حكم التغمي  يف الصالة، حكم 
 القبلة، حكم تقبيل وجه امليت، تغطية وجه امليت، قص شارب جعل وجه ا تضر إىل

تزم، خضاب اللحية للمحرم، وجه امليت،  اهر الوجه يف امحرام، إلصاق الوجه ابملل
الصغلة األجنبية، اخليار يف النكاح إرا وجدت عيوب يف الوجه، عمليات التجميل للوجه، 

عنفقة، توفل الشارب للمجاهد، تغطية التشقل، الرموش الصناعية، الوشم، أخل شعر ال
ر الكبل الفم عند العطاس، تقبيل الوجه للشفقة، جراين القصاص يف األنر، أخل األن

ابلصغل، واألقىن ابألفطس، وأنر األشم أبنر األخشم، وابلعكس، حكم أخل املنخر 
جفان األمين ابأليسر والعكس، جراين القصاص يف الشفتني، اجلناية على األجفان، أ

 األعمى واألعمش، ضرب الوجه أثناء إقامة اجللد..
 

 
 املستجدات الفقهية املتعلقة بَشعر املرأة

 
بريدة،  -املستجدات الفقهية املتعلقة بَشعر املرأة/ أنفال بنت عبدالرمحن السحيباين.

 ور ة )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 224هـ،  1437السعودية: جامعة القصيم، 
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 باح ة موضوعها يف أربعة فصول رئيسية: جعلت ال
رم ومواد ال جرم هلا، سوااألول ء كان شعر الرأس أم شعر الوجه  : صبغ شعر املرأة مبواد هلا جِّ

 أم شعر بقية اجلسم. 
: إزالة شعر املرأة إزالة دائمة، سواء كانت هل  امزالة ابلطرق التقليدية، أم ابلطرق الطبية  الثاين

 احلدي ة. 
 اعة شعر املرأة لغرض الزينة أو لغرض إزالة العيب.: زر الثالث
 واملخدرة وابلطيبات.: معاجلة شعر املرأة ابملواد النجسة الرابع

 
واعتمدت يف حبث هل  املسائل على امللاهب الفقهية األربعة، ونقل أقواهلم، والرتجي  بينها، 

 رة.كما أدرجت بع  أقوال الفقهاء املعاصرين يف معظم املسائل املعاص
 

بطها وركرت أن األحكام الفقهية املتعلقة بشعر املرأة ترجع إىل جمموعة من القواعد الفقهية، تض
 وتنظمها، هي:
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 ضوابط صبغ شعرها:
 أال يكون الصبغ تقليًدا للكافرات.  -

 أال يكون الصبغ مبادة متنع وصول املاء إىل الشعر عند الوضوء. -

 سد عموًما.أال يكون الصبغ فيه ضرر على الشعر أو اجل -

 
 ضوابط إزالة شعر املرأة إزالة دائمة:

 سة. أال تكون امزالة ابستخدام مواد  رمة أو جن -

 أال تكون امزالة مبواد فيها ضرر على اجلسد.  -

 أن تكون امزالة يف املواضع اليت تص  أو يسن إزالة الشعر منها. -

 أال يكون يف امزالة كشر للعورات. -

 
 ضوابط زراعة شعر املرأة:

 أن تكون الزراعة للحاجة والضرورة، كإزالة العيب، أو إعادة اخلِّلقة لألصل. -

 ة كشر للعورات.أال يكون يف الزراع -

 أن تكون الزراعة من نفس املرأة. -

 أال تكون الزراعة للزينة.  -

 أال يكون يف الزراعة ضرر أكرب من منفعة الزراعة.  -

 
 ضوابط معاجلة شعر املرأة:

 طبية طاهرة. أن تكون املعاجلة مبواد  -

 أال يرتتب على املعاجلة ضرر أكرب.  -

 أن تكون املعاجلة بال إسراف وال تبلير.  -

 تكون املعاجلة مبواد جنسة أو خمد ِّرة. أال  -
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 ومن أهم مواد نتائج حبثها:
 اتفق الفقهاء على جواز صبغ شعر املرأة وحتويله إىل الصفرة أو احلمرة. -

 ء إليه.جواز صبغ الشعر مبواد ال متنع وصول املا -

 اتفق الفقهاء على استحباب تغيل الشيب يف شعر املرأة. -

 ال حتلق شعر رأسها.أمجع الفقهاء على أن املرأة  -

 ما حيرم إزالته من شعر املرأة ابلطرق التقليدية حيرم إزالته ابلطرق الطبية.  -

اختالف الفقهاء يف تعرير النمص، منهم من خصه بشعر احلاجب، ومنهم من أطلقه  -
 وم شعر الوجه.على عم

 زراعة شعر املرأة بغرض الزينة والتجمل يعد  من تغيل خلق هللا تعاىل. -

 بني زراعة الشعر مزالة العيب وبني الوصل ا رم. الفرق  -

 اتفاق الفقهاء على إزالة النجاسة من البدن يبني حكم معاجلة الشعر ابملواد النجسة. -

 استعماهلا. زيوت الشعر الطيبة الطاهرة ال خالف على جواز -
 

 
 األحكام الفقهية للقسطرة واملنظار

 
الرايض: جامعة  -األحكام الفقهية للقسطرة واملنظار/ إعداد خالد بن عبدهللا القحطاين.

 ور ة( )ماجستري(. 880مج ) 2هـ،  1437اإلمام، 
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لى "قسطرة" أو "ق طرة" كلمة أعجمية ال تعرف يف لغة العرب، وهي يف كالم األطباء تطلق ع
 اجملوَّف.العملية راهتا، وعلى األنبوب 

وهي أنبوبة رفيعة مرنة وجموَّفة ُتدَخل يف جوف أو قناة أو وعاء دموي يف اجلسم، لتفريغ السوائل،  
 أو للتوسع، أو لغرض التشخيص الطيب.

 واملنظار الطيب أداة مرنة أو صلبة تدخل يف جتاوير اجلسم للتشخيص أو املعاجلة.
، تعمالن على الدخول يف معظم مناطق ظار من التقنيات احلدي ة يف الطبوالقسطرة واملن

 اجلسم عرب منافلها األصلية، من أجل التشخيص والعاليف.
وتنقسم القسطرة إىل أقسام عديدة حبسب استخدامها، منها: القسطرة البولية، والقلبية، 

 عوم.والكلوية، والدماذية، والنخاعية، وقسطرة الرحم، واحلالب، والبل
منا ل اجلهاز اهلضمي، واجلهاز التنفسي، واجلهاز البويل، ومنا ر  وللمنظار أيًضا أنواع، منها

 جراحية. 
 وهي علوية وسفلية.

 ومن النتائج اليت توصل إليها الباحث:
أقرب ما تُبىن عليه القسطرة البولية هي مسألة صاحب احلدث الدائم، كاملستحاضة،  -

 وسلس البول، وحنوها.
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قسطرة البولية إرا استوعب حدثه متام قرب عدم وجوب الوضوء على صاحب الاأل -
وقت صالة مفروضة، حبيث ال  د وقتًا يسع لفعل الطهارة والصالة فيه عن البول 

 املعلور فيه.

 الراج  عدم وجوب تطهل أنبوب القسطرة لكل طهارة إال إن خريف شيء. -

 علر برتكها، وال تسقط عنه مبجردجتب الصالة على صاحب القسطرة البولية، وال يُ  -
 مرضه.

إرا تضرر صاحب القسطرة البولية بتفريغ كيس البول املرتبط ابلقسطرة فإن الراج   -
 صحة صالته مع محله النجاسة؛ لكونه عاجزًا عن إزالتها.

الراج  جواز مجع صاحب القسطرة البولية بني الصالتني إرا كان يف ترك اجلمع مشقة  -
  ز له اجلمع. عليه فعل كل ِّ صالة لوقتها مل له، وإن مل يشقَّ 

 طهارة صاحب القسطرة البولية للطواف كحكم طهارته لصالته...  -

ال  وز لصاحب القسطرة البولية أن يستنيب ذل  ليحج عنه الفرض؛ ألنه قادر على  -
 أدائه بغل مشقة تلحقه ذالبًا، و وز يف حج النفل.

 طرة القلبية ال ينق  الوضوء.الراج  أن الدم اخلاريف بسبب القس -

 اج  أن دخول املادة املظللة يف القسطرة القلبية مفسد للصيام.الر  -

 خرويف الدم القليل يف القسطرة القلبية ال يفسد الصوم. -

 وز للمحرم أن حيلق شعر رراعه أو فخل  مجراء القسطرة القلبية، واألحوط وجوب  -
 الفدية عليه. 

يق القسطرة الكلوية الربيتونية هل هي ملحقة ابلبول اختلر يف خرويف السوائل عن طر  -
 أو ابلنجاسة اخلارجة من السبيلني، على قولني. 

 الراج  أن خرويف الدم يف عملية القسطرة الكلوية مفسد للصوم. -

 األ هر أن دخول الدم إىل اجلسم عن طريق القسطرة الكلوية ذل مفسد للصوم. -

 القسطرة الدماذية ال ينق  الوضوء.خرويف السوائل من الدماغ يف  الراج  أن -

 الراج  أن منظار البطن ال يفسد الصيام. -
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 الراج  يف أثر منظار الكبسولة يف الصيام أنه يفسد الصوم بللك. -
 

 

 األحكام الفقهية اللتهاب الكبد الوابئي
 

الرايض: جامعة  -األحكام الفقهية اللتهاب الكبد الوابئي/ أمينة بنت عبدالرمحن ا نني.
 ور ة( )دكتوراه(. 1204مج ) 2هـ،  1436مام، اإل

 

 
 

للكبد و ائر عديدة، من أهها القدرة على جتديد خالاي  إرا تعرضت للخطر، حىت يف أشد 
 الظروف املرضية.

األمراض الفلوسية املعدية اليت تصيب الكبد، وتتسبب يف  والتهاب الكبد الفلوسي هو أحد
رر قد يكون مؤقتًا )التهاب الكبد الفلوسي احلاد(، وقد ضرر داخل أنسجة الكبد، وهلا الض
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يكون دائًما )التهاب الكبد الفلوسي املزمن(، وكل نوع منهما خيتلر عن اآلخر، من حيث 
 عاليف.األعراض، ومدة احلضانة للفلوس، ومدة ال

لر وسبب امصابة ابلتهاب الكبد الوابئي الفلوسي هو ستة أنواع من الفلوسات، وهي ختت
 فيما بينها يف طريقة انتقال العدوى ومدة املرض وشدته.

وقد وزعت الباح ة موضوعات حب ها من آاثر التهاب الكبد الوابئي على مباحث العبادات، 
واحلدود والتعزيرات، وخصصت فصاًل لطرق الوقاية واملعامالت، وأحكام األسرة، واجلناايت 

ل للمسؤولية الطبية والسياسة الشرعية يف من هلا املرض وعالجه، والفصل السادس األخ
 التهاب الكبد الوابئي.

 ومن نتائج البحث:

إرا كان املصاب ال يستطيع استعمال املاء وال التيمم، فإن حكمه يكون حكم فاقد  -
 ويصلي حسب حاله، وال إعادة عليه على القول الراج .الطهورين، 

 رض التهاب الكبد الفلوسي يف احلج.أدوات احلالقة امللوثة هي السبب الرئيس لنقل م -

ال  وز التعامل مع املصاب ابلبيع والشراء يف املواد الغلائية وذل الغلائية، وال التعامل  -
وس ينتقل عن طريق املخالطة، كالفلوس معه ابمجارة والتو ير، إرا كان مصااًب بفل 

(a( و )eأو مصااًب بفلوس ال ينتقل عن طريق املخالطة ولك ،) نه شخص عدواين
 خُيَشى على اآلخرين من خطر .

( مرض موت، وال ينبغي احلكم على c( أو )bال يعد  مرض التهاب الكبد الفلوسي ) -
تصرفات املصاب على أنا تصرفات مري  مرض املوت، إال يف ناية املرحلة ال انية 

 ة، و هور من املرض، وهي مرحلة الفشل والتلير الشديد يف الكبد من الدرجة ال ال
يف  األعراض املصاحبة له، كالغيبوبة الكبدية، واالستسقاء الشديد، والزايدة الكبلة

نسبة الصفراء، مع ارتفاع نسبة سيولة الدم، وكان ال يستجيب لإلجراءات العالجية؛ 
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 30إىل  20( قد متتد من c( أو )bألن حياة املصاب ابلتهاب الكبد الفلوسي )
 سنة.

ألعضاء جائز شرًعا، بشرط عدم تضرر املتربع واملتربع إليه، وخلو  الدم التربع ابلدم وا  -
( bا من األمراض؛ للا ال  وز للمصاب ابلتهاب الكبد الفلوسي )والعضو املتربع هبم

( التربع ابلدم أو األعضاء؛ ألن الفلوسني موجودان يف الدم، والشروط الواجب  cأو )
 يف الغالب، وإرا تربع هبما ال  وز قبوهلما منه.توافرها يف املتربع ال تنطبق عليه 

ابلتربع فقط للمضطر، أما البيع فقد اتفق حق امنسان يف بدنه ابمرن واملنع يكون  -
أهل العلم على حرمة بيع امنسان ألعضائه، أاًي كان هلا العضو، ولكن إرا مل يستطع 

لدفع الضرر، ال من  املضطر احلصول على العضو إال ب من، فيجوز رلك من البارل 
 اآلخل.

ممكانية شفائه ليس للوارث أو الغارم االعرتاض على تصرفات املصاب جملرد مرضه؛  -
من هلا املرض مبشيئة هللا، فإرا انتهى مرضه ابملوت عاد الوارث أو الغارم أبثر رجعي 

 مبطال تصرفه اللي أضرَّ هبم؛ ألنه عندئل تبني أن التصرف وقع يف مرض املوت.

( أو bاطب واملخطوبة إرا علم من نفسه امصابة مبرض التهاب الكبد الفلوسي )اخل -
(cفإنه  ب ،)  عليه أن خيرب الطرف اآلخر حباله ومرضه، وإال فهو آمث، وللطرف

 اآلخر حق الفسخ، بل والتعوي  إن أصابه ضرر.

رض إرا تسبب املصاب يف نقل املرض للشخص السليم أبي طريقة من طرق انتقال امل -
بغل قصد النقل، كأن ال يعلم أنه مصاب ابملرض، أو ال يعلم طرق انتقال الفلوس، 

ت الشخص املنقول إليه، فإنه ينطبق على املصاب حكم القتل اخلطأ، فتجب مث ميو 
الدية املخففة على عاقلته، والكفارة عليه. وإرا مل ميت املنقول إليه يعز ر املصاب تعزيرًا 

 ال ُيسقِّط حقوق اآلخرين. مناسبًا؛ ألن اخلطأ
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وة سابقة إرا تعمد املصاب نقل املرض إىل شخص معني أو أشخاص معينني؛ لعدا -
بينهم، وطلبًا لالنتقام أبي طريقة من طرق انتقال املرض، ومتت العدوى، ومل ميت اجملين 
 عليه، فإن املصاب يعز ر مبا يناسب جرمه. أما إرا مات اجملين عليه، فإنه يكون قاتاًل 

 عمًدا وعدوااًن، و ب عليه القصاص بشرطه أو الدية؛ ألنه قتل عمد.

 
 تاج الصناعياألحكام الفقهية لإلن

 
الرايض: املعهد العايل  -األحكام الفقهية لإلنتاج الصناعي/ هاكيا بن حممد كانوريتش.

 مج )دكتوراه(. 2هـ،  1435للقضاء، 

 

 
 

 جاهزة الستعماهلا، كسلع وسيطة أو نائية.امنتايف الصناعي عملية تعديل للمواد لتصب  



79 

 

ابستخراجها، أو حتليلها، أو حتويلها، أو جتميعها، بغاية جعلها أو أنه معاجلة فنية للمواد، 
 قابلة لالستعمال.

وقد بنيَّ الباحث األحكام الفقهية لإلنتايف الصناعي إبسهاب، يف تنظيم دقيق، من خالل 
 أربعة أبواب: 

حكام املتعلقة ابملواد األولية لإلنتايف الصناعي، وأورد أحكامها يف لأل الباب األولخصص 
 ، هي:مخسة فصول

 استخدام املواد النجسة أو ا رمة يف امنتايف الصناعي. -

 استخدام املواد النجسة أو ا رمة يف صناعة األدوية.  -

 استخدام املواد النجسة أو ا رمة يف صناعة األذلية.  -

 أو ا رمة يف صناعة األعالف.جسة استخدام املواد الن -

 استخدام اللهب والفضة واحلرير يف امنتايف الصناعي.  -

 :ثالثة فصول: أحكام صناعة املنتجات ابعتبار أشكاهلا، وفيه والباب الثاين

 صناعة املنتجات على هيئة ما له روح. -

 صناعة املنتجات اليت عليها صور مسطحة. -

  عليها صورته.اليت صناعة املنتجات على شكل الصليب أو -

 :أربعة فصول: أحكام صناعة املنتجات ابعتبار ما أعدت له، وفيه والباب الثالث

 ما يستعمل يف احلرام قطًعا. -

 ما يستعمل يف احلرام ذالبًا. -

 ما يستعمل يف احلرام ك لًا. -

 ما يستعمل يف احلرام اندرًا. -
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 :فصالن: أحكام الغش الصناعي، وفيه والباب الرابع

 الصناعي.  الغشأنواع  -

 وسائل منع الغش الصناعي. -

 

 
 املسؤولية املدنية ملقاويل اإلنشاء 

 
املسؤولية املدنية ملقاويل اإلنشاء: دراسة موازنة بني الفقه اإلسالمي والنظام السعودي/ 

 مج )دكتوراه(.  2هـ،    1437الرايض: املعهد العايل للقضاء،    -عبدالرمحن بن حممد الزير.
 

 
 

ة هي االلتزام بتعوي  الضرر الناشئ عن فعل صادر من الشخص مباشرة، أو املسؤولية املدني
 شخاص، أو من األشياء املسؤول عنها.من األ

ومقاول امنشاء هو كل مهندس معماري أو مقاول فين، أو أي شخص آخر مرتبط بصاحب 
 العمل مبوجب عقد إجارة أو صناعة.

 أة.وهلا الضابط ينطبق على كل مقاول أو بن اء ملنش
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 وجاءت خطة البحث يف ثالثة أبواب:
 ويل امنشاء.األول: أحكام املسؤولية املدنية ملقا

 ال اين: امعفاء من املسؤولية املدنية ملقاويل امنشاء فقًها ونظاًما.
 ال الث: آاثر املسؤولية املدنية ملقاويل البناء يف الفقه والنظام.

 ومما ركر  الباحث يف نتائج حب ه:
ي احلاصل من املقاول يكون مبخالفة نص العقد، وكللك مبخالفة عرف أهل  أن التعد -

واملهنة، وهل  املخالفة توجب عليه الضمان تعويًضا عن الضرر اللي حلق رب   الصنعة
 العمل نتيجة لتقصل املقاول.

 ب على املقاول بعد انتهاء عملية التشييد والبناء إخالء املوقع من مجيع اآلالت  -
 ويعترب رلك جزءًا من التزامه بتسليم املشروع.واملعدات، 

ربئ املقاول من مسؤولية العيوب اخلفية، سواء كانت قبول صاحب العمل املبىن ال ي -
 صغلة أو كبلة، وهو ما وضحه النظام.. 

 

 
 أحكام خمالفة نظام الطريان املدين وعقوابهتا

 
 -رنة/ حممد بن رزق هللا السلمي.أحكام خمالفة نظام الطريان املدين وعقوابهتا: دراسة مقا

 ور ة )دكتوراه(. 603هـ،  1438الرايض: املعهد العايل للقضاء، 
 

استخريف الباحث تعريًفا فقهيًّا لـ )خمالفة نظام الطلان املدين( بقوله: "سلوكيات ذل مشروعة 
 هداف متنوعة، مضرة بسالمة مرفق الطلان املدين".يرتكبها شخص عدوااًن، أل

 راسته يف ثالثة أبواب:وجعل د
 : أنواع خمالفة نظام الطلان املدين.األول
 : مراحل الدعوى اجلزائية ملخالفة نظام الطلان املدين.الثاين

 : عقوبة خمالفة الطلان املدين وتطبيقاهتا القضائية.الثالث
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 هـ 1426ومعاقب عليه يف نظام الطلان املدين الصادر عام وركر أن كل ما هو جمرَّم 
)ابلسعودية(، ومن قبله االتفاقيات الدولية، قامت بتحرميه الشريعة امسالمية الغراء قبل رلك، 
وعاقبت عليه، إما لكونه سلوًكا جمرًما للاته، أو جمر ًما طبًقا لقواعد السياسة الشرعية املوكول  

ام، ودرء املفاسد اليت تسعى إىل حتقيق املصان لألمة، ومحاية نظامها الع ممارستها لويل  األمر،
 عنها يف املعاش واملعاد.

 ومن رؤوس املسائل اليت انتهى إليها يف نتائج حب ه:
االستيالء على معدات تسهيالت املالحة اجلوية يعد  جرمية يف الفقه والنظام، ويشمل  -

 قة بشحن الطائرات وتفريغها.آليات سحب الطائرات، واآلليات املتعل

 الفقه والنظام، امدالء أبخبار ومعلومات ليس هلا أساس يعد  جرمية معاقبًا عليها يف -
من الصحة، وكانت بطبيعتها م لة للخوف واهللع واالرتباك، وتؤدي إىل فرض حالة 

 تني.الطوارئ يف مرفق الطلان املدين، ابحلبس والغرامة مًعا، أو إبحدى هاتني العقوب

 مية يف الفقه والنظام.إتالف املمتلكات املوجودة على منت الطائرة يعد  جر  -

تناول الكحول وتعاطي املخدرات جرمية يعاقب عليها كل من قام بللك على منت  -
الطائرة، ويسري التجرمي يف حق قائد الطائرة إرا ما تناول عقارًا طبيًّا يضعر من قدرته 

 ة من طبيب.اجلسدية، حىت لو كان رلك بوصف

نيبه من أوامر وتعليمات، ولو كان من عدم تنفيل ما يصدر من قائد الطائرة أو عمن ي -
 العاملني أنفسهم املوجودين على منت الطائرة، يعد  جرمية يف الفقه والنظام.

قيام قائد الطائرة ابمقالع أو اهلبوط خاريف األماكن املخصصة ويف ذل املدرجات املعدة  -
 كبًا لسلوك موجب للعقوبة يف الفقه والنظام.لللك، يعد  مرت

خني على منت الطائرة يف مجيع أجزائها من أي شخص كان، يعد  خمالفة يف ممارسة التد -
 الفقه والنظام.
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 االحتساب على خمالفات النصوص الروائية املرتمجة إىل العربية
 

االحتساب على خمالفات النصوص الروائية املرتمجة إىل العربية: دراسة حتليلية تقوميية/ 
هـ،  1437ض: املعهد العايل للدعوة واالحتساب، الراي -شيخة بنت عبدهللا الِبشر.

 ور ة )دكتوراه(. 387
 

 
 

امسالمية عامة، واجملتمع بينت الباح ة خطورة خمالفات الرواايت املرتمجة على اجملتمعات 
 السعودي خاصة.

وبعد حصر النصوص املخالفة يف الرواايت عينة الدراسة، ُصنفت ابعتبار نوع املخالفة: عقدية، 
 ية، وأخالقية. كل خمالفة يف مبحث.وشرع

( نصًّا متعلًقا مبوضوع العقيدة، 140( نصًّا، منها )189وبلغ عدد النصوص الروائية املخالفة )
 ( نصوص متعلقة مبوضوع األخالق.4نصًّا متعلًقا مبوضوع الشريعة، و ) (45و )

األجنبية وامحلاد هو أخطر املخالفات العقدية، اليت تكررت يف نصوص الرواايت  -
 املرتمجة إىل العربية، بشكل صري  أو ضمين.
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  والشرك ابهلل.. كما يف ركر آهلة الفينيقيني والفراعنة.. وعبادة النجوم والكواكب،  -
 وطقوس النصارى الشركية.. وما إىل رلك.

 وتقديس املسي  عليه السالم، فالنصارى يتخلونه إهلًا معبوًدا.. -

 م يف النصرانية، وشعار..وعقيدة الصلب، فالصليب مقدس معظ   -

 التشكيك يف قدرة هللا تعاىل، كالتشكيك يف قدرته سبحانه على خلق الكون. -

واالستهزاء هبم، واعتبارهم لعنة حلَّت على سب  األنبياء عليهم الصالة والسالم،  -
البشرية، وأنم سبب كل شر  وفساد يف األرض، كما أ هرته نتائج هل  الدراسة 

 التحليلية.

 ، ُعرض بطرق متعددة، كاللهاب إىل الساحر، وأنه يضر  وينفع. والسحر -

 االستهزاء ابلقدر.. -

 االستغاثة بغل هللا تعاىل.. -

 هللا تعاىل..طلب الشفاء من ذل  -

 ادعاء علم الغيب..  -

 القَسم بغل هللا. -

 الدعوة إىل الزان واللواط، وارتكاب ا رمات والفواحش. -

 الدعوة إىل شرب اخلمر..  -

اح ة يف خامتة رسالتها العلمية أن هل  الرواايت األجنبية املرتمجة اليت تغزو اجملتمعات وركرت الب
سلمني من اجلنسني، ورلك ملا تب ه من موضوعات املسلمة هلا دور خطل يف احنراف شباب امل

تؤدي إىل التمرد على قيم الشريعة امسالمية، والفطرة النقية، والعادات والتقاليد االجتماعية 
 لفاضلة..ا
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 اال تصاد اإلسالمي
 

 حتول املؤسسات املالية إىل النظام اإلسالمي
 

حتول املؤسسات املالية إىل النظام اإلسالمي: املعو ات واحللول: دراسة فقهية تطبيقية/ 
بريدة، السعودية: جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات  -عبدهللا بن أمحد الرباك.

 ور ة )دكتوراه(. 509هـ،  1437اإلسالمية، 
 

 
 

ة شرعية خاصة لتصب  خاضعة يعين الباحث ابلتحول: تغيل حال مؤسسة مالية وفق معاجل
 ألحكام الشرع يف كل ما تبلله وتتبنا .

وتتم ل حدود دراسته يف املؤسسات أو الشركات املالية اليت حتولت من النظام الربوي إىل النظام 
 رف، وشركات التأمني، واملؤسسات القابضة.املايل امسالمي، وتشمل: املصا

 ة، هي:ودرس موضوعه من خالل ثالثة أبواب كبل 
 : أساليب وإجراءات التحوالت املالية.األول
: املعوقات اليت تقر يف طريق املؤسسات والشركات املالية أثناء حتوهلا إىل النظام املايل الثاين

 امسالمي. 
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جربة بع  املؤسسات والشركات املالية اليت خاضت جتربة : دراسة ميدانية حتليلية لتالثالث
 مي.التحول إىل النظام امسال

واهتم ببيان املخاريف والبدائل الفقهية للمعوقات اليت تقر يف طريق حتول املؤسسات والشركات 
املالية إىل النظام امسالمي، وحصرها، ووضع دراسة فقهية م اد املخاريف والبدائل الشرعية  

 ا.حلل ه
 وبنيَّ الفرق بني التحول واالندمايف، والتحول والتعديل، والتحول واالنقضاء.

 كما بنيَّ الفرق بني البدائل واملخاريف.
وركر أن املعوقات ختتلر ابختالف طبيعة وآلية العمل املراد القيام به، واهلدف املراد حتقيقه،  

 سية أو معنوية..فتكون داخلية أو خارجية، وإدارية أو شرعية أو مادية أو ح
 هـ يف السودان.   1405بدأ عام    وأن التحول الكلي لألنظمة يف الدولة لتطبيق املالية امسالمية

 هـ بطريقة )النوافل امسالمية(.  1400والتحول اجلزئي بدأ يف دول الغرب منل عام 
 وبنك مصر كان أول مصرف تقليدي أنشأ فروًعا تعمل وفق األحكام الشريعة امسالمية، 

 هـ.  1399ورلك عام 
نافسة يف جلب عمالء جدد وكان من أسباب هلا التحول: ا افظة على عمالء البنك، وامل

يفضلون العمل املصريف املتوافق مع أحكام الشريعة امسالمية، وارتفاع عائد االست مارات 
 املصرفية املتوافقة مع األحكام الشرعية، وتوسيع العمل املصريف..

واحدة، إىل أن املطلوب هو التحول الكلي إىل العملية امسالمية، وترك الراب مجلة  وأشار املؤلر  
وإال فهو مؤرن حبرب من هللا ورسوله، وأما ابقي األساليب فيمكن االلتجاء إليها اضطرارًا ال 

 ابتداء.
لية ثقتهم  كما نبَّه إىل أن طول فرتة التحول تفقد املتعاملني والعاملني يف املؤسسة أو الشركة املا

 يف مصداقية التحول.
 م املخاريف والبدائل.وبنيَّ القواعد الفقهية واألصولية اليت حتك

والدراسة امليدانية اليت قام هبا الباحث كانت لسبع مؤسسات وشركات مالية أعلنت حتوهلا، 
هي: بنك الكويت الدويل، بنك اممناء الصناعي يف األردن، بنك اجلزيرة يف السعودية، بنك 
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عادة التأمني ا دودة، رعية يف ماليزاي، األوىل للتأمني يف األردن، الشركة السودانية للتأمني وإ
 شركة املال العاملية للتجارة واملقاوالت يف الكويت.

وركر أن املعوقات فيها وأسلوب معاجلتها كانت متشاهبة إىل حد  كبل، وأن أبرز هل  املعوقات 
 كان ضعر التدريب والتأهيل..

إمتام عملية التحول والتغلب ومن أبرز احللول واملعاجلات: ا اوالت اجلادة واملتكررة من أجل 
 على العقبات، واالستعانة ابملتخصصني، والتدريب املستمر للمو فني... 

 

 
 الكمبيالة اإللكرتونية

 
دينة امل -الكمبيالة اإللكرتونية: دراسة أتصيلية مقارنة/ اعداد عبدالرمحن حممود بيبه.

 لماجستري(.ور ة )حبث مكمل ل 188هـ،  1435املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

 
 

 الكمبيالة أحد أنواع األوراق التجارية، م ل الشيك، والسند ألمر. 
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واألوراق التجارية سند مكتوب، يتضمن التزاًما بدفع مبلغ  دد بتاريخ معني، ويكون قاباًل 
 مقام النقود يف املعامالت.للتداول ابلطرق التجارية، ويقوم 

حدد  النظام، أيمر مبوجبه شخص يسمى ا ر ِّر أو والكمبيالة صك  رر وفق شكل معني 
)الساحب(، شخًصا آخر يسمى )املسحوب عليه(، أبن يدفع يف مكان  دد مبلغًا معينًا من 

مى )املستفيد( النقود، يف اتريخ معني أو قابل للتعيني، أو مبجر االطالع، ألمر شخص اثلث يس
 أو احلامل.

لكرتونيًّا، متفق عليه مسبًقا، وفًقا لشكل معني، تتضمن والكمبيالة املكرتونية صك معاجل إ
أمرًا من الساحب عن طريق مصرفه، إىل بنك املسحوب عليه، أبن يدفع مبلغًا معيًنا، يف اتريخ 

 معني، أو قابل للتعيني، أو مبجرد االطالع، ألمر املستفيد.
 درس الباحث موضوعه من خالل ثالثة فصول: وقد

 الت املكرتونية ووسائل الدفع املكرتوين. األول: مفهوم املعام
 ال اين: مفهوم الكمبيالة املكرتونية وخصائصها.

 ال الث: العمليات الواردة على الكمبيالة املكرتونية. 
التجار واألفراد، وأنا يف جوهرها  وأشار إىل أهية الكمبيالة املكرتونية يف احلياة العملية بني

الكمبيالة الورقية، وللا فإنا  خل حكم الكمبيالة الورقية يف الشريعة تعدُّ بدياًل رقميًّا عن 
 امسالمية. 

ومل تتفق اآلراء الفقهية يف ختريج الكمبيالة على رأي واحد، فقد ترج  يف ختر ها أنا عقد 
 قة. مركب من عدة عقود حبسب طبيعة العال

 لراج .فهي إما أن تكون مبعىن السفتجة، فتكون جائزة على القول ا
 وهكلا لو كانت مبعىن القرض، فهو جائز ابممجاع.

 أو حوالة، فهي جممع على جوازها أيًضا.
من الطرفني كالصرف، أو من طرف واحد   ولكن إرا كانت الكمبيالة فيما يشرتط فيه التقاب 

 كمبيالة. كالسَلم، فال بد من حترير ال
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وطبيعة الكمبيالة املكرتونية ختتلر عن الكمبيالة العادية، كون األوىل تعتمد كليًّا على الوسائل 
املكرتونية يف  ل انعدام املستندات الورقية، وذياب التالقي املادي لألطراف، على عكس 

 العادية. الكمبيالة 
ميكن القول خبضوعها لنظام األوراق  وقال: مع ذياب التنظيم القانوين للكمبيالة املكرتونية،

 التجارية العادية كقاعدة عامة، ورلك مبا يتوافق مع طبيعتها املكرتونية. 
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