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تم إعداد هذا التقرير وتصميمه وإخراجه بالتعاون بين:

 قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بشطر الطالبات 

وبرنامج هاجر التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام 
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ا الكلمات االفتتاحية:

كلمة المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام.1. 
كلمة فضيلة عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.2. 
كلمة فضيلة رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة.3. 
كلمة سعادة وكيلة رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة.4. 
كلمة سعادة المشرفة العامة على المعرض.	. 
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كلمة فضيلة المشرف على 
مشروع تعظيم البلد الحرام

الحمـــد للـــه الـــذي وفـــق العاِلَمـــات بالفقـــه فـــي الّديـــن بتبســـيط نتـــاج أبحاِثهـــّن العلميـــِة الُمتعّلقـــِة بالنـــوازل الفقهيـــة فـــي 
بيئـــة البلـــد األميـــن ، لبلـــوغ مراتـــب الّتحقيـــق فـــي طريـــق الُمّتقيـــن الذيـــن قـــال اللـــه – تعالـــى - فيهـــم : } .. َفَلـــْوَل َنَفـــَر ِمـــن 

ُهـــْم َيْحـــَذُروَن { يـــِن َوِلُينـــِذُروا َقْوَمُهـــْم ِإَذا َرَجُعـــوا ِإَلْيِهـــْم َلَعلَّ ُهـــوا ِفـــي الدِّ َيَتَفقَّ ْنُهـــْم َطاِئَفـــٌة لِّ ُكلِّ ِفْرَقـــٍة مِّ
هُه في الّدين.    والصالُة والّسالم على خليِل الرحمن معّلم الّديِن القائل : َمن ُيِرد الله بِه خيرًا ُيَفقِّ

َمَهـــا َوَلـــُه ُكلُّ َشـــْيٍء { إّل بشـــكر الفقهيـــات المّكيـــات  ـــِذي َحرَّ ـــِذِه اْلَبْلـــَدِة الَّ  ل أســـتطيع أّن أثّنـــي بالّشـــكر بعـــد شـــكر } َربَّ َهٰ
المبـــاركات اّلالتـــي اختـــْرَن بحـــوث الّنـــوازل الفقهيـــة فـــي البيئـــة المّكّيـــة والّنـــوازل الفقهيـــة فـــي مناســـك الحـــج والعمـــرة 
ـــّن  ـــًة ، فأنُت ـــّن نعمـــًة وبهج ـــُه وزادك ـــنَّ الّل ـــة ، وأقـــول لهـــّن : نّضَرُك ـــة الجمالّي ـــة البصري وتبســـيط عرضهـــا مـــن خـــالل الرؤي

للفقيهـــات ِقْبَلـــًة .
  وســـبحاَن الـــذي أعطاكـــنَّ َمَلكـــَة الســـتنباِط لتحقيـــق المنـــاط، الـــذي هـــو طريـــق الّثـــراء الفقهـــي – وإْن تباينـــت فروُعـــُه فقـــد 
توافقـــت أصوُلـــُه - ؛ فالســـتنباُط والجتهـــاد مـــا همـــا إّل ثمرتـــان بهمـــا يتحّقـــق للفقيـــه ُمـــراد الّشـــارع الحكيـــم مـــن الحكـــم 

الّشـــرعي للمكّلـــف الـــذي أحوجـــْت إليـــِه األحـــداث المّطـــردة والّنـــوازل المتجـــّددة . 
   إّن صـــالح أحـــكام الشـــريعِة لـــكل زمـــاٍن ومـــكاٍن وقـــدرِة فقهائِهـــا علـــى الّتوّصـــل إلـــى معرفـــة أحـــكام الّنوازل والمســـتجدات 
شـــرعًا منـــذ انقطـــاع الوحـــي َتْضَمُنـــُه مؤّسســـُة الجتهـــاد ذات األجريـــن للفقيـــه الّنوازلـــي المجتهـــد الُمصيب واألجـــر الواحد 
للفقيـــه الّنوازلـــي المجتهـــد الُمخطـــئ ؛ وإن لـــم يكـــن ُمنطلـــق هـــذه المؤسســـة ومنبتهـــا هـــي مكـــة بحكـــم أّن مجتمعهـــا 
مجتمـــٌع معرفـــيٌّ ، وأّنهـــا مثابـــة المســـلمين ومحـــّل اجتماعهـــم األكبـــر وقيـــام مدنّيتهـــم وحضارتهـــم ، وبحكم كثـــرة أحكامها 
وتعظيـــِم بيئتهـــا التـــي هـــي محمّيـــة رّبانيـــة باقيـــة لبقـــاء الّديـــن وبقـــاء العالـــم ، وبحكـــم ارتبـــاط الّركـــن الخامـــس ذي الّنـــوازل 
انيـــة  الكثيـــرة والّدائمـــة بهـــا ، فـــال أرى أنَّ ثمـــَة بيئـــة صالحـــة أحســـن مـــن مكـــة لتكـــون منطلقـــًا دائمـــًا لهـــذه المؤسســـة الربَّ

تســـتلهم منهـــا كافـــة الحواضـــر اإلســـالمية عمقهـــا وأصالتها. 
   إّن مـــن أعظـــم أغـــراض فقـــه النـــوازل فـــي البيئـــة المكّيـــة وأحـــكام الحـــج والعمـــرة اليـــوم تبييـــن الحكـــم فيمـــا اســـتجّد مـــن 
يـــِن  أحـــوال الّنـــاس المرتبـــط بديِنهـــم ، وتيســـير أحـــكام الّشـــريعة وفـــاًء لعهـــد اللـــه فـــي الّتيســـير } َوَماَجَعـــَل َعَلْيُكـــْم ِفـــي الدِّ
ـــَة َأِبيُكـــْم ِإْبَراِهيـــَم { وتحقيـــق منـــاط قاعـــدة البنـــاء قبـــل الُمدافعـــة وفـــاًء ألمـــر خليـــل الرحمـــن محمـــد صلـــى اللـــه  لَّ ِمـــْن َحـــَرٍج مِّ
عليـــه وســـلم فـــي تبييـــن الحـــقِّ بالّتيســـير والتســـديد والّتبشـــير ، وتبّنـــي الفقيـــه الّنوازلـــي األبحـــاث المعرفيـــة الّتخصصّية 
والتنظيمـــات الحديثـــة والمصالـــح المرســـلة ممـــا ل يخالـــف ول يتخالـــف مـــع القواعـــد واألصـــول تحت ســـقف علمـــيٍّ جامٍع 
ل انفـــراَد فيـــه لـــرأي فقيـــٍه دون حوكمـــٍة كمـــا هـــو الحـــال فـــي هـــذا المعـــرض فـــي نســـخِتِه الثانيـــة الـــذي تبّنـــاه – مشـــكورًا – 



	

قســـم الشـــريعة بكّليـــة الشـــريعة والّدراســـات اإلســـالمية تحـــت مظّلـــة جامعتنـــا األم فـــي أم القـــرى. 
لقـــد لحظنـــا – ونحـــن نتجـــّول بعقولنـــا قبـــل أجســـادنا بيـــن ردهـــات المعـــرض – فـــي مخرجـــات ومنتجـــات هـــذا المعـــرض 
ـــة الفقهيـــة، حتـــى غـــدت  شـــيئًا مـــن نفـــخ روِح المقاصـــد الشـــرعية فـــي علـــم أصـــول الفقـــه الُمؤّصـــل عليـــه حكـــم الّنازل
تلـــك اللوحـــات الفنّيـــة والرســـومات التقريبيـــة والمقتنيـــات الّتوضيحيـــة وكأّنهـــا تحكـــي تلـــك المقاصـــد الُعليـــا التـــي ذكرهـــا 
الجوينـــي والغزالـــي واســـتفاض فيهـــا الشـــاطبي فـــي موافقاتـــه، وأْشـــعَرتنا بالقـــّرب مـــن كالَم ابـــن تيميـــة والعـــّز ابـــن 

عبدالســـالم والقرافـــي وابـــن دقيـــق العيـــد وأضرابهـــم مطـــورًا فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين.
ـــنَّ طريقـــًا واضحـــًا وســـّنيُتنَّ ســـّنًة حَســـَنًة فمعـــرض النـــوازل الفقهيـــة -  ـــنَّ أن خّطيُت   وإّنـــي – وعشـــراٌت غيـــري – ألهّنئُك
فـــي جامعتنـــا الغـــّراء - ملـــٌف قـــد ُفتـــح مّرتيـــن ليبقـــى مفتوحـــًا – كمـــا وّجـــه بذلـــك معالـــي أ.د. عبداللـــه بافيـــل عنـــد قّصـــِه 
شـــريط الفتتـــاح للمعـــرض - ، وأرجـــو اللـــه تعالـــى أن ُيضيـــف صفحـــًة فاعلـــًة فـــي نقـــل الموضـــوع مـــن مرحلـــة الكتابـــات 
الّلوحّيـــة والّرســـومات الّتقريبيـــة مـــن خـــالل المعـــارض الّتقليدّيـــة إلـــى مرحلـــة المعارض التفاعليـــة بـــأدوات الّتقنية الحديثة 
والمتنّقلـــة ِلُيْعـــَرَض فـــي ردهـــات وباحـــات المســـجد الحـــرام وفـــروع الـــوزارات وحيُثمـــا ُوِجـــَد الحتيـــاج بمكـــة المكّرمـــة تحـــت 

مظلـــة جامعـــة أم القـــرى المباركـــة.
  شـــكرًا – مـــن القلـــب – لجامعتنـــا العريقـــة ولرّبانهـــا معالـــي األســـتاذ الدكتـــور عبداللـــه بـــن عمـــر بافيـــل، وشـــكرًا لفضيلـــة 
عميـــد كليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية د. رائـــد بـــن خلـــف العصيمـــي، وشـــكرًا لرئيـــس قســـم الشـــريعة د. خالـــد بـــن 
عيـــد الجريســـي، ولوكيلـــة القســـم د. إيمـــان بنـــت ســـالم قبـــوس، وشـــكرًا ألســـتاذ الفقـــه بكليـــة الشـــريعة أ.د. أفنـــان بنـــت 
محمـــد تلمســـاني، وشـــكرًا لُمنجـــزي وُمْخِرجـــي هـــذا المعـــرض المتظافريـــن مـــن مشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام وعلـــى 

رأســـهم قســـم هاجـــر الّنســـائي وإدارة البحـــوث وإدارة اإلنتـــاج اإلعالمـــي .

وصّلى الله وسّلم على نبينا محمد وآله

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

الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ل نبي بعده، أما بعد،،،
فـــإن  دور الجامعـــات وكلياتهـــا العلميـــة وأقســـامها األكاديميـــة ل ينحصـــر داخـــل أســـوارها ول قاعاتهـــا، وإنمـــا هي مشـــاعل 
مـــن نـــور تضـــيء للســـالكين طريقهـــم، وتضع للمجتمعات دليلهـــم القائم على العلـــوم والمعـــارف، واألخـــالق والمبادئ.

وإن ديننـــا وشـــريعتنا تحثنـــا علـــى طلـــب العلـــم وتحصيلـــه، ونشـــره وتســـهيله، ول زالـــت كليـــة الشـــريعة منـــذ تأسيســـها  
تتبنـــى األفـــكار الرائـــدة، والمبـــادرات النافعـــة التـــي تســـاهم فـــي نشـــر العلـــم وتبســـيطه، وتعميـــم نفعـــه وتيســـيره، كيف 
ل وهـــي كليـــة الوطـــن األولـــى، والمحضـــن األول الـــذي تخـــرج منـــه طـــالب الشـــريعة وطالباتـــه فـــي جميـــع المراحـــل 

الدراســـية ابتـــداء مـــن البكالوريـــوس ومـــرورا بالماجســـتير وانتهـــاء بالدكتـــوراه.
ـــة ومنســـوبيها علـــى نشـــر  ـــة؛ ليؤكـــد حـــرص الكلي ـــة فـــي نســـخته الثاني ـــوازل الفقهي ـــة لمعـــرض الن ويأتـــي تبنـــي الكلي
العلـــم الشـــرعي ل ســـيما فـــي قضايـــا األمـــة المعاصـــرة، وتلبيـــة تطلعـــات أبنائهـــا فـــي نشـــر العلـــم الشـــرعي بطريقـــة 
موجـــزة ومختصـــرة، ومشـــوقة ومؤصلـــة؛ لتـــؤدي دورهـــا فـــي خدمـــة العلـــم وأهلـــه تحقيقـــا لرســـالتها المتمثلة فـــي خدمة 
ـــة مـــع الجهـــات المختلفـــة، والتـــي  ـــاء الشـــراكات العلمي المجتمـــع مـــن خـــالل تأهيـــل الكـــوادر فـــي تخصـــص الفقـــه، وبن
تمثلـــت فـــي هـــذا المعـــرض بمشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام الـــذي يســـعى للرقـــي بالمجتمـــع المكـــي؛ ليكـــون مجتمعـــا 

معرفيـــا معظمـــا للديـــن ومتفقهـــا فـــي أحكامـــه وممتثـــال لهـــا .
والكليـــة إذ تقـــدم هـــذا التقريـــر الـــذي يوضـــح جهـــودا بذلـــت، ومنتجـــات معرفيـــة نشـــرت، فإنهـــا تشـــكر اللـــه علـــى فضلـــه 
وتوفيقـــه، وتشـــكر كل يـــد راعيـــة لهـــذا الملتقـــى العلمـــي البهـــي، فالشـــكر لمعالـــي مديـــر الجامعـــة أ.د. عبـــد اللـــه بـــن عمـــر 
بافيـــل الـــذى رعـــى المعـــرض وافتتحـــه، والشـــكر لمشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام وعلـــى رأســـه فضيلـــة المشـــرف العـــام 
علـــى المشـــروع د. طـــالل بـــن محمـــد أبـــو النـــور الـــذي كان شـــريكا فاعـــال وداعمـــا لمبـــادرة طالبـــات مرحلـــة الدكتـــوراه فـــي 
تخصـــص الفقـــه مـــن خـــالل تنفيـــذ المعـــرض وتصميمـــه، والشـــكر لفضيلـــة رئيـــس قســـم الشـــريعة د. خالـــد بـــن عيـــد 
الجريســـي ووكيلتـــه ســـعادة د.إيمـــان بنـــت ســـالم قبـــوس مـــن شـــجعا وحفـــزا ودعمـــا مبـــادرة طالبـــات القســـم ، والشـــكر 
لســـعادة أ.د أفنـــان بنـــت محمـــد تلمســـاني أســـتاذة مـــادة قضايـــا فقهية معاصـــرة وطالباتها النجيبات على هـــذه التظاهرة 

العلميـــة التـــي تميـــزت فـــي محتواهـــا، وأبهـــرت فـــي إخراجهـــا.
وأســـأل اللـــه أن نـــرى مزيـــدا مـــن التألـــق والتميـــز مـــن أعضاءنـــا وعضواتنـــا وطالبنـــا وطالباتنـــا لخدمـــة الديـــن والمجتمـــع، وآخر 

دعوانـــا أن الحمـــد للـــه رب العالميـــن والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبياء والمرســـلين

كتبه وحرره
د. رائد بن خلف العصيمي



7

كلمة فضيلة رئيس قسم الشريعة

الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ل نبي بعده، أما بعد،،،

ل نجـــد شـــيئا يوفـــي هـــذا الجمـــال ويعبـــر عنـــه حـــق التعبيـــر، ولذلـــك نكتفـــي بتدويـــن كلمـــة شـــكر لـــكل مـــن ســـاهم 

فيـــه ورعـــاه، بـــدءا بأســـتاذة المـــادة الفاضلـــة األســـتاذة الدكتـــورة/  أفنـــان بنـــت محمـــد تلمســـاني وطالباتهـــا المبدعـــات 

اللواتـــي أبهجـــن الحضـــور بجمـــال مـــا قمـــن بـــه وأحســـّن فـــي عرضـــه، ولقـــد ســـرنا وأســـعدنا هـــذا التألـــق للفقـــه 

وأهلـــه، حيـــث أظهـــروا حياتـــه للنـــاس، فالفقـــه حـــي يحتـــاج ألحيـــاء يظهرونـــه، ول ينبغـــي لفقيـــه أن يقبـــع بيـــن كتبـــه 

منعـــزل عـــن واقعـــه، فشـــكرا لكـــن ثـــم شـــكرا.

ـــا الفاضـــل  ـــر جامعتن ـــي مدي ـــذ وفـــي مقدمتهـــم معال ـــم أو تنفي ـــا أشـــكر كل مـــن ســـاهم فـــي هـــذا الجمـــال بدع كم

األســـتاذ الدكتـــور عبـــد اللـــه بـــن عمـــر بافيـــل علـــى رعايتـــه الكريمـــة لهـــذا المنشـــط العلمـــي الراقـــي، وفضيلـــة عميدنـــا 

ـــذ أول ســـنة يقـــام فيهـــا لمـــا كان  ـــذي رعـــى ودعـــم هـــذا المعـــرض من ـــن خلـــف العصيمـــي ال ـــد ب ـــور رائ ـــدع الدكت المب

وكيـــال لكليـــة الشـــريعة، كمـــا أشـــكر مشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام والمشـــرف العـــام عليـــه فضيلـــة الشـــيخ طـــالل بـــن 

محمـــد  أبـــو النـــور علـــى دعـــم إبـــداع الطالبـــات المكيـــات وإبـــراز جهودهـــن مـــن خـــالل المســـاهمة فـــي تحكيـــم عمـــل 

ـــي أن يرتفـــع دون أن أدون كلمـــة شـــكر مســـتحقة بحـــق  ـــن لبنان ـــة، ول يمك ـــم إبداعي ـــه فـــي تصامي ـــات وإخراج الطالب

ـــة لعضـــوات  ـــرة مبدع ـــكل فك ـــا ل ـــى تبنيه ـــوس عل ـــت ســـالم قب ـــورة إيمـــان بن ـــة قســـم الشـــريعة الدكت لســـعادة وكيل

ـــر الجـــزاء القســـم وطالباتـــه،، فأســـأل اللـــه أن يجزيهـــا عـــن القســـم ومنســـوباته خي

وختاما نشكر الله ونحمده على ما مّن به وتفضل ونصلي ونسلم على خيرته من خلقه 

الدكتور/ خالد بن عيد الجريسي
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كلمة سعادة وكيلة رئيس قسم الشريعة 

الحمد لله ذي الجود واإلحسان.. والصالة والسالم على النبي المصطفى العدنان.. وآله وصحبه أجمعين.. 

وبعد 

فإنـــي فـــي افتتاحيـــة هـــذا التقريـــر أتوجـــه بالثنـــاء علـــى رب العـــزة والجـــالل، علـــى مـــا مـــنَّ بـــه مـــن تيســـير هـــذا المعـــرض 

ـــُر بالتفانـــي  ـــاٍد بيضـــاء، ونفوســـا تزخ ـــا أي ـــة( لعامـــه الثانـــي، وأحمـــده ألن ســـّخر لن ـــوازل الفقهي ـــارك ) معـــرض الن المب

وطيـــب العطـــاء، ظلـــت تعمـــل بـــروح ســـامية،  وهمـــة عاليـــة، ليزهـــَو هـــذا المعـــرض بحلتـــه الجديـــدة.. ويبقـــى متألقـــا 

ببصماتـــه الفريـــدة.. 

ـــم شـــكرًا لمنســـوبات قســـمنا مـــن  ـــا العريقـــة وقســـمنا الحبيـــب، وشـــكرًا ث ـــة وكليتن ـــا المبارك ـــادة جامعتن فشـــكرًا لقي

ـــا ل  ـــة وأجمـــل صـــورة، كم ـــراج هـــذا المعـــرض فـــي أبهـــى حل ـــة فـــي إخ ـــى جهودهـــم المبارك ـــات عل عضـــوات وطالب

ننســـى أن نشـــكر مشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام الـــذي مـــا فتـــىء يتبنـــى المبـــادرات التـــي تســـاهم فـــي تعظيـــم مكـــة 

ومكانتهـــا فـــي القلـــوب،، 

ـــة، وأن يكلـــل هـــذا  ـــركات أصحـــاب الجهـــود الظاهـــرة والخفي ـــرات والب وختامـــا أســـأل المولـــى عـــز وجـــل أن يجـــزي بالخي

ـــا عديـــدة..  ـــه أعواًم ـــارك، وييّســـر إقامت ـــب والنفـــع المب ـــر الطّي المعـــرض بالنجـــاح والقبـــول واألث

والله ولي التوفيق...

د. إيمان بنت سالم صالح قبوس

لـــَك الحمـــــُد حـمـــــدًا نـسـتــلــــذُّ بــــه ذكـــــــرًا
لـــَك الحمـــــُد مــقــرونـــــًا بشـــكرَك دائـمــــــا

وإن كـــنــُت ال أحــصـــي ثـــنــــاًء وال شــــكـــــــرا  
لَك الحمُد في األولى لك الحمُد في األخرى
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كلمة المشرفة العامة على المعرض 

الحمد لله والصالة والسالم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن واله

أما بعد،،،

ـــى مقـــدار مـــا  ـــث شـــرفها بالرجـــوع إل ـــوم الشـــرعية تتفـــاوت مـــن حي ـــوم؛ ألن العل ـــم الفقـــه مـــن أشـــرف العل فـــإن عل

يســـتفاد منهـــا فـــي العمـــل مـــن جانـــب اإلنســـان ذلـــك أن المقصـــود بالشـــرع هـــو المكلـــف الـــذي اســـتخلف علـــى هـــذه 

األرض، وبالتالـــي ينبغـــي أن يكـــون الفقـــه المرتبـــط مباشـــرة بالمكلـــف هـــو المحـــور الـــذي تـــدور عليـــه العلـــوم األخـــرى. 

وأشـــرف العلـــوم علـــم الفقـــه؛ ألنـــه علـــم ازدوج فيـــه العقـــل والســـمع، واصطحـــب فيـــه الـــرأي والشـــرع، ولهـــذا فقـــد 

وفـــر اللـــه دواعـــي الخلـــق علـــى طلبـــه لشـــرفه وعظيـــم قـــدره، وكان العلمـــاء بـــه مـــن أرفـــع العلمـــاء مكانـــا وأجلهـــم شـــأنا 

وأكثرهـــم أتباعـــا وأعوانـــا.

وعلـــم الفقـــه أقـــرب العلـــوم الشـــرعية إلـــى حيـــاة المكلـــف، وعقـــل الفقيـــه مســـدد بالوحـــي ل يســـرح بـــه إل بقـــدر مـــا 

يســـمح بـــه النقـــل، فالفقـــه هـــو ثمـــرة جميـــع علـــوم الشـــرع فهـــو الثمـــرة الحاصلـــة بمعرفـــة أحـــكام اللـــه تعالـــى فـــي 

أفعـــال المكلفيـــن.

ولمـــا كان علـــم الفقـــه بهـــذه المنزلـــة كان لزامـــا علـــى أهلـــه بذلـــه وتبســـيطه وتقريبـــه للنـــاس بمـــا يتناســـب مـــع عصرهـــم 

وواقعهـــم، ل ســـيما فـــي وقائـــع زمانهـــم ومســـتجداته، لـــذا جـــاءت فكـــرة معـــرض النـــوازل الفقهيـــة كمســـاهمة 

مجتمعيـــة مـــن منســـوبات قســـم الشـــريعة تعنـــى بنشـــر المعـــارف العلميـــة فـــي مجـــال النـــوازل الفقهيـــة، فـــي 

ـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية،  ـــة كلي ـــات الثري ـــة والملتقي ـــادرات العلمي ـــة عريقـــة عرفـــت بتبنيهـــا للمب ظـــل كلي

وبتعـــاون مثمـــر مـــع مشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام، ذلـــك الصـــرح الـــذي تبنـــى منـــذ إنشـــائه هدفـــا اســـتراتيجيا يســـعى 

لغـــرس قيـــم التعظيـــم فـــي المجتمـــع المكـــي والوافديـــن إليـــه، فكانـــت هـــذه الشـــراكة المباركـــة والتـــي أثمـــرت هـــذا 

المعـــرض الرائـــد فـــي موضوعـــه وطريقـــة طرحـــه.

وإذا نقـــدم للقـــارئ الكريـــم هـــذا التقريـــر عـــن معـــرض النـــوازل الفقهيـــة الثانـــي حاويـــا أهدافـــه وآليـــات تنفيـــذه ونوازلـــه 

ـــر  ـــي مدي ـــا فـــي إنجاحـــه، وعلـــى رأســـهم معال ـــه نشـــكر كل مـــن ســـاهم معن ـــة والمســـاهمين في ـــه المعرفي ومنتجات

ـــارك لهـــذا  ـــد مب ـــه كقائ ـــذ تعيين ـــذي لزال يحتفـــي من ـــل ال ـــن عمـــر بافي ـــه ب ـــد الل ـــور عب جامعـــة أم القـــرى األســـتاذ الدكت

الصـــرح العلمـــي الكبيـــر بـــكل مبـــادرة علميـــة ثريـــة مـــن خـــالل دعمـــه ومتابعتـــه وتشـــجيعه، فنشـــكر لـــه حســـن إدارتـــه 

وعظيـــم مســـاندته. 

ـــذي رعـــى  ـــن خلـــف العصيمـــي ال ـــد ب ـــور رائ ـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية الدكت ـــد كلي ـــة عمي كمـــا نشـــكر فضيل
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      أ.د. أفنان بنت محمد عبد المجيد تلمساني
أستاذ الفقه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

ووكيلة مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بعمادة البحث العلمي
ومديرة قسم البحث العلمي ببرنامج هاجر التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام

المعـــرض منـــذ أن كان بـــذرة فـــي غرســـه - فـــي نســـخته األولـــى- ولزال ملهمـــا لمنســـوبي كليتـــه ببـــذل المزيـــد مـــن 

الجهـــد واإلبـــداع فـــي نشـــر العلـــم الشـــرعي قائمـــا علـــى ذلـــك كلـــه بدعمـــه ومتابعتـــه.  

كمـــا نشـــكر فضيلـــة المشـــرف العـــام علـــى مشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام الدكتـــور طـــالل بـــن محمـــد أبـــو النـــور الـــذي 

أكرمنـــا بتبنـــي المعـــرض والمســـاهمة فـــي دعمـــه مـــن خـــالل كادر المشـــروع العلمـــي والفنـــي، ليكـــون صـــورة مـــن 

صـــور تعظيـــم هـــذه البقعـــة المباركـــة واألرض المقدســـة.

ـــة قســـم الشـــريعة  ـــد الجريســـي ووكيل ـــن عي ـــد ب ـــور خال ـــة الدكت ول ننســـى أن نشـــكر رئيـــس قســـم الشـــريعة فضيل

ـــا فـــي تخصـــص  ـــات الدراســـات العلي ـــى تحفيزهـــم ألخواتهـــم طالب ـــت ســـالم قبـــوس عل ـــورة إيمـــان بن ســـعادة الدكت

ـــه. الفقـــه وعنايتهـــم بالمعـــرض وأدق تفاصيل

ولعـــل أكثـــر مـــن يتعيـــن علينـــا شـــكرهم المشـــاركات فـــي معـــرض النـــوازل الفقهيـــة مـــن الباحثـــات مـــن عضـــوات هيئـــة 

التدريـــس وطالبـــات الدراســـات العليـــا فـــي مرحلتـــي الماجســـتير والدكتـــوراه والذيـــن كان لهـــم الـــدور األكبـــر فـــي إنجـــاح 

المعـــرض مـــن خـــالل المحتـــوى العلمـــي الـــذي قدمـــوه والنـــوازل الفقهيـــة التـــي أثـــروا بهـــا المعـــرض.

ـــان  ـــن شـــاركوا فـــي لج ـــس بقســـم الشـــريعة الذي ـــة التدري ـــي مـــن عضـــوات هيئ ـــي وزميالت ول أنســـى شـــكر أخوات

المعـــرض المختلفـــة وكان لهـــم الـــدور األبـــرز فـــي تنظيمـــه وحســـن إخراجـــه، وبناتنـــا الموهوبـــات الالتـــي أظهـــرن 

ـــن  ـــن المعـــرض والقائمي ـــال ع ـــا جمي ـــى أعطـــوا إنطباع ـــه حت ـــزواره ومرتادي ـــا فـــي شـــرح أركان المعـــرض ل حماســـا قوي

ـــه. علي

وفـــي الختـــام أشـــكر اللـــه وأحمـــده علـــى مـــا مـــن بـــه وتفضـــل وأســـأله أن يتقبـــل هـــذا العمـــل وســـائر أعمالنـــا خالصـــة 

لوجهـــه ومبتغـــى فيهـــا فضلـــه، وأن يبـــارك فيهـــا وينفـــع، وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد للـــه رب العلميـــن والصـــالة والســـالم 

علـــى أشـــرف األنبيـــاء والمرســـلين نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه أجمعيـــن.
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أسماء المشاركات في معرض النوازل الفقهية الثاني والفعاليات 
المصاحبة له.

قائمة أسماء المشاركات بأركان في معرض النوازل الفقهية الثاني 	 

السمالرقم

الدكتورة: أميرة بنت علي الصاعدي 1

الدكتورة:  إيمان بنت سالم صالح قبوس 2

الدكتورة:  نادية بنت هاشم اللحياني 3

األستاذة : أسماء بنت صالح عبد العزيز العامر 4

األستاذة :  جميلة بنت عادل سعد فته 	

األستاذة: حسنة بنت سعيد القرني 6

األستاذة: حنيفة بنت موسى غنبو 7

األستاذة: خلود بنت عبد الرحمن عينوسة8

األستاذة: رحيال بنت محمد حسين 9

األستاذة: ريام بنت عبدالحي نذير نذير10

األستاذة: سعيدة بنت خليل الرحمن أختر11

األستاذة: شذا بنت محمد الخزيم12

األستاذة : فاطمة بنت رشاد الجاوي13

األستاذة: فاطمة بنت عبد الله علي العمري14

األستاذة: فاطمة بنت يوسف عيسى أبو سعدة	1

األستاذة: منال بنت خرصان حسن يعال16

األستاذة: منيرة بنت سالمة سليمان الهلولي العطوي17

األستاذة: نوال بنت الدرزي جدعان المطيري18
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قائمة المحتويات

الصفحةالمحتوى
القسم األول: معرض النوازل الفقهية الثاني ويتضمن:

الفصل األول: نبذة عن معرض النوازل الفقهية الثاني:

أوًل: نبذة عن المعرض وفكرته وأركانه.

1	 - 13

	1 ثانيا ً: الهدف من المعرض.

	1 - 17ثالثًا: مراحل العمل في معرض النوازل الفقهية الثاني والفعاليات المصاحبة له.

17 - 	2رابعا: فعاليات مصاحبة لمعرض النوازل الفقهية ) الندوة العلمية(.

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

73 - 26

74ثانيًا: الدليل المختصر المصور لتقريب بعض الفتاوى.

74ثالثًا: القائمة القرائية لمعرض النوازل الفقهية الثاني.

	7رابعًا: كتيب التطبيقات الذكية فيما يخص الحج والعمرة.

76القسم الثاني: صور المعرض وانطباعات الزائرين:

الفصل األول: صور افتتاح معالي مدير الجامعة بحضور عميد كلية الشريعة، وفضيلة 
76المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام.

77 - 79الفصل الثاني: صور وأركان معرض النوازل الفقهية.

80 - 83الفصل الثالث: قالوا عن المعرض.

84 - 	8نتائج استبانة تقييم المعرض والفعاليات المصاحبة له.
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القسم األول

الفصل األول: نبذة عن معرض النوازل الفقهية الثاني وفكرته وأركانه: 

أوًل: نبذة عن المعرض وفكرته وأركانه:

ممــا ل شــك فيــه أن تســهيل العلــوم وتنزيلهــا للواقــع وتقريبهــا لألذهــان بصــورة مشــوقة مواكبــة 

للعصــر؛ مــن أهــم متطلبــات الحضــارة والرقــي والزدهــار باألمــة علمــا وعمــال، فكيــف إذا كانــت هــذه 

العلوم متعلقة بالشريعة اإلسالمية التي هي قوام حياة المرء وبها صالح دينه ودنياه وأخراه.

انطالقــا مــن ذلــك فقــد أقامــت جامعــة أم القــرى ممثلــة  بقســم الشــريعة فــي كليــة الشــريعة 

والدراســات اإلســالمية بالتعــاون مــع برنامــج هاجــر بمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام معرضــًا للنــوازل 

الفقهية للعام الثاني على التوالي .

واكتســى المعــرض فــي عامــه الثانــي حلــًة جديــدًة،  وإطاللــة فريــدة، ممــا جعله يســتقطب عــددا كبيرا 

مــن الــزوار والزائــرات علــى مــدار أربعــة أيــام، مــن الرابــع وحتــى الســابع مــن رجــب عــام 1440 للهجــرة 

النبويــة، وقــد تــم افتتــاح المعــرض مــن قبــل مديــر الجامعــة معالي األســتاذ الدكتــور/ عبد اللــه بن عمر 

بافيــل وذلــك فــي يــوم اإلثنيــن أول أيــام المعــرض، يرافقــه فضيلــة المشــرف العــام علــى مشــروع 

تعظيــم البلــد الحــرام الدكتــور طــالل بــن محمــد أبــو النــور، وفضيلــة عميــد كليــة الشــريعة والدراســات 

اإلســالمية الدكتــور رائــد بــن خلــف العصيمــي، وجمــع غفيــر من أعضــاء هيئة التدريــس وطالب جامعة 

أم القرى. 

وقــد حــوى المعــرض عــددا مــن النــوازل الفقهيــة فــي أبــواب مختلفــة مــن الفقــه تناولهــا بالدراســة 

والبحــث بعــض عضــوات هيئــة التدريــس فــي التخصصــات الشــرعية، ومجموعــة مــن طالبــات مرحلــة 

الدكتــوراه فــي تخصــص الفقــه، وقــد تناولــن فــي دراســتهّن مجموعــة مــن النــوازل التي تشــتد الحاجة 

لمعرفــة حكمهــا الشــرعي لكثــرة تفشــيها وانتشــارها، خاصــة تلــك التــي تتعلــق بنــوازل اســتجدت فــي 

الحــرم المكــي، أو اســتجدت فــي منســكي الحــج والعمــرة. كمــا كان من ضمن فعاليــات المعرض ندوة 

النوازل الفقهية، والتي عقدت جلساتها على مدى يومين.
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أما عن منتجات المعرض المعرفية فقد تمثلت في التالي:

ـــة مـــن خـــالل: تصّورهـــا 	  ـــة، تضمنـــت: ملخصـــًا للنازل ـــة فقهي تصاميـــم إنفوجرافيـــك لعـــدد 	2 نازل

والتعريـــف بمفرداتهـــا، تكييفهـــا الفقهـــي، تنزيـــل الحكـــم الشـــرعي عليهـــا، ترجيـــح الباحثـــة فـــي 

المسألة، وقد تمثلت عناوين النوازل في الموضوعات التالية:

الستحسان األصولي وأثره في نازلة التصريح بالحج. . 1

حج المرأة بدون محرم عبر وسائل المواصالت الحديثة )الطائرة أنموذجا(. . 2

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

البناء بسفوح جبال منى، والصالة في ساحات الحرم.. 4

ــا صفـــوف . 	 ــرام إذا اتصلـــت إليهـ ــجد الحـ ــن المسـ ــة مـ ــادق والمحـــالت القريبـ الصـــالة فـــي الفنـ

المصلين.

القتـــداء بإمـــام المســـجد الحـــرام فـــي الفنـــادق غيـــر المطلـــة علـــى المســـجد الحـــرام عبـــر مكبـــرات . 6

الصوت.

القتـــداء بإمـــام المســـجد الحـــرام فـــي الفنـــادق المطلـــة علـــى المســـجد الحـــرام بالرؤيـــة والســـماع . 7

دون تحقق اتصال الصفوف.

القتداء بإمام المسجد الحرام خلف المذياع أو التلفاز.. 8

ارتقاء المحرمة للصفا والمروة. . 9

دخول المسعى في حدود المسجد الحرام. . 10

توسعة بناء المسعى. . 11

الطواف والسعي في نسكي العمرة والحج على العربة الكهربائية لغير العاجز. . 12

الرقية الشرعية في ظل المستجدات المعاصرة والستشفاء بزمزم.. 13

التجارة اإللكترونية. . 14

بطاقات التخفيض. . 	1

القمار في األلعاب اإللكترونية. . 16

هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي. . 17

الفحص الطبي قبل الزواج. . 18

عقد الزواج عبر وسائل التصال الحديثة. . 19

جراحة السمنة )جراحات المعدة أنموذجا(. . 20

وسائل إخفاء التجاعيد بغير جراحة. . 21
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نقل األعضاء وزراعتها. . 22

التذكية بوسائل الذبح الحديثة. . 23

الملونات الغذائية ) صبغة القرمز أنموذجا (.. 24

عنايـــة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم بحقـــوق المـــرأة مـــن خـــالل خطبـــة الـــوداع )دراســـة فقهيـــة . 	2

واقعية(.

ويالحـــظ أن النـــوازل المتعلقـــة بالمســـجد الحـــرام ومنســـكي الحـــج والعمـــرة بلغـــت 13 نازلـــة. كمـــا بلغـــت 

ـــواب مختلفـــة، شـــملت: المعامـــالت، واألحـــوال  ـــة فـــي أب ـــواب الفقـــه 12 نازل ـــوازل فـــي  ســـائر أب الن

الشخصية ،والنوازل الطبية، واألطعمة. 

ثانيا ً: الهدف من المعرض.

تحفيز البيئة البحثية في جامعة أم القرى بشطر الطالبات . . 1
مواكبة البحث العلمي في الجامعة لحتياجات الواقع وتقديم المعالجات الشرعية له.. 2
إظهـــار إســـهام الجامعـــة - مـــن خـــالل تخصصاتهـــا األكاديميـــة- الفاعـــل فـــي خدمـــة المجتمـــع بنشـــر . 3

الوعـــي فـــي مجتمـــع مكـــة المكرمـــة الجامعـــي، بالمعرفـــة الشـــرعية بأحـــكام النـــوازل الفقهيـــة 
المتعلقة بمكة المكرمة وبيتها العتيق وعبادتي الحج والعمرة. 

رفع مستوى تعظيم البلد الحرام لدى المنتسبين للجامعة. . 4
اإلسهام في الرتقاء بمجتمع مكة المكرمة ليكون مجتمعًا معرفيًا .. 	

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

اســـتغرق العمـــل فـــي إعـــداد المـــادة العلميـــة الخاصـــة بمعـــرض النـــوازل الفقهيـــة الثانـــي ومنتجاتـــه 	 
ـــن عضـــوة  ـــا بي ـــة، م ـــي عشـــرة باحث ـــك ثمان ـــث شـــارك فـــي ذل ـــة أشـــهر، حي ـــة أربع ـــة قراب المعرفي
هيئـــة تدريـــس وباحثـــة فـــي مرحلـــة الدكتـــوراه، خاصـــة طالبـــات مـــادة قضايـــا فقهيـــة معاصـــرة، 

التي ُتدرس لطالبات مرحلة الدكتوراه في قسم الشريعة.

ـــا 	  ـــي ســـيقدمن عنه ـــة الت ـــوازل الفقهي ـــن الن ـــات المشـــاركات فـــي المعـــرض عناوي ـــارت الباحث اخت
دراســـة تســـتقصي أقـــوال العلمـــاء المعاصريـــن فيهـــا والهيئـــات العلميـــة والمجامـــع الفقهيـــة 
ـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، والمجمـــع الفقهـــي اإلســـالمي  المعروفـــة، كهيئـــة كب
التابـــع لرابطـــة العالـــم اإلســـالمي، ومجمـــع الفقـــه اإلســـالمي التابـــع لمنظمـــة المؤتمـــر 
اإلســـالمي، واألبحـــاث العلميـــة المقدمـــة مـــن أهـــل الختصـــاص، والتـــي أجيـــزت مـــن لجـــان 
تحكيميـــة، ســـواء كانـــت رســـائل ماجســـتير، أو دكتـــوراه، أو أبحـــاث قدمـــت فـــي مؤتمـــرات علميـــة، 

أو نشرت في مجالت علمية محكمة.  
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ـــوازل 	  ـــة المشـــكلة لمعـــرض الن ـــة العلمي ـــى اللجن ـــارة عل ـــة المخت ـــوازل الفقهي ـــن الن عرضـــت عناوي
الفقهيـــة، والتـــي تكونـــت مـــن: فضيلـــة المشـــرف العـــام علـــى مشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام 
وعضـــو هيئـــة التدريـــس بكليـــة الدعـــوة وأصـــول الديـــن بجامعـــة أم القـــرى ســـابقا: الشـــيخ الدكتـــور 
ـــد  ـــم البل ـــة رئيـــس قســـم البحـــث العلمـــي بمشـــروع تعظي ـــور، وفضيل ـــو الن ـــن محمـــد أب طـــالل ب
الحـــرام وعضـــو هيئـــة التدريـــس بكليـــة الدراســـات القضائيـــة واألنظمـــة: الدكتـــور ســـتر بـــن ثـــواب 
الجعيـــد، وســـعادة األســـتاذة الدكتـــورة: أفنـــان بنـــت محمـــد تلمســـاني رئيســـة قســـم البحـــوث 
ببرنامـــج هاجـــر التابـــع لمشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام وعضـــو هيئـــة التدريـــس بكليـــة الشـــريعة 

والدراسات اإلسالمية.

ـــا أو أوراق عمـــل 	  ـــي قدمـــن أبحاث ـــات الالت ـــة مـــن الباحث ـــن المقترح ـــى العناوي تمـــت الموافقـــة عل
فـــي النازلـــة، كمـــا طلـــب منهـــن تقديـــم تقريـــر موجـــز عـــن النازلـــة بالضافـــة إلـــى البحـــث يتضمـــن 
تصويرهـــا وتوضيـــح مصطلحاتهـــا، تكييفهـــا، وتنزيلهـــا الفقهـــي، ثـــم ترجيـــح الباحثـــة، ليكـــون هـــذا 

الملخص مادة المعرض العلمية في التصاميم التي ستعرض في المعرض.

تـــم تحكيـــم األبحـــاث وملخصاتهـــا مـــن لجنـــة المعـــرض العلميـــة، كمـــا تـــم الرجـــوع إلـــى أهـــل الخبـــرة 	 
والختصـــاص فـــي بعـــض النـــوازل الفقهيـــة، خاصـــة تلـــك التـــي ترتبـــط بنـــوازل التجميـــل مـــن خـــالل 
ـــى مـــا كتـــب  ـــًا ودقيقـــًا إضافـــة إل الســـتبانات والمقابـــالت الشـــخصية؛ لتصورهـــا تصـــورًا صحيح
ـــه فـــي أبحاثهـــن،  ـــات فـــي كل مـــا أوردن ـــة، ومناقشـــة الباحث ـــة والطبي عنهـــا فـــي المراجـــع الفقهي

وأخذ موافقتهن على التعديالت التي أجريت على الملخصات لحقا.

كمـــا قامـــت الباحثـــات بإعـــداد دليـــل مصـــور مختصـــر عـــن بعـــض النـــوازل الفقهيـــة المعاصـــرة بلغـــت 	 
قرابة 180 نازلة فقهية، قسمت على النحو التالي:

-      نوازل الحج والعمرة والبيئة المكية: 4	 نازلة.
-      نوازل متفرقة في أبواب الفقه المختلفة وكانت على النحو التالي:

o      نوازل الطهارة: 9 نوازل.

o      نوازل الصالة: 18 نازلة.
o      نوازل الزكاة: 7 نوازل.

o      نوازل الصيام: 12 نازلة.
o      نوازل المعامالت: 21 نازلة.

o      نوازل األحوال الشخصية: 4 نوازل.
o      نوازل طبية: 22 نازلة.

o      نوازل التذكية والذبائح واألطعمة: 12 نازلة.
o      نوازل الجنايات: 	1 نازلة.
o      نوازل متفرقة: 	 نوازل.
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ــان  ــوره: أفنـ ــتاذة الدكتـ ــعادُة األسـ ــد ،وسـ ــتر الجعيـ ــور: سـ ــُة الدكتـ ــه فضيلـ ــَل ودققـ ــع الدليـ ــد راجـ وقـ
تلمساني.

قدمـــت الباحثـــة جميلـــة فّتـــه كتيـــَب رصـــد التطبيقـــات الذكيـــة فـــي خدمـــة الحـــج والعمـــرة، حيـــث بلـــغ 	 
عـــدد التطبيقـــات 37 تطبيقـــا، تعرضـــت فيـــه ألبـــرز الخدمـــات التـــي تقدمهـــا هـــذه التطبيقـــات 

لقاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين. 
قدمـــت الباحثـــة ريـــام نذيـــر قائمـــة قرائيـــة بالكتـــب واألبحـــاث التـــي اهتمـــت بدراســـة النـــوازل 	 

الفقهية والتي بلغت مئة مرجع، وقد أرفقت روابط هذه المراجع على الشبكة العنكبوتيه.
أشـــرف علـــى جميـــع منتجـــات المعـــرض المعرفيـــة ســـعادة األســـتاذة الدكتـــورة أفنـــان بنـــت محمـــد 	 

تلمساني أستاذ الفقه بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. 

رابعا: فعاليات مصاحبة لمعرض النوازل الفقهية ) الندوة العلمية – النواتج المعرفية (:

صاحـــب إقامـــة معـــرض النـــوازل الفقهيـــة الثانـــي نـــدوٌة علميـــة تحـــت عنـــوان: ))النـــوازل الفقهيـــة((  
افتتحتهـــا ســـعادة وكليـــة الجامعـــة لشـــؤون الطالبـــات الدكتـــورة: ســـارة بنـــت عمـــر الخولـــي، وذلـــك 
يومـــي الثنيـــن والثالثـــاء الموافـــق 4-	/1440/7هــــ  فـــي قاعـــة الجوهـــرة بجامعـــة أم القـــرى شـــطر 
الطالبـــات فـــي الزاهـــر فـــي تمـــام الســـاعة التاســـعة صباحـــا، وبعـــد أن افتتحـــت ســـعادة الدكتـــورة ســـارة 
الخولـــي النـــدوة بكلمـــة شـــكرت فيهـــا كليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية ومشـــروع تعظيـــم البلـــد 
الحـــرام علـــى جهودهـــم فـــي خدمـــة العلـــم الشـــرعي وتبســـيط نوازلـــه، تلتهـــا كلمـــة لســـعادة األســـتاذة 
الدكتـــورة نـــورة بنـــت مســـلم المحمـــادي وكيلـــة كليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية شـــكرت فيهـــا 
معالـــي مديـــر الجامعـــة علـــى افتتاحـــه للمعـــرض ودعمـــه للبحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة، واحتفـــاء الكلية 

بالتفكير اإلبداعي والمبتكر في إبراز األحكام الشرعية مع المحافظة على الثوابت.
ثـــم قدمـــت المشـــرفة علـــى المعـــرض ســـعادة األســـتاذة الدكتـــورة أفنـــان تلمســـاني كلمـــة تعرضـــت 
ــان المعـــرض  ــات ولجـ ــا الباحثـ ــود التـــي بذلتهـ ــوازل المعـــرض والجهـ ــل العمـــل علـــى نـ ــا لمراحـ فيهـ
المختلفـــة، حتـــى خـــرج هـــذا المعـــرض بهـــذه الصـــورة المشـــوقة، وشـــكرت إدارة الجامعـــة والكليـــة 
والقســـم علـــى دعـــم الطالبـــات وتبنـــي إبداعهـــّن، وشـــكرت برنامـــج هاجـــر بمشـــروع تعظيـــم البلـــد 
ـــاء مـــع الجامعـــة فـــي هـــذا المعـــرض العلمـــي، كمـــا شـــكرت عمـــادة البحـــث  ـــه البّن ـــى تعاون الحـــرام عل
العلمـــي ممثلـــة بوكالـــة العمـــادة للتطـــوع البحثـــي وبحـــوث التطـــوع علـــى تعاونهـــا البنـــاء مـــع المعـــرض 
مـــن خـــالل احتســـاب الســـاعات التطوعيـــة التـــي بلغـــت 880 ســـاعة تطوعيـــة مـــن خـــالل 		1 متطوعـــة 
ســـاهمن فـــي مـــادة المعـــرض العلميـــة مـــن خـــالل اإلعـــداد لمـــواد المعـــرض العلميـــة والمعرفيـــة 

وشرح أركان النوازل للزوار. 

ثم قدمت األستاذة ريام نذير كلمة الباحثات المشاركات في المعرض.
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المسمى العلمياسم الباحثةعنوان الورقةم

1
 عناية النبي صلى الله عليه وسلم

 بتكريم المرأة وحقوقها من خالل
خطبة الوداع

 األستاذ المشارك بمعهد اللغةد. أميرة بنت علي الصاعدي
العربية للناطقين بغيرها

 الستحسان األصولي وأثره في2
نازلة التصريح بالحج.

 د. إيمان بنت سالم صالح
األستاذ المساعد بقسم الشريعةقبوس

3
 حج المرأة بدون محرم بوسائل
 المواصالت الحديثة ) الطائرة

أنموذجا(.

 سعيدة بنت أختر محمد خليل
الرحمن

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

 الباحثة في مرحلةمنال بنت خرصان حسن يعالتوسعة أحواض الجمرات.4

	
 إحرام القادم إلى مكة من طريق جدة

 وأقوال المعاصرين في اعتبارها
ميقاتا.

رحيال بنت محمد حسين

 الباحثة بمرحلة الدكتوراه في
 تخصص الفقه بقسم الشريعة

 بكلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية.

 منيرة سالمة سليمان الهلوليالبناء بسفوح منى.6
العطوي

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

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

الجلسة الثانية: نوازل في المسجد الحرام 11,15 - 12,15	 

المسمى العلمياسم الباحثةعنوان الورقةم

 نوازل القتداء باإلمام في المسجد1
 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمأسماء بنت صالح عبد العزيز العامرالحرام

الشريعة

 دخول المسعى في حدود المسجد2
 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمفاطمة بنت عبد الله علي العمريالحرام.

الشريعة

 الطواف والسعي على العربة3
 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمجميلة بنت عادل سعد فتهالكهربائية لغير العاجز.

الشريعة

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمفاطمة بنت عبد الله علي العمريارتقاء المحرمة للصفا والمروة4
الشريعة

	
 الرقية الشرعية في ظل

 المستجدات المعاصرة
والستشفاء بزمزم.

 فاطمة بنت يوسف عيسى أبو
سعدة

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

ـــن فـــي خمـــس جلســـات، ُقدمـــت  ـــى مـــدى يومي ـــي عقـــدت عل ـــدوة الت ـــاح جلســـات الن ـــك افتت ـــال ذل ت

فيها عشرون ورقة بحثية في نوازل متفرقة، كانت وفق الجدول التالي: 
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اليوم الثاني: الجلسة الثالثة: نوازل في المعامالت 9,30 - 10,30	 

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

المسمى العلمياسم الباحثة عنوان الورقةم

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمريام بنت عبدالحي نذير نذيرالتجارة اإللكترونية.1
الشريعة

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمجميلة بنت عادل سعد فتهبطاقات التخفيض.2
الشريعة

األستاذ المساعد بقسم الشريعةد. نادية بنت بنت هاشم اللحيانيالقمار في األلعاب اإللكترونية.3

 هدايا الشركات العاملة في4
 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسممنال بنت خرصان حسن يعالالمجال الطبي

الشريعة

المسمى العلمياسم الباحثةعنوان الورقةم

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمحنيفة بنت موسى غنبوالفحص الطبي قبل الزواج1
الشريعة

 عقد الزواج عبر وسائل التصال2
الحديثة

 سعيدة بنت أختر محمد خليل
الرحمن

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

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

المسمى العلمياسم الباحثةعنوان الورقةم

 جراحة السمنة ) جراحات المعدة1
أنموذجا(.

 فاطمة بنت يوسف عيسى أبو
سعدة

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسم
الشريعة

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمنوال بنت الدرزي جدعان المطيرينقل األعضاء وزراعتها.2
الشريعة

 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمرحيال بنت محمد حسينالتذكية بالطرق الحديثة.3
الشريعة

 الملونات المضافة لألغذية ) صبغة4
 الباحثة في مرحلة الدكتوراه قسمفاطمة بنت رشاد الجاويالقرمز أنموذجا (.

الشريعة
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وقـــد اختتمـــت جلســـات المؤتمـــر ببيـــان ختامـــي ألقتـــه نيابـــة عـــن المشـــاركات فـــي النـــدوة ســـعادة 

األستاذة جميلة فته المحاضرة بجامعة الطائف، وقد كان مما ورد فيه:

ــذه  ــماِعكم هـ ــى أسـ ــي علـ ني أن ُألقـ ــرُّ ــات ، يسـ ــات الَجْلسـ ــاِركات ورئيسـ ــن المشـ ــًة عـ      )) نيابـ

التوصيـــات لنـــدوة النـــوازل الفقهيـــة الثانيـــة ، المنعقـــدة بقاعـــة الجوهـــرة بجامعـــة أم القـــرى ، فـــي 

يومي اإلثنين والثالثاء ، 4-	/1440/7هـ من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الواحدة ظهًرا .  

ــات  ــوث باآليـ ــى المبعـ ــالم علـ ــالة والسـ ــات ، والصـ ــم الصالحـ ــه تتـ ــذي بنعمتـ ــه الـ ــد للـ      الحمـ

البّينات .. وبعد ..

     فبرعايـــة كريمـــة مـــن معالـــي مديـــر جامعـــة أم القـــرى األســـتاذ الدكتـــور / عبـــد اللـــه بـــن عمـــر 

بافيـــل ، وبموافقـــة منـــه ، نظمـــت كليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية ممثلـــة بقســـم الشـــريعة 

وبالتعـــاون مـــع برنامـــج هاجـــر النســـائي بمشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام نـــدوة النـــوازل الفقهيـــة 

الثانيـــة ، يومـــي اإلثنيـــن والثالثـــاء مـــن شـــهر رجـــب مـــن عـــام ألـــف وأربعمائـــة وأربعيـــن مـــن الهجـــرة 

النبوية .

َم لهـــا مـــا يزيـــد علـــى خمســـٍة وعشـــرين       وحظيـــت النـــدوة باهتمـــام الباحثـــات والدكتـــورات، فُقـــدِّ

ـــرم  ـــوازل الح ـــوازل المناســـك، ون ـــت شـــيًئا مـــن ن ـــة، تناول ـــدت لهـــا خمـــس جلســـات علمي ـــا، وُعِق بحًث

المكـــي، ونـــوازل المعامـــالت، وتطرقـــت لبعـــض مـــن النـــوازل فـــي األحـــوال الشـــخصية، وتناولـــت 

آخر جلساتها جانًبا من النوازل الطبية والنوازل في األطعمة.

ـــرة عـــن جمـــال الفقـــه وحيويتـــه ومعاصرتـــه ، والمناقشـــات       وقـــد حفلـــت الجلســـات بالبحـــوث المعبِّ

والمداخالت ذات الفائدة التي أثرت النقاش .

ــا ترفـــع شـــكرها لمقـــام خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وولـــي  ــا فإنهـ       وإذ تنهـــي النـــدوة أعمالهـ

ـــر جامعـــة  ـــي مدي ـــا ، وشـــكرها لمعال ـــى عنايتهـــم بالشـــريعة اإلســـالمية وعلومه ـــن عل عهـــده األمي

أم القـــرى األســـتاذ الدكتـــور / عبـــد اللـــه بـــن عمـــر بافيـــل علـــى تكرمـــه لرعايـــة افتتـــاح معـــرض النـــوازل 

الفقهيـــة الثانـــي ، ولســـعادة وكيلـــة الجامعـــة لشـــؤون الطالبـــات الدكتـــورة / ســـارة بنـــت عمـــر 

الخولي لرعايتها الندوة المصاحبة لمعرض النوازل الفقهية الثاني .

     كمـــا ترفـــع الباحثـــات المشـــاركات فـــي المعـــرض والنـــدوة المصاحبـــة لـــه بالـــغ شـــكرهن وتقديرهـــن 

لكليـــة الشـــريعة والدراســـات اإلســـالمية وقســـم الشـــريعة، وفـــي مقّدمتهـــم عميـــد الكليـــة 

فضيلـــة الدكتـــور: رائـــد بـــن خلـــف العصيمـــي، وفضيلـــة رئيـــس قســـم الشـــريعة الدكتـــور: خالـــد بـــن 

عيد الجريسي على متابعتهم ودعمهم للمعرض وفعالياته المصاحبة.

     وُتثنـــي بالشـــكر لمشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام، وتخـــص بالشـــكر فضيلـــة المشـــرف العـــام 

علـــى مشـــروع تعظيـــم البلـــد الحـــرام الشـــيخ الدكتـــور: طـــالل أبـــو النـــور، ورئيـــس إدارة البحـــوث 

بمشـــروع التعظيـــم فضيلـــة الشـــيخ الدكتـــور: ِســـتر الجعيـــد علـــى تعاونهـــم ودعمهـــم فـــي مراجعـــة 

ـــه، ومســـاهمتهم  ـــة ل ـــدوة المصاحب ـــة فـــي الن ـــة للمعـــرض، وأوراق العمـــل المقّدم المـــادة العلمي

الفّعالة في إنجاح هذا العمل.
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وقد أوصت المشاركات في الندوة بما يلي :

أوًل : التوصيات العامة :

نوصـــي بلـــزوم جماعـــة المســـلمين، والتمســـك بهـــدي اللـــه القويـــم ورســـوله المصطفـــى . 1

األميـــن، والســـير علـــى منهـــاج النبييـــن والمرســـلين وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهدييـــن، 

ُلَمـــاِت  ـــَن الظُّ ـــاَلِم َوُيْخِرُجُهـــم مِّ َبـــَع ِرْضَواَنـــُه ُســـُبَل السَّ ـــُه َمـــِن اتَّ قـــال تعالـــى: ))َيْهـــِدي ِبـــِه اللَّ

ْسَتِقيٍم((. وِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلٰى ِصَراٍط مُّ ِإَلى النُّ

الحـــرص علـــى تكثيـــف الرقابـــة األســـرية والّرســـمية ، والتصـــدي ألهـــل اإلغـــواء والفتـــن بتقويـــة . 2

إيمان شباب األمة.

ـــه ، فبعـــض األحـــكام قـــد . 3 ـــاس لمعرفـــة الحكـــم في ـــاج الن نوصـــي بدراســـة كل أمـــر مســـتجد يحت

ر الجتهاد في حكمها باختالف الزمان. يتغيَّ

ـــج المـــرأة . 4 ـــام ، وح ـــج بشـــكل ع ـــات الح ـــر بالبحـــث فـــي موضوع ـــم بالتبحُّ كمـــا نوصـــي أهـــل العل

بشـــكل خـــاص، فهـــي تحتـــوي علـــى نـــوازل عصريـــة كثيـــرة تحتـــاج إلـــى فتـــاوى فقهيـــة ســـديدة 

وتوجيهات علمية صحيحة .

ــتقطاب . 	 ــة، واسـ ــات البينّيـ ــث الدراسـ ــتجدة؛ لبحـ ــوازل المسـ ــة بالنـ ــرات المتعلقـ ــد المؤتمـ عقـ

الباحثيـــن الشـــرعيين والمختصيـــن، حســـب موضـــوع المؤتمـــر، و ُيطلـــب مـــن المشـــاركين أن 

يكـــون بحثهـــم جماعيـــًا؛ فمثـــاًل يشـــترك اثنـــان مـــن الشـــرعيين مـــع اثنيـــن مـــن المختصيـــن فـــي 

ـــا لعـــدم  ـــن، إم ـــل الفئتي ـــه مـــن المالحـــظ : قصـــور بعـــض المشـــاركات مـــن قب ـــد؛ ألن بحـــث واح

الستيعاب الكامل للموضوع، أو عدم تصوره التصور الصحيح.

نوصي بدراسة جميع نوازل الحرم المكي و وضعها في ِسفٍر واحد.. 6

تكثيـــف الجهـــود فـــي عمـــل نـــدوات وورش عمـــل وأبحـــاث تهتـــم بتوضيـــح كيفيـــة دراســـة . 7

النوازل الفقهية بطريقة مختصرة وواضحة .

ـــه . 8 ـــه المعامـــالت المعاصـــرة ووضـــع التســـهيالت علي ـــة بفق ـــن العناي ـــد م ـــذل مزي ـــام بب الهتم

حتى يسهل على الباحثين فهم مسائله .

ثانًيا : التوصيات الخاصة :

توصيات ونتائج األوراق التي قّدمت في نوازل المناسك : 

ــر . 1 ــا نشـ ــم فيهـ ــة يتـ ــاز واإلذاعـ ــالل التلفـ ــن خـ ــث مـ ــة تبـ ــد دورات ودروس علميـ ــي بعقـ نوصـ

الوعي بأحكام النوازل الفقهية. 

ــة . 2 ــر المنوطـ ــي األمـ ــة ولـ ــر، وأن طاعـ ــي األمـ ــة ولـ ــن طاعـ ــج مـ ــح بالحـ ــام التصريـ ــد بنظـ التقيـ

بمصلحة الرعية واجبة، ومن طاعة الله التي يتقرب بها المسلم لموله.

ضرورة التثقيف بحقوق المرأة في األنظمة القضائية السعودية.. 3
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ـــإذن . 4 ـــة ب ـــدوات القادم ـــا فـــي الن ـــف الشـــرعي له ـــرأة والتكيي ـــا الم ـــوازل قضاي ضـــرورة دراســـة ن

الله.

عدم التساهل في مسألة مرافقة المحرم في سفر حج المرأة قدَر اإلمكان.. 	

تحتاج مسألة البناء في سفوح ِمنى إلى مزيٍد من البحث.. 6

توصيات ونتائج األوراق التي قّدمت في نوازل نوازل الحرم المكي :

نوصـــي بتقـــوى اللـــه تعالـــى فـــي مســـائل الصـــالة، وخاصـــة صـــالة الفريضـــة، فاألحـــوط فيهـــا . 1

الخروج من الخالف.

نوصـــي بالســـتر والعفـــة والحتشـــام والحيـــاء للمـــرأة؛ فإنهـــا ممـــا جبلـــت عليـــه وأمـــرت بـــه، ول . 2

يتخلف هذا األصل ول يتغير، ول يفنى ول يبلى ول يتبدل. 

تحذير المرأة من مزاحمة الرجال ما أمكن.. 3

التأكيـــد علـــى أهميـــة توعيـــة المـــرأة بحقوقهـــا وواجباتهـــا وتكريـــم اإلســـالم لهـــا مـــن خـــالل . 4

ـــشرق لإلســـالم فـــي عنايتـــه وتكريمـــه للمـــرأة  النـــدوات والحمـــالت التوعويـــة، وإبـــراز الوجـــه المـُ

في جميع المجالت الحياتية.

عـــدم التهـــاون فـــي ركـــوب العربـــة فـــي الطـــواف والســـعي لغيـــر حاجـــة، واحتســـاب األجـــر مـــن . 	

الله في أداء العبادة وتحمل المشقة.

ـــا . 6 بحـــث مســـألة الجتهـــاد والتوقيـــف فـــي الرقـــى الشـــرعية واســـتقراء صورهـــا وتتبعهـــا قديًم

وحديًثا. 

تخصيـــص مراكـــز خاصـــة للرقيـــة الشـــرعية وفـــق ضوابـــط الشـــريعة اإلســـالمية وتشـــرف عليهـــا . 7

جهات مختصة.

توصيات ونتائج األوراق التي قّدمت في نوازل المعامالت:

ـــة وتمويلهـــا؛ . 1 ـــر البحـــث العلمـــي فـــي المجـــالت الطبي ـــي بتطوي ـــي تعتن دعـــم المؤتمـــرات الت

ألنهـــا مـــن بـــاب التعـــاون علـــى البـــر والتقـــوى، أمـــا المؤتمـــرات التـــي تحمـــل دعايـــة للشـــركة 

العاملة لتحقيق مكاسب مالية في المجال الطبي فال يجوز دعمها.

دراسة مسألة بطاقات التخفيض بتجميع النقاط وبيان حكمها.. 2

دعوة المختصين لتعميق البحث في حكم شراء حلي الذهب والفضة إلكترونًيا.. 3

نوصـــي بالحتســـاب فـــي كتابـــة تحذيـــرات علـــى األلعـــاب المحرمـــة، وعبـــارات شـــحذ الهمـــم . 4

لتبني ابتكار ألعاب تنمي وتعزز القيم اإلسالمية لعل الله أن يجعل فيها خيرًا وقبوًل.

ـــر . 	 ـــا حـــب اإلســـالم، وتطوي ـــد أطفالن ـــي عن ـــة ألعـــاب تنّم أن تقـــوم مؤسســـات إســـالمية ببرمج

المواقع الخاصة بالطفل المسلم. 

إيجـــاد نظـــام تصنيـــف لأللعـــاب اإللكترونيـــة علـــى غـــرار »مجلـــس تصنيـــف البرمجيـــات الترفيهيـــة . 6

» )ESRB(  ليكـــون مرجعـــًا يعنـــى بتصنيـــف األلعـــاب حســـب األعمـــار، وكذلـــك يعنـــى بتوضيـــح 
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توصيات ونتائج األوراق التي قّدمت في نوازل األحوال الشخصية:

عـــدم نشـــر صـــور الزوجـــة أو المخطوبـــة أو غيرهـــا مـــن النســـاء فـــي وســـائل التواصـــل . 1

الجتماعـــي؛ ألن النظـــر إلـــى المـــرأة إنمـــا أبيـــح للخاطـــب إذا عـــزم علـــى النـــكاح، ول يبـــاح لغيـــره 

النظر ول يجوز تمكينه منه.

ضرورة توعية الناس بِعَظم أمور النكاح وعدم الستهانة بها.. 2

تنظيـــم النـــدوات والمؤتمـــرات أو الملتقيـــات بموضـــوع »الفحـــص الطبـــي قبـــل الـــزواج« فـــي . 3

أهميـــة  ولبيـــان  الصحـــي،  الوعـــي  لنشـــر  اإلعالميـــة؛  والحمـــالت  والجامعـــات،  المعاهـــد 

الموضوع، فهو بمثابة برنامج وقائي بإذن الله.

نوصي بضرورة توفر الضوابط الشرعية عند الرغبة في إجراء تحليل البصمة الوراثية.. 4

توصيات ونتائج األوراق التي قّدمت في النوازل الطبية ونوازل األطعمة:

ضـــرورة منـــع المـــواد الكيميائيـــة المشـــتبه بهـــا، أو التـــي حظرتهـــا بعـــض الـــدول، فـــي حيـــن . 1

ـــات الموجـــودة  ـــد فـــي بعـــض المنتج ـــث توج ـــن؛ حي ـــرى، كصبغـــة التارترازي ـــا دول أخ ســـمحت به

في أسواقنا، ومنها: المقرمشات والحلويات التي يتناولها األطفال.

ــرة . 2 ــرى: كهجـ ــة األخـ ــة المضافـ ــواد الكيميائيـ ــم المـ ــن حكـ ــوا عـ ــن أن يبحثـ ــى الباحثيـ ــِرح علـ نقتـ

األلمنيـــوم، والمـــواد األخـــرى، مـــن أغلفـــة األغذيـــة وأوانـــي الطبـــخ، وغيـــر ذلـــك مـــن المواضيـــع 

المشابهة.

ـــد المجتمعـــات  ـــر أوصـــاف مختصـــرة بمـــا يتوافـــق مـــع ديـــن وعـــادات وتقالي ـــة عب ـــوى كل لعب محت

اإلسالمية والعربية.

اســـتثمار رجـــال األعمـــال فـــي مجـــال األلعـــاب اإللكترونيـــة، فهنـــاك كثـــرة مـــن النـــاس ســـيقبلون . 7

عليها.

تنفيـــذ مشـــاريع صناعـــة األلعـــاب اإللكترونيـــة عـــن طريـــق شـــركات عالميـــة، إذا لـــم تكـــن لدينـــا . 8

طاقـــات لصنـــع وتصميـــم األلعـــاب، والعمـــل علـــى وجـــود رأس المـــال، وأن ل يكـــون هـــم هـــذه 

الشـــركات األول الربـــح فقـــط، وإنمـــا الســـتفادة ممـــا لديهـــا مـــن طاقـــات إلنتـــاج األلعـــاب ألبنـــاء 

المسلمين على أعلى مستوى من الحرفية.

علـــى الوالديـــن اختيـــار األلعـــاب اإللكترونيـــة المناســـبة ألعمـــار أبنائهـــم، وأن تكـــون خاليـــة مـــن أي . 9

محتوى يخل بدينهم وصحتهم الجسمية والعاطفية والنفسية.

ـــم لممارســـة هوايـــة اللعـــب ل يزيـــد عـــن . 10 ـــن ألطفاله ينبغـــي علـــى الوالديـــن تحديـــد زمـــن معي

ســـاعتين فـــي اليـــوم مـــع أخـــذ فتـــرات راحـــة كل 	1 دقيقـــة، ثـــم يقضـــي باقـــي الوقـــت فـــي 

ممارسة باقي األنشطة اليومية.

علـــى الجهـــات المســـؤولة القيـــام بعمـــل مراقبـــة علـــى مـــا يطـــرح فـــي األســـواق مـــن ألعـــاب . 11

إلكترونية، كما يحدث مع أشرطة الفيديو والكتب وغيرها.
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تكثيـــف البحـــوث والدراســـات العلميـــة حـــول جراحـــة الســـمنة الحديثـــة، وتحديـــًدا جراحـــات . 3

المعدة. 

تشـــكيل لجـــان مـــن األطبـــاء والفقهـــاء لطـــرح ومناقشـــة جراحـــات الســـمنة والمعـــدة بشـــكل . 4

مستفيض في المجامع الفقهية إلصدار فتاوى فقهية خاصة بها.

ينبغـــي العنايـــة بأحـــكام التذكيـــة ومعرفتهـــا علـــى وجـــه واضـــح؛ ألنهـــا ســـبب إلباحـــة طعـــام . 	  	-

اإلنسان الذي يتغذى منه وينبت لحمه منه، فيجب أن تكون وسيلة التذكية مشروعة.

َول اإلســـالمية التـــي تســـتورد تلـــك اللحـــوم مـــن بـــالد غيـــر مســـلمة أن تتأكـــد مـــن . 6 علـــى الـــدُّ

ـــح وتماشـــيها مـــع  ـــد مـــن طريقـــة الذب ـــدول للتأك ـــك ال ـــن لتل ـــذكاة، وأن ترســـل مندوبي طريقـــة ال

ــذكاة  ــكام الـ ــة بأحـ ــة ومعرفـ ــى درايـ ــون علـ ــون المندوبـ ــالمية، وأن يكـ ــريعة اإلسـ ــكام الشـ أحـ

الشرعية.

ـــة . 7 ـــة العربي ـــف مناطـــق المملك ـــة وإقامـــة ورش عمـــل مســـتمرة فـــي مختل ـــز توعوي إنشـــاء مراك

الســـعودية للتوعيـــة والتثقيـــف بنقـــل وزراعـــة األعضـــاء البشـــرية حتـــى فـــي األماكـــن التـــي 

يردها العامة من األندية الصحية وصالت النتظار وغيرها.

م المشـــاركات فـــي النـــدوة بالشـــكر والتقديـــر لكليـــة الشـــريعة  وفـــي ختـــام النـــدوة: تتقـــدَّ

والدراســـات اإلســـالمية ممثلـــة فـــي قســـم الشـــريعة، بإشـــراف األســـتاذة الدكتـــورة: 

ـــه  ـــدوة، فجزاهـــا الل ـــان تلمســـاني، علـــى إتاحتهـــا الفرصـــة للمشـــاركة فـــي هـــذه الن أفن

يـــن، واإلســـالم والمســـلمين، وآخـــر دعوانـــا أن  ــًرا علـــى كل مـــا تقّدمـــه لخدمـــة الدِّ خيـ

الحمـــد للـــه رب العالميـــن، وصلـــى اللـــه علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســـلم 

أجمعين((.

ــات  ــاركة فـــي المعـــرض والطالبـ ــان المشـ ــات واللجـ ــرات الجلسـ ــات ومديـ تـــال ذلـــك تكريـــم الباحثـ

الموهوبـــات الالتـــي شـــاركن فـــي شـــرح أركان المعـــرض، حيـــث بلـــغ عددهـــن قرابـــة تســـعين طالبـــة 

طيلـــة أيـــام انعقـــاده، وقـــد شـــهد المعـــرض، إقبـــال كثيفـــا حتـــى وصـــل زائراتـــه قرابـــة 2000 زائـــرة، 

وشارك في تقييمه حاولي 00	 زائرة.



2	

وقـــد ســـاهم فـــي تنظيـــم المعـــرض عـــدة لجـــان مشـــكلة مـــن قســـم الشـــريعة، تمثلـــت فـــي اللجـــان 

التاليـــة: ) اللجنـــة العلميـــة – اللجنـــة التنظيميـــة – لجنـــة الضيافـــة- اللجنـــة اإلعالميـــة – لجنـــة 

الموهوبات( من عضوات هيئة التدريس بقسم الشريعة وهن:

أ.د. نورة بنت مسلم المحمادي.. 1

د. إيمان بنت سالم قبوس.. 2

أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني.. 3

د. جميلة بنت محمد سلتي.. 4

د. سامية بنت صالح الثبيتي.. 	

د. غادة بنت محمد العقال.. 6

د. هويدا بنت بخيت اللهيبي.. 7

د. ناديه بنت هاشم اللحياني.. 8

د. فاطمة بنت رزان اللقماني.. 9

د. مريم بنت حبيب منشي.. 10

د. منال بنت سليم الصاعدي.. 11

د. لولوة بنت صالح الحارثي.. 12

أ. بنان بنت فراج العقال.. 13

أ. خديجة بنت عبد الله أبو الريش.. 14
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أوًل: تصاميم انفوجرافيك أركان 
معرض النوازل الفقهية.

ا الفصل الثاني:
مواد المعرض المعرفية:
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جدول أركان المعرض:
أركان معرض النوازل الفقهية الثاني

القسمالباحثةالنازلةم

الستحسان األصولي وأثره في نازلة 1
نوازل المناسكد. إيمان سالم صالح قبوسالتصريح بالحج

حج المرأة بدون محرم بوسائل 2
نوازل المناسكأ . سعيدة أختر محمد خليل الرحمنالمواصالت الحديثة ) الطائرة أنموذجا(

أ . منيرة سالمة سليمان الهلولي البناء بسفوح منى3
نوازل المناسكالعطوي

نوازل القتداء باإلمام في المسجد 4
نوازل الحرم المكي أ . أسماء صالح عبد العزيز العامرالحرام

نوازل الحرم المكي أ . فاطمة عبد الله علي العمريارتقاء المحرمة للصفا والمروة	

دخول المسعى في حدود المسجد 6
نوازل الحرم المكي أ . فاطمة عبد الله علي العمريالحرام

نوازل الحرم المكي أ . شذا محمد الخزيمتوسعة بناء المسعى7

الطواف والسعي على العربة 8
نوازل الحرم المكي أ . جميلة عادل سعد فتهالكهربائية لغير العاجز

الرقية الشرعية في ظل المستجدات 9
نوازل الحرم المكي أ . فاطمة يوسف عيسى أبو سعدةالمعاصرة والستشفاء بزمزم

نوازل المعامالتأ . ريام عبدالحي نذير نذير التجارة اإللكترونية10

نوازل المعامالتأ . جميلة عادل سعد فتهبطاقات التخفيض11

نوازل المعامالتد.  نادية هاشم اللحيانيالقمار في األلعاب اإللكترونية12

هدايا الشركات العاملة في المجال 13
نوازل المعامالتأ . منال خرصان حسن يعالالطبي

نوازل األحوال الشخصيةأ . حنيفة موسى غنبوالفحص الطبي قبل الزواج14

عقد الزواج عبر وسائل التصال 	1
نوازل األحوال الشخصيةأ . سعيدة أختر محمد خليل الرحمنالحديثة

جراحة السمنة )جراحات المعدة 16
نوازل طبيةأ . فاطمة يوسف عيسى أبو سعدةأنموذجا(

نوازل طبيةأ . حسنة سعيد القرنيوسائل إخفاء التجاعيد بغير جراحة17

نوازل طبيةأ . نوال الدرزي جدعان المطيرينقل األعضاء وزراعتها18

نوازل األطعمةأ . رحيال محمد حسينالتذكية بالطرق الحديثة19

الملونات المضافة لألغذية ) صبغة 20
نوازل األطعمةأ . فاطمة رشاد الجاويالقرمز أنموذجا (

21
عناية النبي صلى الله عليه وسلم 
بتكريم المرأة وحقوقها في خطبة 

الوداع )دراسة واقعية(
نوازل عامةد. أميرة علي الصاعدي
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القسم األول: نوازل المناسك:
النازلة األولى: االستحسان األصولي وأثره في نازلة التصريح بالحج	 

      إعداد: الدكتورة إيمان بنت سالم صالح قبوس.
      األستاذ المساعد بقسم الشريعة ووكيلة قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

الستحسان األصولي وأثره في نازلة التصريح بالحج والعمرة 1
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النازلة الثانية: حج المرأة بدون محرم بوسائل المواصالت الحديثة ) الطائرة أنموذجا(.	 
      إعداد: األستاذة سعيدة بنت أختر محمد خليل الرحمن

      الباحثة في مرحلة الدكتوراه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

حج المرأة بدون محرم بوسائل المواصالت الحديثة )الطائرة أنموذجا(2
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النازلة الثالثة: إحرام القادم إلى مكة من طريق جدة وأقوال المعاصرين في اعتبارها ميقاتا.	 
      إعداد: األستاذة رحيال بنت محمد حسين .

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

إحرام القادم إلى مكة من طريق جدة وأقوال المعاصرين في اعتبارها ميقاتًا 3
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النازلة الرابعة: البناء بسفوح جبال منى. 	 
      إعداد: األستاذة منيرة بنت سالمة سليمان العطوي.
      المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة تبوك.

البناء بسفوح جبال منى 	
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ا القسم الثاني:
نوازل الحرم المكي
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النازلة األولى: نوازل االقتداء باإلمام في المسجد الحرام:	 
      إعداد: األستاذة أسماء بنت صالح العامر.

      الباحثة بمرحلة الدكتوراه تخصص الفقه بقسم الشريعة بجامعة أم القرى 

)تضمنت خمس نوازل(:

الصالة في ساحات الحرم.	 

الصالة في ساحات الحرم 1



3	

الصــالة فــي الفنــادق والمحــالت القريبــة مــن المســجد الحــرام إذا اتصلــت إليهــا صفــوف 	 
المصليــن.

الصالة في الفنادق والمحالت القريبة من المسجد الحرام إذا اتصلت إليها صفوف المصلين  2
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القتــداء بإمــام المســجد الحــرام فــي فنــادق غيــر مطلــة علــى المســجد الحــرام عبــر مكبــرات 	 
الصــوت.

القتداء بإمام المسجد الحرام في فنادق غير مطلة على المسجد الحرام "عبر مكبرات الصوت" 3
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القتــداء بإمــام المســجد الحــرام فــي الفنــادق المطلــة علــى المســجد الحــرام بالرؤيــة والســماع 	 
دون تحقــق اتصــال الصفــوف.

القتداء بإمام المسجد الحرام في الفنادق المطلة على المسجد الحرام بالرؤية والسماع دون تحقق اتصال الصفوف 4
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القتداء بإمام المسجد الحرام خلف المذياع أو التلفاز.	 

القتداء بإمام المسجد الحرام خلف المذياع أو التلفاز.	
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النازلة الثانية: ارتقاء المحرمة للصفا والمروة. 	 
      إعداد: األستاذة فاطمة بنت عبد الله العمري.

      الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

ارتقاء المحرمة للصفا والمروة. 2



42
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النازلة الثالثة: دخول المسعى في حدود المسجد الحرام.	 
      إعداد: األستاذة فاطمة بنت عبد الله العمري.

      الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

دخول المسعى في حدود المسجد الحرام3
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النازلة الرابعة: توسعة بناء المسعى. 	 
      إعداد: األستاذة شذا بنت محمد الخزيم.

      المحاضرة بقسم الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

توسعة بناء المسعى4
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النازلة الخامسة: الطواف والسعي في نسكي العمرة والحج على العربة الكهربائية لغير العاجز. 	 
      إعداد: األستاذة جميلة بنت عادل فته.

      المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الطائف

الطواف والسعي في نسكي العمرة والحج على العربة الكهربائية لغير العاجز	
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النازلة السادسة: الرقية الشرعية في ظل المستجدات المعاصرة واالستشفاء بزمزم. 	 
      إعداد: األستاذة فاطمة بنت يوسف أبو سعدة.

      الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

الرقية الشرعية في ظل المستجدات المعاصرة والستشفاء بزمزم6
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ا القسم الثالث:
نوازل المعامالت
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النازلة األولى: التجارة اإللكترونية. 	 
      إعداد: األستاذة ريام بنت عبد الحي نذير.
      المحاضرة بالجامعة السعودية اإللكترونية

التجارة اإللكترونية1



	0



	1

النازلة الثانية: بطاقات التخفيض. 	 
      إعداد: األستاذة جميلة بنت عادل فته.

      المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الطائف

بطاقات التخفيض2



	2

النازلة الثالثة: القمار في األلعاب االلكترونية. 	 
      إعداد: الدكتوره نادية بنت هاشم اللحياني.

      األستاذ المساعد بقسم الشريعة بجامعة أم القرى

القمار في األلعاب اللكترونية3



	3
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النازلة الرابعة: هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي. 	 
      إعداد: األستاذة منال بنت خرصان يعال

      المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة نجران.

هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي4



		

ا القسم الرابع:
نوازل األحوال الشخصية
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النازلة األولى: الفحص الطبي قبل الزواج. 	 
      إعداد: حنيفة بنت موسى غنبو.

      الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

الفحص الطبي قبل الزواج1



	7



	8

النازلة الثانية: عقد الزواج عبر وسائل االتصال الحديثة. 	 
      إعداد: األستاذة سعيدة بنت أختر محمد خليل الرحمن.

      الباحثة في مرحلة الدكتوراه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

عقد الزواج عبر وسائل التصال الحديثة2
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ا القسم الخامس:
النوازل الطبية
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النازلة األولى: جراحة السمنة )جراحات المعدة أنموذجا(.	 
      إعداد: األستاذة فاطمة بنت يوسف أبو سعدة.

      الباحثة بمرحلة الدكتوراه بتخصص الفقه في قسم الشريعة بجامعة أم القرى.

جراحة السمنة )جراحات المعدة أنموذجا(1
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النازلة الثانية: وسائل إخفاء التجاعيد بغير جراحة. 	 
      إعداد: األستاذة حسنة بنت سعيد القرني

      الحاصلة على درجة الماجستير تخصص الفقه من مركز الدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى.

وسائل إخفاء التجاعيد بغير جراحة3
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النازلة الثالثة: نقل األعضاء وزراعتها. 	 
      إعداد: األستاذة نوال بنت درزي المطيري

      المحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة حفر الباطن

نقل األعضاء وزراعتها4
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ا القسم السادس:
نوازل األطعمة
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النازلة األولى: التذكية بوسائل الذبح الحديثة. 	 
      إعداد: األستاذة رحيال بنت محمد حسين.

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

التذكية بوسائل الذبح الحديثة1
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النازلة الثانية: الملونات الغذائية ) صبغة القرمز أنموذجا (. 	 
      إعداد: األستاذة فاطمة بنت رشاد الجاوي.

      الموظفة بوزارة العدل والباحثة في مرحلة الدكتوراه في تخصص الفقه بقسم الشريعة 
      بجامعة أم القرى.

الملونات الغذائية ) صبغة القرمز أنموذجا (2
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ا القسم السابع:
أركان عامة
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عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق المرأة من خالل خطبة الوداع )دراسة فقهية 	 
واقعية(.

إعداد: الدكتورة أميرة بنت علي الصاعدي.
األستاذ المشارك في تخصص الحديث ووكيلة معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها سابقا 

بجامعة أم القرى.

عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق المرأة من خالل خطبة الوداع )دراسة فقهية واقعية(
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ثانيا: الدليل المختصر المصور لتقريب بعض الفتاوى:	 

ثالثا: القائمة القرائية لمعرض النوازل الفقهية الثاني:	 
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رابعا: كتيب التطبيقات الذكية فيما يخص الحج والعمرة:	 
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القسم الثاني
صور المعرض وانطباعات الزائرين

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



77

الفصل الثاني: صور وأركان معرض النوازل الفقهية: 	 
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الفصل الثالث: قالوا عن المعرض:	 
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نتائج استبانة تقييم المعرض والفعاليات المصاحبة له: 	 
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