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» من يرد الله به خريًا يفقهه يف الدين «

» متفٌق عليه«

العدد مائة وعرشةالسنة الثالثون
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موقع املجلة عىل االنرتنت :
www.alfiqhia.com

الربيد االلكرتوني :
fiqhia@gmail.com

الربيد االلكرتوني

لصاحب املجلة ورئيس تحريرها :

anafisa1@gmail.com

صدر العدد األول

من جملة البحوث الفقهية املعا�صرة

يف شهر رمضان املبارك يف عام ألٍف وأربعمائة 

وتسعة للهجرة النبوية.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ
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مـة متخصَصـة يف الفقـه اإلسالمـي حكَّ مجلـة علميـة فصـلية ُمُ
العـدد مـائة وعشـرة

السـنة الثالثون

         صاحبها ورئيس تحريرها         

 العنوان:

اململكة العربية السعودية - الرياض
حي العقيق - شارع التحلية

 هاتف:      4853702
 فاكس:     4853694 

 عنوان املراسالت:

ص. ب  1918 - الرياض 11441

 أمني املجلة 
الدكتور / رشف الدين بن 

عبدالرحمن النفيسه

 وكيل التوزيع: الرشكة الوطنية 

املوحدة  للتوزيع
الرياض: 4871414

فاكس: 4871406
 طبعت يف مطابع ع. النفيسة

 االشرتاكات: تخاطب بشأنها اإلدارة

 قيمة االشرتاك السنوي، للدوائر الحكومية    
واملؤسسات والرشكات            200 ريال
 األفراد                    100 ريال

 سعـر النسخة:

 االشرتاك السنوي:

أمريكا - كنـدا - أوروبا:      30 دوالراً 

 رقم اإليداع : 14/0188.

NSSI : 1319-0792 :ردمد

السعودية: 15 رياال

موريتانيا: 1200 أوقية

سلطنة عمان: 900 بيزه

الكويت: دينار ونصف
اإلمارات: 15 درهماً

البحرين: 900 فلس 

ليبيـا: 1000 درهم
املغرب: 33 درهماً

السودان: 200 جنيًها

الجزائر: 284 دينار

اليمن: 597 رياال

مرص: 22 جنيًها

سوريا: 188 لرية

قطر: 15 رياال

تونس: 6 دنانري

األردن: دينار
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الهيـئة العلمـية االستشـارية
)األسماء حسب الترتيب الهجائي(

األستاذ الدكتور / أحمد محمد نور سيف  - اململكة العربية السعودية

األستاذ الدكتور / حمزة بن حسني الفعر الرشيف - اململكة العربية السعودية

األستاذ الدكتور / سعود بن عبداللَّه الفنيسان - اململكة العربية السعودية

 األستاذ الشيخ /  عبداللَّه بن الشيخ املحفوظ بن بّيه - الجمهورية املوريتانية اإلسالمية

 األستاذ الدكتور / عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان - اململكة العربية السعودية

 األستاذ الدكتور / العربي بن أحمد بلحاج - الجمهورية الجزائرية

 األستاذ الدكتور /  عالء الدين خروفه - الواليات املتحدة األمريكية

 األستاذ الدكتور / محمد بن يعقوب الرتكستاني - اململكة العربية السعودية

 األستاذ الدكتور /  نور الدين بن مختار الخادمي - الجمهورية التونسية

 األستاذ الدكتور / يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني - اململكة العربية السعودية
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هيئة التحرير
)األسماء حسب الترتيب الهجائي(

األستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثالن - أستاذ الفقه يف كلية  الرشيعة بجامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

األستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد الجرعي - أسـتاذ الفقه يف كلية الرشيعة 

والدراسات اإلسالمية يف جامعة امللك خالد 

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن سعود الضويحي -  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية 

يف جامعة امللك سعود 

الدكتور/ عبداللَّه بن أحمد سالم املحمادي - األستاذ املشارك يف املعهد العايل للقضاء  

يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

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

محمد بن سعود اإلسالمية

األستاذ الدكتور/ هشام بن عبدامللك آل الشيخ -  األستاذ يف املعهد العايل للقضاء  يف 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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قواعد النرش ورشوطه

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

أن قواعد النرش يف املجلة تقيض بما ييل:

أن يكون البحث املراد نرشه مبنياً عىل الفقه اإلسالمي.. 1

والنوازل . 2 واملشكالت  واملسائل،  القضايا،  عىل  البحث  ينصب  أن 

الفقه  يف  لها  والعملية  العلمية  الحلول  عن  والبحث  املعارصة، 

اإلسالمي، ومفاهيمه املعتمدة عند أهل السنة والجماعة.

أن يتصف البحث باملوضوعية، واألصالة، والشمول، وسالمة اللغة، . 3

واتباع املنهج العلمي يف البحث من حيث االعتماد عىل املراجع األصلية 

واإلسناد والتوثيق وتخريج األحاديث مع إيضاح درجتها.

أن يكون البحث مما لم يسبق نرشه يف كتاب، أو مجلة، أو أي أداة . 4

نرش أخرى. ويشمل ذلك البحوث املقدمة للنرش إىل جهة أخرى أو 

تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وخالفها.

بيان سور وأرقام اآليات الكريمة كما هي يف الربنامج املعروف.. 5

ترجمة . 6 مع  الصفحات  هوامش  يف  األصلية  العلمية  املراجع  بيان 

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

الحروف . 7 نهاية كل بحث حسب  العلمية ومؤلفيها يف  املراجع  بيان 

الهجائية مع بيان مكان وزمان طباعتها وجهة نرشها.

أن ُيرفق بالبحث إفادة تتضمن عدم نرشه من قبل.. 8

أن يختم البحث بخالصة تبني النتيجة والرأي، أو اآلراء التي تضمنها.. 9

أن يرفق بالبحث خالصة مستوفية له .. 10

أال تقل صفحات البحث عن خمسني صفحة من صفحات املجلة.. 11

يكتب اسم الباحث ثالثياً مع وظيفته العلمية إن وجدت.. 12
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مدى . 13 وتقرير  أولية  مراجعة   البحث  مراجعة  التحرير  لهيئة  يحق 

أهليته للتحكيم.

يتم تحكيم البحوث بشكل رسي من قبل فقهاء وعلماء متخصصني . 14

وأساتذة جامعات من ذوي الرتب العلمية العالية، وذلك وفقاً لقواعد 

التحكيم، وإجراءاته. ومن هذه القواعد ما ييل:

يتم إرسال البحث بعد وروده مبارشة إىل التحكيم. أ- 

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

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

تأخر عن إجراء التعديل املطلوب ملدة تزيد عىل ستني يوماً فيعد 

البحث مسحوباً.

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

أبدوا بعض  أو  الباحثني سواء وافقوا عىل نرش بحوثهم  ألسماء 

املالحظات عليها أو رأوا عدم نرشها.

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

يحق للباحث إعادة نرش بحثه يف كتاب أو خالفه وذلك بعد نرشه يف . 15

املجلة عىل أن يشري إىل سبق نرشه فيها.

ال يجوز للباحث أن يسحب بحثه بعد إرساله للمجلة مالم يكن هناك . 16

أسباب تقتنع بها املجلة.

يحق للمجلة إعادة نرش البحوث التي سبق نرشها.. 17

يحق للباحث الحصول عىل أربع نسخ من بحثه.. 18

البحوث التي ال تنرش ال تعاد ألصحابها .. 19

*   ترتيب البحوث يف املجلة يخضع لالعتبارات الفنية فقط.

*  “اآلراء املنشورة يف املجلة تعربرِّ عن وجهة نظر أصحابها”.  
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رسالة من قارئ

الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبيه ورسوله األمني 

محمد، وآله وصحابته، ومن اقتفى أثرهم إىل يوم الدين، أما بعد:

فإن الله عز وجل قد بنينّ لعباده أنه كما خلقهم أنعم عليهم نعًما 

وأهم  وعظمتها.  لكثرتها  عدها،  وال  حرصها  يستطيعون  ال  كثرية، 

چپ   ذكره:  عز  قال  عليها،  وشكره  باملنعم،  اإليمان  النعم  هذه 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀچ ]إبراهيم: 34[ ، كما بنينّ لهم أن هذه النعم 
ال تكون إال من إله واحد هو القادر وحده عليها، قال عز وجل: چىئ  

ىئ  ی   ی    ی  یجئ   چ  ]النحل: 53[.
من  نفسه  يف  فرياها  النعم  هذه  وعقله  بفطرته  يدرك  واملؤمن 

حيث خلقه وتصويره وتركيبه، ويراها يف اآليات الظاهرات، ويف كل 

يف  املؤمن  مع  يتجدد  اإلدراك  وهذا  حوله.  من  الكونية  املحسوسات 

الْمنِْعم عىل ما أنعم به عليه، سواء كانت  سـرائه ورضائه، فيشكر 

ووعده  الْمنِْعم  وعد  وقد  عامته،  أو  خاصته  يف  نالته  قد  النعم  هذه 

عليها.  كلما شكره  عليه،  الُْمنَعِم  نعمه عىل  من  بأنه سـيزيد  الحق 

قال  كما  العذاب،  به  يحيق  ال  بها حتى  الكفر  من  ذلك حذره  ومع 

ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   چ   ذكره:  أعظم 

ڃچ ] إبراهيم: 7[ .

وهم  املؤمنون   - األول   : فريقان  تاريخه  يف  اإلنسان  افرتق  وقد 

الذين آمنوا بما جاءتهم به رسـلهم مـن البينات، فنجوا من العذاب 

يف الدنيا، وسـتكون لهم الحسـنى يف اآلخـره، كمـا قال عـز وجـل: 
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بما  كذبوا  الذين  الثاني:  الفريق   .]83 ]القصص:  ۈئچ  ۈئ   چ   
جاءتهم به رسلهم من البينات، وقد أمهلهم الله ليتوبوا من تكذيبهم، 

يف  الله قصصهم  وقد قص  فهلكوا،  العذاب  جاءهم  يفعلوا  لم  فلما 

كتابه العزيز، لكي يعترب بهم أولو العقول واألبصار.

نعم: هذه سنة الله يف عباده، وسننه ال تتغري وال تتبدل يف الزمان أو 

املكان؛ فاألمم أنى كان مسماها ومكانها بني إحدى هذين الفريقني: 

فتزداد  نعمه،  عىل  فتشكره  الله  عند  من  جاءها  ما  بكل  تؤمن  أمة 

نعمه عليها، وأمة تكفر بنعم الله فيحيق بها العذاب وال عربة لالدعاء 

باإليمان أو القول به، إنما العربة بالصدق فيه، وال عربة كذلك لفارق 

ۆئ  ۈئ   چ  الزمان، سواء كان هذا الفارق بمئات السنني أو آالفها 

ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  یچ  ]األحزاب: 62[.


