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« من يرد الله به خريًا يفقهه يف الدين »
« متفٌق عليه»

العدد مائة وسبعةالسنة الثامنة والعرشون



 á«¡≤ØdG çƒëÑdG á∏›  صدر العدد األول من 
Iô°UÉ©ŸG يف شهر رمضان املبارك يف عام ألٍف 

وأربعمائة وتسعة للهجرة النبوية .

موقع املجلة عىل االنرتنت :
www.alfiqhia.com

الربيد االلكرتوني :
fiqhia@gmail.com
الربيد االلكرتوني لصاحب املجلة ورئيس تحريرها :

anafisa1@gmail.com
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* االشرتاكات: تخاطب بشأنها اإلدارة
الحكومية     للدوائر  السنوي،  االشرتاك  قيمة 

واملؤسسات والرشكات      ٢٠٠ ريال
*  األفراد                 ١٠٠ ريال

* سعـر النسخة:

*  االشرتاك السنوي:
أمريكا - كنـدا - أوروبا:      ٣٠ دوالراً 

* رقم اإليداع : ١٤/٠١٨٨.
NSSI : ردمد: ٠٧٩٢-١٣١٩

رياالً.  ١٥  : السعودية   

 موريتانيا: ١٢٠٠ أوقية

 سلطنة عمان: ٩٠٠ بيزه

 الكويت: دينار ونصف.

درهماً.  ١٥  : اإلمارات   

فلس.   ٩٠٠ : البحرين   

درهم.  ١٠٠٠  : ليبيا   

درهماً.   ٣٣  : املغرب   

 السودان:  ٢٠٠ جنيهاً.

 الجزائر: ٢٨٤ دينار.

رياالً.  ٥٩٧ اليمن:   

جنيهاً.  ٢٢ مرص:   

لرية.  ١٨٨  : سوريا   

رياالً.  ١٥  : قطر   

دنانري.  ٦  : تونس   

 األردن : دينار واحد .

مـة متخصَصـة يف الفقـه اإلسالمـي حكَّ مجلـة علميـة فصـلية ُمُ
العدد  مائة  وسبعة

السنة الثامنة والعرشون

         صاحبها ورئيس تحريرها         

* العنوان:
اململكة العربية السعودية - الرياض

 حي العقيق - شارع التحلية

* هاتف:      ٤٨٥٣٧٠٢
* فاكس:     ٤٨٥٣٦٩٤ 

* عنوان املراسالت:
 ص. ب  ١٩١٨ - الرياض ١١٤٤١

* أمني املجلة 

  الدكتور / رشف الدين بن

 عبد الرحمن النفيسه

* وكيل التوزيع: الرشكة الوطنية 
املوحدة  للتوزيع

  الرياض: ٤٨٧١٤١٤
   فاكس: ٤٨٧١٤٠٦



 األستاذ الدكتور / أحمد محمد نور سيف  - اململكة العربية 
السعودية

اململكة   - الرشيف  حسني   بن  حمزة   / الدكتور  األستاذ   
العربية السعودية

 األستاذ الدكتور / سعود بن عبد الله الفنيسان - اململكة 
العربية السعودية

 األستاذ الدكتور / صالح بن غانم السدالن - اململكة العربية 
السعودية

 األستاذ الشيخ /  عبد الله بن الشيخ املحفوظ بن بّيه 
- الجمهورية املوريتانية اإلسالمية

 األستاذ الدكتور / عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان 
- اململكة العربية السعودية

الجمهورية   - بلحاج  أحمد  بن  العربي   / الدكتور  األستاذ   
الجزائرية

 األستاذ الدكتور /  عالء الدين خروفه - الواليات املتحدة األمريكية
 األستاذ الدكتور / محمد بن يعقوب الرتكستاني - اململكة 

العربية السعودية

 - الخادمي  مختار  بن  الدين  نور    / الدكتور  األستاذ   
الجمهورية التونسية

- األستاذ الدكتور / يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني 
- اململكة العربية السعودية

الهيـئة العلمـية االستشـارية

(األسماء حسب الرتتيب الهجائي)
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هيئة التحرير
(األسماء حسب الرتتيب الهجائي)

 األستاذ الدكتور /  حسن  عبد الغني أبو غدة - األستاذ 
يف جامعة امللك سعود 

 األستاذ الدكتور / سعد بن تركي الخثالن - عضو هيئة كبار 
العلماء يف اململكة العربية السعودية

- أستاذ  الله بن أحمد سالم املحمادي  الدكتور / عبد    
مشارك يف املعهد العايل للقضاء  يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  - الضويحي  العزيز بن سعود  الدكتور/ عبد  األستاذ 
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة امللك سعود 

 األستاذ الدكتور / محمد جرب األلفي - األستاذ يف املعهد العايل 
للقضاء يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  - الشيخ  آل  امللك  عبد  بن  هشام   / الدكتور  األستاذ   

األستاذ يف املعهد العايل للقضاء  يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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قـواعد النـرش ورشوطـه

    تود هيئة ”مجلة البحوث الفقهية املعارصة“ أن تبدي لإلخوة الباحثني أن قواعد 

النرش يف املجلة تقيض بما ييل:

 ١) أن يكون البحث املراد نرشه مبنياً عىل الفقه اإلسالمي .

 ٢) أن ينصب البحث عىل القضايا، واملسائل، واملشكالت والنوازل املعارصة، والبحث 

عن الحلول العلمية والعملية لها يف الفقه اإلسالمي، ومفاهيمه املعتمدة عند أهل 

السنة والجماعة.

واتباع  اللغة،  وسالمة  والشمول،  واألصالة،  باملوضوعية،  البحث  يتصف  أن   (٣  

املنهج العلمي يف البحث من حيث االعتماد عىل املراجع األصلية واإلسناد والتوثيق 

وتخريج األحاديث مع إيضاح درجتها.

 ٤) أن يكون البحث مما لم يسبق نرشه يف كتاب، أو مجلة، أو أي أداة نرش أخرى. 

تقديمها  التي سبق  تلك  أو  أخرى  إىل جهة  للنرش  املقدمة  البحوث  ذلك  ويشمل 

للجامعات أو الندوات العلمية وخالفها .

 ٥) بيان أرقام اآليات الكريمة واملراجع العلمية األصلية يف هوامش الصفحات مع 

ترجمة موجزة عن الَْعلَِم أو األعالم الذين وردت اإلشارة إليهم يف البحث.

 ٦) بيان املراجع العلمية ومؤلفيها يف نهاية كل بحث حسب الحروف الهجائية مع 

بيان مكان وزمان طباعتها وجهة نرشها .

 ٧) أن ُيرفق بالبحث إفادة تتضمن عدم نرشه من قبل .

 ٨) أن يختم البحث بخالصة تبني النتيجة والرأي، أو اآلراء التي تضمنها .

 ٩) أن يرفق بالبحث خالصة مستوفية له لرتجمتها إىل اللغة اإلنجليزية .

١٠) أال تقل صفحات البحث عن خمسني صفحة من صفحات املجلة .

١١) يكتب اسم الباحث ثالثياً مع وظيفته العلمية إن وجدت .
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١٢) يحق لهيئة التحرير مراجعة البحث مراجعة  أولية وتقرير مدى أهليته للتحكيم.

١٣) يتم تحكيم البحوث بشكل رسي من قبل فقهاء وعلماء متخصصني وأساتذة 

جامعات من ذوي الرتب العلمية العالية، وذلك وفقاً لقواعد التحكيم، وإجراءاته. 

ومن هذه القواعد ما ييل:

أ-  يتم إرسال البحث بعد وروده مبارشة إىل التحكيم.

ب- يتم إبالغ الباحث بنتيجة التحكيم خالل عرشة أيام عىل األكثر.

ج- إذا كان البحث يحتاج إىل تعديل أرسل للباحث للقيام به فإذا تأخر عن إجراء 

التعديل املطلوب ملدة تزيد عىل ستني يوماً فيعد البحث مسحوباً.

مني ألسماء الباحثني  مني وعدم معرفة املحكِّ د- عدم معرفة الباحثني ألسماء املحكِّ

عدم  رأوا  أو  عليها  املالحظات  بعض  أبدوا  أو  بحوثهم  نرش  عىل  وافقوا  سواء 

نرشها.

مني. هـ- ال تتجاوز مدة التحكيم ثالثني يوماً من تاريخ إرساله إىل املحكِّ

١٤) يحق للباحث إعادة نرش بحثه يف كتاب أو خالفه وذلك بعد نرشه يف املجلة عىل 

أن يشري إىل سبق نرشه فيها.

١٥)  ال يجوز للباحث أن يسحب بحثه بعد إرساله للمجلة مالم يكن هناك أسباب 

تقتنع بها املجلة.

١٦) يحق للمجلة إعادة نرش البحوث التي سبق نرشها.

١٧) يحق للباحث الحصول عىل أربع مستالت من بحثه.

١٨) البحوث التي ال تنرش ال تعاد ألصحابها .

*   ترتيب البحوث يف املجلة يخضع لالعتبارات الفنية فقط.

*  ”اآلراء املنشورة يف املجلة تعربِّ عن وجهة نظر أصحابها“.   
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محتويـات العـدد
  رسالة من  قارئ .................................................................  ٦

٩  ...................................................   أحكام التلبية يف الحج والعمرةـ 

الدكتور/ عبود بن عيل بن درع

األحكام املتعلقة باليتيم يف القرآن الكريم .......................................  ١٣٣

  الدكتورة/ ليىل بنت محمد بن سليمان العقيل

إسالم الزوجة وبقاؤها يف عصمة غري املسلم ..................................  ١٧٢

محمد جمعة عبدالعال

اإلعجاز العلمي يف  تحريم أكل لحم الخنزير يف ضوء السنة النبوية........  ٢٥٤

الدكتورة / هند محمد الجار الله

املشكالت الزوجية و مهارات احتوائها يف بيت النبوة  .......................  ٣٢٩

الدكتورة/ وفاء بنت عبد العزيز بن حمد الزامل

أحكام تمويل الفضائيات اإلسالمية من عوائد برامجها وخدماتها........  ٣٧٠

الدكتور/ طالب بن عمر بن حـيدرة الكـثريي

االستثناء يف اليمني عند األصوليني وأثره الفقهي  ............................  ٤٣٥

الدكتورة/ فاطمة عبد الله محمد العمري

 فتاوى الفقهاء:
ـ خيار الوصف ...........................................................٤٦٤
- بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن................... ٤٦٦
- طالق املريض  ................................................................ ٤٦٨
ـ ال يجوز للمضارب أخذ يشء من الربح إال بإذن رب املال........ ٤٧٣

  
مسائل يف الفقه:

  الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسه
ـ التكسب بالحج عن الغري......................................................... ٤٧٦
ـ  حكم ما إذا كان يجوز للقايض إبطال حكم أصدره بناء عىل شهادة كاذبة ...٤٨١

ـ  حكم ما إذا كان يجوز ملن ينوي الصيام أن يؤخر الغسل من الحدث األكرب 
إىل الصبح ............................................................................... ٤٨٥
التخلص من املال الحرام  .......................................................... ٤٨٩
ـ حكم األجر املكتسب من أعمال غري مرشوعة .............................. ٤٩٢


