
املفتي  الشيخ،  آل  الله  العزيز بن عبد  الشيخ عبد  استقبل سماحة 
العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للرئاسة 
يــوم الخميس 29 مــن جمادى  الــعــامــة للبحوث واإلفـــتـــاء، صــبــاح 
فــبــرايــر 2021م بمكتبه بمدينة  مــن  املــوافــق 11  ــرة 1442هـــــ  اآلخــ
ة، معالي األستاذ الدكتور قطب  ة السعوديَّ الرياض باململكة العربيَّ
مصطفى سانو، األمــن العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الذي 

قِدم للسالم على سماحته، واالجتماع به.

ــه – حفظه الــلــه- بــمــعــالــيــه، والـــوفـــد املـــرافـــق لــه، 
ُ
وقـــد رّحـــب ســمــاحــت

للمجمع،  ا  ا عاّمً
ً
أمين أه على تعيينه 

ّ
زيــارتــه، كما هن وشكره على 

املجمع، ورسالته،  لــرؤيــة  مــن معاليه  ل  إلــى شــرح مفصَّ ثــم استمع 
التي يقوم بها املجمع  وِقَيمه، وأهــدافــه، وأبــرز األنشطة والبرامج 
 
َ
ِنيط

ُ
 عن الدور الهامِّ الذي أ

ً
داخل العالم اإلسالمي وخارجه، فضال

املسلمة،  عوبه واملجتمعات 
ُ

اإلســالمــي وش العالم  قــادة   
ْ
ـــُدن

َ
ل به من 

واملتمثل في بيان األحكام الشرعية في القضايا التي تهم املسلمن 

الحياة  ملشكالت  املناسبة  الشرعية  الــحــلــول  وتــقــديــم  الــعــالــم،  فــي 
الــشــرع الحنيف في   عــن التصّدي لبيان أحــكــام 

ً
املــعــاصــرة، فضال

الكريم،  الله  ا من كتاب 
ً
الحياة، وذلك انطالق النوازل ومستجّدات 

ة النبوية الشريفة، والتراث اإلسالمي الزاخر.
ّ
والسن

املجمع  بــوضــع  علًما  بــإحــاطــة سماحته  ــه 
َ
حــديــث واخــتــتــم معاليه 

 إستراتيجية خمسية يسعى من خاللها إلى تحقيق أهدافه، 
ً
خطة

بن  والتكامل  والتنسيق  التعاون  بتعزيز  يتعلق  فيما  وخاصة 
املجمع واملؤسسات الشرعية الكبرى والرائدة في العالم اإلسالمي 

عامة، وفي دولة املقّر خاصة.
ا لذلك، فإن املجمع راغٌب في توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة 

ً
وتحقيق

تفاهم مع الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء وهيئة كبار العلماء، 
 باِرزين ومتمّيزين.

ً
تها قاماٍت علمية ّم في عضويَّ

ُ
التي تض

ــه عــن ســــروره بــمــا سمعه مــن معلومات 
ُ
ومـــن جــانــبــه عــّبــر ســمــاحــت

كره ملعاليه على زيــارتــه، وأّكــد له 
ُ

د ش ضافية عن املجمع، كما جــدَّ
ترحيبه بالتعاون بن املجمع وهيئة كبار العلماء والرئاسة العامة 

للبحوث واإلفتاء، داعًيا اللَه التوفيق والسداد ملعاليه في مهاّمه.
 تذكارية ملعالي األمــن العام 

ً
ه – رعــاه الله – هدية

ُ
م سماحت ثم قــدَّ

 من كتاب اإلصدار الرابع 
ً
م معاليه لسماحته نسخة للمجمع، كما قدَّ

لقرارات وتوصيات املجمع.
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سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ مفتي عام المملكة 
يستقبل األمين العام للمجمع معالي األستاذ الدكتور قطب سانو 

معالي الدكتور قطب سانو يزور معالي الدكتور صالح الوهيبي األمين 
ة للشباب اإلسالمي بمكتبه بالرياض العام للندوة العالميَّ

بمدينة  اإلسالمي  للشباب  العاملية  الندوة  بمقر 
الدكتور قطب مصطفى  الرياض، اجتمع معالي 
سانو، األمن العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 
ظهر يوم األربعاء 28 من جمادى اآلخــرة 1442 
هـ املوافق 10 فبراير 2021م، مع معالي الدكتور 
صالح بن سليمان الوهيبي، األمن العام للندوة 
م معاليه  الــعــاملــيــة لــلــشــبــاب اإلســـالمـــي، حــيــث قــــدَّ
تهنئته على ما تقوم به الندوة من جهود جّبارة 
رة فـــي تــحــصــن الــشــبــاب املــســلــم، بتوفير  ــقــــدَّ ومــ
مه  تقدِّ ومــا  والــتــدريــب،  والتربية  التعليم  ـــرص 

ُ
ف

فــي جميع  متنوعٍة  تنمويٍة  وبــرامــَج  أنشطٍة  مــن 
أنحاء العالم.

 معالي الدكتور صالح الوهيبي االجتماع 
ّ

استهل
ا 

ً
أمين بالترحيب بضيفه، وتهنئته على تعيينه 

ا ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، كما عّبر له  عاّمً
عن استعداده لتعزيز عالقات التعاون والتواصل 

مـــع املــجــمــع فـــي كـــل مـــا مـــن شــأنــه تــعــزيــز الــعــمــل 
اإلسالمي املشترك، وخاصة فيما يتعلق بتوفير 
ــــــرص الــتــعــلــيــم والـــتـــربـــيـــة والـــتـــدريـــب 

ُ
ــــح، وف

َ
امِلــــن

للشباب املسلم.
ومـــن جــانــبــه، شــكــر مــعــالــي الــدكــتــور قــطــب سانو 
مــعــالــَي الـــدكـــتـــور صـــالـــح الــوهــيــبــي عــلــى ُحــســن 
هذه  -فــي  ًرا  معبِّ الترحيب،  وحــفــاوة  االستقبال، 

ــكــره الــجــزيــل، وســـروره 
ُ

املناسبة الــكــريــمــة- عــن ش
مه 

ِّ
البالغ، وسعادته العظيمة بلقاء أستاذه ومعل

ــلـــه- الـــذي  مــعــالــي الـــدكـــتـــور الــوهــيــبــي -حــفــظــه الـ
 على يديه قبل خمسٍة وثالثن عاًما، وفتح 

َ
تتلمذ

ــر له كل 
ّ
واِتئٍذ-  باب مكتبه، ومنزله، ووف

َ
-َسن له 

الــرعــايــة والــعــنــايــة أثــنــاء دراســـتـــه بــجــامــعــة امللك 
مّما  واملاجستير،  الجامعة  ي 

َ
مرحلت فــي  ســعــود 

كان له األثر الكبير في تحصيله األكاديمي.
م معالي الدكتور سانو ملعاليه ومساعديه  ثم قدَّ
 ،

ً
ــة ــالــ ، ورســ

ً
 عـــن املـــجـــمـــع، رؤيـــــــة

ً
 مــخــتــصــرة

ً
نـــبـــذة

ًها -في هذا الصدد- برغبة املجمع  ا، منوِّ
ً
وأهداف

ــدوة فــــي كــافــة  ــنــ ــٍة دائــــمــــة مــــع الــ ــراكــ فــــي إقــــامــــة شــ
مجاالت االهتمام املشترك، وخاصة تعزيز الوعي 
رص التدريب للشباب، 

ُ
بأهمية التعليم، وتوفير ف

ع املجمع إلى االستفادة القصوى 
ّ
 عن تطل

ً
فضال

من تجربة الندوة في مجال تحصيل الوقف لدعم 

ته اإلستراتيجية الخمسية.
ّ
خط

ــــن الــعــام  ــام مــعــالــي األمـ ــ وفــــي نــهــايــة الــــزيــــارة أقـ

ُدبة غــداء على شــَرف ضيفه، ثم أطلعه 
ْ
للندوة مأ

على املعرض الدائم للندوة.

ــان الــهــدايــا  ــرفـ وفــــي نــهــايــة الــــزيــــارة تـــبـــادل الـــطـ

التذكارية.
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معالي األمين العام لهيئة كبار العلماء يزور معالي األمين العامِّ 
ة للمجمع بمدينة جدة للمجمع بمقر األمانة العامَّ

في ندوة فقهية طبية... 
توصي األمانة العامة للمجمع بجواز  إستخدام اللقاحات المتاحة للتطعيم ضد كوفيد 19- 

وبجواز الصرف من أموال الزكاة لشراء اللقاحات وتوزيعها على الفقراء

اســتــكــمــااًل لــلــُمــبــاحــثــات الــتــي جــــَرت بــالــريــاض بن 
ســمــاحــة املــفــتــي الـــعـــام لــلــمــمــلــكــة، والـــرئـــيـــس الــعــام 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة واإلفــــتــــاء، ورئـــيـــس هــيــئــة كــبــار 
العلماء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل 
الــشــيــخ، ومــعــالــي األســتــاذ الــدكــتــور قطب مصطفى 
استقبل معاليه  فقد  للمجمع،  الــعــام  األمــن  ســانــو، 
صباح يوم األحد 2 من رجب 1442ه  املوافق 14 من 
فبراير2021م بمكتبه بمقر األمانة العامة للمجمع 
بمدينة جدة معالي األمن العام لهيئة كبار العلماء 
سعد  بن  فهد  الدكتور  السعودية  العربية  باململكة 
ــه، حــيــث افــتــتــح مــعــالــيــه  املـــاجـــد، والـــوفـــد املـــرافـــق لــ
الدكتور  ملعالي  الجزيل  الشكر  بتوجيه  االجــتــمــاع 
ــَيــه مــن حـــفـــاوٍة و تــرحــيــب أثــنــاء  ــِق

َ
املــاجــد عــلــى مــا ل

ولقائه  بــالــريــاض،  العلماء  كبار  هيئة  ملقر  زيــارتــه 
مع سماحة املفتي العام للمملكة، وبعض أصحاب 
املعالي أعضاء هيئة كبار العلماء، كما عّبر معاليه 
عن تقديره الفائق لهذه الزيارة الكريمة التي يقوم 

ا معالي الدكتور املاجد للمجمع، مؤكًدا  بها حالّيً
لـــه اســتــعــداد املــجــمــع لــتــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بن 
املجمع وهيئة كبار العلماء في أقرب وقت؛ سعًيا 
إلـــى مــزيــد مـــن الــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل بـــن املجمع 
اإلسالمية،  الـــدول  فــي  الكبرى  ة  الفقهيَّ واملجالس 

وعلى رأسها هيئة كبار العلماء باململكة.
لهيئة كبار  الــعــاّم  األمـــن  عــّبــر معالي  مــن جانبه 
الــعــلــمــاء الـــدكـــتـــور املـــاجـــد عـــن ســعــادتــه بــتــطــاُبــق 
ُوجــهــات الــنــظــر بــن الــجــانــَبــن،   مــؤكــًدا -بــــَدوره- 
ــاون وتــعــمــيــق  ــعــ ــتــ ــيــئــة لـــتـــعـــزيـــز الــ ــداد الــهــ  ــعــ ــتــ اســ
 عن مشاركة الهيئة في 

ً
التواصل مع املجمع، فضال

أّكــد معاليه رغبة  مؤتمرات ونــدوات املجمع، كما 
الهيئة في مراجعة مشروع مذكرة التفاهم املقترح 

بن الجانَبن.
واختتم معاليه زيارته بزيارِة قاعة سماحة الشيخ 
ــّم مكتبة 

ُ
الــتــي تــض ــوجــة، 

ُ
الــخ ابــن  محمد الحبيب 

املجمع.

العامة  األمــانــة  مــن  استفسارين  على  إجــابــة 
ملنظمة التعاون اإلسالمي، والبنك اإلسالمي 
ــــول حـــكـــم الــــشــــرع فــــي اســـتـــخـــدام  لــلــتــنــمــيــة حـ
كوفيد-19،  ضد  للتطعيم  املتاحة  اللقاحات 
وحــــول حــكــم الـــشـــرع فـــي الـــصـــرف مـــن أمــــوال 
الـــزكـــاة لــشــراء الــلــقــاحــات وتــمــويــل توزيعها 
للمجمع  العامة  األمــانــة  عقدت  الفقراء،  على 
صــــبــــاح يــــــوم االثـــــنـــــن 10 مـــــن شـــهـــر رجـــب 
فبراير 2021م  املوافق 22 من شهر  1442ه  
ندوة فقهية طبية لإلجابة على االستفسارين 
لبيان  الطبية  الفقهية  “الــنــدوة  تحت  أعـــاله 
املتاحة  اللقاحات  استخدام  فــي  الــشــرع  حكم 
ــــراء  ــم شـ ــكــ ــــد كـــــوفـــــيـــــد-19، وحــ لــلــتــطــعــيــم ضـ
اللقاحات ضد كوفيد-19، وتمويل توزيعها 

من أموال الزكاة على الفقراء“.
الفقهية بعد مناقشات  الــنــدوة  وقــد خلصت 
ومــــــداوالت بـــن أصـــحـــاب الــفــضــيــلــة الــفــقــهــاء 
اللقاحات  أن استخدام  إلــى  والــســادة األطباء 
املتاحة للتطعيم ضد كوفيد-19 جائز شرعا، 
ألــزم به ولي  ويصبح استخدامها واجبا إذا 

األمر.
وبناء عليه، دعت الندوة الفقهية املسلمن في 
جميع أنحاء العالم إلى االلتزام بالتعليمات 
في  العامة  الصحية  السلطات  عــن  الــصــادرة 
مجتمعاتهم حفاظا على مقصد حفظ النفس.

وأما الصرف من أموال الزكاة لشراء اللقاحات 
الــنــدوة  فــإن  الــفــقــراء،  وتــمــويــل توزيعها على 
بــأن ذلــك جائز شرعا، اعتبارا  رت  قــرَّ الفقهية 
ــا املــســتــجــد  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ بـــكـــون جـــائـــحـــة فــ
مما  كلها،  البشرية  يهدد  19( خطرا  )كوفيد 
يــتــعــن مــكــافــحــتــه بــجــمــيــع الـــوســـائـــل املـــاديـــة 

واملعنوية املــبــاحــة، ويــدخــل ذلــك فــي مصرف 
“وفــــي ســبــيــل الــلــه” الــــذي يــعــد أحـــد مــصــارف 

الزكاة الثمانية.
ودعــــت الـــنـــدوة الــعــلــمــاء والــخــطــبــاء والـــدعـــاة 
ــن إلــــــى تـــوجـــيـــه الـــنـــاس  ــ ــديـ ــ ــــرشـ واألئـــــمـــــة واملـ
والتحذير من  التطعيم،  لالستجابة لحمالت 
البلبلة حول  تثير  التي  والفتاوى  الشائعات 

املــتــاحــة، كما  الــلــقــاحــات  مشروعية اســتــخــدام 
دعــــت الـــــدول الــــقــــادرة إلــــى الـــتـــعـــاون مـــن أجــل 
شرائها  عن  العاجزة  للدول  اللقاحات  توفير 

وتمويل توزيعها.
ــنـــدوة مــعــالــي الــشــيــخ الــدكــتــور  وقــــد تــــرأس الـ
صالح بن عبد الله بن حميد، عضو هيئة كبار 
العلماء، إمام وخطيب املسجد الحرام، رئيس 

الــنــقــاش واملــــــــداوالت مــعــالــي  املــجــمــع، وأدار 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو األمن 
مباركة  نخبة  فيها  وشــــارك  للمجمع،  الــعــام 
مــن أصــحــاب الــســمــاحــة واملــعــالــي والفضيلة 
والسعادة كبار العلماء والفقهاء والفقيهات، 
أعضاء وخبراء وخبيرات املجمع، كما شارك 

فيها السادة األطباء املختصون.
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اســتــقــبــل مــعــالــي الــشــيــخ الــدكــتــور ســعــد بن 
امللكي،  بالديوان  املستشار  ري، 

ْ
الشث ناصر 

عــضــو هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء، عــضــو اللجنة 
ــاء  ــنـ مـ

ُ
الـــدائـــمـــة لـــإلفـــتـــاء، وعـــضـــو مــجــلــس أ

صــنــدوق وقـــف املــجــمــع، صــبــاح يـــوم األحــد 
2٥ مــن جــمــادى اآلخـــرة 1442 هـــ املــوافــق ٧ 
بمدينة  إقامته  مقر  في  2021م  فبراير  من 
ــــاض، مـــعـــالـــي األمــــــن الــــعــــام لــلــمــجــمــع  ــريـ ــ الـ
ــتــــاذ الـــدكـــتـــور قــطــب مــصــطــفــى ســانــو،  األســ
األمن العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 
الذي قِدم للسالم على معاليه أثناء زيارته 

الرسمية للعاصمة الرياض.
الشثري  الدكتور  الشيخ  معالي  رّحــب  وقــد 
ــــن الــــعــــام لــلــمــجــمــع، وشـــكـــره  بــمــعــالــي األمــ
عــلــى زيـــارتـــه، كــمــا أّكــــد لــه اســتــعــداده الــتــامَّ 
ــم والـــرعـــايـــة  ــدعــ ــرار فــــي تـــقـــديـــم الــ ــمـ ــتـ لـــالسـ
ِزَمــــن لــلــمــجــمــع، ســــواء مـــن خـــالل هيئة 

َّ
ــال الــ

العلمية  اللجنة  أو من خــالل  العلماء،  كبار 
التعاون  لعالقات  ا 

ً
تعزيز لإلفتاء؛  الدائمة 

تحقيق  مــن  للمجمع  ا 
ً
وتمكين والــتــواصــل، 

أهدافه، والقيام برسالته على الوجه األمثل 
في ُيسر وسهولة.

الدكتور  األســتــاذ  معالي  شكر  جانبه  ومــن 

العامِّ للمجمع  األمــِن  قطب مصطفى سانو 
مــعــالــَيــه عــلــى دعـــمـــه املــســتــمــّر لــلــمــجــمــع من 
مــنــاء صندوق 

ُ
أ ته فــي مجلس  خــالل عضويَّ

وقــــف املـــجـــمـــع، كــمــا شــكــر مــعــالــيــه عــلــى ما 
د الدعم 

ْ
عّبر عنه مــن رغبة صــادقــة فــي حش

املـــطـــلـــوب لــتــمــويــل الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة 

الــخــمــســيــة لــلــمــجــمــع، الـــتـــي تــعــتــزم األمـــانـــة 
ــبــــدء فــــي تــنــفــيــذ  الـــعـــامـــة لــلــمــجــمــع عـــلـــى الــ

محتوياتها ابتداًء من شهر مارس القادم.
م معالي األمن العام  وفي نهاية الزيارة قدَّ
اإلصـــدار  كــتــاب  مــن   

ً
ملعاليه نسخة للمجمع 

الرابع لقرارات وتوصيات املجمع.

معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري يستقبل معالي الدكتور 
قطب سانو في مقر إقامته بالرياض

معالي البروفيسور قطب سانو يلقي محاضرة عن المجمع 
بمقر مركز البحوث والتواصل المعرفّي بمدينة الرياض

بــن جنيد  مــحــمــود  الــدكــتــور يحيى  مــعــالــي  استقبل 
رئــيــس مــركــز الــبــحــوث والـــتـــواصـــل املــعــرفــي معالي 
الدكتور  الدولي  الفقه اإلسالمي  العام ملجمع  األمــن 
قــطــب مــصــطــفــى ســـانـــو، صـــبـــاح يــــوم الــخــمــيــس 29 
مــن جــمــادى اآلخـــرة 1442 هـــ املــوافــق 11 مــن فبراير 

2021م في مقّره بمدينة الرياض.
وقــد رّحـــب معالي ابــن جنيد رئــيــس املــركــز بمعالي 
األمــن الــعــام للمجمع، وشــكــره على زيــارتــه للمركز، 
الثقافية  كما أطلعه على أهــم األعــمــال واملــشــروعــات 
املركز، وخاصة في مجال  بها  يقوم  التي  واملعرفية 
صات االستعراب اآلسَيِوّي،  إصدار دورّيات في تخصُّ

والعالقات الدولية، والثقافة.
ومن جانبه ألقى معالي األمن العام للمجمع األستاذ 
 عن املجمع، 

ً
الدكتور قطب مصطفى سانو محاضرة

أشاد فيها بجهود املركز املباركة، وإنجازاته الباهرة 
في مجال البحث العلمي والدراسات اإلستراتيجية، 
املجمع،  نشأة  م معاليه معلومات ضافية عن  قــدَّ ثم 
ورؤيــتــه، ورســالــتــه، وأهــدافــه، وإنــجــازاتــه فــي إصــدار 
املستجدات  إزاء  والــبــيــانــات  والــتــوصــيــات  ــقـــرارات  الـ
لقَيت  وقــد  املسلمن.  تهم  التي  والقضايا  والــنــوازل 
الذين  املشاركن  من  كبيًرا   

ً
تفاعال  معاليه 

ُ
محاضرة

عّبروا عن سرورهم بالتعّرف على املجمع وما يقوم 

والتنسيق  التعاون  تعزيز  في  رٍة  مــقــدَّ به من جهوٍد 

والتكامل بن جهات اإلفتاء في العالم اإلسالمي.

وفي نهاية الزيارة عّبر معاليه عن استعداد املجمع 

املجمع  بــن  تفاهم  ومــذكــرة  تــعــاون  اتفاقية  لتوقيع 

واملركز من أجل التعاون في مشاريَع بحثيٍة وعلمية 

سعًيا  املشترك؛  االهتمام  ذات  املــجــاالت  في  وثقافية 

إلى توطيد العالقات، وتقاُرب وجهات النظر، وتعزيز 

اء بن 
َّ
البن العيش املشترك، والحوار  الوعي بأهمية 

أتباع األديان والثقافات واالنفتاح املختلفة.
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المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
يستقبل معالي األمين العام للمجمع

بدعوة من مركز الكويت لالقتصاد اإلسالمي...
معالي األستاذ الدكتور قطب سانو يلقي محاضرة عن منهجية كتابة 

الرسائل العلمية في االقتصاد اإلسالمي

ســعــًيــا إلـــى مــزيــد مــن التنسيق والــتــواصــل 
ملنظمة  واملتخصصة  املتفّرعة  األجهزة  مع 
ــــن  الــــتــــعــــاون اإلســـــالمـــــي قــــــام مـــعـــالـــي األمـ
ــتــــور قــطــب  ــاذ الــــدكــ ــ ــتـ ــ الــــعــــام لــلــمــجــمــع األسـ
مــصــطــفــى ســـانـــو، يــرافــقــه وفــــد مـــن األمـــانـــة 
ــوم االثــــنــــن  ــ ــ ــة لـــلـــمـــجـــمـــع، صــــبــــاح يـ ــامــ ــعــ الــ
مــن   22 ــــق  ــوافـ ــ املـ هـــــ   1442 رجـــــب  مــــن   10
ملقّر صندوق  ــــة  يَّ ِودِّ بــزيــارة  فبراير 2021م 
التضامن اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون 
اإلسالمي، وكان في استقبال معاليه سعادة 
األســتــاذ إبــراهــيــم الــخــزيــم، املــديــر التنفيذي 
لــلــصــنــدوق. وقــــد رّحــــب ســعــادتــه بمعاليه 
ـــكـــره عــلــى الــــزيــــارة، ثم 

َ
ا، وش تــرحــيــًبــا حـــــــاّرً

ــا مــصــحــوًبــا بــالــصــور  ــًيـ قــــّدم لـــه شـــرًحـــا وافـ
والـــوثـــائـــق ألنــشــطــة الــصــنــدوق وإنــجــازاتــه 
ــقــة فــي عـــدد كبير مــن الــــدول األعــضــاء 

ّ
املــوف

باملنظمة، كما أطلعه على عدد من املشاريع 
ًها  منوِّ الــصــنــدوق،  ذها 

ّ
ينف التي  التنموية 

ــدد- بـــاســـتـــعـــداد الــصــنــدوق  -فــــي هــــذا الــــصــ

الدعم  املجمع، وتقديم  التعاون مع  لتعزيز 
الذي يحتاجه املجمع.

ــام  ــعـ ــالـــي األمـــــــن الـ ــعـ ــر مـ ــكـ ــبـــه شـ ــانـ ــن جـ ــ ومــ
ــر الــتــنــفــيــذي عــلــى   املــــديــ

َ
لــلــمــجــمــع ســــعــــادة

ــال، وحـــــفـــــاوة الـــتـــرحـــيـــب،  ــبــ ــقــ ــتــ ــن االســ ــســ ُحــ
ــازات الـــبـــاهـــرة الــتــي  ــجــ ـــأه عــلــى اإلنــ

َّ
كــمــا هـــن

أنــواع  فــي دعــم مختلف  الــصــنــدوق  قها 
ّ
حق

مــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الــــــــدول األعــــضــــاء، 
كــمــا أعــــرب مــعــالــيــه لــســعــادتــه عـــن ترحيبه 
بــتــوثــيــق عــالقــات الــتــعــاون والــتــنــســيــق بن 
ًدا  العامة للمجمع والصندوق، مؤكِّ األمانة 
 دعم شرعيٍّ إلى 

ِّ
استعداد املجمع لتقديم كل

الصندوق عبر دوراته ومؤتمراته وندواته، 
الــدول األعضاء باملنظمة إلى  وذلــك بدعوة 
مــضــاعــفــة مــســاَهــمــاتــهــا فـــي الــصــنــدوق من 

خالل أموال الزَكوات والتبرعات والِهَبات.
فق الطرفان على متابعة 

ّ
وفي نهاية اللقاء ات

وتنسيق  ين، 
َ
الجهاز بن  الــدوريــة  اللقاءات 

الجهود من أجل تحقيق األهداف املشتركة.

د في اجتماع مع إدارة صندوق التضامن  معالي األستاذ الدكتور قطب سانو يؤكِّ
اإلسالمي استعداد المجمع لتقديم الدعم الشرعي ألنشطة الصندوق

ــار ســعــي األمـــانـــة الــعــامــة للمجمع  ــ فـــي إطـ
إلى تعزيز عالقات التعاون والتنسيق مع 
األجـــهـــزة املــتــفــّرعــة واملــتــخــصــصــة ملنظمة 
التعاون اإلسالمي قام معالي األمن العام 
مصطفى  قطب  الدكتور  األســتــاذ  للمجمع 
ســانــو، عــلــى رأس وفـــد مــن األمــانــة العامة 
لــلــمــجــمــع، صـــبـــاح يــــوم الــخــمــيــس 1٦ من 
فــبــرايــر  مــــن  املــــوافــــق 18  ـــ  هــ ــــب 1442  رجـ
2021م، بزيارة ملقر الهيئة الدائمة املستقلة 
التعاون  التابعة  ملنظمة  اإلنسان،  لحقوق 
اإلسالمي بمدينة جدة، وكان في استقبال 
مــعــالــيــه ســـعـــادة املـــديـــر الــتــنــفــيــذي للهيئة 

السيد مرغوب سليم بات.
ور وصوله إلى مقر الهيئة عقد الطرفان 

َ
وف

اجـــتـــمـــاًعـــا تــــنــــاوال فـــيـــه أوُجــــــــه ومــــجــــاالت 

يـــن، حيث 
َ
ــاز ــهـ ــتـــعـــاون املــمــِكــنــة بـــن الـــجـ الـ

العامة  عــّبــر معاليه عــن اســتــعــداد األمــانــة 
والشرعي  الــفــكــري  الــدعــم  لتقديم  للمجمع 
ببيان  ق 

ّ
يتعل فيما  الــهــيــئــة، وخــاصــة  إلـــى 

املوقف الشرعي في الوثائق والقرارات التي 
تصدرها املنظمات اإلقليمية والدولية في 
مــجــال حــقــوق اإلنــســان، كما أعـــرب معاليه 
ــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــمــع  ــ ــانـ ــ ــتــــعــــداد األمـ عــــن اســ
ضمن  املختلفة  الهيئة  استفسارات  إلدراج 
ومــؤتــمــراتــه  املــجــمــع  دورات  مـــوضـــوعـــات 
ــقــــرارات والــتــوصــيــات  ــدار الــ ــ ونـــدواتـــه إلصـ

ر عن املوقف الشرعي. جَمعّية التي تعبِّ
َ
امل

التنفيذي  املــديــر  ومــن جانبه شكر ســعــادة 
السيد مرغوب سليم بات معالَيه على هذه 
ــارة، وأعـــــرب لـــه عـــن اســتــعــداد الهيئة  ــزيــ الــ

لــتــوثــيــق عــالقــات الــتــعــاون والــتــواصــل مع 
املــجــمــع فـــي كــافــة املـــجـــاالت ذات االهــتــمــام 
بذة عن 

ُ
ن م ملعاليه والوفد  املشترك، كما قدَّ

أهــــم أنــشــطــة وإنــــجــــازات الــهــيــئــة فـــي بــيــان 
قة بحقوق 

ّ
موقف اإلسالم في املسائل املتعل

ــــرب ملــعــالــيــه عـــن تــقــديــره  اإلنــــســــان، كــمــا أعـ
البالغ للدعم الشرعي والفكري الذي يقّدمه 
للهيئة من خالل مشاركة أعضائه  املجمع 

في ندواتها واجتماعاتها املختلفة.
ــوان  ــ ــديـ ــ ــر شــــــــؤون الـ ــديــ ورافـــــــــق مـــعـــالـــيـــه مــ
الشوك،  املنذر رضا  السيد محمد  واملراسم 
إبراهيم  السيد أمجد  املراسم  ورئيس قسم 
مصطفى، والسيدة سارة بنت أمجد حسن 

مشرفة العالقات العامة.

بـــدعـــوة كــريــمــة مـــن مــركــز الــكــويــت لــالقــتــصــاد اإلســـالمـــي بــــوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، ألقى معالي الدكتور 
قطب مصطفى سانو، األمن العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 
املوافق 1٥ من فبراير 2021م، محاضرة عامة  االثنن  مساء يوم 
ــل فــي املــحــاضــرة مــا يــزيــد على  ضــمــن فــعــالــيــات املـــركـــز، وقـــد ســجَّ
وكان  االفتراضي،  الفضاء  عبر  مشاركا   )٦٥0( ستمائة وخمسن 
ة في االقتصاد  ة كتابة الرسائل العلميَّ عنوان املحاضرة “منهجيَّ
ه بإطاللٍة علمية بنَّ فيها 

َ
 معاليه محاضرت

ّ
”. وقد استهل اإلسالميِّ

ها االقتصاد اإلسالمي في العصر 
ّ
 املرموقة التي باَت يحتل

َ
املكانة

اليوم  أصبحت  اإلسالمية  االقتصادية  النظرية   
ّ
إن حيث  الــراهــن، 

س َجنًبا إلى َجنٍب ضْمن النظريات االقتصادية التقليدية، كما  درَّ
ُ
ت

بشكل  اإلســالمــي  االقتصادي  بالفكر  متزايد  اهتماٌم  هناك  أصبح 
 على 

َّ
َدل

َ
عاّم، وباملالية واملصرفية اإلسالمية بشكل خاّص، وليس أ

مُسه اليوم من انتشار كبير للمصارف واملؤسسات املالية 
ْ
ذلك ما نل

اإلسالمية في جميع أنحاء العالم.
كبيرة  إعــطــاء مساحة  أهمية  إلــى  فــي محاضرته  معاليه  وتــطــّرق 
التي  لــلــتــطــورات  ــبــَيــة 

ْ
تــل االقــتــصــاد اإلســالمــي  فــي  العلمي  للبحث 

تــشــهــدهــا الــســاحــة االقــتــصــاديــة املـــعـــاصـــرة عــلــى كــافــة األصـــعـــدة، 
املـــال واألعـــمـــال. كما  تــطــرأ على قضايا  الــتــي  ومــواكــبــة للتغيرات 
تـــنـــاول مــعــالــيــه بــالــتــفــصــيــل أهــــمَّ املــعــايــيــر الــعــلــمــيــة الــتــي ينبغي 
ا 

ً
العلمية، وضــْبــطــهــا ضبط الــرســائــل  كــتــابــة  عــنــد  االنــطــالق منها 

ُمــحــَكــًمــا، وتتمثل تــلــك املــعــايــيــر فــي مــعــيــار بــيــان أهــمــيــة مــوضــوع 
البحث، ومعيار صياغة إشكالية البحث في شكل أسئلة منهجية 
ل اإلجابات على 

ِّ
واضحة، ومعيار تحديد أهداف البحث التي تمث

ُيبِرز  موضوعية  بصورة  السابقة  الــدراســات  نقد  ومعيار  أسئلة، 
 الجانَب الذي لْم تتناوله الدراسات السابقة، ومعيار 

ُ
فيها الباحث

تصميم فصول الدراسة في ضوء األهداف املحددة. وأشار معاليه 
ر  إلى أهمية التوازن بن فصول الدراسة من خالل التحجيم املبكِّ
فيها  فصل  يطغى  ال  بحيث  لصفحاتها  مــتــوازن(  )تحديد حجٍم 

على آخر.
كــمــا تـــطـــّرق مــعــالــيــه فـــي مــحــاضــرتــه إلـــى أهــمــيــة تــقــيــيــم الــرســائــل 
إلى  العلمية  الرسائل  على  واملرشدين  املشرفن  ودعــا  الجامعية، 
تــشــجــيــع الــجــيــل الــنــاشــئ عــلــى االهـــتـــمـــام بــاالقــتــصــاد اإلســـالمـــي، 
كما   ــرة،  ومــيــسَّ َسِلسة  بــصــورة  أبحاثهم  إنــجــاز  على  ومساعدتهم 
دعا معاليه الباحثن والدارسن إلى االهتمام بموضوعات علمية 
ها من البحث العلمي املنشود، 

َّ
ل حق

َ
ن

َ
في االقتصاد اإلسالمي لْم ت

ـــارات، وغــيــرهــا، وكيفية 
ّ
كــمــوضــوعــات الــوصــايــا، والـــنـــذور، والـــكـــف

االســتــفــادة مــن هــذه األدوات فــي مــجــال التمويل الـــذي بـــاَت ُيــعــَرف 
ه بالتعبير 

َ
اليوم بالتمويل االجتماعي. وقد ختم معاليه محاضرت

كره وتقديره ملركز الكويت لالقتصاد اإلسالمي على اهتمامه 
ُ

عن ش
بالجانب البحثي والعلمي والتدريبي لالقتصاد اإلسالمي.
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5أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

ة ة الطبيَّ البيان الختاميُّ والتوصيات للندوة الفقهيَّ

لبيان حكم استخدام اللقاحات المتاحة ِضدَّ كوفيد 19 وحكم 
شراء اللقاحات من أموال الزكاة وتوزيعها على الفقراء

 الختاميُّ
ُ
أواًل: البيان

ــالم  ــالة والــسَّ الــعــاملــن، والــصَّ الحمد لله ربِّ 
 لــلــعــاملــن، وعـــلـــى آلــه 

ً
ــة عــلــى املــبــعــوث رحـــمـ

والتابعن  املــيــامــن،  وأصــحــابــه  الطاهرين، 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

األمانة  عقدت  وتوفيقه،  تعالى  الله  بعون 
ــيِّ الــــدولــــيِّ  ــ ــــالمـ ـــة ملــجــمــع الـــفـــقـــه اإلسـ الـــعـــامَّ
ــمــة الـــتـــعـــاون اإلســــالمــــيِّ 

َّ
املــنــبــثــق عــــن مــنــظ

ة،  السعوديَّ ة  العربيَّ باململكة  ة  جــدَّ بمدينة 
عبر الفضاء االفتراضيِّ صباح يوم االثنن 
املــــوافــــق 22  ـــ  10 مـــن شــهــر رجــــب 1442 هـ
فــقــهــيــة  نـــــــدوة  2021م،  فـــبـــرايـــر  شـــهـــر  مــــن 
اللقاحات  طبية لبيان حكم الشرع في أخذ 
املتاحة ضدَّ كوفيد 19، ولبيان حكم شراء 
اللقاحات املتاحة ضدَّ كوفيد 19 من أموال 
الزكاة، وتمويل توزيعها من أمــوال الزكاة، 
ة  وذلك بناًء على استفسار من األمانة العامَّ
آخر  ، واستفسار  اإلســالمــيِّ التعاون  ملنظمة 

من البنك اإلسالمي للتنمية. 
وقــــد شــــارك فـــي الـــنـــدوة الــفــقــهــيــة جــمــٌع من 
املجمع،  أعضاء  الفقهاء  الفضيلة  أصحاب 
وخـــبـــرائـــه املـــوقـــريـــن )مــــرفــــق أدنـــــــاه قــائــمــة 
بـــأســـمـــائـــهـــم(. وافـــتـــتـــحـــت الــــنــــدوة الــفــقــهــيــة 
بتالوة آي من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي 
الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، 
عــضــو هــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء، إمــــام وخطيب 
املـــســـجـــد الـــــحـــــرام، ورئــــيــــس املـــجـــمـــع، كــلــمــة 
ــــب فــيــهــا بــأصــحــاب الــســمــاحــة واملــعــالــي  رحَّ
والفضيلة والسعادة، وشكرهم على تلبيتهم 
العامة للمجمع للمشاركة في  دعوة األمانة 
الــنــدوة الفقهية، كــمــا ألــقــى مــعــالــي األســتــاذ 
العام  األمــن  سانو  مصطفى  قطب  الدكتور 
 عرض فيها مضمون 

ً
 موجزة

ً
للمجمع كلمة

ــة  ــانـ األمـ ــــى  إلـ ورد  ــذي  ــ الــ األول  االســـتـــفـــســـار 
مة 

َّ
ملنظ ــة  الــعــامَّ األمــانــة  مــن  للمجمع  العامة 

، وكان مفاده:  التعاون اإلسالميِّ
مــا حــكــم الــشــرع فــي أخـــذ الــلــقــاحــات املتاحة 

للتطعيم ضدَّ كوفيد 19؟ 
ــــرض مــعــالــيــه مـــضـــمـــون االســتــفــســار  كـــمـــا عـ
ة للمجمع  الثاني الذي ورد إلى األمانة العامَّ

من البنك اإلسالميِّ للتنمية، وكان مفاده: 
اللقاحات املتاحة ضدَّ كوفيد  ما حكم شراء 
19 من أموال الزكاة، وتمويل توزيعها على 

الفقراء؟
وبــعــد عــــرض االســتــفــســاريــن عــلــى أصــحــاب 
باء، استمعت 

ّ
ادة األط الفضيلة الفقهاء و السَّ

ل  عــرض مفصَّ إلــى   - اًل  أوَّ  - الفقهية  الــنــدوة 
مــن األطـــبـــاء املــشــاركــن فــي الـــنـــدوة الفقهية 
حول   

ً
ة مهمَّ توضيحاٍت  فيه  مــوا  قــدَّ الطبية 

ن مــنــهــا الــلــقــاحــات  أهـــــمِّ املــــــواد الـــتـــي تـــتـــكـــوَّ
املتاحة ضدَّ كوفيد 19 في العصر الراهن من 
ة، ثم استمعت الندوة – ثانًيا  الناحية الطبيَّ
الفقهاء  الفضيلة  مــداخــالت أصــحــاب  إلــى   -
املشاركن حول االستفساَرين. وقد تمَّ تشكيل 
لـــجـــنـــٍة مــــن املـــشـــاركـــن لــصــيــاغــة تــوصــيــات 
للمجمع  ة  العامَّ األمــانــة  وتواصلت  الــنــدوة، 
مــع الــفــقــهــاء واألطـــبـــاء املــشــاركــن لتزويدها 
الـــنـــدوة، وقــد  تــوصــيــات  بمقترحاتهم حـــول 
ــة للمجمع الــعــديــد من  تــلــقــت األمـــانـــة الــعــامَّ

صت 
ُ
خل فيها  النظر  وبعد  مة،  القيِّ املشاريع 

إلى التوصيات التالية:

ثانًيا: التوصيات:
املتاحة ضدَّ كوفيد  اللقاحات  نات  ُمكوِّ أوال: 

 :19
يؤكد أهل االختصاص بعلم األدوية والطبِّ 
من:  تتكون  املتاحة  اللقاحات   

َّ
بــأن الــوقــائــيِّ 

مــــادة الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــوزي الــرســول 
 ،”2 فــــي  كــــو  “ســـــــارس  ــيـــروس  ــفـ لـ  ”mRNA“
املؤتلف، وفيروس  الــنــووي  الحمض  ومــادة 
ــات الــــغــــديــــة(،  ــ ــروسـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــبـــــرد الــــشــــاســــع )الـ
لحاء  مــن  ومــركــبــات  وبكتيريا،  وفــيــروســات 
ــاعـــالت  ــفـ ــمـ ــــات )كـ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــة، ونـ ــ ــقـــــالجـ ــ شــــجــــرة الـ
حـــيـــويـــة(، كـــمـــا تـــتـــكـــون مــــن مــــــواد مــســاعــدة 
أخـــــــــــرى، كــــالــــبــــوتــــاســــيــــوم، والــــــصــــــوديــــــوم، 
واملغنيسيوم، والفوسفات، وحمض الخليك، 
وهـــيـــدروكـــلـــوريـــد الـــتـــرومـــيـــثـــامـــن، وثــنــائــي 
ــــي ســــــوربــــــات، والــــســــكــــروز،  ــولـ ــ اديــــــتــــــات، وبـ
ــون، والــكــولــيــســتــرول، وهــيــســتــيــديــن،  ــدهــ والــ
 هذه 

َّ
واإليثانول، واملاء.  وبناًء على هذا، فإن

ة  اٍت خنزيريَّ
َّ
اللقاحات ال تحتوي على مشتق

تفاعالٌت  إعــدادهــا  أثناء  ويحدث  ٍة،  بشريَّ أو 
 
ً
ناتها مما يجعلها داخلة وتغّيراٌت بن ُمكوِّ

 . في أحكام االستحالة في الفقه اإلسالميِّ

ثانيا: حكم استخدام اللقاحات املتاحة: 
أعـــاله لحقيقة  الــطــبــيِّ  التوصيف  بــنــاًء على 
 استخدامها للتطعيم 

َّ
اللقاحات املتاحة، فإن

 شرًعا، ويصبح واجًبا 
ٌ
ضدَّ كوفيد 19 جائز

 حكم وليِّ 
َّ
إذا ألزم به وليُّ األمر، اعتبارًا بأن

املصلحة.  وبناًء عليه،   برعاية 
ٌ
األمــر منوط

 الــــنــــدوة الــفــقــهــيــة تـــدعـــو املــســلــمــن فــي 
َّ
ــإن ــ فــ

جميع أنحاء العالم إلى االلتزام بالتعليمات 
ــر فـــي دولـــهـــم، وعــن  ــ ــادرة عـــن والة األمـ الــــصــ
ــة في  ــة الــعــامَّ السلطات املــســؤولــة عــن الــصــحَّ

مــجــتــمــعــاتــهــم؛ حـــفـــاظـــا عـــلـــى مــقــصــد حــفــظ 
ة في  النفس الذي ُيعّد من املقاصد الضروريَّ

ة.   الشريعة اإلسالميَّ

الــزكــاة لشراء  أمــوال  ثالثا: حكم الصرف من 
اللقاحات ضد كوفيد 19:

ــة  ــة الــشــرعــيَّ ــ ــ ــل فــــي األدلـ ــأمـ ــتـ بـــعـــد الـــنـــظـــر والـ
ة، واالعتبار  واملقاصد العليا، والقواعد الكليَّ
الفقهاء  السادة  واجتهادات  األفعال،  بمآالت 
ـــا ـ حــــول مــعــانــي املـــصـــارف 

ً
ـ قــديــمــا وحـــديـــث

ــــَمــــا 
َّ
ــه تـــعـــالـــى ﴿ِإن الــثــمــانــيــة لـــلـــزكـــاة فــــي قـــولـ

ْيَها 
َ
َعل  

َ
ِمِلن َعٰ

ْ
َوٱل ِكِن  َسٰ

َْ
َوٱمل ِء 

ٓ
َرا

َ
ق

ُ
ف

ْ
ِلل ُت 

َٰ
َدق ٱلصَّ

 َوِفى 
َ
ِرِمن

َٰ
غ

ْ
اِب َوٱل

َ
ق وُبُهْم َوِفى ٱلرِّ

ُ
ل

ُ
ِة ق

َ
ف

َّ
ل

َ
ؤ

ُْ
َوٱمل

ِه ۗ 
َّ
 ٱلل

َ
ن  مِّ

ً
ة

َ
ِريض

َ
ِبيِل ۗ ف ِه َوٱْبــِن ٱلسَّ

َّ
َسِبيِل ٱلل

ُه َعِليٌم َحِكيٌم﴾.
َّ
َوٱلل

الفقهية توصي بما  الندوة   
َّ
التوبة: ٦0. فإن

يلي: 
 الصرف من أمــوال الزكاة، ويدخل 

ُ
 ) أ( جــواز

ــه”، ذلــك  ــلــ ذلــــك فـــي مـــصـــرف “وفـــــي ســبــيــل الــ
ة  البشريَّ ُد  يــهــدِّ  جائحة كوفيد 19 خطٌر 

َّ
ألن

الوسائل  بجميع  مكافحته  ويتعنَّ  جمعاء، 
لولي   

َّ
فــإن وعليه،  املباحة.  ــة  واملــاديَّ ة  العلميَّ

األمــر الصرف من أمــوال الزكاة ملواجهة هذا 
الخطر.

رف من أموال  ة الصَّ  القول بمشروعيَّ
َّ
 ) ب( إن

توزيعها  ولتمويل  اللقاحات،  لشراء  الــزكــاة 
 جميع أمــوال الزكاة لهذا 

ُ
ال يــراد منه َصــرف

 جزٌء من أموالها، مع 
ُ

الغرض، وإنما ُيصرف
ــة املـــصـــارف حــســب مــا تقتضيه  مـــراعـــاة بــقــيَّ

املصلحة والحاجة. 

ة:    ات عامَّ رابعا: توصيَّ
 

َ
ــــدول الـ الــعــالــم وخـــصـــوًصـــا   دول 

ُ
ۗ-   دعـــــوة

 
ً
ُمتاحة اللقاحات  لَجْعِل  تتعاون  أن   

َ
الــقــادرة

ـــن شــــرائــــهــــا، وتـــمـــويـــل  ــدول الــــعــــاجــــزة عــ ــ ــلـ ــ لـ
أنحاء  جميع  فــي  املحتاجن  على  توزيعها 

 مكافحة كوفيد 19 ينبغي أن 
َّ
العالم، ذلك ألن

 دول العالم من أجل أن يسلم 
ِّ

 لكل
ً
تكون شاملة

الجميع بإذن الله تعالى. 
ـــمـــات والــســلــطــات 

َّ
ــنـــظ ــدول واملـ ــ ــ  الـ

ُ
ــوة ــ ــ ۗ-   دعـ

إلى  اإلعــالم واملجتمعات  ة ووســائــل  الصحيَّ
، مما 

ً
ة  إنسانيَّ

ً
ة ة اللقاحات قضيَّ اعتبار قضيَّ

يوجب التعاون والتضامن في توزيعها على 
 ُيسٍر وسهولٍة. 

ِّ
الدول وعلى األفراد بكل

 العلماء والدعاة واألئمة والخطباء 
ُ
ۗ-   دعوة

واملــرشــديــن إلـــى تــوجــيــه الــنــاس لالستجابة 

لحمالت التطعيم ضد كوفيد  19، والتحذير 

البلبلة  تثير  التي  والــفــتــاوى  الشائعات  مــن 

حول مشروعية استخدام هذه اللقاحات التي 

ثــبــت طبيا نــجــاحــهــا وقــدرتــهــا عــلــى حماية 

األنفس من هذه الجائحة بإذن الله تعالى.

 املــســلــمــن إلــــى الـــرجـــوع إلــــى الــلــه 
ُ
ۗ-   دعـــــوة

والصدقات  واالستغفار  التوبة  من  واإلكثار 

العالم هذه  ا وعــن 
َّ
الله عن ليرفع  ــاعــات 

َّ
والــط

ــحــَبــهــم 
َ
ــْوا ن ــ

َ
ــــض

َ
 َمــــن ق

َ
ــل الــجــائــحــة، وأن يــتــقــبَّ

 
َ

ل بسببها، وأن َيغفَر لهم وَيرحَمهم، وأن ُيعجِّ

بشفاء املرضى، وأن يحفظنا والعالم أجمع، 

ه وليُّ ذلك، وعليه قدير.
َّ
إن

الجائحة،  هــذه  بــزوال  ل  ُيعجِّ أن  والله نسأل 

 والــــســــالُم الـــنـــاَس 
ُ
وأن َيـــعـــمَّ الـــخـــيـــُر واألمـــــــن

أجمعن.

ٍد، وعلى  نا محمَّ نبيِّ م على 
َّ
الله وسل ى 

َّ
وصل

آله وصحبه أجمعن.

ـــة ملــجــمــع الــفــقــه  ــدرت عــــن األمــــانــــة الـــعـــامَّ ــ صــ

اإلسالميِّ الدولي بمدينة جدة في يوم األحد 

22 من شهر رجب لعام 1442هـ املوافق ٧ من 

شهر مارس لعام 2021م.
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نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

ة  معالي األمين العام للمجمع يجتمع بالمبعوث الخاص للجمهورية الفرنسيَّ
لدى المنظمة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المجمع والسلطات 

ة ة المسؤولة عن الديانة اإلسالميَّ الفرنسيَّ

سعادة السفير علي العّياشي يستقبل معالي الدكتور قطب سانو بمقر 
القنصلية العامة لجمهورية اليمن بجدة

فــي إطـــار ســعــي األمــانــة الــعــامــة ملجمع الــفــقــه اإلســالمــي 
الدولي إلى تعزيز عالقات التعاون والشراكة بن املجمع 
املــســؤولــة عن  الرسمية  والــجــهــات  العلمية  واملــؤســســات 
خــارج  املسلمة  املجتمعات  دول  فــي  اإلســالمــيــة  الــديــانــة 
الــعــالــم اإلســـالمـــي، الــتــقــى مــعــالــي األمـــن الــعــام للمجمع 
ــتــــاذ الـــدكـــتـــور قــطــب مــصــطــفــى ســـانـــو صـــبـــاح يــوم  األســ
املــوافــق 24 مــن فبراير  األربـــعـــاء 12 مــن رجـــب 1442ه  
2021م بــســعــادة األســـتـــاذ مــصــطــفــى مـــهـــراج، الــقــنــصــل 
التعاون  مة 

َّ
ُمنظ لــدى  لفرنسا  الــخــاصِّ  واملبعوث  الــعــامِّ 

ة  ة الفرنسيَّ ة للجمهوريَّ ة العامَّ اإلسالميِّ ِبَمقرِّ القنصليَّ
ة. بمدينة ِجدَّ

ب سعادته بمعاليه والوفد املرافق له شاكًرا له  وقد رحَّ
ًرا له عن سعادته بالذكريات  هذه الزيارة الكريمة، وُمعبِّ
ــــذي جــمــعــه  ـــقـــاء األول الــ

ّ
الــطــيــبــة والـــنـــتـــائـــج املـــثـــمـــرة لـــل

العامة  بمعاليه في شهر ديسمبر املاضي بمقر األمانة 
َعه إلى مزيٍد من 

ُّ
طل

َ
د سعادته ملعاليه ت أكَّ للمجمع، كما 

اإلسالمي  الفقه  مجمع  بن  والتنسيق  التعاون  عالقات 
الــديــانــة اإلسالمية  ــلــطــات املعنّية بــشــؤون  الــدولــي والــسُّ
الحكومة  بــأن  معاليه  ا 

ً
مطْمئن الفرنسية،  بالجمهورية 

ــتــــراٍم وتــقــديــر لــلــديــن اإلســالمــي   كـــل احــ
ُّ
ـــِكـــن

ُ
الــفــرنــســيــة ت

ل ثاني أكبر 
ِّ
وللعالم اإلسالمي اعتباًرا بأن اإلســالم يمث

 على 
ُّ

 بها املــواطــنــون الفرنسيون، مما يــدل
ُ
َيــِديــن ديــانــٍة 

ــًدا على عدم  أهمية الــديــانــة اإلســالمــيــة فــي فــرنــســا، مــؤكِّ
وجود صراع بن فرنسا واإلسالم.

ر معالي األمن العام للمجمع عن شكره  ومن جانبه، عبَّ
الــجــزيــل وتــقــديــره الــعــظــيــم لــســعــادة الــقــنــصــل املــبــعــوث 
واستقباله  ترحيبه،  على  املنظمة  لدى  لفرنسا  الخاص 
ــر لــســعــادتــه عـــن شكر  لـــه ولــلــوفــد الــــذي يــرافــقــه، كــمــا عــبَّ
يبذلها سعادته  التي  رة  املــقــدَّ للجهود  وتقديره  املجمع 
ومساعدوه بالقنصلية من أجل تقوية عالقات الصداقة 
واالحترام بن العالم اإلسالمي وجمهورية فرنسا عامة، 
لطات املسؤولة عن الديانة اإلسالمية  وبن املجمع والسُّ
ًهــا -فـــي هـــذا الـــصـــدد- بــاســتــعــداد  بــفــرنــســا خــاصــة، ُمــنــوِّ
املسلم  املجتمع  مع  والتنسيق  التواصل  لتعزيز  املجمع 
 املساعي الحميدة التي تهدف 

ِّ
في فرنسا من أجل دعم كل

السلطات  الطيبة بينه وبـــن  الــثــقــة والــعــالقــة  بــنــاء  إلـــى 
الفرنسية املــســؤولــة عــن الــديــانــة اإلســالمــيــة؛ كــمــا أعــرب 
يحظى  ــذيــن 

َّ
الــل والتقدير  االحــتــرام  أن  لسعادته  معاليه 

أنحاء  املسلمة في جميع  املجتمعات  لدى  املجمع  بهما 

ة األولى للعالم  ة العامليَّ ة الفقهيَّ العالم، بوصفه املرجعيَّ
السعَي  عليه  ُيــْمــِلــَيــاِن  املسلمة،  واملجتمعات  اإلســالمــيِّ 
 الجادَّ من أجل مساعدة املجتمع املسلم 

َ
 والعمل

َ
الحثيث

ي فهٍم أصيٍل صحيٍح ُمعتدٍل ألحكام 
ِّ
في فرنسا على تَبن

تهم  ا لهم من املحافظة على ُهِويَّ
ً
اء تمكين الشريعة الغرَّ

نة التي تقوم 
َ
ة مع االلتزام التامِّ بمقتضيات املواط الدينيَّ

العامة  للحياة  مة 
ِّ
املنظ واألنظمة  القوانن  احترام  على 

وعـــالقـــات األفــــــراد بــعــضــهــم بــبــعــض فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم، 

ــب  بــعــيــًدا عـــن جــمــيــع أشـــكـــال الــُعــنــف والـــتـــطـــّرف والــتــســيُّ
والـــكـــراهـــيـــة، كــمــا ُيــمــلــي عــلــى املــجــمــع الـــواجـــب العلمي 
التواصل  ضــرورة  الكبرى  الدينية  واملسؤولية  األصيل 
مع السلطات املسؤولة عن الديانة اإلسالمية بفرنسا من 
أجل التصّدي لجميع أشكال خطاب الكراهية والتمييز 
ا على مبادئ 

ً
ِدراء بالرموز الدينية واإلقصاء حفاظ

ْ
واالز

التعبير،  فــي   
َّ

الــحــق مــواطــٍن  لكل  ر  تــقــرِّ التي  الجمهورية 
يــن الــذي يــريــده. واغتنم معاليه   فــي اختيار الــدِّ

َّ
والــحــق

ته 
ّ
حديثه بإحاطة سعادته ومساعديه علًما بصدور خط

ألنشطته  واضحة   
ً
تتضّمن صياغة التي  اإلستراتيجية 

القادمة،  الخمس  للسنوات  والعلمية  الفكرية  وبرامجه 
كما أفاد معاليه سعادته علًما بما يقوم به املجمع بن 
ــيــنــة واألخــــرى مــن جــهــود فــكــريــة فــي مــجــال مكافحة 

َ
الــف

الكراهية،  ذكي 
ُ
ت التي  تلك   

ً
غِرضة، وخاصة

ُ
امل الشائعات 

 
َ
وة

ْ
والجف الفجَوة  ق  عمِّ

ُ
وت املــؤامــرة،  نظرية  من  وتنطلق 

ــغـــرب، مــشــيــًرا إلـــى أن املجمع  بــن الــعــالــم اإلســـالمـــي والـ
الشرع  ُحكم  لبيان   

ً
رة

ّ
 مصغ

ً
فقهية  

ً
نـــدوة أيـــاٍم  قبل  عقد 

ا على  في استخدام اللقاحات املتاحة ضد كوفيد 19 رّدً
ــوطــة عــن حقيقة 

ُ
ــل

ْ
ــغــِرضــة، واملــعــلــومــات املــغ

ُ
الشائعات امل

قاحات وأهميتها في مكافحة انتشار كوفيد 19 
ّ
هذه الل

املستجّد. 
ُيثِمر  أن  فــي  أَمــِلــه  عــن  بالتعبير  حديثه  معاليه  وخــتــم 
التعاون والتنسيق بن املجمع والسلطات املسؤولة عن 
الثقة واالحــتــرام  فــي تعزيز  الــديــانــة اإلســالمــيــة بفرنسا 
للجهود  والغرب توحيًدا  العالم اإلسالمي  املتباَدل بن 
الـــرامـــيـــة إلــــى مــحــاربــة جــمــيــع أشـــكـــال الــغــلــّو والــتــطــّرف 

والُعنف واإلقصاء والكراهية واالزدراء.
ه وتقديَره ملعاليه، 

َ
ه امتنان

ُ
ر سعادت وفي نهاية اللقاء كرَّ

واعــًدا بالعمل على ترتيب زيــارة ملعاليه إلى فرنسا في 
العاجل القريب.

قــام معالي األســتــاذ الــدكــتــور قطب مصطفى ســانــو، األمـــن العام 
ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، صباح يوم الخميس 1٣ من رجب 
ة  ٍة ملقرِّ القنصليَّ يَّ 1442ه  املوافق 2٥ من فبراير 2021م، بزيارة ِودِّ
العامة لجمهورية اليمن بمدينة جدة، وقد كان في استقبال معاليه 
القنصل  العّياشي،  السفير علي محمد  له سعادة  املــرافــق  والــوفــد 

العام للجمهورية اليمنية، وعميد السلك القنصلي بمدينة جدة.
ر عن ســروره بهذه  ــب سعادة السفير العّياشي بمعاليه، وعبَّ ورحَّ
 عـــامٌّ للمجمع ملقر 

ٌ
ــارة يــقــوم بــهــا أمـــن ـــَعـــدُّ أول زيــ

ُ
الـــزيـــارة الــتــي ت

القنصلية بجدة، كما أعرب عن شكره الجزيل ملعاليه على ما لقيه 
من ترحيب وتقدير أثناء زيارته ملقر األمانة العامة للمجمع خالل 

الحكومة  حــرص  املناسبة  بــهــذه  ًهــا  ُمــنــوِّ ــنــصــِرم، 
ُ
امل ديسمبر  شهر 

اليمن  بن  والشراكة  التعاون  تعزيز عالقات  على  لليمن  الشرعية 
وعلى  عنها،  املتفّرعة  األجهزة  وكافة  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة 
ن غالًيا تلك القرارات  رأسها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، كما ثمَّ
والــتــوصــيــات الــقــّيــمــة الــتــي أصـــدرهـــا املــجــمــع فـــي الـــشـــأن الــيــمــنــي.

وُحسن  الترحيب،  على حفاوة  ه 
َ
معاليه سعادت ومــن جانبه، شكر 

االستقبال، وأعرب له عن تقديره الجمِّ لزيارة سعادته ملقر األمانة 
ر معاليه عن  العامة للمجمع خالل شهر ديسمبر املاضي، كما عبَّ

الشرعية  الحكومة  مــن  املــتــواصــل  للدعم  وتــقــديــره  املجمع  امتنان 
املنتدب  اليمن  ز لعضو  املتميِّ بالحضور  ُمشيًدا  للمجمع،  باليمن 

في مجلس املجمع.
واغتنم معاليه املناسبة إلحاطة سعادته علًما بأن األمانة العامة 
ــتــهــا اإلســتــراتــيــجــيــة الــخــمــســيــة التي 

ّ
للمجمع بــصــدد إصــــدار خــط

والفكرية  العلمية  والــبــرامــج  األنشطة  ألهــم  ا 
ً
دقيق ســـرًدا  تتضّمن 

بمشيئة  القادمة  الخمس  السنوات  خــالل  املجمع  مها 
ّ
سينظ التي 

ِقــَيــم االعــتــدال والــوســطــيــة والتسامح  الــلــه تــعــالــى؛ سعًيا إلــى نشر 

والتعاون بن الشعوب اإلسالمية داخل العالم اإلسالمي وخارجه، 
ــه بــالــتــأكــيــد عــلــى إيـــمـــان املــجــمــع بأهمية 

َ
واخــتــتــم مــعــالــيــه حــديــث

في  العلمية  واملجالس  اإلفتاء  مع مؤسسات  والتواصل  التنسيق 
دول العالم اإلسالمي، واملجتمعات املسلمة، وذلك من أجل مكافحة 

ب واإلقصاء. جميع أشكال الغلّو والتطّرف والتسيُّ
بتنظيم  معاليه  العّياشي  السفير  وعــد سعادة  اللقاء  نهاية  وفــي 
ــاُوريٍّ فـــي الــعــاجــل الــقــريــب بـــن املــجــمــع  ــ ــشـ ــ اجــتــمــاع تــعــريــفــيٍّ وتـ
ها 

ُ
َعدُّ دول

ُ
ت التي  العاملة بجدة عامة، والقنصليات  والقنصليات 

ا آلفاق التعاون 
ً
أعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي خاصة، تعزيز

ات  ِليَّ
ِّ
َمث

ُ
والعالقات املشتركة بن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي وامل

الدبلوماسية بمدينة جدة.
يُعمَّ  أن  القدير  العلي  الله  إلــى  بالتضّرع  اللقاَء  الجانبان  واختتم 
السالم واألمن واألمان واالستقرار ربوع اليمن، وأن تشهد املرحلة 
ــاًء لشعب اليمن  ــاًرا وتــقــّدًمــا ورخـ الــقــادمــة -بـــإذن الله تعالى- ازدهــ
خــاصــة، ولــشــعــوب الــعــالــم عــامــة. وقــد رافـــق معاليه فــي هــذا اللقاء 
األســـتـــاذ محمد املــنــذر رضـــا الـــشـــوك، والــدكــتــور أيــمــن محمد عبد 
املنسي،  إبراهيم  أمجد  واألســتــاذ  التليلي،  مــراد  واألســتــاذ  الكريم، 

واألستاذة سارة أمجد حسن.
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أثناء اجتماعه بسعادة السفير محمد نجم المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية 
لدى المنظمة معالي الدكتور قطب سانو يؤّكد تطلعه إلى إبرام اتفاقّيات تعاون بين 

المجمع والمؤسسات العلمية العريقة بجمهورية مصر العربية

قام معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى 
ســانــو األمـــن الــعــام ملجمع الــفــقــه اإلســالمــي 
ــــد مــــن املـــجـــمـــع صـــبـــاح يـــوم  ــي مــــع وفـ ــدولــ الــ
الثالثاء 11 من رجب 1442ه  املوافق 2٣ من 
املندوبية  ملقر  عــمــٍل  بــزيــارة  2021م  فبراير 
ــة لــجــمــهــوريــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى  ــمـ ــدائـ الـ
مــنــظــمــة الــتــعــاون اإلســـالمـــي بــمــديــنــة جـــدة، 
حـــيـــث كـــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال مــعــالــيــه ســـعـــادة 
الدائم  املندوب  نجم  األستاذ محمد  السفير 

مة.
َّ
لجمهورية مصر العربية لدى املنظ

ب سعادته بمعاليه والوفد املرافق  ولقد رحَّ
د لــه دعم  لــه، وشــكــره على الــزيــارة، كما جـــدَّ
وشعًبا-   

ً
-حكومة العربية  مصر  جمهورية 

للمجمع من أجل تمكينه من القيام برسالته 
على الوجه األمثل.

ــــن الـــعـــام  ــ ومـــــن جـــانـــبـــه، شـــكـــر مـــعـــالـــي األمـ
الــســفــيــر ومــســاعــديــه على  ســـعـــادة  للمجمع 
دعــمــهــم املــتــواصــل لــلــمــجــمــع، كــمــا طــلــب من 
املصرية  السلطات  بــإبــالغ  الــتــكــرم  ســعــادتــه 
شـــكـــر املـــجـــمـــع الـــجـــزيـــل، أعــــضــــاًء وخــــبــــراًء، 
التي  املصرية  للحكومة  الفائق  وتقديرهم 
منذ  للمجمع  الدعم  تقدم-  تــزال  -وال  قّدمت 
إنشائه إلى يومنا هذا. وانتهز معاليه هذه 
 الــطــيــبــة بــإحــاطــة ســعــادتــه علًما 

َ
الــســاِنــحــة

بأن األمانة العامة للمجمع قد أنَهت إعداد 
ولى 

ُ
خطٍة إستراتيجية خمسية للمجمع، األ

وتتضمن  املجمع،  تأسيس  منذ  نوعها  من 
 واضحة ألهم األنشطة 

ً
الخطة صياغة هذه 

والبرامج التي يعتزم املجمع تنفيذها خالل 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــقـــادمـــة بــمــشــيــئــة الــلــه 

تعالى.
وذكــــر مــعــالــيــه أن إعــــداد هـــذه الــخــطــة يأتي 
فــي إطـــار ســعــي املــجــمــع إلـــى تــعــريــف الـــدول 
األعضاء باملنظمة بأنشطة املجمع وبرامجه 
بـــصـــورة واضـــحـــة ومــنــتــظــمــة، كــمــا يــهــدف 

إلــــى إبــــــراز جـــهـــود املــجــمــع وإنـــجـــازاتـــه في 
والتنسيق  والتكامل  التعاون  تعزيز  مجال 
ــل الــعــالــم  بـــن املــجــمــع وجـــهـــات اإلفـــتـــاء داخــ

اإلسالمي وخارجه.
وذكر معاليه على أنه من األهمية بمكان أن 
تــرى الــدول األعــضــاء أثــًرا واضــًحــا ملساهمة 
املجمع الفكرية في حياة شعوبها من خالل 
ــراراتـــه وتــوصــيــاتــه وبــيــانــاتــه الــتــي تــقــوم  قـ
على نشر ِقَيم االعتدال والتسامح، والعيش 
املناسبة  الشرعية  الحلول  املشترك، وتقديم 
األحكام  وبيان  املعاصرة،  الحياة  ملشكالت 
واملستجدات  الــنــوازل  فــي  املالئمة  الشرعية 
والــقــضــايــا الــتــي تــهــّم املــســلــمــن فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، كــمــا عــّبــر مــعــالــيــه لسعادته 

إبرام  إلى  العامة للمجمع  ع األمانة 
ّ
عن تطل

اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بن املجمع 
الــعــريــقــة بجمهورية  الــعــلــمــيــة  واملــؤســســات 
مصر العربية، وعلى رأسها مشيخة األزهر 
ودار  اإلسالمية،  البحوث  ومجمع  الشريف، 
القاهرة؛  األزهـــر، وجامعة  اإلفــتــاء، وجامعة 
ــذه االتـــفـــاقـــيـــات فــرصــة  ويـــؤمـــل أن تـــكـــون هــ
الســـتـــفـــادة املــجــمــع مـــن إســـهـــامـــات وخــبــرات 
ــبــــارزيــــن مــــن الــفــقــهــاء  الـــقـــامـــات الــعــلــمــيــة الــ
والــفــقــيــهــات، والـــخـــبـــراء والــخــبــيــرات الــذيــن 
ــذه املـــؤســـســـات فــــي الـــديـــار  يــعــمــلــون فــــي هـــ

املصرية.
ــــرب ســـعـــادة الــســفــيــر مــحــمــد نــجــم عن  ومــــن جــانــبــه، أعـ
حرصه  وأكـــد  الكريمة،  الــزيــارة  بــهــذه  البالغة  سعادته 

أ 
َّ
الشخصي على تقديم كل دعم ممكن للمجمع، كما هن

الكبيرة  والتغّيرات  ُموسة، 
ْ
املل التطّورات  بتلك  معاليه 

ت على أداء وعمل املجمع منذ تولي 
َ
الواضحة التي طرأ

 
َّ

ا للمجمع، والتي أضَحت محل ا عاّمً
ً
معاليه مهاّمه أمين

إعــجــاٍب وإشـــادٍة لكل زائــر ملقر األمــانــة العامة للمجمع 
بمدينة جدة. وقد اغتنم سعادته هذه املناسبة لتسليم 
إليه معالي وزير  التي رفعها  الرسمية  الدعوة  معاليه 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بجمهورية مصر العربية 
لــلــمــشــاركــة فـــي املــؤتــمــر الـــحـــادي والــثــالثــن للمجلس 
األعــلــى للشؤون اإلســالمــيــة املــقــرر انــعــقــاده خــالل شهر 
مـــارس الــقــادم بــالــقــاهــرة، وقــد رّحـــب معاليه بــالــدعــوة، 

ِبَيتها بإذن الله تعالى.
ْ
ووعد بتل

وقـــد حــضــر الــلــقــاء مــن جــانــب املــجــمــع كــل مــن األســتــاذ 
أيمن محمد عبد  والدكتور  الشوك،  املنذر رضا  محمد 
الــكــريــم، واألســـتـــاذ أمــجــد إبــراهــيــم مصطفى، والــســيــدة 
سارة أمجد حسن، ومن الجانب املصري السيدة ُمشيرة 

العماري.
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الدكتور قطب مصطفى  قام معالي األستاذ 
ســانــو، األمـــن الــعــام ملجمع الفقه اإلســالمــي 
الـــدولـــي، ظــهــر يـــوم الــخــمــيــس 1٣ مــن رجــب 
2021م،  فـــبـــرايـــر  مـــن   2٥ ــوافــــق  املــ 1442ه  
ــارِة ُمـــجـــاَمـــلـــة ملـــقـــر الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة  ــ ــزيـ ــ بـ
كان  حيث  جـــدة،  بمدينة  غينيا  لجمهورية 
األستاذ محمد  معاليه سعادة  استقبال  في 
ــاء السلك  ــنــصــل الـــعـــام، وأعـــضـ

ُ
ســافــانــي، الــق

بجدة،  الغينية  الجالية  ورئيس  القنصلي، 
ت القنصلية ملعاليه والوفد املرافق  وقد أعدَّ
ــــســــم بــالــحــفــاوة 

َّ
مــــراســــم اســـتـــقـــبـــال كـــبـــيـــر، ات

والحبور.
 ســعــادة القنصل 

َّ
فــي بــدايــة الــحــفــل، اســتــهــل

الـــحـــارِّ بمعاليه  بــالــتــرحــيــب  كــلــمــتــه  الـــعـــام 
”، مــشــيــًرا  الــــذي وصــفــه بــــ”ابـــن غينيا الـــبـــارِّ
ــت مـــئـــات الــطــلــبــات 

ّ
ــى أن الــقــنــصــلــيــة تــلــق إلــ

عّبروا  بــجــدة،  الغينية  الجالية  أعــضــاء  مــن 
فيها عن رغبتهم في الحضور للسالم على 
مــعــالــيــه، والـــدعـــاء لـــه بــالــنــجــاح والــتــوفــيــق 
ــدة، غــيــر أن الــقــنــصــلــيــة  ــديـ ــجـ فـــي مـــهـــاّمـــه الـ
الــتــزاًمــا بتعليمات  لــالعــتــذار لهم  اضــطــّرت 
السلطات الصحية السعودية املتعلقة بمنع 
ســروره  عن  سعادته  تحّدث  ثم  التجمعات، 
الكبير،  امتنانه  وعــن  الــزيــارة،  بهذه  البالغ 
 في وزارة 

ً
وامتناٍن للحكومة الغينية ممثلة

على  للقائمن  بغينيا  الخارجية  الــشــؤون 
في  ثقتهم  فــي  اإلســـالمـــي  الــتــعــاون  منظمة 
منصب  د 

ُّ
لتقل املتمّيزين  غينيا  أبــنــاء  أحــد 

األمن العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، 
أفريقية  دولــة  أول  غينيا  لتكون جمهورية 
الذي  العظيم  الشرف  هــذا  تنال  عربية  غير 

وذلــك  بــجــدارة،  ه 
ّ
يستحق معاليه   

ّ
أن نحسب 

وخبرته  الــرفــيــعــة،  العلمية  ملــؤّهــالتــه  نــظــًرا 
ــيـــزة، وتـــجـــربـــتـــه الــســيــاســيــة  ــتـــمـ اإلداريــــــــــة املـ
ـــقـــة، حــيــث إنــــه ســبــق ملــعــالــيــه أن أثــَبــت 

ّ
املـــوف

يه عــدًدا من الحقائب 
ّ
ذلك باقتداٍر أثناء تول

الـــوزاريـــة فــي غينيا خـــالل الــعــشــر الــســنــوات 
املاضية، وختم حديثه بالقول: إنه على ثقة 
ي معاليه 

ّ
تاّمة بأن يشهد املجمع خالل تول

ه العامة العديد من  التطورات املهمة، 
َ
أمانت

ــإذن الــلــه تــعــالــى، كما  والــتــغــّيــرات الــقــّيــمــة بــ
عــرفــت ذلــك الحقائب الــوزاريــة الــتــي تــواّلهــا 
مــعــالــيــه، وهـــي الــشــؤون الــديــنــيــة، والــتــعــاون 

الدولي، والشؤون الدبلوماسية.
ثـــم تـــحـــّدث رئـــيـــس الــجــالــيــة الــغــيــنــيــة بــهــذه 
ــــــــر عــــن اعــــتــــزازه 

َ
ــّبـــر هــــو اآلخ املـــنـــاســـبـــة، فـــعـ

وسروره بهذه الزيارة، مؤكًدا رغبة الجالية 
به، وتهنئته  االلتقاء بمعاليه لالحتفاء  في 
ــد الــــــــذي يـــأتـــي  ــديــ عـــلـــى هــــــذا املـــنـــصـــب الــــجــ
تتويًجا إلنجازاته املوفقة، ومسيرته امِلهنّية 

املتميزة.
 عــّبــر فيها 

ً
ومـــن جــانــبــه، ألــقــى معاليه كــلــمــة

الكبيرة،  البالغة بهذه الحفاوة  عن سعادته 
العام  القنصل  لسعادة  الجزيل  شكره  وعــن 
األســـتـــاذ مــحــمــد ســـافـــانـــي، وأعـــضـــاء الــســلــك 

الــدبــلــومــاســي والــجــالــيــة الــغــيــنــيــة عــلــى هــذا 
الصدد  هــذا  فــي  ُمــشــيــًدا  العظيم،  االستقبال 
ــر بــهــمــا  ــديــ ــة واإلخــــــــــالص الـــــــذي يــ ــّيـ ــنـ ــهـ ــامِلـ بـ
ســعــادة القنصل الــعــام مــع مساعديه شــؤون 
ه معاليه بحالة  القنصلية والجالية، كما نوَّ
الجالية  الــتــي تعيش فيها  الــوئــام والــوفــاق 

تحت قيادة سعادته الحكيمة.
نــبــذة مختصرة عــن مجمع  م معاليه  قـــدَّ ثــم 
ًيا بــأن تشهد 

ّ
الفقه اإلســالمــي الــدولــي، متمن

عــالقــات الــتــعــاون والــشــراكــة بــن املــؤســســات 
الفقه  ومــجــمــع  غينيا  بــجــمــهــوريــة  العلمية 
كافة  وتــطــّوًرا على  تقدًما  الدولي  اإلسالمي 
األصــعــدة، كما أكــد معاليه استعداد املجمع 
ــل بــن  ــواصــ ــتــ ــتــــعــــاون والــ ــام بـــتـــعـــزيـــز الــ ــتــ الــ
باألمانة  لإلفتاء  الوطني  واملجلس  املجمع 

العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا.
رغبته  عــن  بالتعبير  حديثه  معاليه  وختم 
ــام  ــ ــــالل األيــ ــل مــــع الـــجـــالـــيـــة خــ ــتــــواصــ فــــي الــ
الــقــادمــة بـــإذن الــلــه تــعــالــى، وعـــن رغــبــتــه في 
اإلســهــام بكل مــا مــن شــأنــه تقوية الــروابــط، 
وتوطيد عــالقــات اإلخـــاء واملحبة بــن أفــراد 
 عـــن حـــرصـــه عــلــى تنمية 

ً
الـــجـــالـــيـــة، فـــضـــال

عالقات املحبة والتعاون الوثيق بن اململكة 
العربية السعودية وجمهورية غينيا.

وفي نهاية اللقاء زار معاليه والوفد املرافق 
له املدرسة الغينية الدولية، ومكتب الجالية 
بــالــقــنــصــلــيــة، وقــــد رافـــــق مــعــالــيــه فـــي هــذه 
الــزيــارة األســتــاذ محمد املنذر رضــا الشوك، 
والدكتور أيمن محمد عبد الكريم، واألستاذ 
أمـــجـــد إبـــراهـــيـــم املــنــســي، واألســــتــــاذة ســـارة 

أمجد حسن، واألستاذ مراد التليلي.
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9أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

تــقــديــًرا لــلــزيــارة الــكــريــمــة الــتــي قـــام بــهــا السيد 
ــراوس، رئـــيـــس قــســم الــــشــــؤون الــســيــاســيــة  ــ ــ ــن كـ ألــ
األمريكية  املتحدة  للواليات  العامة  بالقنصلية 
على رأس وفد كبير ملقر األمانة العامة للمجمع 
التعاون  عالقات  تعزيز  إلــى  وسعًيا  أشهر،  قبل 
والشراكة والتواصل بن مجمع الفقه اإلسالمي 
الـــدولـــي واملـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة األمــريــكــيــة الــتــي 
ــط فــي مــجــال الـــحـــوار والــتــواصــل وخــاصــة 

َ
تــنــش

ــف الــحــضــارات، قام 
ُ
حــوار أتــبــاع األديــــان، وتــحــال

الــدكــتــور قطب مصطفى سانو،  األســتــاذ  معالي 
ــــن الـــعـــام ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الـــدولـــي،  األمـ
صباح يوم األربعاء 19 من رجب 1442ه  املوافق 
القنصلية  ملــقــر  بـــزيـــارة  2021م،  ــــارس  مـ مـــن   ٣
العامة للواليات املتحدة األمريكية بجدة، حيث 
كان في استقبال معاليه والوفد املرافق له سعادة 
األستاذ/ راين م.كليها، القنصل العام واملبعوث 

مة 
َّ
الخاصُّ للواليات املتحدة األمريكية لدى منظ

ة. التعاون اإلسالميِّ بجدَّ
ـــب ســعــادتــه بمعاليه والــوفــد املــرافــق لــه،  وقـــد رحَّ
معاليه  يبذلها  التي  رة  املقدَّ الجهود  على  أه 

َّ
وهن

أجل  من  للمجمع،  ــا  عــاّمً ا 
ً
أمين ه  مهامَّ يه 

ِّ
تول منذ 

الــتــعــريــف بــرســالــة املــجــمــع، وأنــشــطــتــه، وبــرامــجــه، 
مِلــا يحمله مــن رغبة  ر عــن تقديره ملعاليه  كما عبَّ
الشراكة والتعاون مع  صادقة في تعزيز عالقات 
املؤسسات واملراكز العلمية في الواليات املتحدة، 
ًدا في هذا الصدد ترحيبه الكريم، واستعداده  مؤكِّ
والتعاون  التواصل  وسائل  جميع  لتسهيل  التاّم 
بـــــن املــــجــــمــــع واملـــــؤســـــســـــات واملـــــــراكـــــــز الــعــلــمــيــة 
األمــريــكــيــة الـــرائـــدة فــي مــجــال الـــحـــوار والــتــفــاهــم، 
ه هذه املناسبة للتعبير عن سروره 

ُ
 سعادت

َ
وانتهز

مستمرين  م  وتــقــدُّ تــطــّور  مــن  املجمع  يشهده  بما 
ة. ي معاليه أمانته العامَّ

ّ
منذ تول

ــه عــلــى ُحــســن 
َ
ومـــن جــانــبــه، شــكــر مــعــالــيــه ســعــادت

ن عالًيا تلك  مَّ
َ
رحاب، كما ث

ِّ
االستقبال، وحفاوة الت

ــقــة الــتــي قــام بها وفـــٌد كبير برئاسة 
َّ
الــزيــارة املــوف

ملقر  بالقنصلية  السياسية  الــشــؤون  قسم  رئــيــس 
تباحث  أشهر، حيث  قبل  للمجمع  العامة  األمانة 

ــارة أوُجـــــــه ومـــجـــاالت  ــ ــزيـ ــ ــاء تـــلـــك الـ ــنــ الـــطـــرفـــان أثــ
واملراكز  سات  واملؤسَّ املجمع  املمكنة بن  التعاون 
الــعــلــمــيــة األمــريــكــيــة الــعــريــقــة فـــي مــجــال الــحــوار 
ث معاليه  والتواصل والتفاهم والتعاون. ثم تحدَّ
ورسالته  املجمع،  رؤيــة  عــن  كلمة مستفيضة  فــي 
ــا صحيًحا 

ً
الــتــي تــقــوم على عــرض اإلســـالم عــرض

والتطرف  الغلو  أشكال  جميع  عن  بعيًدا  معتداًل 
ــانــــة الــعــامــة  ــاء، مـــشـــيـــًرا إلــــى حــــرص األمــ ــ ــــصـ واإلقـ
ــد الــشــراكــات، وتــوقــيــع مــذكــرات 

ْ
للمجمع عــلــى عــق

واملراكز  سات  املؤسَّ مع  تعاون  ات  واتفاقيَّ تفاهم، 
العلمّية األمريكّية التي تعمل على تعزيز الحوار 
الــتــقــارب والتكامل  الــحــوار، وتشجيع  أتــبــاع  بــن 

والتضامن بن الشعوب 
فــــي مـــعـــالـــجـــة الــقــضــايــا 
اإلنــــســــانــــيــــة، ومـــشـــكـــالت 
الــحــيــاة املـــعـــاصـــرة، كما 
ــــــد مـــعـــالـــيـــه لــســعــادتــه  أكَّ
ي املجمع تلك النظرة 

ِّ
تَبن

ـــة  ـــة املـــوضـــوعـــيَّ ــيَّ ــلـــمـ الـــعـ
الشاملة واملنهج الوسط 
املــــــعــــــتــــــدل فــــــــي إصــــــــــدار 

فــتــاواه وقــراراتــه املتعلقة بقضايا األســـرة واملــرأة 
ًها في  والطفل، وبمستجدات العصر ونوازله، منوِّ
هذا الصدد بسعيه الحثيث من أجل توثيق ُعرى 
سات اإلفتاء واملجالس  التعاون والتكامل مع مؤسَّ
وخارجه؛  اإلســالمــي  العالم  داخــل  العليا  العلمية 
تقديم  عند  والــتــكــامــل  التنسيق  تعميق  أجــل  مــن 
والنوازل.  للمستجدات  املناسبة  الشرعية  الحلول 
ـــه بــــإفــــادة ســـعـــادتـــه عــلــًمــا 

َ
ــث ــتـــم مــعــالــيــه حـــديـ وخـ

ة 
َّ
إعـــداد خط مــن  للمجمع  العامة  األمــانــة  بانتهاء 

صياغة  تتضمن  للمجمع  ة  خمسيَّ ة  إستراتيجيَّ
ــمِّ األنــشــطــة والـــبـــرامـــج الـــتـــي يــعــتــزم  ــ واضـــحـــة ألهـ
الخمس  الــســنــوات  الــقــيــام بها خــالل  املجمع على 
ث  الـــقـــادمـــة، كــمــا تــحــدَّ
ــدور  ــ ــن صـ ــ ــيـــه عـ ــالـ مـــعـ
ــــوى جـــــــديـــــــدة عـــن  ــتــ ــ فــ
ـــــــة  األمــــــــــــانــــــــــــة الـــــــعـــــــامَّ
ــن خــــالل  ــ لـــلـــمـــجـــمـــع مــ
ــــة  ــيَّ ــهــ ــقــ ــفــ نــــــدوتــــــهــــــا الــ
التي عقَدتها  األخيرة 
األمـــــــانـــــــة، وتـــتـــضـــمـــن 
جـــــــــــــــــواز اســـــــتـــــــخـــــــدام 

اللقاحات املتاحة للتطعيم ضدَّ كوفيد 19، كما 
تــدعــو إلـــى الــتــحــذيــر مــن الــشــائــعــات والــفــتــاوى 
ر 

ِّ
ة املؤامرة التي تحذ نَبِثقة عن نظريَّ

ُ
غِرضة امل

ُ
امل

ت من 
َ
ها بات

َّ
-ِبال دليل- من اللقاحات، والحال أن

ــعــن على 
ُ
ـــة الــتــي ت ــة والـــضـــروريَّ الــوســائــل املــهــمَّ

الحفاظ على مقصد حفظ النفس الذي ُيَعدُّ من 
ات التي يجب املحافظة عليها في  أهمِّ الضروريَّ

اإلسالم.
الجزيل  ــكــره 

ُ
ش ر سعادته  كـــرَّ اللقاء  نهاية  وفــي 

ــفــــائــــق ملـــعـــالـــيـــه، ومِلـــــــا ســـمـــعـــه هــو  وتــــقــــديــــره الــ
وزمــــــــالؤه مــــن مـــعـــلـــومـــات ضـــافـــيـــة عــــن املــجــمــع 
القريب  العاجل  في  الحصول  ًيا 

ِّ
متمن ته، 

َّ
وخط

الجديدة  ة  اإلستراتيجيَّ ة 
َّ
الخط من  على نسخة 

سات   املؤسَّ
ِّ
الع عليها، وحث

ّ
للمجمع ُبغية االط

ـــة عــلــى الــتــواصــل  ــة األمـــريـــكـــيَّ واملــــراكــــز الــعــلــمــيَّ
اء 

َّ
البن الــحــوار  فــي قضايا  مــع املجمع  والــتــعــاون 

ر ســـعـــادتـــه دعــــوة  بــــن أتــــبــــاع األديــــــــــان، كـــمـــا كــــــرَّ
ــة بــواشــنــطــن ملعاليه لــزيــارة  ــة األمــريــكــيَّ الــخــارجــيَّ
مة 

َّ
الــوزارة وااللتقاء بمنسوبيها ضمن وفد منظ

ــن أجـــــل تـــوطـــيـــد عـــالقـــات  الــــتــــعــــاون اإلســـــالمـــــيِّ مــ
ــات  ــاون بــــن الــــواليــ ــعــ ــتــ ــة والــ ــداقــ الــــشــــراكــــة والــــصــ
. وقد  ــة ودول الــعــالــم اإلســالمــيِّ ة األمــريــكــيَّ املــتــحــدَّ
لسعادته  ــًدا  مــؤكِّ الكريمة،  بالدعوة  ــب معاليه  رحَّ
ــة عـــالقـــات  ــ ــامـ ــ ــبــيــتــهــا، وإقـ

ْ
ــامَّ لــتــل ــ ــتـ ــ اســــتــــعــــداده الـ

ــســات واملــراكــز  ة مــع املــؤسَّ الــشــراكــات اإلستراتيجيَّ
ه واإلدارة 

ُ
حها سعادت

ِّ
ة التي يرش ة األمريكيَّ العلميَّ

األمريكية.
ــد شــــــارك فــــي االجـــتـــمـــاع مــــن األمــــانــــة الــعــامــة  ــ وقـ
ــاذ مــحــمــد املـــنـــذر رضــا  ــتــ  مــــن: األســ

ٌّ
لــلــمــجــمــع كــــل

ــتــــور أيـــمـــن مــحــمــد عـــبـــد الـــكـــريـــم،  الــــشــــوك، والــــدكــ
إبراهيم  أمجد  واألستاذ  التليلي،  مــراد  واألستاذ 
املنسي، والسيدة سارة بنت أمجد حسن، وشارك 
 ِمــن: السيد ألن كــراوس، 

ٌّ
من الجانب األمريكي كل

والسيد رزق.

معالي األمين العام للمجمع يجتمع بالقنصل العام ومندوب 
الواليات المتحدة األمريكية لدى المنظمة بجدة

معالي البروفيسور قطب سانو يجتمع بسعادة السفير محمد 
متين المندوب الدائم لتركيا لدى المنظمة بمدينة جدة

ســعــيــا إلــــى تــعــزيــز عـــالقـــات الـــتـــعـــاون والــتــكــامــل 
والـــشـــراكـــة بـــن مــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الــدولــي 
الــتــعــاون اإلســالمــي،  ــدول األعـــضـــاء بمنظمة  ــ والـ
قــام بها سعادة  التي  الكريمة  الــزيــارة  وردا على 
أكــر، املندوب الدائم  السفير األستاذ محمد متن 
لــلــجــمــهــوريــة الـــتـــركـــيـــة لـــــدى مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
اإلســـالمـــي ملــقــر مــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الــدولــي 
قـــبـــل أشــــهــــر، اجـــتـــمـــع مـــعـــالـــي األســــتــــاذ الـــدكـــتـــور 
الفقه  الــعــام ملجمع  األمـــن  قطب مصطفى ســانــو 
اإلســـالمـــي الـــدولـــي صــبــاح يـــوم األربـــعـــاء 19 من 
شــهــر رجـــب 1442ه  املـــوافـــق ٣ مــن شــهــر مــارس 

2021م بسعادة السفير األستاذ محمد متن أكر
بمقر املندوبية الدائمة للجمهورية التركية لدى 

منظمة التعاون اإلسالمي بمدينة جدة.
وقد رحب سعادة السفير بمعاليه، وشكره شكرا 
جزيال على زيــارتــه ملقر املندوبية، كما أعــرب له 
عن سعادته وتقديره لجهود معاليه املقدرة في 
النهوض باملجمع وتطوير أدائه تحقيقا لآلمال 

املعقودة عليه من قبل الدول األعضاء باملنظمة.
ــه عـــلـــى مــا  ــادتـ ــعـ ــه، شـــكـــر مــعــالــيــه سـ ــبـ ــانـ ومـــــن جـ

يحظى به املجمع من دعم متواصل من السلطات 

الــتــركــيــة مــنــذ إنــشــائــه إلـــى يــومــنــا هـــذا، كــمــا قــدم 

معاليه عرضا مفصال عن أهم األنشطة والبرامج 

التي نظمها املجمع خالل األشهر املاضية، وكان 

آخرها الندوة الفقهية الطبية التي خلصت إلى 
الــتــوصــيــة بـــجـــواز اســتــخــدام الــلــقــاحــات املــتــاحــة 
الشرعية،  الناحية  من  كوفيد-19  ضــدَّ  للتطعيم 
ودعوة املسلمن إلى االلتزام بما يصدر عن والة 
األمــر فــي دولــهــم مــن تعليمات بهذا الــشــأن، كما 

الــنــدوة بجواز الصرف من أمــوال الزكاة  أوصــت 
الــدول  الــلــقــاحــات وتــمــويــل توزيعها على  لــشــراء 
سعادة  معاليه  أخبر  كما  شرائها؛  عــن  العاجزة 
أول خطة إستراتيجية للمجمع  السفير بصدور 
متضمنة صياغة واضحة لجميع أنشطة وبرامج 
وفعاليات املجمع خالل السنوات الخمسة املقبلة، 
داعيا سعادته إلى السعي لدى السلطات التركية 
مـــن أجــــل اإلســــهــــام فـــي تــمــويــل هــــذه الــخــطــة من 
خالل التبرعات الطوعية، وتحمل تكاليف إقامة 

وتنظيم بعض البرامج واألنشطة.
ــادة الــســفــيــر بـــهـــذا الــخــبــر  ــعـ مـــن جــانــبــه رحــــب سـ
بتقديم  اإلستراتيجية ووعد  الخطة  السعيد عن 
ــلــــوب الـــــــــالزم لـــلـــمـــجـــمـــع، كـــمـــا وعـــد  ــطــ ــم املــ ــ ــدعـ ــ الـ
املجمع  بن  والتواصل  التعاون  بتعزيز عالقات 
وخاصة  التركية  العلمية  واملــراكــز  واملــؤســســات 

السلطات املسؤولة عن شؤون الديانة.
وقــد رافـــق معاليه كــل مــن األســتــاذ محمد املنذر 
الــشــوك، واألســتــاذ أمجد املنسي، والــســيــدة ســارة 

أمجد حسن.



معالي الدكتور قطب مصطفى سانو يلتقي بسعادة القنصل األستاذ عبد 
العزيز برانلي عميد السلك القنصلي األفريقي بجدة

 معالي البروفيسور قطب سانو يناقش مع سعادة األستاذ طه أيهان رئيس 
منتدى التعاون اإلسالمي للشباب مجاالت التعاون والشراكة

10
نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

فــي إطـــار تعزيز عــالقــات الــتــعــاون والــشــراكــة بــن مجمع الفقه 
ــي واملـــجـــمـــوعـــات املـــعـــتـــمـــدة حـــســـب الـــتـــوزيـــع  ــدولــ ــي الــ ــالمــ اإلســ
الــجــغــرافــي لــلــدول األعــضــاء بمنظمة الــتــعــاون اإلســـالمـــي، قــام 
مــعــالــي األســتــاذ الــدكــتــور قــطــب مصطفى ســانــو، األمـــن الــعــام 
ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، صباح يوم الثالثاء 18 من رجب 
1442ه  املوافق 2 من مارس 2021م بزيارة وّدّية ملقر القنصلية 
العامة لجمهورية الغابون بمدينة جدة، حيث كان في استقبال 
املــرافــق له سعادة األســتــاذ عبد العزيز برانلي  معاليه والــوفــد 
السلك  وعــمــيــد  الــجــابــون،  لجمهورية  الــعــاّم  القنصل  أوبـــولـــو، 
القنصلي األفريقي بجدة، وأعضاء السلك القنصلي الغابوني، 
لجمهورية  الــعــام  القنصل  ســافــانــي  محمد  األســتــاذ  وســعــادة 

غينيا.
الزيارة  له هذه  ــب سعادته بمعاليه شاكًرا  اللقاء رحَّ في بداية 
ر عن سروره  الكريمة له خاصة، وللمجموعة األفريقية، كما عبَّ
املجموعة  أبناء  أحــد  ي 

ّ
تول بمناسبة  العظيم  واعــتــزازه  الكبير 

إنشاء  منذ  مــرة  للمجمع ألول  الــعــام  األمـــن  األفريقية منصب 
ا كبيًرا لقاّرة أفريقيا عموًما، كما 

ً
املجمع، وذكر أن ذلك ُيعد شرف

علمية،  الت  مؤهِّ من  معاليه  يحمله  بما  واضًحا  ا 
ً
اعتراف ُيعدُّ 

معاليه حقائب  ــي 
ّ
تــول فــي  لت 

َّ
تمث إداريـــة وسياسية،  وخــبــرات 

وزارية مهمة في جمهورية غينيا.
ا في القيام بمبادرٍة منه،  ثم تطرق سعادته إلى رغبته شخصّيً
األفريقية  للدول  الدبلوماسي والقنصلي  السلك  بصفته عميد 

ع بن ممثلي القنصليات  بجدة، متمثلة في تنظيم اجتماع موسَّ
األفــريــقــيــة بــجــدة ومــعــالــي األمـــن الــعــام ملجمع الفقه اإلســالمــي 
الدولي، وذلك لبحث ُسبل  تعزيز عالقات التعاون بن تلك الدول 
أوُجــه  التباحث حــول  الــدولــي، وبهدف  الفقه اإلسالمي  ومجمع 
مه املجمع للمجموعة األفريقية،  الدعم املمكنة التي يمكن أن يقدِّ
وخاصة فيما يتعلق بتقديم الحلول الشرعية املناسبة للقضايا 
واملــســتــجــدات الفقهية داخـــل الـــدول األفــريــقــيــة، واخــتــتــم حديثه 
بالتعبير عن رغبة جمهورية الغابون استضافة إحدى دورات 

املجمع بعد زوال الجائحة بمشيئة الله تعالى.
ــن جـــانـــبـــه، شــكــر مــعــالــيــه ســـعـــادتـــه عــلــى ُحـــســـن االســتــقــبــال،  ومــ
ــر لسعادته  ــرحــاب بــه والــوفــد الـــذي يــرافــقــه، كما عــبَّ

ِّ
وحــفــاوة الــت

والـــدور  الجليلة،  للحكمة  الكبير  وتــقــديــره  الــجــزيــل  شــكــره  عــن 
الوحدة  الحفاظ على  أجــل  مــن  بــه سعادته  الــذي يقوم  العظيم، 
والــتــعــاون والــتــضــامــن بــن ممثلي الــــدول األفــريــقــيــة، داعــًيــا له 

م معاليه معلومات ضافية  بمزيد من التوفيق والنجاح. ثم قدَّ
الصدد  هــذا  في  ًها  منوِّ وبرامجه،  وأنشطته  املجمع  رسالة  عن 
يه منصبه 

ّ
دها منذ تول

َ
بسلسلة اللقاءات واالجتماعات التي عق

ا للمجمع، كما أّكد معاليه لسعادته استعداد املجمع  ا عاّمً
ً
أمين

عمل  ورش  وإقـــامـــة  متخصصة،  علمية  نــــدوات  لتنظيم  الـــتـــاّم 
 كثير من 

َ
ــل بـــال

َ
ــغ

ْ
فــي الــغــابــون حـــول بــعــض الــقــضــايــا الــتــي تــش

املسلمات  الــنــســاء  بــن  الــــزواج  رأســهــا قضية  مواطنيها، وعــلــى 
والرجال املسيحّين، علًما بأن املسلمن ُيعتَبرون أقلية من حيث 
عدد السكان، وُيعاد طرح هذه القضية في جميع املناسبات، كما 
ا 

ً
ب تبيان

ّ
عدُّ في حقيقة األمر من القضايا الشائكة التي تتطل

ُ
ت

ُدن املجمع في ضوء الواقع الذي يعيش فيه املسلمون هناك. 
َ
من ل

ــه بطرح املــوضــوع ضمن موضوعات 
َ
وقــد وعــد معاليه ســعــادت

جَمعّية القادمة بإذن الله تعالى إلصدار قرار َمجَمِعيٍّ 
َ
الدورات امل

مناسب.
ا عن جمهورية الغابون، وما  ه فيلًما وثائقّيً

ُ
وقبل نهاية اللقاء عرض سعادت

م على كافة األصعدة. ر وتقدُّ تشهُده من تطوُّ
 من: األستاذ محمد املنذر رضا الشوك، والدكتور أيمن 

ٌّ
وقد رافق معاليه كل

محمد عبد الكريم، واألستاذ مراد التليلي، واألستاذ أمجد إبراهيم املنسي، 
واألستاذة سارة أمجد حسن.

امـــتـــداًدا لجهود مجمع الفقه اإلســالمــي الــدولــي فــي اإلســهــام في 
معالجة قــضــايــا الــشــبــاب والــطــفــولــة مــن خـــالل دوراتــــه ونــدواتــه، 
واستمراًرا لجهود معاليه في تعزيز عالقات التعاون والتكامل مع 
املؤسسات واملراكز اإلسالمية التي تهتم بشؤون الشباب والطفولة 
ــد معالي األســتــاذ 

َ
ــن داخـــل العالم اإلســالمــي وخــارجــه، عــق

ِّ
واملــســن

الدكتور قطب مصطفى سانو، األمن العام ملجمع الفقه اإلسالمي 
الــدولــي، ظهر يــوم االثــنــن 1٧ مــن شهر رجــب 1442ه  املــوافــق 1 
اإلسالمي  التعاون  اجتماًعا مع منتدى  مــارس 2021م،  من شهر 
ــد أجـــهـــزة مــنــظــمــة الــتــعــاون اإلســـالمـــي املتخصصة.  لــلــشــبــاب، أحـ
 حــديــثــه مــا يــقــوم بــه مجمع 

ِّ
وقـــد اســتــعــرض مــعــالــيــه فــي مــســتــهــل

الفقه اإلســالمــي الــدولــي مــن أنشطة وأعــمــال وفــعــالــيــات فــي إطــار 
التي  املعاصرة  الحياة  املناسبة ملشكالت  الشرعية  الحلول  تقديم 
املجمع  اهتمام  إلــى  مشيًرا  العالم،  أنحاء  في  املسلمون  يواجهها 
الشباب ضد   ما ِمن شأنه حماية 

ِّ
الدائم في قراراته وبياناته بكل

ر 
ْ

ونش ب،  والتعصُّ واإلرهـــاَب  والغلوَّ   
َ

التطرف ي 
ِّ
تغذ التي  األفــكــار 

وتــعــزيــز ِقـــَيـــم االعــــتــــدال والــتــســاُمــح داخــــل دول مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الــصــدد جهود  هــذا  فــي  أكــد  كما  املسلمة،  اإلســالمــي واملجتمعات 
أتباع  والتسامح بن  اء، 

ّ
البن الحوار  املستمرة في تشجيع  املجمع 

الثقافية  بالرموز  الكراهية، واالزدراء  األديــان، ومكافحة خطابات 
والدينية.

منتدى  مــع  الوثيق  بالتعاون  بالترحيب  ه 
َ
كلمت معاليه  واختتم 

الشباب اإلسالمي لتحقيق األهداف املشتركة، وخاصة فيما يتعلق 
بــدعــم جــهــود املــنــتــدى فــي تحقيق مــشــروعــه املــتــمــثــل فــي مــشــروع 

الشباب واإليمان، بالتعاون مع مؤسسة أديان من أجل السالم.
من جانبه، شكر رئيس منتدى التعاون اإلسالمي للشباب معاليه 
ن عالًيا جهود املجمع  على قبوله املشاركة في هذا االجتماع، وثمَّ
اإلسالمي  العالم  خــارج  املسلم  الشباب  توعية  مجال  فــي  املتميزة 
بمقتضيات  االلــتــزام  مع  اإلسالمية  الحفاظ على هويتهم  بأهمية 
اإليجابي في مجتمعاتهم، كما شكر معاليه  واالنــدمــاج  نة، 

َ
املواط

على موافقة املجمع على توقيع مذكرة تفاهم، واتفاقية تعاون بن 

ن، 
َ
املجمع واملنتدى في العاجل القريب لتعزيز الشراكة بن املؤسست

املحاضرات  مــن  إلــقــاء سلسلة  إلــى  بــدعــوة معاليه  واختتم حديثه 
العامة للشباب عبر ندوات ومؤتمرات املنتدى القادمة، وقد رّحب 
د 

ْ
أّكــد استعداد املجمع لعق بيتها، كما 

ْ
معاليه بالدعوة، ووعــد بتل

شراكة إستراتيجية مع منتدى التعاون اإلسالمي للشباب من أجل 
تحقيق األهداف املشتركة التى تخدم الشباب املسلم في كل أنحاء 
ا مِلا تّم االتفاق عليه في هذا االجتماع، أخبر معاليه 

ً
العالم، وتنفيذ

ســعــادة رئــيــس املــنــتــدى بــانــتــداب الــســيــدة ســـارة بنت أمــجــد حسن 
للتنسيق واملتابعة مع إدارة املنتدى.
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واملحاسبة

صـــدر مــؤخــرًا عــن مــركــز الــنــشــر الــعــلــمــيِّ بجامعة املــلــك عــبــدالــعــزيــز بجدة 
ز عن تقنن قـــرارات مجمع الفقه اإلســالمــي الــدولــي في  كتاب مهمٌّ ومتميِّ
مسائل املالية اإلسالمية، حيث يمثل هذا الكتاب أول محاولة علمية جادة 
اإلسالمي  الفقه  أصــدرهــا مجلس مجمع  التي  الــقــرارات  لتقنن  ومباركة 
أربعة عقود   قبل  املجمع  إنشاء  اإلسالمية منذ  املالية  الدولي في مسائل 

إلى يومنا هذا.
قـــرارات املجمع في  ــق في صياغته 

ّ
الكريم قد وف املؤلف  أن  وإننا نحسب 

اقتصادية  لغة  فــي  دقيقا  ترتيبا  ومــرتــبــة  واضــحــة  قانونية  مـــواد  شكل 
ق  أيضا في استخالص 

ِّ
وقانونية ميسرة وسلسلة، كما أننا نحسبه قد وف

الــقــرارات مــن معاني دقيقة بــصــورة مــوجــزة ومتميزة، مما  مــا تضمنته 
ل على الدارسن حسن فهم القرارات، واستخالص املعاني الدقيقة  سيسهِّ
ل على الباحثن الرجوع إلى القرارات في  الثاوية بن طياتها، كما سيسهِّ
يسر وسهولة حيث إنه يجدها كلها مجتمعة ومرتبة ترتيبا موضوعيا 
ثــنــايــا دورات املجمع  املــبــثــوثــة بــن  بــالــزكــاة  فــالــقــرارات املتعلقة  مــيــســرا. 

املختلفة يجدها القارئ كلها مجتمعة تحت عنوان موحد.
ر للمؤلف التزامه باألمانة العلمية والشفافية  واألهم من ذلك كله، فإننا نقدِّ
املنهجية في النقل واإلحــالــة، حيث إنــه التزم وحــرص على إبقاء القارئ 
متناهية  بدقة  وذكــر  نها، 

َّ
قن التي  الــقــرارات  مــع  مباشرة  والباحث بصلة 

نها كما وردت في كتاب اإلصدار الرابع لقرارات 
َّ
أرقام كل القرارات التي قن

ن القارئ من الرجوع إلى نصوص  وتوصيات املجمع، األمــر الــذي سيمكِّ
تلك القرارات إذا رغب في مزيد من التحقيق والتوضيح والتحرير.

الكريمة  املناسبة  للمجمع تغتنم هذه  العامة  األمانة   
َّ
فــإن العموم،  وعلى 

املــشــارك بمركز  األســتــاذ  الدكتور عمر زهير حافظ  القدير  املؤلف  ئ 
ِّ
لتهن

أبــحــاث االقــتــصــاد اإلســالمــي بجامعة املــلــك عبد الــعــزيــز بــجــدة على هذا 
فــي الصياغة والتحرير، كما  الــرائــع، وعلى هــذا اإلبـــداع  العلمي  اإلنــتــاج 
الخاص  اهتمامه  والتقدير على  الشكر  للمجمع  العامة  األمانة  له  تجزل 
وتمثلها،  فهمها  مــن  والـــدارســـن  الــبــاحــثــن  وتمكينه  املــجــمــع،  بـــقـــرارات 
والــدارســن وخــاصــة طلبة  الباحثن  للمجمع  العامة  األمــانــة  تــدعــو  كما 
بــقــرارات وتوصيات املجمع في  إلــى االهتمام والعناية  العليا  الــدراســات 
مسائل أخـــرى ال تقل – بــأي حــال مــن األحــــوال- أهمية عــن مسائل املالية 
اإلسالمية، علما بأن عدد قرارات وتوصيات املجمع يبلغ مائتن وثمانية 

وثالثن )2٣8( قرارا إزاء مختلف قضايا العصر ونوازله ومستجداته.
ــة الــعــامــة لــلــمــجــمــع الــقــائــمــن عــلــى مــركــز أبــحــاث  ــانـ ــئ االمـ

ّ
وخــتــامــا، تــهــن

اإلصــدار  هــذا  العزيز بجدة على  امللك عبد  اإلســالمــي بجامعة  االقتصاد 
اإلسالمية  املالية  فــي  الــرصــن  العلمي  البحث  تشجيعهم  وعلى  املتميز، 

خاصة وفي االقتصاد اإلسالمي عامة.
والله نسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات املؤلف، وأن ينفع به 

ويجعله مما يمكث في األرض، إنه ولي ذلك وعليه قدير.

رحمك الله يا بروفيسور ماِلك !!
ــا دنـــيـــانـــا على  ــُدنــ ع والــ ــــل، وودَّ تــــرجَّ لــقــد  ــا..  ــ

ًّ
ــق حــ

ا في أشد الحاجة إلى نصحه، 
ّ
عَجٍل في وقــٍت ُكن

وتوجيهه، وإرشاده.
َي األجيال، وأسكنك في فسيح  رحمك الله يا مربِّ

ِجنانه، وجعل قبرك روضة من رياض الجنة..
ــة الــحــيــاة، ونـــاُمـــوس الــَكــون أن نصحَو 

ّ
إنــهــا ُســن

 القلَب، وأن 
ُ
، وُيحِزن

َ
ا على خبٍر ُيدِمُع العن

ً
أحيان

العقل،  ُر  الــفــؤاد، وُيحيِّ ُيفِجُع  نبأ  ــوًرا مع 
َ
ط نناَم 

ُر على النفس!
ِّ
وُيؤث

ــوافــــق 8 مـــن فـــبـــرايـــر يــوًمــا  كــــان يـــــوُم االثـــنـــن املــ
ا على نفسي، وكانت تلك الساعة 

ً
عصيًبا وغليظ

ما فيها إلى علمي نبأ وفاة والدنا بروفيسور 
َ
التي ن

ب املوُت  ا غيَّ
ًّ
يَّ ُمنذ سنوات .. أحق

َ
مالك بدري أصعب ساعٍة مّرت عل

ُر 
ُ
ت

ْ
ه ال َيف

ُ
ه بنهاِره، وكان لسان

َ
 ليل

ُ
انيَّ الذي كان َيِصل ذلك العاِلم الربَّ

 عن ِذكر الله؟!
ُّ
ط

َ
ق

ينا،  ُروح والدنا، وأستاذنا، وُمربِّ إلى  ت  امتدَّ ِة  ِنيَّ
َ
امل يَد   

ّ
أن أصحيٌح 

ي األجيال؟! ومربِّ
 والَدنا لن َيُردَّ بعد اليوم على مكاملاتنا وعلى رسائلنا؟!

َّ
ا أن

ًّ
أحق

َوى بعد اليوم على توِجيهنا في ُهمومنا 
ْ
ينا لن يق  مربِّ

ّ
أصحيٌح أن
مومنا؟!

ُ
وغ

على  اليوم  بعد  يقدر  لن  ُسلوكنا   
َ

ل
ِّ
وُمحل أحالِمنا،  َر  ُمفسِّ  

ّ
أن ا 

ًّ
أحق

إرشادنا؟!
ذ بــدعــوات 

ُّ
ــحــَرم مــن الــيــوم مــن االستمتاع والــتــلــذ

ُ
أصــحــيــٌح أنــنــا ســن

والدنا؟!
 ذلك حــق.. واملــوت حــق.. والساعة حــق.. والبعث حق.. 

ُّ
ــي.. كل إْي وربِّ

ـــَع ذلــك النبأ على قلبي، وما 
ْ
والجنة حــق.. والــنــار حــق.. مــا أشــدَّ وق

أعظَم أثَر ذلك الخبر على نفسي!
ا لقد انتقل إلى رحمة الله وغفرانه بــإذن الله َمن كان لي 

ًّ
نعم.. حق

اإلسالمية،  لألّمة  ًرا 
ْ

خ
َ
وف ًيا عظيًما،  وُمربِّ ا،  ُروحّيً أًبا  ٍر 

ُ
ُكث وألجيال 

ا لعلماء النفس املسلمن وغير املسلمن.
ًّ
وَمرجًعا فذ

َء البصِر 
ْ

َء السمِع، وِمل
ْ

 عن ُدنيانا الفانية َمن كان ِمل
َ

ا.. لقد رَحل
ًّ
حق

آلِالِف الباحثن عن تفسيٍر إسالميٍّ رشيٍد لألحالم، وتحليٍل علمي 
وُسنة  الكريم،  الله  كتاب  إلــى  اســتــنــاًدا  اإلنــســانــيِّ  للسلوك  متماسك 

رسوله العظيم، ِفداؤه أبي وأمي، صلى الله عليه وآله وسلم.
ــه ذلــك الــعــاِلــُم الصالح العابد  ــى نـــداَء ربِّ ــبَّ

َ
ــِر الــَكــون.. لقد ل نَعم وُمــدبِّ

و 
ُ
ِنينة تعل

ْ
مأ

ُّ
 على جِبينه، وكانت الط

ُ
أل

ْ
القاِنت الذي كان النوُر يتأل

 التفاؤِل 
َّ

 كل
ُ

 جواِنَحه، وكان التفاؤل
ُ
 بالله تمأل

ُ
ُمحّياه، وكانت الثقة

ات  ر فيه، وال كانت ُمِلمَّ
ِّ
ه، ولْم تُكن فجائُع الدْهر تؤث

َ
ال ُيفاِرق حديث

ر في  يِّ
َ
غ

ُ
عــِزُعــه، وال كانت ِوشــايــاُت وِنكاياُت األعــادي ت

َ
ــز

ُ
الــحــوادث ت

ه. ُحبِّ
م أمــاَم األزمــات، وُمنشِرَح الصدر أمــاَم املواقف  َبسُّ

َّ
ا نراه دائــَم الت

ّ
 ُكن

ِلقة.
ْ
ق

ُ
الحاِلكة، واملناسباِت امل

ختارة على 
ُ
ــدرة األدعية امل

ُ
 نهاٍر بقّوِة األذكـــار، وق

َ
ُرنا ليل  كــان ُيذكِّ

عاب. بات، وتسهيل الصِّ
َ
ليل العق

ْ
تذ

 ِمــن توجيه، ولــْم َيــْســأْم ِمن 
ُّ
ــط

َ
 ق

َّ
َديِن من الزَمن لــْم َيَمل

ْ
على َمــدار َعق

مأِنينٍة لنفوسنا، وكان سماُع 
ُ
ياُه مصَدَر ط

ْ
ق

ُ
ل إرشــاٍد وتسديد، كان 

طًرا كبيًرا من ُهمومنا 
َ

 ش
ّ
 أمٍل وثبات، وَيشهُد اللُه أن

َ
صوِته َمْبَعث

مومنا 
ُ
 غ

ُ
ياه، وكانت سحابة

ْ
ق

ُ
 عند ل

ُ
ول

ُ
كان َيز

ــق  ــيِّ
َّ

ــِشــُع عــنــد االســتــمــاع إلـــى حــديــثــه الــش
َ
ــق

ْ
ــن

َ
ت

العظيم.
 
َ
ــة ــنــ ــداَهــ ــ

ُ
 وامل

َ
ــــف

ُّ
ل
َ
 والــــتــــز

َ
ــق ـ

ُّ
ــل ــَمـ ــتـ ـــَمـــنـــا أن الـ

َّ
 عـــل

 
َ
 الصراحة

ّ
ئام، وأن

ِّ
 ِمن أخالِقّيات الل

ُ
جاَملة

ُ
وامل

من  والفكِر  القوِل  في   
َ
واالستقامة والوضوَح 

ِخصال الكرام.
ــِدًعـــا في  ــبـ ــا فـــي نـــظـــراتـــه، ُمـ

ً
ــان عــمــيــق نـــعـــم.. كــ

ـــا فـــي تــفــســيــراتــه لــألحــالم، 
ً
ـــق

َّ
تــحــلــيــالتــه، مـــوف

بــه، ُمــالِزًمــا 
ّ
 مشاكل طــال

ِّ
 في حــل

ِ
دائــَب السعي

واته 
َ
ِحًبا في خل

َ
كر، و ُمصط

ِّ
للمسجد، دائَم الذ

رة، 
َّ
عط

ُ
امل سِجّية 

ْ
البنف  

َ
الّسْبحة تلك  واته 

َ
وَجل

 اإلخالص!
ُ
وح منها رائحة

ُ
التي كانت تف

اِت  ــُر بــعــطــاء
َ

ــنــا اإلســالمــيَّ َيــزخ
َ
 تــراث

ّ
منا مــن أســتــاذ األجــيــال أن

َّ
تعل

ــبــاتــه 
َ
ـــّم بـــن َجــن

ُ
 يـــض

َ
 هـــذا الـــتـــراث

ّ
ــبـــار، وأن ـــٍس ِكـ

ْ
وأفـــكـــاِر ُعــلــمــاء نـــف

عّما  ضًجا 
ُ
ون ا 

ً
وُعْمق تماُسًكا   

ُّ
ــِقــل

َ
ت ال   

ً
سية

ْ
نف وتحليالت  تفسيرات 

رون في هذا الزمان.
َ

ر به اآلخ
َ

يتفاخ
 
ّ
رها لنا في املحافل واملناِبر َدوًمــا وأبــًدا بأن كان -رحمه الله-  ُيكرِّ

والسلوكية  النفسية  الــدراســات  فــي مجال   
ً
اجــتــهــاداٍت رصينة  

َ
ــة ــمَّ

َ
ث

 ،
َ
ى كالغزالي، وابــِن ُرشــد، وابــِن ِسينا، وابــِن تْيمية

ً
ق

ُ
ُهــًدى وت ألئمة 

م 
َ
، وغيرهم كثير، تستحق من األّمة والعال

َ
م، وابِن ِسيِرين وابِن القيِّ

االحتفاء واالفتخار واإلشادة.
يك،  رحمك الله يا والــدي، وجزاك عني وعن كل تالميذك، وكل محبِّ
أن  اللَه  الــجــزاء، وعسى  والتربية خيَر  والتزكية  العلم  وكــل محّبي 
ك في جوار النبيِّ املصطفى- صلى الله عليه وآله وسلم- الذي 

َ
يقَبل

ي عليه في حركاتك وسَكناتك!
ِّ
 الُحب، وكنَت تصل

َّ
ه ُكل

َ
أحببت

ى.
ً
ز

ْ
ى، وَمغ

ً
ه معن

َ
َحْمت

ْ
ه من اإللحاد والفراغ، أف

َّ
دت عزاؤنا لِعلٍم َجرَّ

تربَيتهم،  في  ْصَت 
َ
وأخل تعليمهم،  في  يَت 

َ
تفان ِعلٍم  لطلبة  عزاؤنا 

راِثهم وثقافتهم.
ُ
 بت

َ
 بأنفسهم، واالعتزاز

َ
هم الثقة

َ
ْمت

َّ
وعل

سْمَت من 
َ
َرعَرعَت في أحضانه، ون

َ
 عزاؤنا لبلٍد ُوِلدتَّ على ُربوعه، وت

 األخيار.
َ
 األولياء، وُصحبة

َ
هوائه محبة

يَت فيها  وَر الخير والبركة، وَربَّ
ُ
ْرَت فيها بذ

َ
عزاؤنا لُبلدان كثيرة َبذ
آالف الطلبة والباحثن.

رسَت فيها 
َ
ها، وغ

َ
بت

َّ
ها، وهذ

َ
يت ريٍة صالحة ربَّ

ُ
 عزائنا لذ

َّ
عزاؤنا ُكل

 
َ
ه- ، ومحبة

ُ
 رسوله -عليه صلواُت ربي وتسليمات

َ
 الله، ومحبة

َ
محبة

الصالحن.
 الذي ستتُرُكه 

َ
ي نفسي وأهلي برحيِلك، والفراغ

ِّ
عز

ُ
ني أ

ّ
وختاًما.. إن

ني لن أسعَد بعَد اليوم بسماع صوِتك، 
ّ
 إن

ْ
بعد اليوم في حياتي.. إذ

كـــَرم بعد الــيــوم بــرؤيــة وجــهــَك الــبــاِســم، واالستمتاع بحديثك 
ُ
ولــن أ

وحانّية والتفاؤل! ِليء بالرَّ
َ
امل

يــقــن والــشــهــداء  ــن والــصــدِّ يــا إلــهــي.. تــقــّبــل والـــَدنـــا عــنــدك فــي الــنــبــيِّ
ا.

ً
والصالحن وُحسن أولئك رفيق

، فــي جنِة 
َ
ــون

ُ
ــن  وال َب

ٌ
يــا إلــهــي اجمعنا بــه فــي يـــوٍم ال ينفُع فيه مـــال

َعِد ِصدٍق عند مليٍك ُمقتِدر.
ْ
النعيم، في َمق

ك بوالدنا ومرّبينا.
َ
طف

ُ
يا إلهي ُرحماك وعفَوك وَكرَمك ول

إنا لله وإنا إليه راجعون.

ابنك وتلميذك/ قطب مصطفى سانو



ــور قــطــب  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــالــــي األســــــتــــــاذ الـ س مــــعــ
ّ
تــــــــــرأ

الفقه  ملجمع  الــعــام  األمـــن  ســانــو،  مصطفى 
الخميس 22  يوم  الدولي، صباح  اإلسالمي 
مــن جــمــادى الــثــانــيــة 1442ه  املـــوافـــق 4 من 
فبراير 2021م، بمقر األمانة العامة للمجمع 
بــمــديــنــة جـــــدة، االجـــتـــمـــاع الـــــــدوري الــســابــع 
لرؤساء األقسام باملجمع، حيث افتتح معاليه 
ًدا على ضـــرورة اإلســـراع في  االجــتــمــاع مــشــدِّ
بأجهزة  املتصلة  الفنية  املشاكل  بعض   

ِّ
حــل

ــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــمــع،  ــانــ الــتــكــيــيــف بــمــقــر األمــ
وأكــد معاليه على ضــرورة توفير بيئة عمل 
وا  أعمالهم  مناسبة للعاملن باملجمع ليؤدُّ
عــلــى الــوجــه األمـــثـــل، ثــم تــطــّرق مــعــالــيــه إلــى 
نتائج الــزيــارة التي قــام بها ملقّر فــرع وزارة 
مع  ولقائه  املكرمة،  مكة  بمنطقة  الخارجية 
سعادة السفير هاني مؤمنة، مدير عام فرع 
ا لعالقات التعاون والتواصل 

ً
الوزارة؛ تعزيز

الخارجية بدولة  بن املجمع وأجهزة وزارة 
ه معاليه بنتائج زيارة املندوب  املقر، كما نوَّ
ــم لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة لــدى  ــدائــ الــ
منظمة التعاون اإلسالمي ملقر األمانة العامة 

للمجمع.
ــه مــعــالــيــه جــمــيــع مــنــســوبــي املــجــمــع  ـ ــبَّ ثــــم نـ
تزام واالمتثال بشكٍل كامل 

ْ
على ضرورة االل

املتعلقة  الــصــحــة  وزارة  تــعــلــيــمــات  بــجــمــيــع 
بـــاالحـــتـــرازات الــصــحــيــة، وخـــاصـــة الــتــبــاُعــد 

ـــبـــس الـــِكـــمـــامـــة، واصــطــحــاب 
ُ
االجـــتـــمـــاعـــي، ول

ــى املــجــمــع. ثم 
ّ
الــســّجــادات الــخــاصــة فــي ُمــصــل

وّجه معاليه قسم تقنية املعلومات بضرورة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــحـــديـــث املـــســـتـــمـــر لــلــمــوقــع 
 تقني 

ٍّ
ــل اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــمــجــمــع، و إيـــجـــاد حــ

إلضـــافـــة الـــنـــشـــرة اإلخـــبـــاريـــة الــشــهــريــة على 
مواقع التواصل االجتماعي املختلفة؛ لتكون 
ــدٍد مــمــكــٍن مـــن الــــقــــّراء، و  فـــي ُمـــتـــنـــاَول أكــبــر عــ

 املجمع على العالم.
َ
 نافذة

ُ
تصبح النشرة

هــذا وقــد أصــدر معاليه قـــراًرا بتشكيل لجنٍة 
دائــمــة مــســؤولــٍة عــن تــحــديــث وتــطــويــر موقع 
املجمع، وويكيبيديا، وإيجاد طريقة لتوظيف 
ــــالم الــجــديــد فـــي بث  واســـتـــخـــدام وســـائـــل اإلعـ
الــنــشــرة اإلخـــبـــاريـــة الــشــهــريــة لــلــمــجــمــع على 
ف 

َّ
وكل املختلفة،  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 

اللجنة،  بــرئــاســة هــذه  التليلي  مـــراد  األســتــاذ 

وعــــضــــوّيــــة الــــدكــــتــــور إســـمـــاعـــيـــل ِجـــيـــبـــاِجـــي، 
واألســــتــــاذ حــســن ُكـــمـــيـــت، واألســــتــــاذ َجـــــوِزي 
رجان، واألستاذ سعد السّمار، واألستاذ وليد 

َ
ل

مـــبـــارك الــحــضــرمــي. كــمــا تـــطـــّرق مــعــالــيــه إلــى 
الــخــطــة اإلستراتيجية  االنــتــهــاء مــن مــراجــعــة 
أنــهــا ســـوف تــصــدر بمشيئة  للمجمع مــؤكــًدا 
ــاري  ــــوم 14 فـــبـــرايـــر الـــجـ ــه تـــعـــالـــى قـــبـــل يـ ــلـ الـ
 العالقات العامة السيدة 

َ
فا مشرفة

ِّ
2021م مكل

ــــال نـــســـخـــٍة مــنــهــا  ــــإرسـ ســــــارة أمـــجـــد حـــســـن بـ
إلــى جميع رؤســـاء األقــســام  بــاألمــانــة العامة 
للمجمع إلبداء رأيهم النهائي فيها، في موعد 
أقــصــاه يـــوم األربـــعـــاء الـــقـــادم املـــوافـــق 10 من 

فبراير الجاري.
واخــتــتــم مــعــالــيــه االجــتــمــاع بــتــوجــيــه الشكر 
املستودع  ترتيب  على  عملوا  الــذيــن  للزمالء 

الرئيس، الكائن بشارع قريش، بمدينة جدة.
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أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

انعقاد االجتماع الدوري السابع لرؤساء األقسام بالمجمع 

انعقاد االجتماع الدوري األسبوعي الثامن عشر لمديري اإلدارات بالمجمع 
الرياض،  املقّر  إقامته بعاصمة دولــة  مقّر  من 
س معالي 

ّ
تــرأ وعبر تقنية االتــصــال عن ُبعد، 

األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمن 
الــعــام ملجمع الفقه اإلســالمــي الــدولــي، صباح 
يـــوم االثــنــن 2٧ مــن جــمــادى اآلخــــرة 1442ه  
املوافق 9 من فبراير 2021 م االجتماع الدوري 
اإلدارات  ملــــديــــري  عـــشـــر  الـــثـــامـــن  ــبــــوعــــي  األســ
بـــاملـــجـــمـــع، حـــيـــث افـــتـــتـــح مـــعـــالـــيـــه االجـــتـــمـــاع 
أْجلها  ِمــن  الــتــي  الرسمية  ــهــامِّ 

َ
امل عــن  ا 

ً
ث متحدِّ

ــارٍة رســمــيــة إلــــى مــديــنــة الـــريـــاض،  ــزيــ يـــقـــوم بــ
ــاء بــســمــاحــة املـــفـــتـــي الـــعـــام  ــقـ ــلـ ــــهــــا: الـ ــن أهــــمِّ مــ
الشيخ  العلماء،  كبار  هيئة  ورئــيــس  للمملكة 
عبد الــعــزيــز بــن عبد الــلــه آل الــشــيــخ، ومعالي 
الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، 
كبار  هيئة  عضو  امللكي،  بــالــديــوان  املستشار 
العلماء، إمام وخطيب املسجد الحرام، ورئيس 
املجمع، وأصحاب املعالي الشيخ الدكتور عبد 
ق، واألستاذ الدكتور سعد بن ناصر 

َ
طل

ُ
الله امل

ــري، وفــضــيــلــة األمـــن الــعــام لهيئة كبار 
ْ
الــشــث

العلماء الدكتور فهد املاجد، ومعالي األستاذ 
األمن  الوهيبي،  سليمان  بن  صالح  الدكتور 
الـــعـــام لـــلـــنـــدوة الــعــاملــيــة لــلــشــبــاب اإلســـالمـــي، 
ــالـــي والــفــضــيــلــة  ــعـ ــم مــــن أصــــحــــاب املـ ــيـــرهـ وغـ

والسعادة.

ــــر مــعــالــيــه املــديــريــن بــأهــمــيــة مضاعفة  ثــم ذكَّ
الــجــهــود مـــن أجـــل تــنــفــيــذ مــحــتــويــات الخطة 
ــــور االنــتــهــاء مــن طباعتها؛ 

َ
ف اإلســتــراتــيــجــيــة 

ــه،  ــا لـــرؤيـــة املــجــمــع ورســالــتــه وأهـــدافـ
ً
تــحــقــيــق

وبعد مناقشات وُمداوالت صدر عن االجتماع 
القرارات التالية:

• تـــفـــريـــغ الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي لــلــمــلــتــقــيــات 
ـــًرا 

َّ
الــعــلــمــيــة االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي ُعـــقـــدت مـــؤخ

باملصارف  الشرعية  الهيئات  و  املجمع  بــن 
ــر، وبـــــــــدول مــجــلــس  ــ ــقـ ــ ــة املـ ــ ــدولـ ــ اإلســــالمــــيــــة بـ
التعاون الخليجي، وذلك ألهمّيتها و إعدادها 
للطباعة في ُكتّيب صغير خالل أسبوعن من 

تاريخ صدور هذا القرار.
ــــت لـــلـــدول  ــلـ ــ رسـ

ُ
ــائــــل الــــتــــي أ • مـــتـــابـــعـــة الــــرســ

ــتــــعــــاون اإلســـالمـــي  ـــي مــنــظــمــة الــ ــاء فـ ــ ــــضـ األعـ
بــــخــــصــــوص اقــــــتــــــراح أســـــمـــــاء أشـــــخـــــاص أو 
إلى  املجمع  قـــرارات  ترجمة  ى 

ّ
تتول مؤسسات 

الــلــغــات اآلتــيــة :)الـــَهـــْوســـا، املـــالُيـــو، الــفــارســّيــة، 
ْرُدو، الروسّية، اإلسبانّية(.

ُ
األ

ر عــاجــل إلـــى إدارة  • اإلســـــراع فــي رفـــع تــصــوُّ
الـــشـــؤون املــالــيــة واإلداريــــــة بــخــصــوص وضــع 
ــنــتــهــيــة مــن املجلة 

ُ
ــداد امل ــ ر لــطــبــاعــة األعـ تــصــوُّ

العلمية للمجمع.
ــداء املــطــبــوعــات  ــرورة احــتــفــاظ لجنة إهــ • ضــ

بـــمـــائـــة )100( نــســخــة مــــن كــــل مـــطـــبـــوعـــٍة مــن 
مطبوعات املجمع ألرشيف املجمع.

اإلستراتيجية  الخطة  طباعة  مــن  االنــتــهــاء   •
أقصاه  موعد  في  للمجمع،  األســـاِس  والنظام 

يوم الخميس املوافق 11 فبراير الجاري.
• دعوة الجمعية الفقهية السعودية إلى زيارة 
ُسبل  مناقشة  بهدف  للمجمع؛  العامة  األمانة 
تعزيز عالقات التعاون بن املجمع والجمعية 

في العاجل القريب.
ــد انـــعـــقـــاد  ــيــ ــواعــ ــة ملــ ــ ــحـ ــ ــــة واضـ

ّ
• وضــــــع خــــط

املــلــتــقــيــات الــعــلــمــيــة بـــن املــجــمــع واملــجــالــس 
الشرعية باملصارف املركزية داخل دول منظمة 
الــتــعــاون اإلســـالمـــي، وبـــن املــجــمــع والــهــيــئــات 
واللجان الشرعية في املصارف املركزية بدول 
شـــرق وجـــنـــوب شـــرق آســـيـــا، وشـــمـــال وجــنــوب 

وغرب أفريقيا.
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13أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

انعقاد االجتماع األسبوعي الدوري التاسع عشر لمديري اإلدارات بالمجمع

اللقاءات  من  بسلسلة  معاليه  نظًرا الرتباط 
ــر الــــريــــاض،  ــقـ الـــرســـمـــيـــة بــعــاصــمــة دولــــــة املـ
ا 

ً
ا وفق

ً
د ُمسبق وتــزاُمــن ذلــك مع املوعد املحدَّ

ــة  ــنـــي لـــالجـــتـــمـــاعـــات الــــدوريــ ــزمـ ــلـــجـــدول الـ لـ
الــشــهــريــة ملــنــســوبــي املــجــمــع، وعــبــر وســائــل 
ــد معالي 

َ
تقنية االتـــصـــال عــن ُبــعــد، فــقــْد عــق

األســــتــــاذ الـــدكـــتـــور قـــطـــب مــصــطــفــى ســـانـــو، 
الدولي،  الفقه اإلسالمي  العام ملجمع  األمــن 
صــبــاح يـــوم األحـــد 2٥ مــن جــمــادى الثانية 
2021م،  فـــبـــرايـــر  مــــن   ٧ ــــق  ــوافـ ــ املـ 1442هــــــــــ 
الــرابــع ملنسوبي  الشهري  الـــدوري  االجتماَع 
ــتـــمـــاع  ــتـــح مـــعـــالـــيـــه االجـ ــتـ ــيـــث افـ املـــجـــمـــع حـ
ــع  ــ َم

ْ
ــز ــ

ُ
ــتـــمـــاعـــات امل ــا ســلــســلــة االجـ

ً
مــســتــعــرض

ــدد مــن  ــ ـــدهـــا فــــي مـــديـــنـــة الــــريــــاض مــــع عـ
ْ
ــق عـ

املـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة الـــكـــبـــرى، عــلــى رأســهــا 
هيئة كبار العلماء، والرئاسة العامة لإلفتاء، 
 
ً
اإلســالمــي، فضال للشباب  العاملية  والــنــدوة 
والــدراســات  للبحوث  امللك فيصل  عــن مركز 
اإلســـالمـــيـــة، كــمــا أخـــبـــر مــعــالــيــه االجــتــمــاع 
الــتــي سيقوم  الــزيــارات والــلــقــاءات  ببرنامج 
بــهــا خـــالل ُوجــــوده بمدينة الـــريـــاض، وذكــر 
– فــي هـــذا الــصــدد- بــأنــه ســيــتــشــّرف باللقاء 
كبار  ورئــيــس هيئة  الــعــاّم  املــفــتــي  بسماحة 
آل  الله  عبد  بــن  العزيز  عبد  الشيخ  العلماء 
ــتـــور صــالــح  الـــشـــيـــخ، ومـــعـــالـــي الــشــيــخ الـــدكـ

بالديوان  املستشار  ُحميد،  بــن  الله  عبد  بــن 
ــبـــار الـــعـــلـــمـــاء، إمــــام  املـــلـــكـــي، عـــضـــو هــيــئــة كـ
وخــطــيــب املــســجــد الـــحـــرام، ورئــيــس املجمع، 
ومــعــالــي األســتــاذ الــدكــتــور الــشــيــخ ســعــد بن 
ري، ومعالي الشيخ الدكتور عبد 

ْ
ناصر الشث

ق، ومعالي األستاذ الدكتور صالح 
َ
طل

ُ
الله امل

للندوة  الــعــام  األمــن  الوهيبي،  بــن سليمان 
الــعــاملــيــة لــلــشــبــاب اإلســــالمــــي، وغــيــرهــم من 
ء 

ّ
األجال العلماء  والفضيلة  املعالي  أصحاب 

بمدينة الرياض.
ثم انتقل معاليه إلى االستماع إلى اقتراحات 
ــــن حـــــــول مــخــتــلــف  ــاركـ ــ ــشـ ــ ومــــلــــحــــوظــــات املـ
العمل  بــظــروف  املتعلقة  واملــســائــل  القضايا 
ــذه االجــتــمــاعــات  ــأن هــ ــاًرا بــ ــبـ ــتـ بــاملــجــمــع، اعـ
الــشــهــريــة تــهــِدف إلـــى الــتــشــاُور حـــول كيفية 
االرتقاء بالعمل باملجمع، ومعالجة القصور 
ــلــــى كــــافــــة األصـــــــعـــــــدة، وبــــعــــد مـــنـــاقـــشـــات  عــ
ــرارات  ــقــ ــتـــمـــاع الــ وُمـــــــــداوالت صــــدر عـــن االجـ

التالية :
تزام التاّم بالضوابط 

ْ
• التذكير بوجوب االل

ــة الـــتـــي  ــيـ ــة والــــتــــدابــــيــــر الـــصـــحـ ــ ــرازيــ ــ ــتــ ــ االحــ
ــبــس 

ُ
ل الـــصـــحـــة، وخـــاصـــة  وضــَعــتــهــا وزارة 

الـــِكـــمـــامـــة، ومــــراعــــاة الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
حت 

َ
ــمــا سن

ّ
ــة عــلــى غــســل الــيــديــن كــل واملـــداومـ

الفرصة بذلك.

• اإلسراع في إتمام عملية اإلنارة ملستودع 
قــريــش، مع  بــشــارع  الكائن  الرئيس،  املجمع 
الصادرة  واألنظمة  باللوائح  التاّم  ــتــزام 

ْ
االل

من إدارة الدفاع املدني بهذا الشأن.

• مــتــابــعــة الـــعـــروض املــقــدمــة مـــن الــشــركــات 
الرئيسية  البوابة  تصميم  بإعادة  املختصة 
ا للمواصفات الفنية املطلوبة، 

ً
للمجمع، وفق

على أن يتم إنجاز ذلك خالل أسبوع من اآلن.

انعقاد االجتماع الدوري الشهري الرابع لمنسوبي المجمع

ــام ملــجــمــع  ــ ــعـ ــ ــعـــالـــي األمـــــــن الـ بــــرئــــاســــة مـ
الدكتور  األستاذ  الدولي  اإلسالمي  الفقه 
قــطــب مصطفى ســانــو، انــعــقــد االجــتــمــاع 
األســبــوعــي الــتــاســع عــشــر ملــديــري إدارات 
املــجــمــع، صــبــاح يــوم االثــنــن ٣ مــن رجب 
1442هــــ املــوافــق 1٥ من فبراير 2021م ، 
حيث افتتح معاليه االجتماع بالترحيب 
ث معاليه عن الزيارات  بالحضور، وتحدَّ
الرسمية التي قــام بها خــالل ُوجــوده في 
مدينة الرياض - عاصمة اململكة العربية 
ــدًدا من  ــ الــســعــوديــة، حــيــث زار مــعــالــيــه عـ
ـــتـــقـــى بــعــدد من 

ْ
املـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة، وال

ــهــــم ســمــاحــة  ــلـــمـــاء، وعـــلـــى رأســ كـــبـــار الـــعـ
املفتي العام للمملكة العربية السعودية، 
عبد  بــن  صالح  الدكتور  الشيخ  ومعالي 
الــلــه بــن حميد، رئــيــس املــجــمــع، ومعالي 
الــدكــتــور صــالــح بـــن ســلــيــمــان الــوهــيــبــي، 
ــام لـــلـــنـــدوة الــعــاملــيــة لــلــشــبــاب  ــعـ ــــن الـ األمـ
اإلســــالمــــي، ومــعــالــي الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
ــــوان املـــلـــكـــي،  ــــديـ ــالـ ــ ــار بـ ــشـ ــتـ ــسـ ــــق، املـ ـ

َ
ــل ــ ــــطـ ـ

ُ
امل

ــلــــمــــاء، ومـــعـــالـــي  ــار الــــعــ ــبــ عـــضـــو هـــيـــئـــة كــ
ري، 

ْ
الشث ناصر  بن  سعد  الدكتور  الشيخ 

املــســتــشــار بــالــديــوان املــلــكــي، عــضــو هيئة 
ــلـــمـــاء، عـــضـــو الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة  كـــبـــار الـــعـ
مــنــاء صــنــدوق 

ُ
لــإلفــتــاء، وعــضــو مجلس أ

ــت هــذه الــزيــارات إلى 
َ
ــف املجمع، وهــَدف

ْ
وق

تعزيز عالقات التعاون والتواصل، وعقد 
اتـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون مـــشـــتـــرك بــــن املــجــمــع 
ــدة بــاملــمــلــكــة  ــرائــ ــات الــعــلــمــيــة الــ واملـــؤســـسـ

العربية السعودية.
القيام بزيارٍة  ه في 

َ
أّكــد معاليه رغبت كما 

ــة،  ــيــ ــالمــ ــؤون اإلســ ــ ــشــ ــ ــ ــة لـــــــــــوزارة ال ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
ــد بـــــــن ســــعــــود  ــمــ ــحــ وجـــــامـــــعـــــة اإلمـــــــــــــام مــ
اإلسالمية، وجامعة امللك سعود، وجامعة 
الــرحــمــن، ومركز  نـــورة بنت عبد  األمــيــرة 
امللك فيصل للدراسات اإلسالمية، واملركز 
)اعتدال(،  املتطّرف  الفكر  ملحاربة  العاملي 
على أن يتم تنسيق ذلــك مــن خــالل وزارة 
الــخــارجــيــة، ولــتــحــديــد املــواعــيــد املناسبة 

لهذه الزيارات.
ــدر عــــن االجـــتـــمـــاع عــــــدٌد مــن  ــ ــد صـ ــ      وقـ

القرارات، من أهّمها:
• عقد ملتقى علميٍّ مع الهيئات واللجان 

الــشــرعــيــة بــاملــصــارف واملــؤســســات املــالــيــة 
بـــــدول شــــرق وجـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، خــالل 
األســبــوع األول مــن شــهــر أبــريــل، وملتقى 
الشرعية  املجمع واللجان  ــر بن 

َ
آخ علميٍّ 

باملصارف املركزية، خالل آخر أسبوع من 
شهر مارس.

العمل على تجهيز ملف متكامل حول   •
ــر، وإرســـــالـــــه إلـــى  ــقــ ــوع اتـــفـــاقـــيـــة املــ مــــوضــ
املندوب الدائم للمملكة العربية السعودية 

لدى املنظمة.
• القيام بزيارِة ُمجاَملٍة لألجهزة املتفّرعة 
للمنظمة بمدينة جدة: صندوق التضاُمن 

ــة 
ّ
اإلســـــالمـــــي، والـــهـــيـــئـــة الـــدائـــمـــة املــســتــقــل

ــك خــــالل األســـبـــوع  ــ ــان، وذلـ ــســ لــحــقــوق اإلنــ
القادم.

ــول الــــنــــدوة  ــ ــ ٍر أّولـــــــــــّي حـ ــع تــــــصــــــوُّ ــ ــ • وضـ
يعِزم  التي  رة 

َّ
املصغ املتخصصة  العلمية 

َدها يوم الثالثاء القادم؛ بهدف 
ْ
املجمع عق

اإلجابة على استفسار األمم املتحدة حول 
اســتــخــدام أمـــوال الــزكــاة لــشــراء اللقاح إلى 

الدول الفقيرة.
ــيـــب لــــزيــــارة أوقـــــاف  ــتـــرتـ • الــتــنــســيــق والـ
الشيخ سليمان الراجحي؛ من أجل تقديم 

صندوق وقف املجمع.
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أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

انعقاد االجتماع الدوري الثامن لرؤساء األقسام بالمجمع ..

انعقاد االجتماع الدوري األسبوعي العشرين لمديري اإلدارات بالمجمع..
إدارات  ملــديــري  ــتـــداًدا لسلسلة االجــتــمــاعــات األســبــوعــيــة  امـ
األمانة العامة ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وتأكيًدا على 
س  مُّ

َ
أهمية متابعة سير العمل والتنسيق فيما بينها، وتل

احتياجاتها، انعقد ظهر يوم الثالثاء املوافق 11 من رجب 
1442هـ املوافق 2٣ من فبراير 2021 م االجتماع األسبوعي 
العشرين برئاسة معالي األستاذ الدكتور قطب سانو، الذي 
معاليه  تــحــّدث  ثــم  بالجميع،  بالترحيب  االجــتــمــاع  افتتح 
عــن بــرنــامــج  الـــزيـــارات الــتــي يــقــوم بــهــا لــألجــهــزة املتفّرعة 
كالهيئة  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  التابعة  واملتخصصة 
ــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، وصـــنـــدوق الــتــضــاُمــن 

ّ
الــدائــمــة املــســتــقــل

والتواصل  التعاون  تعزيز عالقات  إلى  اإلسالمي، وتهدف 
بن املجمع واألجهزة األخرى في املنظمة.

وعــّبــر معاليه خـــالل االجــتــمــاع عــن شــكــره وتــقــديــره إلدارة 
الــــــــدورات  وإدارة  واملـــــوســـــوعـــــات،  والـــــــدراســـــــات  الـــبـــحـــوث 
واملؤتمرات، وإدارة اإلعالم والعالقات العامة على الجهود 
رة حول )حكم أخذ اللقاحات، 

َّ
املبذولة إلنجاح الندوة املصغ

واألخـــذ مــن أمـــوال الــزكــاة لشرائها لــلــدول الــفــقــيــرة( والتي 
ــا مــن أصــحــاب الــفــضــيــلــة العلماء 

ً
القـــت قــبــواًل واســتــحــســان

واملشاركن من األطباء واملختصن.
الــعــام لهيئة كبار  لــزيــارة معالي األمــن  كما تــطــّرق معاليه 
الــعــلــمــاء باململكة الــدكــتــور فــهــد بــن ســعــد املـــاجـــد  إلـــى مقر 
املجمع، وذلك بهدف تعزيز التعاون املشترك، وإعداد مذكرة 
تفاهم بن املجمع وهيئة كبار العلماء سعًيا إلى مزيد من 
ة الكبرى  الفقهيَّ التنسيق والتواصل بن املجمع واملجالس 
فـــي الـــــدول اإلســـالمـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء 

باململكة.
وقد صدر عن االجتماع عدد من القرارات، من أهمها:

• الــعــمــل عــلــى عــقــد مــلــتــقــى عــلــمــي مـــع الــهــيــئــات والــلــجــان 

الشرعية باملصارف واملؤسسات املالية بدول شرق وجنوب 

شرق آسيا، واملصارف املركزية.

التي  والقنصلّيات  املــنــدوبــّيــات  مــع  والــتــرتــيــب  التنسيق   •

زارت املجمع لزيارتها.

• مواصلة لجنة إهداء املطبوعات عملها في توزيع اإلصدار 

الرابع من كتاب القرارات، على أن يتم إرسال املطبوعات إلى 

األعضاء املنتَدِبن الذين ليس لديهم صندوق بريد بإيصاله 

ح هذا الغرض.
ّ

لهم عن طريق قنصلّياتهم مع مذكرة توض

بــمــتــابــعــة  واملــــؤتــــمــــرات  الــــــــــدورات  إدارة  عـــلـــى  الـــتـــأكـــيـــد   •

الجوانب الفنية والتقنية واملراسالت عند انعقاد امللتقيات 

والندوات، مع عمل قاعدة بيانات لكل املشاركن من العلماء 

واملختصن في اللقاءات التي يعقدها املجمع حتى يتيسر 

الوصول إليهم متى ما احتاج املجمع للتواصل معهم، على 

العلمية  الــجــوانــب  الــبــحــوث واملــوســوعــات  إدارة  تــتــولــى  أن 

وتفريغ  والخطة،  والدراسة  واملضمون  بالدراسات  املتعلقة 

املادة العلمية، وطباعتها.

س معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو األمن العام 
ّ
ترأ

ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الـــدولـــي ظــهــر يـــوم الــخــمــيــس ٦ من 
األمانة  بمقر  فبراير 2021م  مــن  املــوافــق 18  رجــب 1442ه  
الــعــامــة للمجمع بــمــديــنــة جـــدة االجــتــمــاع الـــــدوري الــتــاســع 
لرؤساء األقسام، حيث افتتح معاليه االجتماع بدعوة جميع 
ة 

َّ
الخط مــن  حة 

َّ
املنق النسخة  مراجعة  إلــى  املجمع  منسوبي 

-في  ًرا  ُمذكِّ نهائي،  بشكل  لطباعتها  تمهيًدا  ة  اإلستراتيجيَّ
ــــداء املــلــحــوظــات عــلــى الــخــطــة قبل  ــذا الـــصـــدد- بــأهــمــيــة إبـ هـ
 عمٍل 

َ
طــبــاعــتــهــا، وذلـــك اعــتــبــاًرا بــأنــهــا ستصبح َبــعــُد دلــيــل

ــه من   فيما يــخــصُّ
ٌّ

ــا واجــــَب التنفيذ مــن الــجــمــيــع، كـــل إلــزامــّيً
التي  زيــارتــه  اســتــعــرض معاليه نتائج  ثــم  أنشطة وبــرامــج. 
ــًرا لــلــريــاض ولــقــائــه بــســمــاحــة املــفــتــي الــعــام  ــ

َّ
قــــام بــهــا ُمــــؤخ

العزيز  عبد  الشيخ  العلماء،  كــبــار  هيئة  ورئــيــس  للمملكة، 
بن  الدكتور صالح  الشيخ  ومعالي  الشيخ،  آل  الله  عبد  بــن 
امللكي، عضو هيئة  الله بن حميد، املستشار بالديوان  عبد 
كبار العلماء، إمام وخطيب املسجد الحرام، ورئيس املجمع، 
بن  فهد  الدكتور  العلماء  كبار  لهيئة  العام  األمــن  ومعالي 
الرياض،  ء بمدينة 

ّ
العلماء األجــال سعد املاجد،  ونخبة من 

ُدن الجميع بتعزيز 
َ
وأشار معاليه إلى أنه وجد ترحيًبا من ل

التعاون والتكامل مع املجمع لتحقيق اآلمال املعقودة عليه 
مــن ِقــبــل قـــادة الـــدول األعــضــاء بمنظمة الــتــعــاون اإلســالمــي، 
الفقهية األولــــى للعالم اإلســالمــي  املــرجــعــيــة  وذلـــك بــوصــفــه 
واملجتمعات املسلمة. كما تطّرق معاليه إلى الزيارة الكريمة 
الــتــي قـــام بــهــا مــؤخــًرا ملــقــر األمــانــة الــعــامــة للمجمع معالي 
الـــدكـــتـــور فــهــد بـــن ســعــد املـــاجـــد، األمــــن الـــعـــام لــهــيــئــة كــبــار 
 
ُ
الــعــلــمــاء باململكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــيــث تـــمَّ الــتــبــاحــث

تفاهم  تعاون، ومذكرة  اتفاقية  حــول محتوى مشروع  معه 
بن املجمع والهيئة، كما تم تقديم مسودة من املشروع إلى 
إزاءه؛ تمهيًدا  الهيئة  وإبــداء ملحوظات  معاليه  ملراجعته، 

للتوقيع عليه.

ــم انــتــقــل مــعــالــيــه إلــــى مـــراجـــعـــة بـــنـــود مــحــضــر االجــتــمــاع  ثـ
ــا إدارة الـــشـــؤون املــالــيــة واإلداريــــــــة إلــى  الـــســـابـــق، حــيــث دعــ
اإلسراع في صيانة أجهزة التكييف املركزي بالدور األرضي 
بمقر األمانة العامة، ُمصدًرا تعليماته بضرورة االنتهاء من 
أعمال الصيانة مع نهاية دوام يوم األحد القادم املوافق 21 
بأن  الجميع  تذكير  إلــى  معاليه  تطّرق  كما  فبراير 2021م، 
املجمع،  بأخبار  خــاصٌّ  باملجمع  الخاص  الواتساب  حساب 
ويجب االلتزام بذلك، مع االبتعاد عن إرسال املعلومات التي 
ال عالقة لها باملجمع، كما دعــا إلــى عــدم إنــشــاء أي صفحٍة 

املجمع،  باسم  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  حساب  أو 

ا.  حالّيً املــوجــودة  والحسابات  بالصفحات  االكتفاء  ويجب 

وبناًء عليه، فقد أصدر االجتماع قراًرا بإغالق كل الصفحات 

األمانة  موافقة  على  الحصول  قبل  فتح 
ُ
ت التي  والحسابات 

العامة للمجمع.

واخــتــتــم االجــتــمــاع بــدعــوة الجميع مــن أجـــل نــجــاح الــنــدوة 

رة املقرر انعقادها يوم االثنن القادم املوافق 
َّ
الفقهية املصغ

22 من فبراير 2021م.



نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

15أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

انعقاد االجتماع الدوري األسبوعي الحادي والعشرين لمديري اإلدارات بالمجمع ..

انعقاد االجتماع األسبوعي الثاني والعشرين لمديري اإلدارات

انعقد صباح يوم االثنن املوافق 24 من رجب 
1442هـ املوافق 9 من مارس 2021م االجتماع 
اإلدارات،  ملديري  والعشرين  الثاني  األسبوعي 
الــدكــتــور قطب سانو،  األســتــاذ  معالي  برئاسة 
الذي افتتح االجتماع بالترحيب بالجميع، ثم 
الــذي جمعه بمعالي  اللقاء  تحدث معاليه عن 
األمن العام ملنظمة التعاون اإلسالمي الدكتور 
يـــوســـف الــُعــثــيــمــن يـــــوم األحــــــد ٧ مــــن مــــارس 

2021م، بمقر األمانة العامة للمنظمة ، والذي 
في  للمجمع  ة  اإلستراتيجيَّ ة 

َّ
الخط خالله  م  قــدَّ

الدكتور  أعــرب معالي  النهائية، وقد  صورتها 
الــُعــثــيــمــن عـــن ســـــروره وإعـــجـــابـــه بــهــا، وطــلــب 
فــي موقع  ــعــهــا 

ْ
األعــضــاء، ووض توزيعها على 

العام  األمــن  املجمع، ومــن جانبه شكر معالي 
رة في  لــلــمــجــمــع املــوظــفــن عــلــى الــجــهــود املـــقـــدَّ
َه بأهمية الــبــدء في  ــة ، ونــــوَّ

َّ
إنــجــاز هـــذه الــخــط

تنفيذ ما تتضمنه الخطة من أنشطة وبرامج، 
في  عليها  املنصوص  الزمنية  ـــدد 

ُ
امل بــأن  علًما 

ر
َ

ة َمِرنة وقابلة للمراجعة من وقت آلخ
َّ
الخط

وقد صدر عن االجتماع عــدٌد من الــقــرارات، من 
أهمها:

• اإلسراع في ترجمة الخطة اإلستراتيجية إلى 
غتن اإلنجليزية والفرنسية.

ّ
الل

ــة الــعــامــة  ــانــ ــل والــتــنــســيــق مــــع األمــ ــتـــواصـ • الـ

لها؛  زيــارة  لــألوقــاف بالكويت، بغرض تنظيم 

للتباُحث حول إمكانية دعمها لصندوق وقف 

املجمع.

 االتـــفـــاقـــيـــات 
ِّ

• الــــشــــروع بــــإعــــداد قـــائـــمـــة بـــكـــل

الــتــعــاون التي تمت فــي السابق بن  ومــذكــرات 

أجــل تحديث  األخـــرى؛ من  املجمع واملؤسسات 

محتوياتها، وتجديد ما تحتاج إلى تجديد.

بــاملــجــمــع  اإلداري  الــعــمــل  ملــتــطــلــبــات  ـــا 
ً
وفـــق

د الـــــخـــــاص  ــي املـــــــــحـــــــــدَّ والــــــــــجــــــــــدول الــــــزمــــــنــــ
بــاالجــتــمــاعــات اإلداريـــــــة الــــدوريــــة بــاألمــانــة 
ــة ملــجــمــع الـــفـــقـــه اإلســــالمــــي الــــدولــــي،  ــامـ ــعـ الـ
فــقــد عــقــد مــعــالــي األمـــن الــعــام ملجمع الفقه 
ــاذ الــدكــتــور قطب  ــتـ اإلســـالمـــي الـــدولـــي األسـ
ــبــــوعــــي  ــاع األســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــو االجـ ــانـ ــ مـــصـــطـــفـــى سـ
املجمع،  إدارات  ملــديــري  والعشرين  الــحــادي 

ـــ  صــبــاح يـــوم االثــنــن 1٧ مــن رجـــب 1442هــ
ــارس 2021م، حــيــث افتتح  املــوافــق 2 مــن مـ
مــعــالــيــه االجــتــمــاع بــالــتــرحــيــب بــالــحــضــور، 
ثــم تــحــّدث معاليه عــن أهــمــيــة االجــتــمــاعــات 
األســبــوعــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى مــتــابــعــة سير 
من   فــيــهــا  ــا يستجد  ومـ اإلدارات  فــي  الــعــمــل 
 
ّ
برامج وأنشطة وأعمال، وأوضح معاليه أن

تدوين وتوثيق هذه االجتماعات باملحاضر 

يأتي من باب االلتزام بقيمة الشفافية التي 
ا من التعاون  ر جّوً

ّ
 الشائعات، وتوف

ُ
تدحض

ــتـــواصـــل بـــن املـــوظـــفـــن، بـــاإلضـــافـــة إلــى  والـ
املــراد  والبرامج  األنشطة  متابعة  يسّهل  أنــه 

تنفيذها.
وقــد صــدر عــن االجتماع عــدد مــن الــقــرارات، 

من أهمها:
ــراجــــعــــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــتــرجــمــة  ــتــــمــــاد املــ • اعــ

القرارات إلى اللغة اإلنجليزية، والشروع في 
طباعتها.

• البدء في إعداد املجلة الفصلية للمجمع.
• تقديم معلومات كافية عن الشقة املوقوفة 
ــة بــمــكــة  ــعــ ــواقــ ــــف املــــجــــمــــع، الــ لــــصــــنــــدوق وقــ
املــكــرمــة، مــع ترتيب وتنسيق زيـــارة لها من 

ا. أجل الوقوف عليها ميدانّيً



ا لــبــرنــامــج االجـــتـــمـــاعـــات الــــدوريــــة الــنــصــف 
ً
تــنــفــيــذ

ــا 
ً
الــشــهــريــة لــرؤســاء األقــســام الــعــامــلــة بــاملــجــمــع، وفــق

ِهُجها معاليه، 
َ
مركزّية التي َينت

ّ
لتطبيقات اإلدارة الال

س معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو، 
ّ
فقد ترأ

الــدولــي، بمقر  الــعــام ملجمع الفقه اإلســالمــي  األمـــن 
األمانة العامة بمدينة جدة، االجتماع الدوري التاسع 
صباح  واملنعقد  باملجمع،  العاملة  األقسام  لرؤساء 
املــوافــق  يـــوم الخميس 20 مــن شــهــر رجـــب 1442ه  
4 من شهر مــارس 2021م، حيث تحّدث معاليه في 
 االجتماع عن الخطة اإلستراتيجية للمجمع، 

ِّ
مستهل

ُمشيًدا بجهود جميع منسوبي املجمع في إعدادها 
وإتمامها على الوجه األمثل، من خالل مقترحاتهم 
ه مــعــالــيــه أن اآلمــــال الكبيرة  وتــعــديــالتــهــم، كــمــا نــــوَّ
قها 

ِّ
والتحديات الجسيمة والطموحات الكبرى تحق

رة   امليزانية املالية املقدَّ
ّ
النفوس األِبّية القوّية، كما أن

كبيًرا،  تــحــّدًيــا  تمثل  اإلستراتيجية  الخطة  لتنفيذ 
بــأيِّ  الــوقــت نفسه، وال ينبغي  فــي   عظيمة 

ً
وفــرصــة

ا وهاِجًسا، بل بعد 
ً
حــاٍل من األحــوال أن يكون عائق

ل على الله تعالى يجب البحث عن  االستعانة والتوكُّ
ِلن، وإبرام اتفاقياِت شراكٍة مع الجهات املانحة  ُمموِّ
د 

ْ
داخـــل الــعــالــم اإلســالمــي وخــارجــه؛ سعًيا إلــى حش

ْدر من الدعم، وتوزيع األعباء املالية على عّدة 
َ
أكبر ق

مــصــادر. ثــم تــطــّرق معاليه إلــى بــنــود جـــدول أعمال 
ه، وقد أسفر   فيما يخصُّ

ٌّ
ا الزمالَء كل

ً
االجتماع مناقش

االجتماع عن صدور عدد من القرارات اإلدارية على 

النحو اآلتي:
ا 

ً
• توزيع املكاتب اإلدارية الجديدة على األقسام وفق

 قسم.
ِّ

لحاجة كل
ما 

َ
• تسديد مكافأة العمل اإلضافي أواًل بــأول، ُدون

للعاملن على مزيد من  ا 
ً
أو تأجيٍل؛ تحفيز ترحيٍل 

العطاء.

• تــكــلــيــف قـــســـم تــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات بــتــنــفــيــذ دورة 
برامج  استخدامات  عــن  املجمع،  ملنسوبي  تدريبية 

الحاسب اآللي املكتبية، والتعامل معها عن ُبعد.
بوضع  واإلداريــــــة  املــالــيــة  الـــشـــؤون  إدارة  تكليف   •
ر عن إجازات منسوبي املجمع في ظل جائحة  تصوُّ

كورونا.
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أخبار الَمجمع
العدد الخامس 

رجب ١٤٤٢ه  الموافق مارس ٢٠٢١م

انعقاد االجتماع الدوري الشهري الخامس لمنسوبي المجمع

انعقاد االجتماع الدوري التاسع لرؤساء األقسام بالمجمع

استمرارا في تعزيز تطبيق معايير اإلدارة الالمركزية في 
العمل وضرورة التواصل واالتصال وتبادل اآلراء مع كافة 
البروفيسور  معالي  تــرأس  فقد  باملجمع،  العاملة  الــكــوادر 
اإلسالمي  الفقه  العام ملجمع  األمــن  قطب مصطفى سانو 
الدولي صباح يوم األحد 2٣ من شهر رجب 1442ه  املوافق 
ــارس 2021م االجـــتـــمـــاع الــــــدوري الــشــهــري  ــ ٧ مـــن شــهــر مـ
معاليه حديثه  افــتــتــح  حــيــث  املــجــمــع،  ملنسوبي  الــخــامــس 
بإخبار االجتماع عن أن الخطة اإلستراتيجية باتت جاهزة 
وينبغي على اإلدارات واألقسام التابعة لها البدء في العمل 
ــًحــا بــأن املجمع ســوف يؤسس 

ِّ
ه ُمــوض بها كــل فيما يخصُّ

ويعزز عالقات التعاون مع األجهزة املتفرعة واملتخصصة 
والشرعية  العلمية  واملؤسسات  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة 
التي  والفقهية من أجل تنفيذ مختلف األنشطة والبرامج 
تتضمنها الخطة. كما تطرق معاليه إلى صدور توصيات 
محكمة عن الندوة الفقهية الطبية حول استخدام اللقاحات 
املــضــادة لفيروس كــوفــيــد19،  والــصــرف مــن أمـــوال الزكاة 
لشراء اللقاحات وتمويل توزيعها على الفقراء دواًل وأفرادًا.
و قــد أثــنــى معالي الــدكــتــور قطب ســانــو على مــا ملسه من 
تنامي روح األخوة والتعاون بن منسوبي املجمع، ثم فتح 
املجال لالستفسارات واإليضاحات حول مختلف القضايا 
واملسائل املتعلقة باألمانة العامة للمجمع اعتبارا بأن هذا 
الشكاوي  الـــذات وتلقي  اجــتــمــاع لنقد  الــشــهــري  االجــتــمــاع 
واالقتراحات. وقد دار حوار مفتوح بن معاليه ومنسوبي 
املجمع، كما شكر  أعضاء لجنة إهــداء املطبوعات على ما 
يقومون به من جهود في مجال إرســال مطبوعات املجمع 
إلــى األعــضــاء والــخــبــراء واملــؤســســات والجامعات العلمية، 
ــه مــعــالــيــه بـــإرســـال نــســخ مــنــهــا إلـــى وزراء وأمــنــاء  كــمــا وجـ
وزارات األوقــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة ورؤســــاء مؤسسات 
اإلفـــتـــاء، ورؤســـــاء املــحــاكــم الــشــرعــيــة، ورؤســـــاء الــجــامــعــات 
الكونغرس،  املركزية والدولية مثل مكتبة  املكتبات  وأمناء 
ورؤساء املجالس اإلسالمية، والعاملن في املجال الصحي 
علما بأن قرارات املجمع تحتوي على فتاوى تخص املسائل 

الصحية والطبية و تأتي في املرتبة الثانية من حيث العدد 
بعد قرارات املسائل املالية اإلسالمية.

وبهذا الصدد طلب معاليه من إدارة شؤون الديوان تحديث 
ــاء وخــــبــــراء املــجــمــع،  ــع أعـــضـ عـــنـــاويـــن وأرقـــــــام الـــتـــواصـــل مـ
املوقع  بتحديث  املكلفة  اللجنة  إلــى  تعليماته  أصـــدر  كما 
ــراع فــي إدخــــال الــتــعــديــالت  ــ اإللــكــتــرونــي للمجمع إلـــى اإلسـ
محتويات  وتطوير  الواجهة  بتغيير  املوقع  على  املقترحة 
املوقع، وأخبر االجتماع بثتحويل قسم شؤون األسرة واملرأة 
والطفل واملسنن من إدارة شؤون الديوان واملراسم إلى إدارة 

مستقلة تعرف بإدارة شؤون األسرة واملرأة والطفل واملسنن، 
بداًل  إدارات  ثماني  باملجمع  العاملة  اإلدارات  عدد  ليصبح 
من سبع، و ستكون من ضمن مهام اإلدارة املستقلة الجديدة 
الطفولة و مشاكلها وخاصة  العناية بشكل مركز بقضايا 
واملتاجرة  التسول  فــي  األطــفــال  واستغالل  األحـــداث  جنوح 
باملعاقن منهم والعناية بقضايا ومسائل وحقوق املسنن 
تأصيال وتحريرا وتحقيقا وبيانا ملوقف اإلسالم الصحيح 
مــن ســائــر الــقــضــايــا واملــســائــل املتصلة بــهــذه الــشــريــحــة في 

املجمتمع.


