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المقدمة

ـــي  ـــة ف ـــر ربحي ـــة غي ـــة خيري ـــعودية مؤسس ـــة الس ـــة الفقهي ـــد الجمعي تع

األســـاس وتعتمـــد فـــي تمويلهـــا علـــى التمويـــل الذاتـــي ومـــا يـــرد إليهـــا 

ـــة الســـعودية. مـــن تبرعـــات وفـــق  األنظمـــة المرعيـــة فـــي المملكـــة العربي

خـــال  مـــن  ومشـــروعاتها  مناشـــطها  لتمويـــل  الجمعيـــة  وتســـعى 

اشـــتراكات األعضـــاء وروافـــد العمـــل الخيـــري مـــن هبـــات وتبرعـــات.

الفقهيـــة،  الدراســـات  فـــي  المتخصصيـــن  الجمعيـــة  وتســـتهدف 

العليـــا،  الدراســـات  والجمعيـــات والمؤسســـات ذات العاقـــة، وطـــاب 

بالفقـــه. يتعلـــق  فيمـــا  عمومـــً  المجتمـــع  وفئـــات 
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أهداف الجمعية الفقهية 
السعودية:

تحقيـــق التواصـــل العلمـــي بيـــن المتخصصيـــن فـــي الفقـــه  5

الجامعـــات  وأســـاتذة  والقضـــاة  العلمـــاء  مـــن  وأصولـــه 

والطـــاب علـــى مســـتوى المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو 

ــامي. ــم اإلسـ ــتوى العالـ ــى مسـ علـ

ــي  5 ــة فـ ــورة العلميـ ــم المشـ ــى تقديـ ــة إلـ ــعى الجمعيـ تسـ

ــص . ــال التخصـ مجـ

تهتـــم الجمعيـــة بعقـــد المؤتمـــرات والنـــدوات والحلقـــات  5

العلميـــة فـــي مجـــال اهتمامهـــا .
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المشرف العام على ممثلية الجمعية 
الفقهية السعودية بالجامعة

الحمـــد هلل رب العالميـــن وصلـــى اهلل وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه ومـــن 
اهتـــدى بهديـــه إلـــى يـــوم الديـــن

أما بعد:
إن ممثليـــة الجمعيـــة الفقهيـــة الســـعودية بجامعـــة األميـــر ســـطام بـــن عبدالعزيـــز 
المنبثقـــة مـــن الجمعيـــة الفقهيـــة الســـعودية تهـــدف إلـــى خدمـــة فقهنـــا اإلســـامي 
والتواصـــل بيـــن العلمـــاء وطلبـــة العلـــم المتخصصيـــن فـــي الفقـــه وأصولـــه باإلضافـــة 
ـــي  ـــراث الفقه ـــهيل الت ـــعي لتس ـــرة، والس ـــة المعاص ـــا الفقهي ـــوازل والقضاي ـــة الن ـــى دراس إل
ـــر  ـــام بتطوي ـــح واالهتم ـــامي الصحي ـــج اإلس ـــق المنه ـــم وف ـــه له ـــلمين وتقديم ـــى المس عل

األداء العلمـــي والمهنـــي وهـــي تســـعى إلـــى تحقيـــق ذلـــك وفـــق إمكاناتهـــا.
وقـــد حققـــت الممثليـــة وهلل الحمـــد نجاحـــً متميـــزًا وقامـــت ببعـــض المناشـــط وعـــددًا 
ــل  ــى التواصـ ــا، وعملـــت علـ ــة وفروعهـ ــي الجامعـ ــة فـ ــدروس الفقهيـ ــدورات والـ ــن الـ مـ
مـــع منســـوبي الجامعـــة، ونأمـــل أن تحقـــق هـــذه الممثليـــة الفقهيـــة جميـــع أهدافهـــا 

المنشـــودة.
وفـــي الختـــام أقـــدم لممثـــل الجمعيـــة الفقهيـــة الســـعودية فـــي الجامعـــة ولجميـــع 
زمائـــه العامليـــن معـــه الشـــكر والتقديـــر علـــى جهودهـــم، وصلـــى اهلل وســـلم علـــى 

نبينـــا محمـــد.

د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري
وكيـــل جامعـــة األميـــر ســـطام بـــن عبدالعزيـــز 
ـــرف  ـــي والمش ـــث العلم ـــا والبح ـــات العلي للدراس
الفقهيـــة  الجمعيـــة  ممثليـــة  علـــى  العـــام 

الســـعودية بالجامعـــة
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رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الفقهية السعودية

الحمـــد هلل رب العالميـــن، وصلـــى اهلل وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه ومـــن 
اهتـــدى بهديـــه إلـــى يـــوم الديـــن. 

أما بعد:
فـــإن الجمعيـــة الفقهيـــة الســـعودية تعتبـــر أحـــد الجمعيـــات العلميـــة الرائـــدة فـــي العلـــم 
الشـــرعي, والتـــي تهـــدف إلـــى خدمـــة الفقـــه اإلســـامي وأهلـــه، وتعزيـــز التواصـــل بيـــن 
ـــي  ـــراث الفقه ـــهيل الت ـــعي لتس ـــي والس ـــراث الفقه ـــة بالت ـــم، والعناي ـــة العل ـــاء وطلب العلم

ـــح. ـــامي الصحي ـــج اإلس ـــق المنه ـــم وف ـــه له ـــلمين وتقديم ـــى المس عل
وقـــد بـــدأت الجمعيـــة بالتوســـع فـــي فتـــح فـــروع وممثليـــات لهـــا فـــي الجامعـــات 
الســـعودية حتـــى بلغـــت فروعهـــا أكثـــر مـــن ســـتة عشـــر ممثليـــة فقهيـــة تتبـــع لهـــا, 
ـــر  ـــة األمي ـــعودية بجامع ـــة الس ـــة الفقهي ـــة الجمعي ـــزة ممثلي ـــات المتمي ـــك الممثلي ـــن تل وم
ســـطام بـــن عبدالعزيـــز، والتـــي قامـــت بتنفيـــذ عـــدد مـــن  النـــدوات والمحاضـــرات واللقـــاءات 
العلميـــة، وعـــدد مـــن البرامـــج الفقهيـــة، وهـــذا التقريـــر عبـــارة عـــن ســـجل حافـــل لهـــذه 
الممثليـــة منـــذ افتتاحهـــا فـــي هـــذه الجامعـــة المباركـــة، وأمـــام هـــذه الممثليـــة الفقهيـــة 
وســـائر الممثليـــات األخـــرى أعمـــااًل كثيـــرة وكبيـــرة تنتظرهـــا، وهـــذا يتطلـــب تفاعـــل 
الجمعيـــة بجميـــع أعضائهـــا وفروعهـــا,  ومـــاكان لهـــذه الممثليـــة الفقهيـــة أن تتميـــز 
ـــع  ـــز وجمي ـــن عبدالعزي ـــطام ب ـــر س ـــة األمي ـــر جامع ـــي مدي ـــن معال ـــجيع م ـــم وتش إال بدع
العامليـــن فيهـــا، فشـــكر اهلل لهـــم وبـــارك فـــي جهودهـــم, وصلـــى اهلل علـــى محمـــد 

وآلـــه وصحبـــه

أ.د. سعد بن تركي الخثالن
رئيس مجلس إدارة الجمعية 

الفقهية السعودية
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ممثل الجمعية الفقهية السعودية 
بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

الحمـــد هلل رب العالميـــن، والصـــاة والســـام علـــى أشـــرف األنبيـــاء والمرســـلين نبينـــا محمـــد عليـــه 
ـــه أفضـــل الصـــاة وأتـــم التســـليم . وعلـــى آل

أما بعد:
فـــإن ممثليـــة الجمعيـــة الفقهيـــة الســـعودية بجامعـــة األميـــر ســـطام بـــن عبـــد العزيـــز، هـــي 
ــذه  ــح هـ ــم فتـ ــاض، وتـ ــعودية بالريـ ــة السـ ــة الفقهيـ ــروع الجمعيـ ــات وفـ ــن ممثليـ ــدة مـ واحـ
الممثليـــة بالجامعـــة لهـــدف خدمـــة الفقـــه اإلســـامي وأهلـــه،  وتعزيـــز التواصـــل بيـــن العلمـــاء 
وطلبـــة العلـــم، والعنايـــة بالتـــراث الفقهـــي تحقيقـــً ودراســـة ونشـــرًا ورصـــدًا، ودراســـة النـــوازل 
والحـــوادث والقضايـــا الفقهيـــة المعاصـــرة، والســـعي لتســـهيل التـــراث الفقهـــي علـــى المســـلمين 
وتقديمـــه لهـــم وفـــق المنهـــج اإلســـامي الصحيـــح بطريقـــة ســـهلة ميســـرة، واالهتمـــام بتطويـــر 
ـــق  ـــك وف ـــق ذل ـــى تحقي ـــعى إل ـــي تس ـــامي، وه ـــه اإلس ـــن بالفق ـــي للمهتمي ـــي والمهن األداء العلم
إمكاناتهـــا، وقـــد بـــدأت الممثليـــة فـــي الجامعـــة بترتيـــب عـــدد مـــن المناشـــط العلميـــة، والبحثيـــة، 

ـــز. ـــد العزي ـــن عب ـــطام ب ـــر س ـــة األمي ـــة جامع ـــت مظل ـــة تح ـــة والفقهي ـــدورات العلمي وال
وال شـــك أن أمـــام ممثليـــة الجمعيـــة الفقهيـــة الســـعودية بالجامعـــة أعمـــااًل كثيـــرة وكبيـــرة 
ـــاء  ـــم إنش ـــد ت ـــومة، وق ـــة المرس ـــداف الممثلي ـــع أه ـــع م ـــل الجمي ـــب تفاع ـــذا يتطل ـــا، وه تنتظره
ــة  ــداف ممثليـ ــن أهـ ــزء مـ ــق جـ ــة لتحقيـ ــة للجامعـ ــة االلكترونيـ ــى البوابـ ــة علـ ــع للممثليـ موقـ
ـــع،  ـــات المجتم ـــع فئ ـــل م ـــق التواص ـــهولة تحقي ـــة، ولس ـــعودية بالجامع ـــة الس ـــة الفقهي الجمعي
نســـأل اهلل أن يبـــارك فـــي جهـــود جميـــع العامليـــن والمتعاونيـــن مـــع هـــذه الممثليـــة، وأن يوفقنـــا 

جميعـــً للفقـــه فـــي الديـــن، وصلـــى اهلل علـــى محمـــد وآلـــه وصحبـــه أجمعيـــن .

د. أحمد بن عبدالعزيز الشثري
ممثل الجمعية الفقهية السعودية
 بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

وأستاذ الفقه المشارك بالجامعة
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9

منسوبي ممثلية الجمعية الفقهية 
السعودية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

أستاذ الفقه المشارك بالجامعة

ممثل الجمعية الفقهية السعودية

بجامعة االمير سطام بن عبدالعزيز

أستاذ الفقه المساعد بالجامعة

رئيسة اللجنة النسائية لممثلية الجمعية 

الفقهية السعودية بالجامعة 

أستاذ الفقه المشارك بالجامعة_ عضو 

أستاذ الفقه المساعد بالجامعة_ عضو 

أستاذ الفقه المساعد بالجامعة_ عضو

أستاذ الفقه المساعد بالجامعة_ عضو 

أستاذ أصول الفقه المساعد بالجامعة_ عضو 

محاضر في أصول الفقه_ عضو

محاضر في الفقه _ عضو

محاضر في الفقه_ عضو

محاضر في الفقه_ عضو

سكرتير الممثلية.

د. أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز الشـــثري

المبـــرد  عبدالعزيـــز  ابتهـــال  د. 

ـــن عبدالرحمـــن العســـكر ـــد ب  د. خال

اللحيـــان محســـن  بـــن  راشـــد  د. 

التميمـــي محمـــد  بـــن  ســـعد  د. 

المقبـــل مقبـــل  بـــن  محمـــد  د. 

د. محســـن بـــن عايـــض المطيـــري

أ. عبدالرحمـــن بـــن مشـــاري المشـــارى

أ. عبدالرحمـــن بـــن محمـــد الفـــواز

ـــع  ـــعيد باجب ـــن س ـــن ب ـــد الرحم أ. عب

أ. عبدالمجيـــد بـــن إبراهيـــم الخرعـــان

العمـــودي بـــن محمـــد  عثمـــان  أ. 
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10

تنمية الفكر 
العلمي في مجال 
التخصص 

والعمل على 
تطويره .

تحقيق 
التواصل 
العلمي بين 

الفقهاء في 
المملكة العربية 

السعودية والعالم 
اإلسالمي

العناية بالتراث 
الفقهي دراسًة 

وتحقيًقا ونشًرا 
ورصًدا .

دراسة 
النوازل 

والقضايا 
الفكرية

المعاصرة .

الرسالة

األهداف

إقامـــة عـــدد مـــن الملتقيـــات والنـــدوات والـــدورات العلميـــة التـــي تجمـــع الفقهـــاء  5
والمختصيـــن فـــي مجـــال الشـــريعة اإلســـامية .

اإلسهام في تقديم المشورة العلمية في مجال الفقه وأصوله . 5

إنشـــاء قاعـــدة معلومـــات متكاملـــة تضـــم أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الرســـائل العلميـــة  5
فـــي مجـــال الشـــريعة اإلســـامية .

المشاركة في وسائل اإلعام من خال تقديم البرامج الفقهية 5

أن تســـعى ممثليـــة الجمعيـــة لتكـــون الـــذراع البحثـــي للمجامـــع الفقهيـــة، والجهـــات  5
الحكوميـــة ذات العاقـــة .

1

3

2

4
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البرامج والفعاليات واألنشطة 

لقاء علمي بعنوان :
كيفية االستفادة من كتب أصول الفقه

لفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي 5
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12

دورة بعنوان :
 مهارات البحث في المصادر والمكتبات اإللكترونية لطاب الدراسات اإلسامية

لفضيلة الدكتور يحيى مراد 5

البرامج والفعاليات واألنشطة 
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لقاء علمي بعنوان : 
موقف طالب العلم من االختاف بين العلماء

لألستاذ الدكتور خير الدين الجزائري 5

البرامج والفعاليات واألنشطة 
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14

ندورة بعنوان :

فقه المداينات بكليات الجامعة في االفاج

لفضيلة الدكتور راشد بن محسن آل لحيان  5

وسعادة األستاذ /عبدالهادي بن فهاد العرجاني 5

البرامج والفعاليات واألنشطة 
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15

لقاء علمي بعنوان :

 البتكوين بين الواقع االقتصادي والرؤية الشرعية

لفضيلة الدكتور علي منصور حبيب 5

البرامج والفعاليات واألنشطة 
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16

ندورة بعنوان :
موقف المسلم من الخاف الفقهي

قدمها كال من : 
د. راشد محسن اللحيان 5
د.أحمد بن عبدالعزيز الشثري 5

البرامج والفعاليات واألنشطة 
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17

لقاء علمي بعنوان :

أحكام أهل البيت في الفقه اإلسامي

للدكتور فيحان بن فراج آل هقشه 5

البرامج والفعاليات واألنشطة 



التقرير السنوي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ الجـمـعـيـة
لـفـقـهيـة ا
السعودية

الجـمـعـيـةالتقرير السنوي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ
لـفـقـهيـة ا
السعودية

18

برامج اللجنة النسائية للممثلية
الجمعية الفقهية السعودية بالجامعة 
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برامج اللجنة النسائية للممثلية
الجمعية الفقهية السعودية بالجامعة 

دروس كتاب عمدة األحكام

دورة بعنوان ))فقه االختيار واتخاذ القرار(( 
قدمتها الدكتورة/ إبتهال المبرد

دورة بعنوان ))القواعد الفقهية في حياتنا 
اليومية(( قدمتها األستاذة/ سارة السيف

سلسلة )سيرة فقيهات(زيارة المكتبة الفقهية
من تنظيم النادي الفقهي

دورة بعنوان ))التاجرة الفقيهة(( قدمتها 
سعادة األستاذة/ لطيفة الصرامي



التقرير السنوي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ الجـمـعـيـة
لـفـقـهيـة ا
السعودية

الجـمـعـيـةالتقرير السنوي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ
لـفـقـهيـة ا
السعودية

20

المقاالت المنشورة لممثلية الجمعية الفقهية 
السعودية في صحيفة جامعتي اإللكترونية

)سقيا الماء في حر الظهيرة من أفضل الصدقات( 5
للدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري

تم نشر مقالين بالعناوين التالية :

)آداب المتعّلم( 5
للدكتور راشد بن محسن آل لحيان
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21

الفتاوى المطبوعة والمنشورة اكترونيًا

إعداد د. خالد بن عبدالرحمن العسكر



التقرير السنوي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ الجـمـعـيـة
لـفـقـهيـة ا
السعودية

الجـمـعـيـةالتقرير السنوي ١٤٣٩ – ١٤٤٠ هـ
لـفـقـهيـة ا
السعودية

22

االختيار من فتاوى كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية ويتم نشرها في صحيفة الجامعة
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خطة ممثلية الجمعية الفقهية بجامعة األمير 
سطام بن عبدالعزيز لعام 1440-1441هـ

نوع المنشط م
تاريخهمكانهوعنوانه

اسم 
الملقي 
)الثالثي(

المؤهل 
والتخصص

جهة 
العمل

1

 شرح كتاب:
) منهاج السالكين 
وتوضيح الفقه 

في الدين(، للشيخ 
العالمة ابن سعدي 

رحمه اهلل

 مصلى
 إسكان الطالب

 بالجامعة
بالخرج

 مغرب يوم
 األربعاء من
كل أسبوع

 د. محمد
 بن مقبل
المقبل

 أستاذ الفقه
المساعد

يز
عز

دال
عب

ن 
م ب

طا
س

ير 
ألم

ة ا
مع

جا

2
 ما ال يسع المسلم
 جهله من مسائل

الفقه

 لطالب
 ومنسوبي
 كلية إدارة

 األعمال
 بحوطة بني

تميم

 درس
 أسبوعي

 في
 ساعات
 الفراغ
 وقت

الدوام

 د. سعد
 بن محمد
.التميمي

 أستاذ الفقه
المساعد

3
محاضرة بعنوان:

) األحكام الفقهية 
لغسيل األموال(

 لطالب
 ومنسوبي
 كلية اآلداب

بوادي الدواسر

 سيتم
 تحديد

 الموعد
الحقًا

 د. علي
 منصور
حبيب

 أستاذ الفقه
المشارك

4

محاضرة بعنوان: 
)مقدمة في علم 
القواعد الفقهية 

وتطبيقاتها(

 لطالب
 ومنسوبي
 كلية اآلداب

بوادي الدواسر

 سيتم
 تحديد

 الموعد
الحقًا

 د. محسن
 بن عايض
المطيري

 أستاذ أصول
 الفقه المساعد

 ورئيس قسم
 الدراسات
 اإلسالمية

بوادي الدواسر

5
محاضرة بعنوان: 
)صناعة التفكير 

الفقهي(

 لطالب
 ومنسوبي
 كلية اآلداب

بوادي الدواسر

 سيتم
 تحديد

 الموعد
الحقًا

 د. عادل
عيد

 أستاذ الفقه
المشارك



نوع المنشط م
تاريخهمكانهوعنوانه

اسم 
الملقي 
)الثالثي(

المؤهل 
والتخصص

جهة 
العمل

6
إحياء السنن 

المهجورة  في 
األبواب الفقهية

 لطالبات
 ومنسوبات
 كلية التربية

بالدلم

 درس
أسبوعي

 د. ابتهال
 بنت

 عبدالعزيز
المبرد

 أستاذ الفقه
 المساعد،

 ورئيسة قسم
 الدراسات
 اإلسالمية

 بالدلم ورئيسة
 اللجنة النسائية

بالممثلية

يز
عز

دال
عب

ن 
م ب

طا
س

ير 
ألم

ة ا
مع

جا

7

شرح كتاب: دليل 
الطالب لنيل 

المطالب( العالمة 
مرعي الكرمي 

المقدسي الحنبلي.

 مصلى إسكان
 أعضاء هيئة

 التدريس
باألفالج

 درس
أسبوعي

 د. راشد
 بن

 محسن
اللحيان

 أستاذ الفقه
المساعد

8

لقاء علمي 
بعنوان:)األحكام 

الفقهية المتعلقة 
بالمسح على 

الخفين(

 نادي إراده
 بكلية التربية

بالخرج

 سيحدد
 الموعد
الحقًا

 د. محمد
 بن مقبل
المقبل

 أستاذ الفقه
المساعد

9

لقاء علمي 
بعنوان: )قواعد 

منهجية في دراسة 
المعامالت المالية(

 نادي إراده
 بكلية التربية

بالخرج

 سيحدد
 الموعد
الحقًا

 د. محمد
 بن مقبل
المقبل

 أستاذ الفقه
المساعد

10

لقاء علمي 
بعنوان:)أحكام 

الصالة المتعلقة 
بذوي اإلعاقة 

الحركية(.

 طالب وطالبات
 قسم التربية
 الخاصة بكلية
التربية بالخرج

 سيحدد
 الموعد
الحقًا

 د. أحمد
 بن

 عبدالعزيز
الشثري

 أستاذ الفقه
المشارك

11
توقيع مذكرة تعاون تتضمن االتفاقية والشراكة االستراتيجية مع نادي إرادة بكلية التربية 
بالجامعة بمحافظة الخرج تتضمن التعاون في إقامة البرامج العلمية والفقهية من قبل 

أعضاء الممثلية لمنسوبي نادي إرادة.

12
اختيار فتاوى فقهية ألعضاء هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية 
السعودية تناسب المجتمع الجامعي، ونشرها في ركن خاص بممثلية الجمعية الفقهية 

في صحيفة الجامعة للعام الثاني على التوالي، ولمدة عام 1440/ 1441هـ.



 تحــرص ممثليــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية بجامعــة األميــر ســطام

 بــن عبدالعزيــز أن يكــون لهــا دور فاعــل فــي دراســة المســائل الفقهيــة

 المســتجدة ومواكبــة كل التطــورات فــي خدمــة المجتمــع الجامعــي

 والمجتمــع عمومــًا مــن خــالل مناشــطها المتعــددة والشــراكة الفعالــة

 مــع إدارات الجامعــة وعماداتهــا المختلفــة، وفــي ختــام هــذا التقريــر

بــن الشــكر والتقديــر لمعالــي مديــر جامعــة األميــر ســطام   نقــدم 

 عبدالعزيــز األســتاذ الدكتــور عبدالعزيــز بــن عبــداهلل الحامــد علــى دعمــه

 الســخي لتواصــل ممثليــة الجمعيــة الفقهيــة بالجامعــة مســيرتها

 فــي نشــر العلــم والمعرفــة، كمــا نثنــي بالشــكر لســعادة الدكتــور

ــا ــات العلي ــة للدراس ــل الجامع ــري وكي ــم الخضي ــن إبراهي ــن ب  عبدالرحم

 والبحــث العلمــي بالجامعــة, والشــكر موصــول لــكل أعضــاء الممثليــة

ــعودية ــة الس ــة الفقهي ــن، وللجمعي ــالء العاملي .والزم



الجـمـعـيـة
لـفـقـهيـة ا
السعودية

ا�شراف العام: 

الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري

تنسيق: عثمان بن محمد العمودي


