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يوزع مجانًا

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

معالي الدكتور يوسف العثيمين يترّأس 
االجتماع الثاني لمجلس أمناء صندوق  وقف 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

د. صالح بن حميدد. يوسف العثيمني

د. يوسف الشبيليد. عبدالله املطلق

د. بندر حجار أ.د. قطب سانو

د. عبدالله النجارد. أحمد الحدادد. سعد الشثري

س معالي الــدكــتــور يــوســف بــن أحــمــد العثيمني، 
ّ
تـــرأ

التعاون اإلســامــي، صباح يوم  العام ملنظمة  األمــني 
الثاثاء 24 من شهر شعبان 1442ه  املوافق 6 من شهر 
أبريل 2021م، االجتماع الثاني ملجلس أمناء صندوق 
وقـــف مــجــمــع الــفــقــه اإلســـامـــي الـــدولـــي، حــيــث افتتح 
معالي  الفقيد  ُروح  على  م  بالترحُّ االجتماع  معاليه 
املجمع  أمــني  ادي،  العبَّ السام  الدكتور عبد  األســتــاذ 
الــســابــق –رحــمــه الـــلـــه-، كــمــا أشـــاد مــعــالــيــه بالجهود 
الــدكــتــور قطب  الــتــي يبذلها معالي األســتــاذ  رة  املــقــدَّ

ســانــو، فــي سبيل 
الـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــوض 
بــــــــــــاملــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــع، 
بـــتـــطـــويـــر أدائـــــــه، 
ــًدا عــلــى ذلــك  مـــؤكـ
الــدور الهامِّ الذي 
يـــقـــوم بـــه املــجــمــع 
كلمة  توحيد  فــي 
املــــســــلــــمــــني عـــلـــى 

كــــــافــــــة األصـــــــعـــــــدة، 
ز التضامن بني الدول 

ّ
ِزنة التي تعز

َّ
ت

ُ
وتوفير البيئة امل

التي  الفكرية  التحديات  ظــل  فــي  باملنظمة  األعــضــاء 
لّو، داعًيا بهذا الصدد 

ُ
تواجهها األّمة من تطّرف، وغ

الدول األعضاء إلى دعم املجمع على كافة األصعدة؛ 
كما  األمثل،  الوجه  على  برسالته  القيام  من  ليتمكن 
 إنشاء صندوق وقف املجمع يمثل 

ّ
أوضح معاليه أن

ا 
ً
تمكين ومنتظم؛  ثابت  َمـــْوِرد  لتوفير  كبرى؛   

ً
أهمية

للمجمع مـــن تــنــفــيــذ أنــشــطــتــه وبــرامــجــه ومــبــادراتــه 
الــواردة في خطته اإلستراتيجية؛ وأكــد معاليه على 
إلى  الــصــنــدوق  إدارة تثمير أصـــول  إســنــاد مهمة  أن 

البنك اإلسامي للتنمية يمثل خطوة إيجابية فّعالة؛ 
للبنك من تجارب رصينة، وخبرات واسعة  مِلــا  نظًرا 
 

َّ
ل كل

ُ
ه بأنه سيبذ

َ
في هذا األمــر، وختم معاليه حديث

 الــدول األعضاء باملنظمة 
ّ
ما في ُوْسعه من أجل حث

على التبّرع لصندوق وقف املجمع.
ومن جانبه شكر معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد 
الترحيبية  كلمته  املجمع، في  ُحميد، رئيس  بن  الله 
الــدكــتــور يــوســف بــن أحــمــد العثيمني، األمــني  معالي 
كما  للمجمع،  املستمر  دعــمــه  عــلــى  للمنظمة،  الــعــام 

شكر أعضاء مجلس األمناء على حضورهم، ثم أشاد 
معالي  بها  يقوم  التي  واملوفقة  املباركة  بالخطوات 
األمني العام للمجمع األستاذ الدكتور قطب مصطفى 
وخاصة  للمجمع،  العامة  األمــانــة  يه 

ّ
تول منذ  سانو، 

رات من الدول 
ّ

في مجال حرصه على تحصيل املتأخ
ع إلــى أن يأخذ 

ّ
األعــضــاء، كما أّكــد معاليه بأنه يتطل

ــه بــني املــؤســســات اإلســامــيــة، 
َ
صــنــدوق الــوقــف مــكــانــت

ويحقق الهدف املرجّو من إنشائه املتمثل في توفير 
خطته  تنفيذ  مــن  ليتمكن  للمجمع  الــــازم  الــتــمــويــل 

اإلستراتيجية.

ثــم تــحــّدث مــعــالــي األســتــاذ الــدكــتــور قــطــب مصطفى 
سانو، األمني العام للمجمع، وأمني سر مجلس األمناء، 
مــعــبــًرا عــن شــكــر األمـــانـــة الــعــامــة للمجمع ألصــحــاب 
ــلـــى حـــضـــورهـــم  ــــادة عـ ــعـ ــ ــــسـ املــــعــــالــــي والـــفـــضـــيـــلـــة والـ
م باسم أعضاء  وحرصهم على مستقبل املجمع، وترحَّ
ــراء املــجــمــع عــلــى الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــمــجــمــع،  ــبــ وخــ
ني السابقني، واألعضاء والخبراء الذين  واألمناء العامِّ
سبقونا إلى دار النعيم -بــإذن الله تعالى- ثم عَرض 
دَرجة على 

ُ
معاليه على أعضاء املجلس املوضوعات امل

جــــــــدول األعـــــمـــــال، 
وبـــــعـــــد مــــــــــداوالت 
صدر  واقتراحات، 
ــاع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ عــــــــــن االجـ
قرارات، من أهّمها:

عــلــى  ــة  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ املــ  -
الـــســـيـــاســـة الــعــامــة 
ــع الـــــِهـــــَبـــــات  ــمــ ــجــ لــ
والـــــتـــــبـــــرعـــــات مــن 
األمــــــــــــــوال الـــنـــقـــديـــة 

والعينية لصالح صندوق الوقف.
م واللوائح املحاسبية للصندوق.

ُ
- املوافقة على النظ

الــبــنــك اإلســــامــــي للتنمية  تــكــلــيــف  املـــوافـــقـــة عــلــى   -
بتثمير أموال وأصول صندوق وقف املجمع.

وقـــد شـــارك فــي االجــتــمــاع مــعــالــي الــدكــتــور ســعــد بن 
نــاصــر الــشــثــري، املــســتــشــار بــالــديــوان املــلــكــي، عضو 
هيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور أحمد بن عبد 
فتني بدائرة الشؤون اإلسامية 

ُ
العزيز الحّداد، كبير امل

والعمل الخيري بإمارة دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة.
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أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد يفتتح أول ندوة 
افتراضية تشاورية بين المجمع واألمانات واإلدارات العامة 

لألوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي

د. صالح بن حميد

م مجمع الفقه اإلسامي الدولي صباح يوم 
َّ
نظ

األحد 29 من شهر شعبان 1442ه  املوافق 11 
من أبريل 2021م أول ندوة افتراضية تشاُورية 
بــعــنــوان: “نحو شــراكــة علمية بــني بــني مجمع 
ــــات الــعــامــة  ــانـ ــ الــفــقــه اإلســــامــــي الــــدولــــي واألمـ

لألوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي.” 
ــــدوة بـــعـــرض فــيــلــم  ــنـ ــ وقـــــد بــــــدأت فـــعـــالـــيـــات الـ
وثائقي موجز عن املجمع، ابتداء من تأسيسه 
مؤتمراته  مــن  بالعديد  ومــــروًرا  1981م،  عــام 
ــواًل إلــى إنــشــاء صــنــدوٍق وقفيٍّ  ونـــدواتـــه، ُوصــ
لــه خــاص باملجمع قبل أربـــع ســنــوات تقريبا؛ 

ليكون ذلك أول َمورد ثابت ودائم.
ثـــم ألـــقـــى مــعــالــي الــشــيــخ الـــدكـــتـــور صـــالـــح بن 
عبد الله بن حميد، املستشار بالديوان امللكي، 
ــار الـــعـــلـــمـــاء، إمــــــام وخــطــيــب  ــبـ عـــضـــو هــيــئــة كـ
ــــس املـــجـــمـــع الــكــلــمــة  ــيـ ــ املـــســـجـــد الــــــحــــــرام، ورئـ
االفــتــتــاحــيــة الــتــي شــكــر فــيــهــا املــشــاركــني على 
اســتــجــابــتــهــم لـــدعـــوة املــجــمــع لــلــمــشــاركــة في 
الــنــدوة، ُمــوضــًحــا أن الــهــدف األســمــى مــن هذه 
الندوة التشاورية يتمثل في رغبة املجمع في 
تعزيز الشراكة العلمية بني املجمع واألمانات 
واإلدارات الــعــامــة لــألوقــاف بــالــدول األعــضــاء 
ــة، وبـــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــامــ بــاملــنــظــمــة عــ
ًهـــا فـــي هــــذا الــصــدد  الــخــلــيــجــي خـــاصـــة، ُمـــنـــوِّ
قها 

ّ
حق الــتــي  املــلــمــوســة  العلمية  بــاإلنــجــازات 

املــجــمــع مــنــذ تــأســيــســه، وخــاصــة فيما يتعلق 
أسهمت  التي  والتوصيات  الــقــرارات  بــإصــدار 
العصر  فــي  الوقفية  بالصناعة  النهوض  فــي 
الراهن، كما أكد أن قرارات وتوصيات املجمع 
 

ّ
املتعلقة باملسألة الوقفية كانت وال تزال محل

 
ً
تقدير وإشادة، وتحظى بقبول واسع، خاصة

ولــهــذا،  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
 حاجة ماّسة ملتابعة الجهود العلمية 

َ
ّمة

َ
فإن ث

املسألة  ومستجدات  نـــوازل  لتوجيه  الحثيثة 
ــــذا الــتــمــويــل  ــرار هـ ــمـ ــتـ ـــا السـ

ً
الـــوقـــفـــيـــة؛ ضـــمـــان

االجــتــمــاعــي اإلســـامـــي فـــي الــنــمــّو والــتــطــّور 
والتقّدم.

وأوضــح معاليه أن ضمان قيام املجمع بهذا 
من  العديد  تنظيم  يقتضي  الشرعي  الــواجــب 
املؤتمرات والندوات من أجل إعــداد جملة من 
األبحاث و الدراسات، وقاعدة بيانات خاصة 
ــاف، ويــتــطــلــب كـــل ذلــــك تـــوافـــر املــجــمــع  ــاألوقــ بــ
عــلــى إمـــكـــانـــات مــالــيــة و مـــــوارد ثــابــتــة، األمـــر 
الذي دفع وزراء خارجية الدول اإلسامية في 
ــدورة الــرابــعــة واألربـــعـــني للمؤتمر الــــوزاري  الــ
ـــوار إلــى إصــدار 

ْ
بمدينة أِبــيــدجــان بـــــُكــوت ِديـــف

بــإنــشــاء صـــنـــدوٍق وقــفــيٍّ للمجمع يكون  قــــرار 
ـــه قـــبـــول الـــتـــبـــرعـــات واألمــــــــوال الــعــيــنــيــة 

ُ
غـــرض

والــنــقــديــة فــي الــحــال و املــــآل، واإلشـــــراف على 
لصالح  واستثمارها  املــوقــوفــة،  األمـــوال  إدارة 
مجمع الفقه اإلسامي الدولي. وأخبر معاليه 
املشاركني بأن هذا الصندوق الوقفي للمجمع 
ٍف ماليٍّ قــدُره مائتان 

ْ
يسعى إلى تحصيل سق

أمــريــكــي من  مــلــيــون دوالر   )250( وخــمــســون 
التبرعات والِهَبات النقدية والعينية من الدول 

واملؤسسات واألفراد.
ــا لـــهـــذا الـــُحـــلـــم الــكــبــيــر، فــــإن املــجــمــع 

ً
وتــحــقــيــق

لــألوقــاف  الــعــامــة  واإلدارات  األمــــانــــات  يــدعــو 

بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
هــذا  دعـــم  إلـــى  الخليجي 
ــــال  الــــــصــــــنــــــدوق مـــــــن خـ
الــــتــــبــــرع لـــــــه، وتـــشـــجـــيـــع 
ــن واملــحــســنــني  ــ ــريـ ــ ــوِسـ ــ ـ

ُ
امل

ــم عــلــى الــتــبــرع  ــهـ فــي ُدَولـ
ا 

ً
تمكين الصندوق؛  لهذا 

ــلــــمــــجــــمــــع مـــــــن الــــقــــيــــام  لــ
املتمثل  الشرعي  بواجبه 
فــــــــــي بـــــــــيـــــــــان األحـــــــــكـــــــــام 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــقــضــايــا 

التي تهّم املسلمني.
ثـــــم ألــــقــــى مــــعــــالــــي الــــدكــــتــــور 

الــعــام للمجمع،  قطب مصطفى ســانــو، األمــني 
كــلــمــة تــأطــيــريــة لـــلـــنـــدوة، ُمـــشـــيـــًدا بــالــخــطــوط 
الرئيسة التي تضّمنتها كلمة معالي الرئيس، 
الوقفية أصبحت  الصناعة  وذكــر معاليه بأن 
فخٍر ومصدراعتزاز   

ّ
محل الله-  -بفضل  اليوم 

ــة اإلســـامـــيـــة نــتــيــجــة املـــكـــانـــة الــعــظــيــمــة  لـــألمـ
االجتماعي  التمويل  أدوات  ها بني 

ّ
تحتل التي 

اإلســـامـــي، كــمــا غـــدت األوقــــاف مــحــل دراســـات 
بدورها  ا 

ً
اعتراف العلمية  واملراكز  بالجامعات 

البارز في مكافحة البطالة، وتقليص الفوارق 
 عــن تــنــويــع مــصــادر الــِبــّر 

ً
االجــتــمــاعــيــة، فــضــا

والـــخـــيـــر. ثـــم أشــــار مــعــالــيــه إلــــى أنــــه نـــظـــًرا مِلــا 
نــوازل ومستجدات تداهم   من 

ُ
الساحة تشهُده 

ــإن الــحــاجــة تـــمـــّس إلــى  الــصــنــاعــة الــوقــفــيــة، فــ
الــنــوازل،  تلك  لتسديد  رصينة  علمية  مواكبة 
ــا عـــلـــى تــطــور  ـ

ً
ــاظ ــفـ ــه املـــســـتـــجـــدات؛ حـ ــيـ وتـــوجـ

الــصــنــاعــة وتــقــّدمــهــا؛ ومـــن ُهــنــا تـــبـــُرز أهمية 
ــــات عــلــمــيــة بــــني املـــجـــمـــع بــصــفــتــه  ــراكـ ــ عـــقـــد شـ
واألمــانــات  األولـــى  العاملية  الفقهية  املرجعية 

واإلدارات العامة لألوقاف 
ــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون  ــ ــ بـ
الـــخـــلـــيـــجـــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
مــــــؤســــــســــــات رائـــــــــــــــدة فـــي 
مجال تحصيل التبرعات 
والـــِهـــَبـــات لـــدعـــم األعـــمـــال 
وكــّرر  والعلمية،  الخيرية 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ مــــعــــالــــيــــه الــ
استعداد املجمع للتعاون 
واإلدارات  ــــات  ــانـ ــ األمـ مــــع 
املجاالت  كافة  في  العامة 

ذات االهتمام املشترك.
ــقــــى مــعــالــي  ــه ألــ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومــ
الدكتور بندر بن محمد حمزة حّجار، رئيس 
 
ً
مــجــمــوعــة الـــبـــنـــك اإلســــامــــي لــلــتــنــمــيــة كــلــمــة

ــار جــائــحــة كــورونــا  ــ ــح فــيــهــا تــِبــعــات وآثـ ــ ـ
َ

أوض
العالم  الــدول، مشيًرا إلى أن  على اقتصاديات 
ا ملواجهة جائحة بهذا الحجم،  لم يكن مستعّدً

وآثــارهــا  أحــٌد متوقًعا تحّدياتها  يكن  لــم  كما 
عــلــى كـــافـــة مــنــاحــي الــحــيــاة االقـــتـــصـــاديـــة، ثم 
البنك  مجموعة  إنـــجـــازات  معاليه  اســتــعــرض 
ــّو، من  ــمـ ــنـ اإلســــامــــي لــلــتــنــمــيــة فـــي تــحــقــيــق الـ
بحي، وخاصة  خال االهتمام بالقطاع غير الرِّ
األوقـــــاف، وتــقــديــم اإلغـــاثـــة، وامِلـــنـــح الــدراســيــة، 
بشكل  اإلســهــام  عن   

ً
فضا الصحية،  والرعاية 

التحتّية  الِبنى  وتطوير  بناء  برامج  في  دائــم 
في  أكــد معاليه  كما  بالبنك،  األعــضــاء  لــلــدول 
أمـــوال  وتثمير  إلدارة  الــبــنــك  اســتــعــداد  كلمته 
الدولي،  الفقه اإلسامي  صندوق وقف مجمع 
وتــقــديــم الــدعــم الـــازم للنهوض بــه. كما ألقى 
مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه املـــطـــلـــق، املــســتــشــار 
بــالــديــوان املــلــكــي، عــضــو هــيــئــة كــبــار العلماء 
مجلس  وعضو  السعودية،  العربية  باململكة 

 موضًحا أن نجاح 
ً
صندوق وقف املجمع كلمة

األمـــة اإلســامــيــة يقتضي الــتــعــاون والــتــاقــي 
بـــني أصـــحـــاب الــعــلــم وأربــــــاب األمـــــــوال، وأنــنــا 
تاح 

ُ
بحاجة ماّسة إلى التخطيط واستثمار امل

التعاون، و أن املجمع  املـــوارد، واملزيد من  من 
بحاجة ماّسة لتوفير األموال واملوارد الثابتة 
للقيام بـــدوره فــي إعـــداد الــقــرارات والــدراســات 
التي  والفقهية  والشرعية  العلمية  والبحوث 
تحتاجها األمانات العامة لألوقاف في عملها. 
ثم تحدث فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز 
فتني بدائرة الشؤون اإلسامية 

ُ
الحّداد، كبير امل

ــارة دبــــي، عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء صــنــدوق  ــإمـ بـ
وقف املجمع، وأوضح في حديثه أن املجمع ذو 
نفٍع علمي عظيم، ولذلك، فإنه األجدر أن ترعاه 
ا بنفسه، ُمشيًدا باختيار  األوقاف ليصبح غنّيً
البنك اإلسامي للتنمية إلدارة وتثمير أموال 
صــنــدوق وقـــف املــجــمــع، مِلـــا لــه مــن ثــقــة عاملية 
ـــا 

ًّ
ــاء، حـــاث ــمــ كـــبـــيـــرة، وُحـــســـن إدارة وبـــركـــة ونــ

الــبــنــك ألن تــكــون إدارتــــه لــلــصــنــدوق احتساًبا 
بــــــدون مـــقـــابـــل. ثــــم تـــحـــدث ســــعــــادة الـــدكـــتـــور 
 عن معالي محافظ الهيئة 

ً
زياد الفّواز، نيابة

السعودية،  العربية  باململكة  العامة لألوقاف 
الصندوق.  بدعم  الهيئة  استعداد  عن  ًرا  معبِّ
كــمــا تــحــدث الــدكــتــور حــمــد الــشــيــبــانــي، مدير 
ــرة الــشــؤون اإلســامــيــة  والــعــمــل الخيري  دائــ
استفسارات وإيضاحات  دبــي، وطــَرح  بإمارة 
لبعض املسائل اإلدارية واإلجرائية التي تمت 
الدكتور  فضيلة  تحدث  كما  عليها.  اإلجــابــة 
للهيئة  الــعــام  املــديــر  الــنــيــادي،  محمد سعيد 
ــة واألوقــــــــاف في  ــيـ الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون اإلســـامـ
ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، ُمــعــِرًبــا عن  ــ دولـــة اإلمـ
استعداده لتعزيز التعاون مع املجمع في كافة 
املــجــاالت ذات االهــتــمــام املــشــتــرك. كما تحدث 
الشبيلي،  يــوســف  الــدكــتــور  األســـتـــاذ  فضيلة 
أمــنــاء صــنــدوق وقــف املجمع،  عضو مجلس 
ًرا الــــدعــــوة إلــــى دعــــم صـــنـــدوق املــجــمــع،  مــــكــــرِّ
وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة بـــني املــجــمــع واملـــؤســـســـات 
يوسف  الدكتور  سعادة  تحدث  كما  الوقفية. 
الخاوي، عضو مجلس ِنظارة صندوق وقف 
املجمع، موضًحا أهمية دعم األوقاف للبحث 
ــط فـــي هــذا 

َ
الــعــلــمــي واملـــؤســـســـات الـــتـــي تــنــش

اإلسامي  الفقه  رأســهــا مجمع  املــجــال، وعلى 
الـــــدولـــــي؛ وأخـــــيـــــًرا تــــحــــدث فــضــيــلــة األســــتــــاذ 
الدكتور عبد الله مبروك محمد النجار، عضو 
 
َّ
مــجــلــس أمــنــاء صــنــدوق وقـــف املــجــمــع، وحــث
على  لــــألوقــــاف  الـــعـــامـــة  واإلدارات  األمــــانــــات 
تقديم كل دعم ورعاية لصندوق وقف املجمع، 
مِلا لذلك من أهمية بالغة في تمكني املجمع من 

القيام برسالته.
ــاذ  ــتــ ــالـــي األســ ــعـ ــة الـــــنـــــدوة قـــــــّدم مـ ــايـ ــهـ ــي نـ ــ وفــ
ا أساسية 

ً
الدكتور قطب مصطفى سانو نقاط

الــنــدوة،  وتــوصــيــات  الختامي  البيان  ملــشــروع 
واعــًدا املشاركني بإرسال املسوّدة إليهم إلبداء 
رهم فيها قبل نشره في أقرب وقت، 

َ
ُوجهات نظ

اإلسامي  الفقه  مجمع  باسم  املشاركني  أ 
ّ
وهن

 
ً
املــبــارك، سائا الــدولــي بحلول شهر رمــضــان 
ـــق الــجــمــيــع لــصــيــامــه وقــيــامــه 

ّ
ــــى أن يـــوف

َ
ــول ــ

َ
امل

ا واحتساًبا.
ً
إيمان
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تصوير 
أمجد المنسي

ترجمة
 جوزي لرجان

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

بياٌن من مجمع الفقه اإلسالمي الدوليِّ بشأن حكم َأْخِذ 
اللقاحات المتاحة ضدَّ كوفيد – ١٩ للصائم في نهار شهر 
ة التي اتخذتها حكومة  رمضان، وبشأن اإلجراءاِت االحترازيَّ

ة بقاصدي المسجد الحرام  ة الخاصَّ ة السعوديَّ المملكة العربيَّ
والمسجد النبويِّ الشريف خالل شهر رمضان الكريم

أ.د. قطب سانو

الحمُد لله ربِّ العاملني، والصاة والسام على 
ــد األمـــني،  خــاتــم األنــبــيــاء وإمــــام املــرســلــني مــحــمَّ
وعــلــى آلـــه الــطــاهــريــن، وصــحــبــه الــغــرِّ املــيــامــني، 

والتابعني لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ــا مـــن مـــوقـــع مــجــمــع الــفــقــه اإلســـامـــيِّ 

ً
فــانــطــاق

اإلساميِّ  التعاون  املنبثق عن منظمة  الــدولــيِّ 
ة   األولى لألمَّ

َ
ة  العامليَّ

َ
ة  الفقهيَّ

َ
ة باعتباره املرجعيَّ

ة تجاه  ته الفكريَّ ة، وإحساًسا بمسؤوليَّ اإلساميَّ
ة، وقياًما بواجبه الشرعيِّ  مختلف قضايا األمَّ
ة في النوازل،  ل في بيان األحكام الشرعيَّ

ِّ
املتمث

واملـــســـتـــجـــدات، ومـــشـــكـــات الـــحـــيـــاة املـــعـــاصـــرة، 
أرجــاء  في  املسلمني  تهمُّ  التي  القضايا  وسائر 
ــة 

َّ
ــا مــن الــقــرآن الــكــريــم، والــســن

ً
املــعــمــورة انــطــاق

ــة الــشــريــفــة، والــتــراث اإلســامــّي الــزاخــر،  الــنــبــويَّ
الــدولــيَّ يودُّ   مجمع الفقه اإلســامــيِّ 

َّ
لذلك، فــإن

باملوضوعني  املتعلقة  ة  الشرعيَّ األحــكــام  بيان 
املشار إليهما أعاه، وهما:

ِذ اللقاحات املتاحة ضدَّ 
ْ

خ
َ
أواًل: ُحكُم الشرع في أ

ائم في نهار رمضان:   كوفيد-19 للصَّ
 اللقاحات املتاحة ضدَّ 

ُ
ذ

ْ
خ

َ
 للصائم شرًعا أ

ُ
َيجوز

كوفيد – 19 في نهار شهر رمضان املبارك، وال 
 
َ
ن

َ
الُحق  

َّ
ألن ذلك  ة، 

َّ
البت ِصَياِمه  لذلك على  تأثير 

غذيِة ال 
ُ
امل ة  غير  ة أو العضليَّ ة الجلديَّ العاجيَّ

ا، وقد سبق أن 
ً
وم اتفاق ِطَراِت الصَّ

ْ
عتبُر من ُمف

ُ
ت

أصدر مجمع الفقه اإلساميِّ الدوليُّ قراره )رقم: 
ة  بــجــدَّ الــعــاشــر  مــؤتــمــره  فــي دورة   )10/1(  9٣
ة عام 1418هـ، املوافق  ة السعوديَّ باململكة العربيَّ
ـــداوي، 

َّ
ــت ـــِطـــرات فــي مــجــال الـ

ْ
ـــف

ُ
199٧م، بــشــأن امل
وهذا نص القرار:

 
ُ
 الــعــاجــّيــة

ُ
ـــن

َ
ــــفــــِطــــَرات: الـــُحـــق

ُ
ــعــتــبــُر مـــن امل

ُ
“ال ت

باستثناِء   ،
ُ
ــة الــَوريــديَّ أو   

ُ
ة ليَّ

َ
الَعض أو   

ُ
ــة الــِجــلــديَّ

َية”.
ِّ
غذ

ُ
ِن امل

َ
السوائِل والُحق

ــة  ثــانــيــا: حــكــم الــشــرع فــي اإلجـــــراءات االحــتــرازيَّ
ة  ة السعوديَّ التي اتخذتها حكومة اململكة العربيَّ
ــة بــقــاصــدي الــحــرمــني الــشــريــفــني خــال  الــخــاصَّ

م:  
َّ
شهر رمضان املعظ

 
َّ
ــد مــجــمــُع الــفــقــه اإلســـامـــّي الـــدولـــيُّ عــلــى أن يــؤكِّ
ة  الصحيَّ والتوجيهات  ــة  االحــتــرازيَّ اإلجــــراءات 

ـــة  ــكــــومــــة املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيَّ ــــي اتــــخــــذتــــهــــا حــ ــتـ ــ الـ
وقاِصدي  اَر  وَّ

ُ
وز اَر  ُعمَّ بها  وألزمت  ة،  السعوديَّ

الشريف خال  النبوي  الحرام واملسجد  املسجد 
هذا الشهر الفضيل، بما فيها وجوب الحصول 
كــوفــيــد – 19،  املــطــلــوبــة ضــد  التطعيمات  عــلــى 
َصَد 

َ
 ق

ْ
َمــن  

ِّ
تعتبر أمــًرا مشروًعا، ويجُب على كل

الحرمني الشريفني لعمرٍة، أو لصاٍة، أو لزيارٍة 
ة، وذلك 

َّ
أن يمتثل بها، وأن ال يخرج عليها البت

، واحتياطاٍت 
ً
ة اعتباًرا لكونها احترازاٍت ضروريَّ

 عــلــى املــحــافــظــة على 
ً
 قــائــمــة

ً
 مــعــتــبــرة

ً
ة مصلحيَّ

ة التي ال بدَّ منها في  ة الضروريَّ املقاصد الشرعيَّ
قيام مصالح الدين والدنيا، وعلى رأسها مقصد 
الفقه اإلساميِّ  النفس. وقــد سبق ملجمع  حفظ 
 لوليِّ 

ُ
الدوليِّ أن أصدر بهذا الصدد قراًرا ُيجيز

ة  الوقائيَّ التحصينات  ِذ 
ْ

خ
َ
بأ اس 

َّ
الن إلــزاَم  األمــر 

التي تعرف اليوم باللقاحات إذا كانت املصلحة 
ــة  تــقــتــضــي ذلــــك اســـتـــنـــادا إلــــى الـــقـــاعـــدة الــشــرعــيَّ
 اإلمام  على 

َ
ف صرُّ

َ
 “ت

َّ
ر بأن قرِّ

ُ
املتفق عليها التي ت

 باملصلحة”، وهذا نصُّ ما جاء في 
ٌ
ة منوط الرعيَّ

قرار املجمع )رقم: 6٧ )٧ / 5( في دورة مؤتمره 
عام  ة  السعوديَّ ة  العربيَّ باململكة  بجدة  السابع 

1412هـ، املوافق 1992م، بشأن العاِج الطبي:
»لوليِّ األمِر اإللزاُم بالتداوي في بعض األحوال، 

ة«. عِدَية والتحصيناِت الوقائيَّ
ُ
كاألمراِض امل

ـــه يــجــب شـــرًعـــا عــلــى جميع 
َّ
ــاًء عــلــيــه، فـــإن ــنــ وبــ

قــاصــدي الــحــرمــني الشريفني خــال هــذا الشهر 
السديدة،  التوجيهات  بتلك  يلتزموا  أن  الكريم 
املحافظة  إلــى  الــهــادفــة  الحكيمة  ــتـــرازات  واالحـ
ـــــة، وبــقــيــة  ــفـــس خـــــاصَّ ــنـ ــفـــظ الـ ــلـــى مـــقـــصـــد حـ عـ
 كمقصد حفظ الدين، 

ً
ة ة عامَّ املقاصد الضروريَّ

ومــقــصــد حــفــظ الــنــســل، ومــقــصــد حــفــظ الــعــقــل، 
ومقصد حفظ املال.

ُئ 
ِّ
 يهن

ْ
 مجمع الفقه اإلسامي الدوليَّ إذ

َّ
ثالثا: إن

املسلمني في مشارق األرض ومغاربها بمناسبة 
ــــه يــدعــوهــم 

َّ
ــإن ــذا الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، فــ ــ ــلـــول هـ حـ

التوجيهات  ــة 
َّ
بــكــاف الــتــامِّ  االلــتــزام  إلــى  جميًعا 

ـــة  الــصــحــّيــة الــرصــيــنــة، واإلرشــــــــادات االحـــتـــرازيَّ
املحكمة الصادرة من ُواَلِة األمر، ومن السلطات 
ــة فــي دولــهــم ومجتمعاتهم  الــصــحــيَّ والــجــهــات 
صــاٍة،  من  ة  الدينيَّ عائَرهم 

َ
ش ممارستهم  أثناء 

أو صياٍم، أو توزيع للزكاة والتبرعات، أو إفطار 
التعاون  إلــى  جميًعا  يدعوهم  كما  للصائمني، 
ــــؤول مــــع الــســلــطــات  ــسـ ــ ــــاء، والــــتــــجــــاوب املـ

َّ
الــــبــــن

ــي 
ِّ

ــة مـــن أجــــل مــكــافــحــة تــفــش والـــجـــهـــات الــصــحــيَّ
جائحة كوفيد – 19، والحدِّ من انتشارها.

 في 
َّ

وخــتــاًمــا، نــســأل الــلــه الــشــافــَي الــكــريــَم – جـــل
ة، وأن  مَّ

ُ
ا وعن العالم أجمع الغ

َّ
عاه- أن يرفع عن

العباد والباد  الجائحة عن  بــزوال هذه   
َ

ل ُيعجِّ
عاجا غير آِجل بإذنه تعالى.

وآلــه وصحبه،  الله على سيدنا محمد،  ى 
ّ
وصل

ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

 العامُّ ملجمع الفقه اإلساميِّ الدوليِّ
ُ
األمني

م 1442هـــ املوافق 
َّ
ة شهر رمضان املعظ جدة غرَّ

1٣ من شهر أبريل لعام 2021م
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نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي والممثلية اإلقليمية للمفوضية 
السامية لشؤون الالجئين والنازحين يوقعان مذكرة تفاهم

ضمن مساعيه نحو عقد شراكات استراتيجية...
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي وإدارة مسلمي جمهورية أوزبكستان يوقعان اتفاقية تعاون

معالي األمين العاّم للمجمع يستقبل سعادة المندوب الدائم لجمهورية الصومال لدى المنظمة

جــــَرت صــبــاح يـــوم األحــــد 8 
مــن شــهــر شــعــبــان 1442هـــــ، 
شـــهـــر  مـــــــــن   21 املــــــــــوافــــــــــق 
مـــــراســـــم  2021م  مــــــــــــارس 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بني 
مــــجــــمــــع الــــفــــقــــه اإلســـــامـــــي 
اإلقليمية  واملمثلية  الدولي 

لــلــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لـــألمـــم املـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  لــدى  الاجئني 
ـــل مــجــمــع الــفــقــه اإلســــامــــي الــــدولــــي في 

َّ
ــد مـــث وقــ

الــتــوقــيــع عــلــى املــذكــرة مــعــالــي األســتــاذ الــدكــتــور 
قــطــب مــصــطــفــى ســـانـــو، األمــــني الـــعـــام للمجمع، 
ـــل املــمــثــلــيــة اإلقــلــيــمــيــة ســـعـــادة األســـتـــاذ 

َّ
كــمــا مـــث

خالد خليفة، ممثل املفوضية السامية لدى دول 
ض  املفوَّ ومستشار  الخليجي،  التعاون  مجلس 

السامي للتمويل اإلسامي.
وقد بدأت مراسم التوقيع بكلمة ترحيبية ألقاها 
أن  الدكتور مأمون محسن، أوضــح فيها  سعادة 
اإلنساني بني  التعاون  ثمرة  تمثل  املــذكــرة  هــذه 
مجمع الفقه اإلسامي الدولي بصفته املرجعية 
واملجتمعات  اإلســامــيــة  لــلــدول  األولــــى  الفقهية 
املــســلــمــة، وبـــاعـــتـــبـــاره الــــــذراع الــشــرعــيــة ملنظمة 
التعاون اإلسامي من جهة، واملرجعية الشرعية 
لــلــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لـــألمـــم املـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 

الاجئني من جهة أخرى.
كما أشــار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم 
ــة وبــــنــــاء مــســتــقــبــل أفــضــل  ــيـ ــانـ ــسـ املــــســــاعــــدة اإلنـ
ــًرا من  ــْسـ ـ

َ
ــروا عــلــى الـــفـــرار ق جـــبـ

ُ
لــلــمــايــني الـــذيـــن أ

مــنــازلــهــم، ولــلــنــازحــني وعــديــمــي الــجــنــســيــة في 

ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــع أنـ ــيــ ــمــ جــ
مؤكًدا في هذا الصدد بأن 
املــفــوضــيــة تــعــمــل جــاهــدة 
ــيـــق الــصــلــة  ــل تـــوثـ ــ مــــن أجــ
 في 

ً
بــيــنــهــا واملـــجـــمـــع أمـــــا

ــا يـــصـــدر  ــمــ االســــــتــــــفــــــادة بــ
عـــــن املــــجــــمــــع مـــــن قـــــــــرارات 
بالاجئني  الصلة  ذات  القضايا  فــي  وتوصيات 

والنازحني.
ومــن جهته، رّحــب ســعــادة األســتــاذ خالد خليفة 
بمعاليه وبــاملــشــاركــني، وعــّبــر عــن ســــروره بهذه 
ــل 

ّ
ــذه املـــنـــاســـبـــة تــمــث ــ ــأن هـ ــ ــد بـ ــ املـــنـــاســـبـــة، كـــمـــا أكـ

لحظة ِمــحــَوِرّيــة فــي تــاريــخ الــشــراكــة بــني املجمع 
واملفوضية، وأنها ستكون -بمشيئة الله تعالى- 
 انـــطـــاق لـــتـــعـــاون أوســـــع لــخــدمــة قــضــايــا 

َ
نــقــطــة

الاجئني والنازحني في كل مكان.
ــَرب مــعــالــي الــبــروفــيــســور قطب  ــ ومـــن جــانــبــه، أعـ
مــصــطــفــى ســــانــــو عــــن ســـعـــادتـــه الـــبـــالـــغـــة بــهــذه 
الفكري  الــدعــم  تقديم  بأهمية  ًهــا  ــوِّ

َ
ُمــن املناسبة، 

ــلــــوَبــــني لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة  والــــشــــرعــــي املــــطــ
جئني؛ تقديًرا ملا تقوم به من أعمال نبيلة، وما 

ّ
لا

رة فــي إنــقــاذ املــايــني  تنهض بــه مــن جــهــود مــقــدَّ
مــن الــنــازحــني والــاجــئــني مــن الــظــروف املعيشّية 
والــحــيــاتــّيــة الــقــاســيــة، كــمــا أعــــرب عـــن اســتــعــداد 
التعاون  عاقات  وتوثيق  وِطيد 

َ
بت التامِّ  املجمع 

إلى نقل  السامية؛ سعًيا  املجمع واملفوضية  بني 
ُمقاَيَسته  ُيمِكن  َملُموس  واقــع  إلــى  العاقة  هــذه 
مــؤكــًدا على سعي  عـــام،  كــل  فــي نهاية  وتقويمه 
املجمع مــن خــال مؤتمراته ونــدواتــه إلــى دعــوة 

الــدول والشعوب إلى العمل مًعا من أجل توفير 
الحد األدنــى من الحياة الكريمة لإلنسان، وذلك 
 يحيا 

ْ
أن الــلــُه يستحق  مــه  كــرَّ ــا 

ً
بــوصــفــه مــخــلــوق

معاليه  أكــد  كما  بــه،  تليق   
ً
كريمة  

ً
 سعيدة

ً
حــيــاة

ــون قــضــيــة الــاجــئــني والـــنـــازحـــني قضية  عــلــى َكــ
ــــى، مــمــا يقتضي دعــوة  إنــســانــيــة بــالــدرجــة األولـ
العالم إلى دفع جزء  املحسنني في جميع أنحاء 
أجــل تمويل  أموالهم وتبرعاتهم من  من زكــوات 
أنــشــطــة وبـــرامـــج املــفــوضــيــة الــهــادفــة إلـــى إنــقــاذ 
املايني الذين يعيشون في ظروف معيشية غاية 

في القسوة وال يجدون أبسط حقوق اإلنسان.

ــــّر 
َ
ــى مــعــالــيــه فـــي أن يــأتــي ذلــــك الـــيـــوم األغ

ّ
وتــمــن

ــوِّ الــعــالــم مــن الاجئني 
ُ
ــل

ُ
الـــذي سنحتفل فــيــه بــخ

ر تأكيده  رة، وكرَّ والنازحني نتيجة الحروب املدمِّ
على استعداد املجمع إلصدار الفتاوى والقرارات 
وإقامة املؤتمرات وتنظيم الندوات من أجل دعم 

مساعي املفوضية الحميدة.
املشاركني،  جميع  بشكر  ه 

َ
حديث معاليه  ختم  ثم 

والــســداد  التوفيق  السامية  للمفوضية  ًيا 
ّ
متمن

في جميع أنشطتها وبرامجها. ثم جــَرت مراسم 
ني.

َ
التوقيع على اتفاقية مذكرة التفاهم بني الطرف

 فــي إطــــار ســعــي األمـــانـــة الــعــامــة للمجمع الــحــثــيــث نــحــو تعزيز 
تينة بني املجمع واملؤسسات 

َ
عاقات التعاون الوثيق والشراكة امل

 
ً
واملراكز العلمية الرائدة داخل العالم اإلسامي وخارجه، وتفعيا

األستاذ  ــع معالي 
َّ
وق فقد  اإلستراتيجية،  الخطة  بنود  أهــّم  ألحــد 

الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام ملجمع الفقه اإلسامي 
املــجــمــع وإدارة مسلمي  بـــني  ــعـــاون  تـ اتــفــاقــيــة  مــــؤخــــًرا  ــي،  ــدولــ الــ
 عن اإلدارة، سماحة الشيخ عثمان خان 

ً
ــع نيابة

ّ
أوزبكستان، ووق

تــيــمــور خـــان الــســمــرقــنــدي، املــفــتــي الــعــام، ورئــيــس إدارة مسلمي 
أوزبكستان.

ــســـور الـــتـــعـــاون الــفــكــري  ــى َمــــــدِّ جـ ــ ــذه االتـــفـــاقـــيـــة إلـ ــ وتــــهــــدف هـ
 عـــن الــتــنــظــيــم املــشــتــرك 

ً
والـــتـــواصـــل الــعــلــمــي والــبــحــثــي، فــضــا

للندوات واملؤتمرات وِوَرش العمل حول مختلف القضايا ذات 
االهتمام املشترك.

جري اتصاالت 
ُ
وتجدر اإلشارة إلى أن األمانة العامة للمجمع ت

مكثفة من أجل الحصول على موافقة السلطات األوزبكستانية 
ند 

َ
ق

ْ
ش

َ
على إقامة الدورة الخامسة والعشرين القادمة بمدينة ط

بجمهورية أوزبكستان.

العام  األمـــني  ســانــو،  مصطفى  قطب  البروفيسور  معالي  استقبل 
ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـامـــي الــــدولــــي، بــمــكــتــبــه بــمــقــر األمـــانـــة الــعــامــة 
املوافق  للمجمع، صباح يوم األربعاء 4 من شهر شعبان 1442ه  
1٧ مــن شــهــر مــــارس 2021م، ســعــادة الــســفــيــر الــســيــد عــبــد الــــرزاق 
الفيدرالية لدى  الدائم لجمهورية الصومال  سياد عبدي، املندوب 
ِدَم للسام على معاليه، وتهنئته 

َ
منظمة التعاون اإلسامي، الذي ق

ا للمجمع. وقد رّحب معاليه  ا عاّمً
ً
رته مهاّمه أمين

َ
بمناسبة مباش

الذي  املتواصل  بالدعم  أشــاد  الــزيــارة، كما  بسعادته، وشكره على 
ًهــا  ــوِّ

َ
يحظى بــه املــجــمــع مــن جــمــهــوريــة الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة، ُمــن

ــالـــدور املــتــمــّيــز الــــذي يــقــوم بـــه عــلــمــاء ومــفــكــرو  فـــي هـــذا الـــصـــدد بـ
ــــام املــعــتــدل،  الــصــومــال فـــي الـــقـــرن األفــريــقــي فـــي نــشــر مــنــهــج اإلسـ
ومكافحة جميع أشكال التطرف والعنف واإلرهاب، كما أكد معاليه 
لطات  لسعادته استعداد املجمع لتقديم الدعم الفكري املأمول للسُّ
ي اإلرهاب 

ِّ
الصومالية، وخاصة في مجال مكافحة األفكار التي تغذ

س 
ُ
األنف على  السافر،  واالعــتــداء  الغاشم،  العنف  ر  وتبرِّ والتطرف، 

استناًدا  وذلــك  املحفوظة،  واألمـــوال  املصونة،  واألعـــراض  مة،  املحرَّ
من ُمرتِكِبيها – هداهم الله- إلى مفاهيم مغلوطٍة، وتأوياٍت جائرٍة 

ة الناصعة. للنصوص الشرعيَّ
فاملجمع على استعداد تامٍّ لتعزيز التعاون الوثيق مع املؤسسات 
مؤتمرات  عقد  خــال  مــن  بالصومال  والشرعية  العلمية  واملــراكــز 
ُســـبـــل تفكيك  الـــصـــومـــال حــــول  ونــــــدوات وِوَرش عـــمـــٍل مـــع عــلــمــاء 
ــض األســـس الــفــكــريــة الــتــي يستند 

ْ
منطلقات الــفــكــر املــتــطــرف، ونــق

قات التي يرتكزون عليها 
َ
 عن َدْحِض املنطل

ً
إليها املتطرفون، فضا

لتوريط العديد من الشباب والنساء واألطفال في ارتكاب األعمال 
.
ً
 وتفصيا

ً
 منها اإلسام ُجملة

ُ
الشنيعة التي َيْبَرأ

 
ٌ

ُمقِبل املجمع  بــأن  بــإفــادة ســعــادتــه علًما  ــه 
َ
واخــتــتــم معاليه حــديــث

فــي األيــــام الــقــادمــة -بــــإذن الــلــه تــعــالــى- عــلــى تنظيم نــــدوة علمية 
متخصصة عــن ُحــرمــة الــدمــاء فــي اإلســــام، وأهــمــيــة الــحــفــاظ على 
ء عــلــى االعـــتـــدال والتسامح 

ْ
ـــش

َّ
الــضــروريــات الــخــمــس، وتــربــيــة الـــن

والوسطية.
من جانبه، أعرب سعادة السفير عبد الرزاق سياد عبدي عن شكره 
ــداه مــن تــفــاهــمــات ورغــبــة املــجــمــع فــي الــتــعــاون  ملعاليه عــلــى مــا أبــ
اها 

ّ
ع إلى إقامة ورشة عمل تتبن

َّ
أنه يتطل ًحا 

ِّ
مع الصومال، موض

بالصومال  األمــنــي  املعهد  مــع  بالتعاون  للمجمع  العامة  األمــانــة 
واملؤسسات العلمية الكبيرة بها، من أجل مكافحة الفكر املتطرف، 
وتــعــزيــز ونــشــر ِقــَيــم االعــتــدال والــتــســامــح والــوســطــيــة فــي املجتمع 
الــصــومــالــي. وقــــد رّحــــب مــعــالــيــه بــهــذا املــــشــــروع، وأّكـــــد لــســعــادتــه 

استعداد املجمع للمشاركة في تنفيذه.
وحـــضـــر الــلــقــاء مـــع مــعــالــيــه الـــدكـــتـــور أيـــمـــن مــحــمــد عــبــد الــكــريــم، 

واألستاذ مراد التليلي، والسيدة سارة أمجد حسني.



نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

5أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

معالي األمين العام للمجمع يجتمع مع سعادة السفير 
والمندوب الدائم لجمهورية أوزبكستان لدى المنظمة

ون لدول االتحاد األفريقي المعتمدون  القناصل العامُّ
لدى المملكة يزورون مقر المجمع بجدة

أ.د. قطب سانو

قطب مصطفى  البروفيسور  معالي  استقبل 
ســانــو، األمـــني الــعــام ملجمع الــفــقــه اإلســامــي 
الدولي بمكتبه بمقر األمانة العامة للمجمع 
بجدة، ظهر يــوم االثنني 9 من شهر شعبان 
1442ه  املوافق 22 من شهر مارس 2021م، 
ــو غــبــيــك مـــقـــصـــودوف،  ــ ســـعـــادة األســــتــــاذ أولـ
ــان بــاملــمــلــكــة  ــتــ ــســ ــكــ ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة أوزبــ
لباده  الــدائــم  واملــنــدوب  السعودية،  العربية 
ــــي، يــرافــقــه  ــــامـ ــــدى مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلسـ لـ
الليوف،  فيض  الله  عصمة  الدكتور  سعادة 
يـــن حــضــَرا 

َ
ـــذ

ّ
املــســتــشــار األول بــالــســفــارة، الـــل

لــلــســام عــلــى مــعــالــيــه، واســـتـــعـــراض أوُجــــه 
التعاون املشترك بني مجمع الفقه اإلسامي 

الدولي وجمهورية أوزبكستان.
هــذا، وقد افتتح سعادة السفير مقصودوف 
ه بتهنئة معاليه على مباشرته مهاّمه 

َ
حديث

ــًرا عـــن اســتــعــداد  ـــا لــلــمــجــمــع، مــعــبِّ ــا عـــاّمً
ً
أمــيــن

باده لتعزيز عاقات التعاون بني املؤسسات 
ة ومجمع الفقه  ة األوزبكستانيَّ واملراكز الدينيَّ
ًها في هذا الصدد بما  وِّ

َ
اإلساميِّ الدولي، ُمن

شوكت  السيد  للباد  الحالي  الرئيس  ُيوِليه 
مــيــرضــيــايــف مــن اهــتــمــاٍم كبير لــلــتــعــاون مع 
منظمة التعاون اإلسامي وأجهزتها الفرعية 
ــي الــــدولــــي  ــ ــــامـ ال ســـّيـــمـــا مـــجـــمـــع الـــفـــقـــه اإلسـ

ــى لــلــعــالــم  ــ ــة األولــ ــة الــفــقــهــيَّ بــصــفــتــه املــرجــعــيَّ
اإلسامي واملجتمعات املسلمة.

عــّبــر ســعــادتــه عـــن رغــبــة إدارة مسلمي  كــمــا 
ــاّم  أوزبـــكـــســـتـــان بـــرئـــاســـة ســـمـــاحـــة مــفــتــي عــ
جــمــهــوريــة أوزبــكــســتــان فـــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 

تعاون بني املجمع واإلدارة.
مــن جــهــتــه، رّحـــب معاليه بــســعــادتــه، وشــكــره 
ــد لــه اســتــعــداد املجمع  ــ عــلــى الـــزيـــارة، كــمــا أكَّ

الــتــاّم لتحقيق مــا تــريــده املــؤســســات واملــراكــز 
ــة إدارة  ــ ـ ــاصَّ ــ فــــي أوزبــــكــــســــتــــان وخـ الــعــلــمــيــة 
مـــســـلـــمـــي أوزبــــكــــســــتــــان، ُمــــشــــيــــًدا بـــالـــجـــهـــود 
العام  املفتي  التي يقوم بها سماحة  املتميزة 
الشيخ عثمان خان عليموف من أجل توثيق 
ُعرى التعاون والتواصل مع املجمع، كما أكد 
معاليه لسعادته بموافقة املجمع على ُمسودة 
وإدارة  املجمع  بــني  التعاون  اتفاقية  مــشــروع 

مسلمي أوزبكستان.
ــه، أخــــــبــــــر ســـــــعـــــــادة الـــســـفـــيـــر  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
ــفـــال  ــتـ ــقــــصــــودوف أن بـــــــاده بــــصــــدد االحـ مــ
ــنــد 

َ
ــق

ْ
ــش

َ
ـــني فـــي ط يـــن إســـامـــيَّ

َ
بــافــتــتــاح مـــركـــز

ــنــد، وبــهــذه املــنــاســبــة، فــإن الحكومة 
َ
وَســَمــْرق

ملعاليه   
ً
رسمية  

ً
دعــوة توّجه  األوزبكستانية 

لــلــمــشــاركــة وحــضــور وقــائــع االفــتــتــاح، كما 
تـــرغـــب الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــنـــظـــر فــــي إمــكــانــيــة 
اســتــضــافــة دورة املــجــمــع الــقــادمــة بــالــتــزاُمــن 
يـــن 

َ
مـــع مــنــاســبــة االحـــتـــفـــال بــافــتــتــاح املـــركـــز

ــذا، فـــإن الحكومة   عــن هـ
ً
ــني، فــضــا اإلســامــيَّ

تــســتــفــســر عـــن إمــكــانــيــة إقـــامـــة ورشـــــة عمل 
اإلسامية  الــشــؤون  على  والــقــائــمــني  لألئمة 

في أوزبكستان.
وقائع  لحضور  بدعوته  معاليه  رّحــب  وقــد 
أعـــرب لسعادته عــن ترحيب  االحــتــفــال، كما 
األمانة العامة للمجمع باستعداد جمهورية 
أوزبكستان الستضافة دورة املجمع القادمة، 
دورة  لتنظيم  املجمع  استعداد  ا 

ً
أيض مــؤكــًدا 

اإلسامية  الــشــؤون  عن  للمسؤولني  تدريبية 
ــاّم  ــع مــكــتــب ســـمـــاحـــة مــفــتــي عــ ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
االجتماع  حضر  وقد  أوزبكستان.  جمهورية 
الــدكــتــور أيمن محمد عبد الــكــريــم، واألســتــاذ 

مراد التليلي، والسيدة سارة أمجد حسني.

ــتــــور قــطــب  ــاذ الــــدكــ ــ ــتـ ــ اســـتـــقـــبـــل مـــعـــالـــي األسـ
الفقه  الــعــام ملجمع  األمـــني  ســانــو،  مصطفى 
اإلســامــي الــدولــي، ظهر يــوم االثنني 2٣ من 
شعبان 1442ه  املوافق 5 من أبريل 2021م، 
جدة،  بمدينة  للمجمع  العامة  األمانة  بمقر 
ــني لــدول  أصــحــاب الــســعــادة الــقــنــاصــل الــعــامِّ
االتـــحـــاد األفــريــقــي املــعــتــمــديــن لـــدى اململكة 

العربية السعودية.
ــــني ســـعـــادة  وكــــــان يـــتـــقـــدم الـــقـــنـــاصـــل الــــعــــامِّ
أوبــولــو، عميد  برانلي  العزيز  األســتــاذ عبد 
ــقـــنـــصـــل الــــعــــام لــجــمــهــوريــة  الـــقـــنـــاصـــل، والـ
الغابون، وقد رحب معاليه بضيوفه األكارم 
الذين جاؤوا للسام عليه بمناسبة مباشرته 
ــا ملجمع الــفــقــه اإلســامــي  ــا عــاّمً

ً
مــهــاّمــه أمــيــن

الدولي.
ــني  وقـــد ألــقــى ســعــادة عميد الــقــنــاصــل الــعــامِّ
 بـــهـــذه املــنــاســبــة الــطــيــبــة عـــّبـــر فــيــهــا –

ً
كــلــمــة

 عـــن زمـــائـــه– عن 
ً
 عـــن نــفــســه ونــيــابــة

ً
أصـــالـــة

بمناسبة  امتنانهم  وعظيم  ســرورهــم،  بــالــغ 
ــقـــي هــذه  ــريـ ــاد األفـ ــحــ ــــي أحــــد أبـــنـــاء االتــ

ّ
ــَول تــ

بذلك  لــيــكــون  املــرمــوقــة،  العلمية  املــســؤولــيــة 
املنصب  هــذا  يتولى  غير عربي  أفريقي  أول 
عــقــود. كما  أربــعــة  املجمع قبل  منذ تأسيس 
أعـــرب عــن ســعــادتــه الكبيرة وســعــادة جميع 
ني بالتغيرات النوعية  زمائه القناصل العامِّ
الــبــارزة  التنظيمية  والــتــطــورات  املــلــمــوســة، 
ــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــمــع  ــ ــانـ ــ الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا األمـ
مــنــذ قــــدوم مــعــالــيــه، مـــؤكـــًدا فــي هـــذا الــصــدد 
األفريقي  االتــحــاد  دول  قناصل  جميع  دعــم 
السعودية  العربية  اململكة  لــدى  املعتمدين 
للتعاون  الــتــاّم  واستعدادهم  ملعاليه،  بجدة 

والــتــواصــل مــع األمــانــة العامة للمجمع في 
النجاح  ِمــن شأنه تمكني معاليه من  كل ما 

في أداء مهاّمه.
ــبــــه رحـــــــب مـــعـــالـــيـــه بـــأصـــحـــاب  ــانــ ومـــــــن جــ
على  وشكرهم  ني،  العامِّ القناصل  السعادة 
ــــى من  ــارة األولــ ــزيــ ــاه بـــهـــذه الــ ــ ــ تــشــريــفــهــم إّي
نــوعــهــا ملــقــر األمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــجــمــع، كما 
شكرهم على ما أبــَدوه من استعداد لتعزيز 
ــــدول  الـــتـــعـــاون والـــتـــواصـــل بـــني املــجــمــع والـ
جاهًدا  يعمل  بــأن  متعهًدا  يمثلونها،  التي 
الفكري  املنصب  بــهــذا  تعيـينه  يــكــون  حتى 
ــا لــــدول االتــحــاد  ــا حــقــيــقــّيً

ً
والــعــلــمــي تــشــريــف

ــقـــي. واغـــتـــنـــم مــعــالــيــه هــــذه املــنــاســبــة  ــريـ األفـ
ــا 

ً
لــتــقــديــم نــبــذة تــعــريــفــيــة بــاملــجــمــع –تــاريــخ

ـــا– كــمــا قـــّدم معاليه 
ً
ورؤيــــة ورســالــة وأهـــداف

ا عــن أهـــم إنـــجـــازات املجمع، 
ً
تـــصـــّوًرا مـــوجـــز

ومـــجـــاالت أنــشــطــتــه وبــرامــجــه الــتــي تحتاج 
فيما  األفريقي، وخاصة  االتحاد  دول  إليها 
يــتــعــلــق بــمــجــال تــعــزيــز الـــتـــســـامـــح، وحــــوار 
والغلو،  املــتــطــرف،  الفكر  ومكافحة  األديــــان، 

واإلرهاب، واالستجابة لتطلعات املجتمعات 
الــدول غير األعضاء بمنظمة  املسلمة داخــل 

التعاون اإلسامي.
ــــى تــنــظــيــم  ـــعـــه إلــ

ّ
ــــى تـــطـــل وأشــــــــار مـــعـــالـــيـــه إلــ

الـــقـــادمـــة فـــي إحـــدى  ــــدى دورات املــجــمــع  إحـ
املجمع  استعداد  االتحاد، كما عّبر عن  دول 
الكامل لتنظيم الندوات املتخصصة وِوَرش 
العمل الخاصة داخل دول االتحاد، بناًء على 
الـــدول؛ من أجــل معالجة القضايا  طلب تلك 
قــهــا، كما هــو الــحــال في  واملــســائــل الــتــي تــؤرِّ
مواجهة التنظيمات التكفيرية التي تستغل 
جرائمها  لتبرير  الحنيف  اإلســامــي  الــديــن 
الــشــنــيــعــة ضـــد األبــــريــــاء، مـــن ســـفـــٍك لــلــدمــاء، 
وَهتٍك لألعراض، وتدميٍر للِبنى التحتّية. ثم 
للتعليق  القناصل  لبعض  الفرصة  تيحت 

ُ
أ

واالســـتـــفـــســـار عـــن أنــشــطــة املــجــمــع، وخــطــتــه 
في  معاليه  عنها  أعلن  التي  اإلستراتيجية 

حديثه.
ــه مــع  ــيـ ــالـ ــعـ ــي نــــهــــايــــة الــــحــــفــــل تـــــنـــــاول مـ ــ ــ وفـ
ته  أعدَّ الــذي  الــغــداء  ني طعام  العامِّ القناصل 
األمانة العامة للمجمع على شرفهم؛ احتفاًء 
بزيارتهم، وتقديًرا ملا يقومون به من جهود 
التعاون بني دول االتحاد  رة في تعزيز  مقدَّ
ــر، املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــقــ ــقــــي ودولــــــــة املــ األفــــريــ

السعودية.
ني  العامِّ القناصل  بــتــدويــن  الحفل  وانــتــهــى 

كلماتهم في دفتر التشريفات.
القنصليات  عـــدد  يبلغ  أنـــه  ــره  ِذكــ والــجــديــر 
ــــدى املــمــلــكــة  الـــعـــامـــة األفـــريـــقـــيـــة املـــعـــتـــمـــدة لـ
ــدة ســبــًعــا  ــ الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــمــديــنــة جـ

وعشرين )2٧( قنصلية.
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أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

معالي األمين العام للمجمع  يستقبل 
سعادة المندوب الدائم لجمهورية 

باكستان لدى المنظمة

سعادة المدير  
التنفيذي لصندوق 
التضامن اإلسالمي 

يزور مقر المجمع

ضـــمـــن ســلــســلــة االجـــتـــمـــاعـــات والــــــزيــــــارات الـــوديـــة 
للمجمع  العامة  األمــانــة  تجريها  التي  والتشاورية 
ُسبل  أوجــه  لبحث  الجهات واملؤسسات  للعديد من 
الــتــعــاون بــني تــلــك الــجــهــات واملــجــمــع، فــقــد استقبل 
مــعــالــي الــبــروفــيــســور قــطــب مصطفى ســانــو األمــني 
الــعــام ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـامـــي الـــدولـــي صــبــاح يــوم 
الخميس 26 من شعبان 1442ه  املوافق 8 من أبريل 
2021م بمكتبه بمقر األمانة العامة للمجمع بمدينة 
جــدة وفــًدا من صندوق التضامن اإلســامــي التابع 
األستاذ  برئاسة سعادة  التعاون اإلسامي،  ملنظمة 
ــر الــتــنــفــيــذي  إبـــراهـــيـــم بـــن عــبــد الـــلـــه الـــخـــزيـــم، املـــديـ
لــلــصــنــدوق، يــرافــقــه ســـعـــادة األســـتـــاذ هــانــي ســـراج 
طيب، املسؤول املالي بالصندوق، وسعادة األستاذ 
عبد الرازق محمد عبد الرازق، مدير املشاريع، حيث 
جــرى خــال الــزيــارة اســتــعــراض الــعــاقــات الثنائية 
ــــدولـــــي وصـــنـــدوق  ــــي الـ ــــامـ بــــني مــجــمــع الـــفـــقـــه اإلسـ
املــجــاالت  فــي  اإلســامــي وســبــل تعزيزها  التضامن 
إلــى  بــاإلضــافــة  املــشــتــركــة،  عاتهما 

ّ
الــتــي تــخــدم تطل

بـــحـــث املـــســـتـــجـــدات واملــــوضــــوعــــات ذات االهـــتـــمـــام 
املــشــتــرك، وتـــبـــادل الــخــبــرات والـــتـــجـــارب فـــي مــجــال 
األوقــاف وتنميتها وإدارتــهــا. وصــّرح معاليه عِقب 
ـــاًء، ويــمــثــل خطوة 

ّ
االجــتــمــاع بــأنــه كـــان مــثــمــًرا و بـــن

ــيـــق بــني  ــوثـ ــن الــــتــــعــــاون الـ إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو مـــزيـــد مــ
ا 

ً
األجهزة الفرعية ملنظمة التعاون اإلسامي؛ تحقيق

لتطلعات الدول األعضاء باملنظمة، وخدمة لإلسام 
واملسلمني في كل مكان.

الخاص  وتقديره  الجزيل  شكره  عــن  معاليه  وعــّبــر 
الرئيس  الــزعــابــي،  نــاصــر حــمــدان  السفير  لــســعــادة 
الدائم ملجلس أمناء الصندوق، على جهوده املقدرة 
الــدائــمــة مــن أجــل االرتــقــاء بـــأداء الــصــنــدوق املتميز، 
ومــســاهــمــاتــه الــجــّبــارة فــي تحقيق الــتــضــامــن، مما 
جــعــلــه مــحــل تــقــديــر واحـــتـــرام لـــدى الــــدول األعــضــاء 
باملنظمة، كما جّدد معاليه شكره وتهنئته لسعادة 
املـــديـــر الــتــنــفــيــذي، ومــنــســوبــي الـــصـــنـــدوق، عــلــى ما 
ومشاريع  ملموسة  إنــجــازات  مــن  الــصــنــدوق  حققه 

متميزة في عدد من الدول األعضاء باملنظمة.
وفي نهاية االجتماع وعد الصندوق بتمويل بعض 
تتضمنها خطة  الــتــي  العلمية  والــبــرامــج  األنــشــطــة 
ــداد  ــة بـــرنـــامـــج إعــ املــجــمــع اإلســتــراتــيــجــيــة، وخـــاصـ
والفقيهات  الــفــقــهــاء  ألبـــرز  بــيــانــات مفصلة  قــاعــدة 
بهم  املــوثــوق  واملفتيات  املفتني  املعاصرين، وألبــرز 
للدارسني  ا 

ً
العالم اإلسامي وخارجه؛ تمكين داخــل 

والباحثني من الرجوع إليهم واالستفادة من فقههم 
وفكرهم.

اســتــقــبــل مــعــالــي الـــبـــروفـــيـــســـور قطب 
الــعــام ملجمع  األمـــني  مصطفى ســانــو، 
الــدولــي بمكتبه بمقر  الفقه اإلســامــي 
الــعــامــة للمجمع بــجــدة، ظهر  األمــانــة 
يوم االثنني 2 من شهر شعبان 1442ه  
املـــوافـــق 15 مــن شــهــر مــــارس 2021م، 
سعادة السفير األستاذ رضوان سعيد 
ــدائـــــم لــجــمــهــوريــة  ــنـــــدوب الـــ ــيــــخ، املـــ شــ
بـــاكـــســـتـــان اإلســــامــــيــــة لــــــدى مــنــظــمــة 
التعاون اإلسامي واملنظمات الدولية 
األخــرى، وكــان يرافقه سعادة األستاذ 
إلياس محمود نظامي، نائب املندوب 

الدائم.
ه بالتعبير 

َ
ه حديث

ُ
 سعادت

َّ
هل

َ
وقد است

عــن شــكــره الــجــزيــل، وتــقــديــره ملعاليه 
ر له عن  على ُحسن االستقبال، كما عبَّ
شــعــوره بــالــســعــادة واالعـــتـــزاز بلقائه 
بمعاليه، حيث إنه قرأ عنه وعن خبرته 
يشعر  يجعله  مما  العلمية،  ومكانته 
االستزادة   

ً
آِمــا اللقاء،  بهذا  بالسعادة 

واالســتــفــادة مــن مــعــالــيــه، ومـــؤّكـــًدا في 
الوقت نفسه وضع إمكانيات املندوبية 
الــدائــمــة لــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان بــجــدة 

للمجمع  العامة  األمانة  تحت تصرف 
في  واملسلمني  اإلســام  لخدمة قضايا 

كل مكان.
عــن شكره  أعـــرب معاليه  ومــن جانبه، 
ــقــــديــــره الـــفـــائـــق لـــســـعـــادة  الـــعـــظـــيـــم وتــ
ــارة  ــزيــ الـــســـفـــيـــر ونـــائـــبـــه عـــلـــى هـــــذه الــ
تقّدمه جمهورية  بما  ُمشيًدا  الكريمة، 
ومستمر  متواصل  دعــم  مــن  باكستان 
هذا،  يومنا  إلــى  إنشائه  منذ  للمجمع 
ًرا للجهود الجّبارة التي تبذلها  ومقدِّ
الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة فـــي ســبــيــل الـــدفـــاع 
عــن قضايا اإلســـام واملسلمني فــي كل 
ــة قــضــايــا املــجــتــمــعــات  ــان، وخـــاصـ ــكـ مـ
املــســلــمــة فــي قـــارة آســيــا فــي سيرالنكا 
ــم عـــّبـــر مــعــالــيــه عـــن رغــبــة  وغـــيـــرهـــا. ثـ
ــدة فـــي تــعــزيــز عــاقــات  ــيــ املــجــمــع األكــ
ــتـــعـــاون والـــتـــواصـــل مـــع املــؤســســات  الـ
واملراكز العلمية الباكستانية العريقة، 
وخـــاصـــة تــلــك الــتــي تــنــشــط فـــي مــجــال 
واإلرهــاب،  التطرف  الحوار، ومكافحة 
ًهــا  ــدال والـــتـــســـامـــح، ُمــنــوِّ ــتــ ونـــشـــر االعــ
ــذا الـــصـــدد- بــاســتــعــداد املجمع  -فـــي هـ
لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات تـــعـــاون، ومــذكــرات 

ـــســـات واملـــراكـــز.  تــفــاهــم مـــع تــلــك املـــؤسَّ
ه بإفادة سعادته 

َ
واختتم معاليه حديث

اإلستراتيجية  الــخــطــة  بــصــدور  عــلــًمــا 
ــديــــدة لـــلـــمـــجـــمـــع، الــــتــــي تــتــضــّمــن  الــــجــ
ـــا ألهــــــــم األنـــشـــطـــة  ــ ـــًحــ ــ تـــــحـــــديـــــًدا واضــ
القيام  املجمع  يعتزم  الــتــي  والــبــرامــج 
بــهــا خـــال الــســنــوات الــخــمــس الــقــادمــة 
الله تعالى، واغتنم معاليه هذه  بــإذن 
التوّسط  إلى  املناسبة بدعوة سعادته 
الباكستانية لدعم هذه  لدى السلطات 
الخطة من خال صندوق وقف املجمع.

ــأ ســــعــــادة الــســفــيــر  ــ
َّ
ــن ــن جــــانــــبــــه، هــ ــ ومــ

ــــد  ــلـــى هــــــذا اإلنــــــجــــــاز، ووعـ مـــعـــالـــيـــه عـ
ــيــــل االتـــــــــصـــــــــال بـــــــني املــــجــــمــــع  ــتــــســــهــ بــ
ــز والـــجـــامـــعـــات  ــ ــراكــ ــ واملــــؤســــســــات واملــ
بتقديم  وعــد  كما  بباكستان،  العلمية 
الــدعــم الــــازم لــصــنــدوق وقـــف املجمع 
عــبــر الـــقـــنـــوات الـــرســـمـــيـــة. وقــــد حضر 
ــتــــاذ املــــنــــذر رضـــا   مــــن األســ

ٌّ
ــل ــ الـــلـــقـــاء كـ

الـــشـــوك، والـــدكـــتـــور أيــمــن مــحــمــد عبد 
الــــكــــريــــم، واألســــــتــــــاذ مــــــــراد الــتــلــيــلــي، 

والسيدة سارة أمجد حسني.



نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

7أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

 دعًما للمفوضية السامية لالجئين:
معالي األمين العام للمجمع يشارك في الفعالية العالمية إلطالق التقرير 

السنوي حول العمل الخيري اإلسالمي

معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو يشارك في اجتماع اللجنة 
االستشارية لمشروع رقمنة السيرة النبوية

شـــارك مــعــالــي الــبــروفــيــســور قــطــب مصطفى ســانــو، األمـــني الــعــام 
ملجمع الفقه اإلســامــي الــدولــي، صباح يــوم االثــنــني 1٧ مــن شهر 
بالفعالية  2021م،  مـــارس  شهر  مــن   29 املــوافــق  1442ه   شعبان 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفّوضية  متها 

ّ
نظ التي  العاملية 

إطــاق  بمناسبة  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  لــدى  الاجئني 
الــتــقــريــر الــســنــوي لــعــام 2020م حـــول الــعــمــل الــخــيــري اإلســامــي، 
م وتوزيع 

ُّ
والذي يرّكز على نشاطات وفعاليات املفّوضية في تسل

أموال الزكاة على الاجئني والنازحني.
الدكتور عائض بن  ألقاها سعادة  الفعالية بكلمة  افتتحت  حيث 
عبدالله  بن  ثاني  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  القحطاني،  دبسان 
آل ثاني لألعمال اإلنسانية، ذَكر فيها أن برامج املفّوضية تخضع 
جئني في 

ّ
الــزكــاة لا أمـــوال  م َحوَكمة واضــحــة لضمان صــرف 

ُ
ظ

ُ
لن

ا ألحكام 
ً
أوقاتها املناسبة، وبما تحفظ به كرامتهم اإلنسانية، وفق

الشريعة اإلسامية الغّراء، وأن املفوضية تقوم بتسليم األموال نقًدا 
ا الحتياجاتهم 

ً
للمحتاجني، فهم األقدر على ترتيب أولوّياتهم وفق

وعائاتهم؛ لذلك فإن مبدأ وضع املال بيد املحتاج هو أمٌر محمود، 
كذلك أثنى على ما تقوم به املفوضية من توفير املــأوى والرعاية 
واألمان، مؤكًدا أن مشاريع املفوضية تسعى لتعزيز دور الزكاة في 

تمكني الاجئني من العيش بصورة كريمة.
أّكــد فيها   

ً
البروفيسور قطب مصطفى سانو كلمة ألقى معالي  ثم 

أن مجمع الفقه اإلسامي الدولي بصفته املرجعية الفقهية األولى 

ــوِســريــن إلخــراج 
ُ
بالعالم اإلســامــي يــقــوم بـــدور كبير فــي دعـــوة امل

الذين  الاجئني والنازحني  أموالهم وصدقاتهم لدعم قضية  زكــاة 
القاسية، كما بنيَّ  الــَعــَوز، والــظــروف املعيشية  ْير 

َ
ن ُحــون تحت 

َ
َيــرز

معاليه أن املجمع يقوم بدوره في بيان الُحكم الشرعي، وأن هؤالء 
الاجئني يستحقون الزكاة، وتنطبق عليهم كل الصفات التي وَرد 
ِذكــرهــا فــي آيـــات الــزكــاة بــالــقــرآن الــكــريــم، وُهـــم مــن ِضــمــن مصارف 
الزكاة الثمانية بصفتهم فقراء، ومساكني، وغاِرِمني، وأبناء سبيل.

وقـــد أثــنــى مــعــالــيــه عــلــى مــا تــقــوم بــه املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
ـــى له،  كَّ

َ
ـــز

ُ
ـــي وامل كِّ

َ
ـــز

ُ
 بــني امل

َ
 األمـــني

َ
ل الــوســيــط

ّ
الــاجــئــني مــن دوٍر يمث

ُسس الَحوَكمة الرشيدة، القائمة على 
ُ
تزام املفوضية أ

ْ
كما أثنى بال

ة  الشفافية والنزاهة والوضوح، موضًحا أن ما تقوم به املفوضيَّ
ا الحتياجاتهم 

ً
من تمليك املال نقًدا للمحتاجني ليتصّرفوا به وفق

ــا عــلــى كرامتهم 
ً
ر بــالــغ األهــمــيــة، حــفــاظ إنــمــا هــو أمـــٌر مــهــمٌّ ومـــقـــدَّ

اإلنسانية، وتقديًرا لظروفهم القاسية.
رص 

ُ
ف توفير  بأهمية  املفوضية  لتذكير  املناسبة  معاليه  وانتهز 

جئني والنازحني، واالهتمام والعناية باألطفال والنساء 
ّ
التعليم لا

ني مؤكًدا ثقة املجمع الكاملة فيما تقوم به املفوضية، كما 
ِّ
سن

ُ
وامل

ــا مــعــالــيــه املــفــوضــيــة إلـــى االهــتــمــام بــمــوضــوع االســتــفــادة من  دعـ
ــصــرف 

ُ
األوقــــاف لــصــرف َريــعــهــا عــلــى الــاجــئــني والــنــازحــني كــمــا ت

الصدد بضرورة توفير موارد  ها في هذا  وِّ
َ
ُمن الزكاة،  أمــوال  لهم 

مالية ثابتة لصندوق دعم الاجئني التابع للمفوضية، من خال 
ــوال، ُمستشهًدا  ـــوِســـُرون وأصــحــاب رؤوس األمــ

ُ
ــهــا امل

ُ
أوقـــاٍف ُيــوِقــف

ِهم  وادِّ
َ
 املؤمنني في ت

ُ
ل

َ
بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “َمث

داَعى له 
َ
ِل الجَسد إذا اشتكى منه ُعضٌو ت

َ
ِفهم كَمث

ُ
وتراُحِمهم وتعاط

ى”. َهر والُحمَّ سائُر الجَسد بالسَّ
واخــتــتــم مــعــالــيــه إجــابــاتــه عــلــى أســئــلــة الصحفيني بـــاإلشـــارة إلــى 
 قـــادٍر على إيــتــاء الــزكــاة بإخراجها 

ِّ
ــتــزام كــل

ْ
ال األهمية البالغة مــن 

 للفقر 
ً
ه، وأداًء لألمانة، ومكافحة

ُ
 جال

َّ
 ألمر الله جل

ً
ا امتثاال سنوّيً

ا يجب استئصاله وعاجه؛ 
ً

ُيــَعــدُّ مرض الــذي  والــَعــَوز في املجتمع 
ف 

ُ
 كـــأيِّ مـــرٍض يتعرض لــه اإلنــســان، مما ُيــوِجــب تكات

ٌ
ألنــه مـــرض

ى من أجل مكافحته.
َ
ط

ُ
الجهود، وتنسيق الخ

بدعوة كريمة من مؤسسة قطر بالدوحة شارك معاليه في االجتماع 
ــجــنــة االســتــشــاريــة لــلــمــشــروع الــرقــمــي الــســيــرة 

ّ
الــتــأســيــســي األول لــل

النبوية الشريفة، ظهر يوم الخميس 12 من شهر شعبان 1442هـــ 
املوافق 25 من شهر مارس 2021م.

ــه بــالــتــعــبــيــر عـــن شــكــره وتــقــديــره ملؤسسة 
َ
افــتــتــح مــعــالــيــه مــداخــلــت

قــطــر ولــجــامــعــة حــمــد بــن خليفة عــلــى اخــتــيــاره عــضــًوا فــي اللجنة 
مشروع  وهــو  وعظيم،  طــُمــوح  ُمعاِصر  علميٍّ  ملــشــروٍع  االستشارية 
َمنة السيرة النبوية الشريفة، وأشاد باألهمية العلمية والضرورة 

ْ
رق

ت الرقَمنة وسيلة 
َ
الفكرية لهذا املشروع في العصر الراهن حيث بات

ء على اإلقبال 
ْ

ش
َّ
مهمة ال غنى عنها في تقريب التراث، وتشجيع الن

ق وممتع  والتعرف على محتوياته، وَمضاِمينه بشكٍل مشوِّ عليه، 
أهمية  على  معاليه  أكــد  كما  والثقافي،  الفكري  واقعه  مع  يتناسب 
رقــَمــنــة الــســيــرة الــنــبــويــة فــي الــعــصــر الــحــاضــر؛ ســعــًيــا إلـــى تسهيل 
 
ً
رجوع الباحثني إلى موضوعاتها ومحتوياتها بشكل َسِلٍس، وأما

صلى  الكريم  النبي  ســيــرة  على  التعرف  على  الشباب  تشجيع  فــي 
 عــن تمكني الباحثني 

ً
الــلــه عليه وآلـــه وســلــم بسهولة وُيــســر، فــضــا

وأبعادها  السيرة  وإبـــراز مختلف جوانب  اكتشاف  من  والــدارســني 
دة. املتعدِّ

إلــى أهمية االســتــفــادة مــن سائر وسائل  وأشـــار معاليه فــي حديثه 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، واالتــــصــــال الـــرقـــمـــي، وتــقــنــيــة املــعــلــومــات 
عصرية  غٍة 

ُ
بل النبوية  السيرة  لتقديم  كلها  وتسخيرها  الحديثة، 

قــون إلــى  ء يــتــشــوَّ
ْ

ـــش
َّ
ــقــة رائـــعـــة، تــجــعــل الــجــيــل الــصــاعــد مـــن الـــن شــيِّ

النبوية في كافة مجاالت  السيرة  االســتــزادة واالســتــفــادة من كنوز 
ًها في هذا الصدد بأهمية الكشف والتعريف  وِّ

َ
حياتهم املعاصرة، ُمن

بجوانب متعددة ذات تأثير من حياته صلى الله عليه وآله وسلم، 
كــالــجــانــب الــعــاطــفــي، والـــجـــانـــب االجــتــمــاعــي، والـــجـــانـــب الــثــقــافــي، 
ــة إلــى االهــتــمــام بهذه   حــاجــة مــاسَّ

َ
ــة ــمَّ

َ
والــجــانــب اإلنــســانــي إلــــخ...، فــث

الجوانب مــن السيرة، وضـــرورة إبـــراز أثــرهــا فــي دعــوتــه صلى الله 
عليه وآله وسلم.

 
ً
الــســيــرة تحمل أهمية  رقــَمــنــة 

ّ
وأوضــــح معاليه فــي هـــذه األثــنــاء أن

أجل تحقيق  الرقَمنة من  بأنه يمكن توظيف  اعتباًرا  علمية كبرى 
نــتــائــج مــلــمــوســة عــلــى أربــعــة مــســتــويــات، وهـــي: مــســتــوى تصحيح 
وسلم،  وآلــه  عليه  الله  صلى  العِطرة  سيرته  عن  املغلوطة  املفاهيم 
َهم واألكاذيب بطريقة سهلة، بعرض الحقائق 

ُّ
ِنيد الت

ْ
ف

َ
حيث يمكن ت

إلــقــاء مزيد  فــي  يتمثل  الثاني  واملــســتــوى  الصحيحة،  واملــعــلــومــات 
مــن الــضــوء والــتــفــصــيــل حـــول جــوانــب مــن الــســيــرة تــم تــنــاُولــهــا في 
إلى  الحاجة  وجــود  من  الرغم  على  بة 

َ
تض

ْ
ُمق بطريقة  السيرة  كتب 

مزيد من التأصيل والتحليل والتحرير، وَيصُدق هذا على األبعاد 

الــســيــرة بطريقٍة  ُكــتــب  لها  تــتــعــّرض  الــتــي  االجتماعية واإلنــســانــيــة 
الضوء  تسليط  فــي  يتمثل  الثالث  واملــســتــوى  وُمختصرة؛  ُمــوَجــزة 
بها   ِ

َ
عت

َ
ت ولــْم  السيرة،  ُكتب  لها  ضت  تعرَّ ما 

َّ
ل

َ
ق على جوانب مهمة 

صوى في التثقيف 
ُ
م مّما له من أهمية ق

ْ
غ الدراسات الحديثة على الرَّ

والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ويــمــثــل الــجــانــب الــعــاطــفــي فــي ســيــرتــه صلى 
الزوجية  العاطفية  فحياته  لذلك،  مثاٍل  أكبَر  وسلم  وآلــه  عليه  الله 
ة، 

َّ
َبت

ْ
ها وال الحديث عنها ال

ُ
ْهِرّية وغيرها ال يتم َعرض بِوّية والصِّ

َ
واأل

املستوى  وأمــا  والتنوير،  والتحرير  التحليل  تستحق  أنها  والحال 
الرابع فيتمثل في إعادة صياغة أحداث السيرة بأبعادها املختلفة 
محتوياتها  إلــى  الــوصــول  وسهلِة  طٍة  وُمبسَّ ممتعٍة  عصريٍة  غٍة 

ُ
بل

في  والشباب  ء 
ْ

ش
َّ
للن العلمية  املستويات  مع مختلف  يتناسب  بما 

العصر الراهن.
ــه بــدعــوة الــقــائــمــني عــلــى هـــذا املـــشـــروع إلــى 

َ
وخــتــم مــعــالــيــه مــداخــلــت

االستفادة من العديد من املحاوالت العلمية الجاّدة املعاصرة التي 
الباحثني  النبوية وتقريبها، وتمكني  السيرة  أرباُبها بخدمة  ُعِنَي 
ُيسٍر وسهولة، مؤكًدا على ضــرورة  ُمبتغاهم في  إلــى  الوصول  من 

الشريفة معلومات ضافية  النبوية  السيرة  رقَمنة  تضمني مشروع 
عــن أهــم مــصــادر ومــراجــع الــســيــرة القديمة والــحــديــثــة فــي مختلف 
الراغبني في االســتــزادة من تلك املصادر  للدارسني  ا 

ً
اللغات؛ تمكين

ه معاليه على أهمية االستعانة بأهل العلم القادرين  بَّ
َ
واملراجع، كما ن

على التفريق من حيث التشريع بني مختلف جوانب حياته صلى 
 
ْ
الله عليه وآله وسلم عند إرادة االقتداء به في بعض تصّرفاته، إذ
ــه املــتــعــلــقــة بــالــجــانــب الــثــقــافــي والــِبــيــئــيِّ واالجــتــمــاعــي ال 

َ
 ســيــرت

ّ
إن

ينبغي اعــتــبــارهــا تشريًعا عــاًمــا لكل زمـــان ومــكــان بــل ال تــعــدو أن 
من  ُيقصد  وال  وآلــه وسلم،  عليه  الله  لواقعه صلى  انعكاًسا  تكون 
التعرف على تلك الجوانب اقتداًء أو متابعة، وهذا باٌب يتطّرق إليه 

ة التشريعية وغير التشريعية.
ّ
ن الدارسون عند حديثهم عن السُّ

وُيــَعــدُّ مــشــروع الــســيــرة النبوية الــرقــمــّيــة مــشــروًعــا طــمــوًحــا تسعى 
إلى  بــالــدوحــة  بــن خليفة  مــع جامعة حمد  بالتعاون  مؤسسة قطر 
 للسيرة النبوية فــي العصر 

ً
إنــجــازه خــال األعـــوام الــقــادمــة؛ خــدمــة

املجلس االستشاري  فــي  تــم اختيار معاليه عــضــًوا  الــحــاضــر، وقــد 
املشِرف على املشروع.



8
نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

فضيلة الدكتور إسماعيل 
جيباجي يشارك في اجتماعات 

اللجنة الفنية لمعهد 
المواصفات و المقاييس 

للدول اإلسالمية

د. إسماعيل ِجيباِجي

ة للمجمع تنعى صاحب السموِّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم )يرحمه اهلل( األمانة العامَّ

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله

مجمع الفقه االسالمي الدولي يدعم حملة #تذكر_
الزكاة للمفوضية السامية لالجئين والنازحين

 الـــدكـــتـــور إســـمـــاعـــيـــل ِجـــيـــبـــاِجـــي، 
ُ
ــــل فــضــيــلــة

َّ
ــث َمــ

رئـــيـــُس قــســم الـــبـــحـــوث واملــــوســــوعــــات بــاملــجــمــع 
 ملجمع الــفــقــه اإلســامــي الــدولــي 

َ
 الــعــامــة

َ
األمـــانـــة

املواصفات  ملعهد  ية 
ّ
الفن اللجنة  اجتماعات  في 

الواقعة  الفترة  للدول اإلسامية، في  واملقاييس 
ما بني 15 من شهر مارس 2021م إلى 1 من شهر 

أبريل 2021م.
ــاعـــات الـــلـــجـــنـــة عـــــدد مــن  ــمـ ــتـ وقـــــد شــــــارك فــــي اجـ
اإلسامية، وناقشت  الــدول  الخبراء من مختلف 
الــلــجــنــة الـــعـــديـــد مـــن املـــوضـــوعـــات، مـــن أهــمــهــا: 
ــتــــجــــددة، وقــضــايــا  ــة والـــطـــاقـــة املــ ــاقـ ة الـــطـ ــاء ــفــ كــ
إدارة  وأنــظــمــة  الــحــال،  التجميل  مستحضرات 
الطعام  وقــضــايــا  الــزراعــيــة،  واملنتجات  الــحــال، 
الحال، وقضايا األدوية الحال، ونقل البضائع 
الـــخـــِطـــرة، وســـاســـل اإلمــــــداد الـــحـــال، وصــنــاعــة 
الــجــلــود ومــــواد الــدبــاغــة، وصــنــاعــة املنسوجات 

وما يتصل بها.
املــواصــفــات واملقاييس  أن معهد  بــالــذكــر  جــديــٌر 
ــيـــة يــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــِبــنــيــة  لـــلـــدول اإلســـامـ
املقاييس؛  توحيد  خــال  مــن  لــلــَجــودة،  التحتّية 
لــتــســهــيــل الـــتـــجـــارة، ودعـــــم الــنــمــو االقـــتـــصـــادي 
ــــدول  ــــدام، وتـــوفـــيـــر بــيــئــة االبـــتـــكـــار فــــي الـ

َ
ــــســــت

ُ
امل

األعضاء بمنظمة التعاون اإلسامي.

ــادرة مـــشـــتـــركـــة بــــني األمــــانــــة  ــ ــبـ ــ فــــي مـ
العامة ملجمع الفقه اإلسامي الدولي 
واملــفــوضــيــة الــســامــيــة لــألمــم املتحدة 
لشؤون الاجئني والنازحني، تنطلق 
ــوم الـــجـــمـــعـــة 20 مــــن شــهــر  ــاء يــــ مــــســ
ـــ املــوافــق 2 مــن شهر  شعبان 1442هــ
اإللكترونية  الحملة  2021م،  أبــريــل 
بهدف  الــواســعــة  املشتركة  التوعوية 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى االحــتــيــاجــات 
ــئـــني  جـ

ّ
اإلنــــســــانــــيــــة الـــــضـــــروريـــــة لـــا

والنازحني في أنحاء العالم،
وتأتي هذه املشاركة في إطار تعزيز 
عاقات التعاون والشراكة بني مجمع 
واملفوضية  الــدولــي  اإلســامــي  الفقه 
ـــني  ــ ــئـ ــ ــــاجــ الـــــــســـــــامـــــــيـــــــة لــــــــــشــــــــــؤون الــ
ــم قــضــايــا  ــ ــــل دعـ ــازحــــني، مــــن أجـ ــنــ والــ

الاجئني والنازحني في كل مكان.

ــذه املـــشـــاركـــة لــلــتــأكــيــد  ــ ــأتـــي هـ كـــمـــا تـ
عــلــى ذلــــك الـــــدور الــعــلــمــي والــشــرعــي 
الفقهية  املرجعية  بصفته  للمجمع، 
الـــعـــاملـــيـــة األولـــــــى لــــلــــدول اإلســـامـــيـــة 
ــــدار  واملـــجـــتـــمـــعـــات املـــســـلـــمـــة، فــــي إصـ
فتاوى شرعية وقرارات َمجمعية؛ من 
زم 

ّ
أجــل الحث على تقديم الــدعــم الــا

ــَعــــون الــعــاجــل لــقــضــيــة الــاجــئــني  والــ
 
ً
 إنسانية

ً
َعّد قضية

ُ
والنازحني التي ت

بالدرجة األولى.
ــع الـــفـــقـــه  ــمـ  مـــجـ

ّ
ــيــــه، فـــــــــإن ــلــ وبــــــنــــــاًء عــ

اإلســــــامــــــي الــــــدولــــــي أصـــــــــدر فـــتـــوى 
 تــدعــو بــُمــوجــبــهــا املحسنني 

ً
شــرعــيــة

فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم إلـــى صــرف 
جــزٍء من زكــوات أموالهم وتبّرعاتهم 
ــرامــــج  ــة وبــ ــطـ ــل أنـــشـ ــويـ ــمـ مــــن أجــــــل تـ
جئني، الهادفة 

ّ
املفّوضية السامية لا

إلـــى إنــقــاذ املــايــني مــن الــبــشــر الــذيــن 
غاية  معيشية  ظـــروف  فــي  يعيشون 
ــْيــر 

َ
ُحـــــون تــحــت ن

َ
فـــي الـــقـــســـوة، وَيـــــرز

ِف العيش.
َ
ظ

َ
ة وش

َ
الفقر والفاق

ــذه الـــحـــمـــلـــة الـــتـــوعـــويـــة  ــهــ ودعـــــًمـــــا لــ
ـــور  ــتـ ــدكــ ــي األســـــــتـــــــاذ الــ ــالــ ــعــ ـــــــــه مــ وجَّ
قــطــب مصطفى ســانــو، األمـــني الــعــام 
ــمـــد ولـــيـــد   مـــحـ

َ
ــلـــمـــجـــمـــع، األســـــــتـــــــاذ لـ

اإلدريــســي، مــديــر اإلعـــام والــعــاقــات 
واالتصال  املعلومات  وتقنية  العامة 
 مــــراد الــتــلــيــلــي، 

َ
ــاذ ــتــ بــاملــجــمــع، واألســ

املــســتــشــار اإلعــــامــــي ملــعــالــي األمـــني 
ــة  ــانــ ــام لـــلـــمـــجـــمـــع، لــتــمــثــيــل األمــ ــ ــعـ ــ الـ
العامة ملجمع الفقه اإلسامي الدولي 
في الحملة، وتقديم كل الدعم الفكري 
ا لها من تحقيق 

ً
والشرعي لها؛ تمكين

األهداف املرجّوة منها.

ْيِه 
َ
ِإل ــا 

َّ
َوِإن ِه 

َّ
ِلل ــا 

َّ
ِإن وا 

ُ
ال

َ
ق  

ٌ
ِصيَبة مُّ ُهم 

ْ
َصاَبت

َ
أ ا 

َ
ِإذ  

َ
ِذين

َّ
*ال
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َ
َراِجُعون

 
ً

ا جَّ
َ
ؤ اًبا مُّ

َ
ِه ِكت

َّ
ِن الل

ْ
ِبــِإذ  

َّ
ُموَت ِإال

َ
ن ت

َ
ٍس أ

ْ
ف

َ
 ِلن

َ
*َوَما َكان

ــَواَب 
َ
َها َوَمــن ُيـــِرْد ث

ْ
ِتــِه ِمن

ْ
ــؤ

ُ
ــَيــا ن

ْ
ن ــَواَب الــدُّ ـ

َ
* َوَمــن ُيـــِرْد ث
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ْ
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ْ
ؤ
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 واألسى، وبإيماٍن صادٍق بقضاء 

ُ
ها الحزن

ُ
بقلوٍب ِملؤ

الله وقَدره، وباستساٍم تامٍّ إلرادة الله النافذة، وألَجله 
اإلساميِّ  الفقه  ة ملجمع  العامَّ األمانة  ت 

َّ
تلق املحتوم، 

ــاة املــغــفــور لــه صــاحــب الــســمــوِّ الشيخ  الـــدولـــيِّ نــبــأ وفـ
نائب رئيس وزراء دولة  آل مكتوم،  راشــد  بن  حمدان 
حاكم  نائب  املالية،  وزيــر  املتحدة،  العربية  اإلمـــارات 

إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ة للمجمع هذه املناسبة الحزينة  وتنتهز األمانة العامَّ
ومنسوبيه  وخــبــرائــه  أعــضــائــه  جميع  بــاســم  لتتقدم، 
األفاضل، بتعازيهم الخالصة لدولة اإلمارات العربية 
أن  الجليل  املــولــى   وشــعــًبــا- سائلني 

ً
املتحدة -حــكــومــة

ــلــه في  يــرحــم الــفــقــيــد، ويــغــفــر لـــه، ويــعــفــو عــنــه، ويــتــقــبَّ
والشهداء  يقني  والصدِّ ني  النبيِّ مــع  ــَره 

ُ
ويــحــش ني،  ـيِّ

ِّ
ِعل

ا.
ً
والصالحني وَحُسن أولئك رفيق

ع إلـــى الــلــطــيــف الــحــلــيــم أن ُيــلــِهــَم صــاحــب  ـــرَّ
َّ

كــمــا نـــض
آل نهيان، رئيس دولة  السموِّ الشيخ خليفة بن زايــد 
اإلمـــــــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات 
ة املتحدة، حاكم إمارة  حة بدولة اإلمارات العربيَّ

َّ
املسل

أبو ظبي، وصاحب السموِّ الشيخ محمد بن راشد آل 
ة املتحدة،  مكتوم، نائب رئيس دولــة اإلمــارات العربيَّ
رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حاكم إمارة دبي، 
وان، والرضوان 

ْ
يه، الصبَر والسل وي املرحوم، ومحبِّ

َ
وذ

بما قضى الرحمن.
ــاُء وخــــبــــراُء مــجــمــع الــفــقــه اإلســـامـــيِّ   أعــــضــ

ُّ
وســـيـــظـــل

الــلــه- على  ه -رحــمــه  ني وشــاكــريــن لسموِّ
ِّ
الــدولــّي ُممتن

للمجمع  والعشرين  الرابعة  لــلــدورة  الكريمة  رعايته 
ة  التي انعقدت في مدينة دبي بدولة اإلمــارات العربيَّ
اللُه أن يجعل ثــواب ذلك  املتحدة عام 2019م. فعسى 
 
َ
 وال بنون

ٌ
في ميزان حسناته في يوٍم ال ينفُع فيه مال

إال َمن أتى اللَه بقلٍب سليم.
عنهم/ معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

األمني العام ملجمع الفقه اإلسامي الدولي بجدة



بدعوة كريمة من معهد االقتصاد اإلسامي التابع لجامعة امللك 
عبدالعزيز بجدة، ومــن خــال منبر “حــوار األربــعــاء” الــذي ُيعقد 
ا منذ أكثر من ثاثني عاًما، ألقى معالي البروفيسور قطب  أسبوعّيً
مصطفى سانو، األمني العام ملجمع الفقه اإلسامي الدولي، صباح 
أبريل 2021م،  يوم األربعاء 25 من شعبان1442ه  املوافق ٧ من 
 قــيــمــة بـــعـــنـــوان: “الــوصــايــا 

ً
عــبــر الــفــضــاء االفـــتـــراضـــي مـــحـــاضـــرة

نموذًجا للتمويل االجتماعي في اإلسام”، وقد تطرق معاليه في 
محاضرته إلى بيان األبعاد االقتصادية واالجتماعية من تشريع 
الــوصــايــا فــي اإلســــام، مــن أهــمــهــا تــنــويــع مــصــادر الــِبــّر والــخــيــر، 
ارات، والحفاظ على 

ّ
 إلى الزَكوات واألوقاف والنذور والكف

ً
إضافة

مقصد رَواج املــال، ومقصد الــتــداول من خــال تمكني غير الورثة 
ث 

ُ
ــوِصــي فــي حــدود الثل

ُ
مــن الحصول على مــصــدٍر تمويليٍّ مــن امل

مــن املـــال، وأوضـــح معاليه أنــه قــد حــان األَوان أن ُيــوِلــي الباحثون 
والدارسون االهتمام بموضوع الوصايا في اإلسام، وذلك بـبيان 
كيفية االستفادة منها في التمويل االجتماعي اإلسامي، كما أكد 
معاليه أن إجراء العديد من الدراسات واألبحاث حول الوصايا من 
شأنه الوصول إلى صياغِة تشريعات وقوانني وأنظمة تجعل منها 
 عن األوقــاف والزَكوات؛ كما 

ً
 أهمية

ّ
ِقل

َ
 تمويلية اجتماعية ال ت

ً
أداة

أن الحاجة تدعو إلى عقد وتنظيم مؤتمرات ونــدوات متخصصة 
حول الوصايا لدراسة كافة القضايا واملسائل املتعلقة بها.

قني من الباحثني والباحثات 
ِّ
ين واملحق ر معاليه دعوته للجادِّ وكرَّ

ني باالقتصاد اإلسامي إلى االبتعاد عن محاصرة االقتصاد  املهتمِّ
بوجود  اعتباًرا  اإلسامية  واملصرفية  املالية  مجال  في  اإلسامي 
عّد 

ُ
وت واملصرفية،  املالية  عن  أهمية  تقل  ال  وموضوعات  مجاالت 

التي ينبغي  الوصايا من أهم تلك املجاالت واملسائل االقتصادية 
االهتمام بها.

ر 
َ

عرف بكونها تمليًكا لآلخ
ُ
وبنيَّ معاليه بأنه إذا كانت الوصية ت

 من أهّم مشروعية هذا 
ّ
ا ملا بعد املوت بطريق التبّرع، فإن

ً
مااًل مضاف

العمل الخيري تمكني املــرء من تخصيص جزء من ثروته إلخوته 
وأخواته وألعمامه وعّماته وألخواله وخاالته الذين ُيحَجبون عن 

ى.
َّ
كوٍر للمتوف

ُ
امليراث عند وجود أبناٍء ذ

ا أن تمويل 
ً

وتأكيًدا ألهمية موضوع الوصايا، بنيَّ معاليه أيض
الكنائس والجامعات الخاصة واملؤسسات االجتماعية في العالم 
املؤسسات  الــوصــايــا، حيث تمتلك هــذه  أمـــوال  مــن  الغربي يأتي 
منها  يجعل  مما  الوصايا،  من  تأتيها  التي  الـــدوالرات  مليارات 
مؤسسات مستقلة في فكرها ومواقفها؛ وتمثل “جامعة هارفارد” 
أكبر مثال لذلك، حيث إنها تمتلك أموااًل ال تقل عن ثاثني ِملياَر 

مها من الوصايا.
َ
ت على ُمعظ

َ
دوالٍر أمريكيٍّ تحصل

وعلى العموم، إذا كانت األوقاف أصبحت اليوم تساهم بفعالية 
أن  ينبغي  فإنه  االجتماعية،  العدالة  الفقر وتحقيق  في مكافحة 

تنضم الوصايا إلى تلك املؤسسات املستقرة.
املحاضرة  بهذه  أردت  إنني  بقوله:   محاضرته  معاليه  واختتم 
أن أدعــو إلــى فتح بــاب جديد للبحث العلمي في مجال االقتصاد 
اإلسامي، وأحلم أن يأتي ذلك اليوم في العاجل القريب نسعد فيه 
األوقــاف،  مع مؤسسة  َجنب  إلــى  َجنًبا  الوصايا،  بوجود مؤسسة 
ارات 

ّ
م أن يعرف واقعنا قيام مؤسسة الكف

ُ
ومؤسسة الزكاة، بل أحل

والنذور، فهذه املؤسسات بمجموعها تمثل نماذج حّية للتمويل 
االجتماعي في اإلسام.

أجــاب معاليه على أسئلة الحضور، وشكر  وفــي نهاية املحاضرة 
املعهَد على إتاحته الفرصة له إللقاء هذه املحاضرة عبر هذا املنبر 

املتميز، حوار األربعاء.

نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

9أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

فضيلة الدكتور عبد القاهر قمر يمثل 
المجمع في ندوة منظمة الصحة العالمية 

حول الممارسات الرمضانية اآلمنة في ظل 
تفشي جائحة كوفيد 19

د. عبدالقاهر أحمد قمر

األمانة العامة للمجمع تنعى رئيس حكومة ُكوت ِديْفوار )رحمه اهلل(

صاحب املعالي حامد باكايوكو - رحمه الله

معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو يلقي محاضرة بعنوان: 
)الوصايا نموذًجا للتمويل االجتماعي اإلسالمي( في معهد االقتصاد اإلسالمي

معالي األمين العام للمجمع يستقبل وفًدا من 
المركز الدولي لألبحاث والدراسات )ِمداد(

ِه 
َّ
ِلل ا 

َّ
ِإن وا 

ُ
ال

َ
ق  

ٌ
ِصيَبة ُهم مُّ

ْ
َصاَبت

َ
أ ا 

َ
ِإذ  

َ
ِذين

َّ
)ال

( البقرة: 156
َ
ْيِه َراِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
َوِإن

ــِه 
َّ
ِن الــل

ْ
 ِبــــِإذ

َّ
ــُمــوَت ِإال

َ
ن ت

َ
ــٍس أ

ْ
ــف

َ
 ِلــن

َ
*َوَمـــا َكـــان

ـــَيـــا 
ْ
ن ـــــــَواَب الـــدُّ

َ
*َوَمــــن ُيــــــِرْد ث

ً
ــــا جَّ

َ
ــــؤ ـــاًبـــا مُّ

َ
ِكـــت

ِتــِه 
ْ
ــؤ

ُ
ـــَواَب الِْخــــَرِة ن

َ
ــِرْد ث َها َوَمـــن ُيـ

ْ
ِتــِه ِمن

ْ
ــؤ

ُ
ن

* آل عمران: 145
َ
اِكِرين

َّ
ْجِزي الش

َ
َها*َوَسن

ْ
ِمن

 بقضاء الله، وقَدره، 
ُ
ها اإليمان

ُ
بقلوٍب ِملؤ

ِقــواُمــهــا االســتــســاُم الــتــامُّ إلرادة  وبنفوس 
ت األمانة 

َّ
الله النافذة وألَجله املحتوم، تلق

نبأ  الدولي  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العامة 
انــتــقــال املــغــفــور لــه صــاحــب املــعــالــي حامد 

ورئــيــس حكومة  األول،  الــوزيــر  باكايوكو، 
وار )ساحل العاج( إلى 

ْ
جمهورية ُكوت ِديف

رحمة الله ورضوانه، في العاشر من شهر 
مارس الحالي.

ــة لــلــمــجــمــع هـــذه  ــامـ ــعـ وتــنــتــهــز األمــــانــــة الـ
املــنــاســبــة الــحــزيــنــة لــتــتــقــدم بــاســم أعــضــاء 
وخبراء املجمع األكــارم، بتعازيها الحاّرة، 
الــعــمــيــق لجمهورية  ُحــزنــهــا  ــر عـــن  ولــتــعــبِّ
 وشـــعـــًبـــا- ســائــلــني 

ً
كــــوت ديـــفـــوار -حـــكـــومـــة

املـــولـــى الــجــلــيــل أن يـــرحـــم الــفــقــيــد ويــغــفــر 
لـــه ويــعــفــو عـــنـــه، ويــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه، 

ويتقَبله في النبيني والصديقني والشهداء 
ا.

ً
والصالحني وَحُسن أولئك رفيق

ع إلـــى املــولــى الــعــظــيــم أن ُيلهم  ـــرَّ
َّ

كــمــا نـــض
فــخــامــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، وحــكــومــتــه، 
ِويـــــــه، وجــمــيــع محبيه، 

َ
وأســـــرة الــفــقــيــد وذ

الــصــبــر والــســلــوان، والـــرضـــوان بــمــا قضى 
الرحمن.

عـــنـــهـــم/ مـــعـــالـــي االســــتــــاذ الـــدكـــتـــور قــطــب 
مصطفى سانو

ــام لــلــمــجــمــع الـــفـــقـــه اإلســـامـــي  ــعــ األمــــــني الــ
الدولي بجدة

إدارة  أحمد قمر مدير  القاهر محمد  الدكتور عبد  ل فضيلة 
َّ
مث

البحوث والدراسات والفتاوى واملوسوعات والطباعة باملجمع 
مجمع الفقه اإلسامي الدولي وعضو اللجنة التنفيذية للفريق 
التي نظمتها منظمة الصحة  الندوة  االستشاري اإلسامي في 
الــدولــي  اليونيسيف واالتـــحـــاد  مــع منظمة  بــالــتــعــاون  الــعــاملــيــة 
لــلــهــال والــصــلــيــب األحــمــر عــن “املــمــارســات الــرمــضــانــيــة المــنــة 

وإمكانية الحصول على لقاح كوفيد 19”
م الدكتور عبد القاهر قمر عرضا مفصا عن املوضوع،  وقد قدَّ
التى  باللقاح  املتعلقة  الشرعية  االســتــفــســارات  على  أجـــاب  كما 

طرحها عدد من املشاركني في الندوة.
ــنـــدوة خــمــســون مــشــاركــا مــمــثــلــني للمنظمات  وقـــد شــــارك فـــي الـ

ووزارات الصحة بمنطقة الشرق األوسط.
والجدير بالذكر لقد سبق للدكتور عبد القاهر قمر تمثيل املجمع 
لدى منظمة الصحة العاملية بتقديم التوجيهات الشرعية  حول 
اإلرشــادات والتوجيهات واالحترازات حول كوفيد 19 في شهر 

رمضان وعيدي الفطر واألضحى بالعام املاضي.

استقبل معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو األمني العام ملجمع 
للمجمع، ظهر  العامة  األمــانــة  بمقر  بمكتبه  الــدولــي  اإلســامــي  الفقه 
يوم الثاثاء 10 من شهر شعبان 1442ه  املوافق 2٣ من شهر مارس 
 
ًّ
ّم كا

َ
2021م، وفــًدا من املركز الدولي لألبحاث والدراسات )ِمــداد( ض

مي، رئيس مجلس إدارة املركز، 
َ
مز

َ
من: سعادة الدكتور يحيى محمد ز

وسعادة الدكتور خالد عبد الله السريحي، األمني العام للمركز.
ف فيها  عــرَّ السريحي،  الدكتور خالد  ألقاها  اللقاء بكلمة  افتتح  وقــد 
نــشــئ عــام 142٧ه  

ُ
أ ِربــحــي،  ا غير  ا بحثّيً

ً
ِمـــداد، بوصفه مــركــز بمركز 

على يد معالي الشيخ صالح الحَصنيِّ -رحمه الله تعالى- مع بعض 
ا ُيعنى بإثراء  ا فكرّيً

ً
الشخصيات الباِرزين في ذلك الوقت؛ ليكون مركز

العمل الخيري بالبحوث واملعلومات التي تدعم بناء القرار الخيري 
الجهات  مــع  الدائمة  الشراكة  إطــار  فــي  ســـٍس علمية واحترافية 

ُ
أ على 

الخيرية واملاِنحة، سواء أكانت حكومات أم مؤسسات أم أفراد.
 املــركــز يعمل 

ّ
مـــي أن

َ
مـــز

َ
ومـــن جهته أوضـــح ســعــادة الــدكــتــور يحيى ز

الــدراســات عن املعايير الشرعية للعمل  ا على إعــداد سلسلة من  حالّيً
ًرا في هذا الصدد عن رغبة املركز في تنظيم مؤتمرات  الخيري، معبِّ
وعقد ندوات مشتركة مع مجمع الفقه اإلسامي الدولي بشكل منتظم؛ 
الخيري؛  العمل  في  واملستجدات  والنوازل  املعاصرة  القضايا  لبحث 

من أجل تقديم الحلول الشرعية املناسبة لها.
بالوفد،  البروفيسور قطب مصطفى سانو  رّحــب معالي  ومن جانبه 
 يــغــفــر ملــعــالــي الــشــيــخ صــالــح 

ّ
وشــكــرهــم عــلــى الــــزيــــارة، داعـــًيـــا الـــلـــَه أن

ُسس 
ُ
سوا هذا املركز، وأْرَسوا دعائمه على أ الحَصنيِّ وِرفاقه الذين أسَّ

ر أهمية البحث العلمي الناضج في  متينة، مستشعرين في وقت مبكِّ
مــجــال دعــم العمل الــخــيــري وتــســديــده وتــوجــيــهــه، كما رّحـــب معاليه 
مع  بالشراكة  والــنــدوات  املؤتمرات  تنظيم  في  ل 

ّ
املتمث الوفد  باقتراح 

 املجمع في 
َ
الخيري، مــؤكــًدا رغــبــة النهوض بالعمل  املجمع مــن أجــل 

التعاون مع كافة املراكز واملؤسسات البحثية والعلمية والفكرية التي 
تخدم اإلسام واإلنسانية في كل مكان.

بني مجمع  ا  حالّيً القائم  بالتعاون  املناسبة  هــذه  في  معاليه  وأشــاد 
لية اإلقليمية للمفوضية السامية لألمم 

ّ
مث

ُ
الفقه اإلسامي الدولي وامل

كما  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  لــدى  الاجئني  لشؤون  املتحدة 
الــنــدوات املتخصصة لنشر  ذكــر معاليه فــي هــذه األثــنــاء أهمية عقد 
الوعي الفقهي والشرعي بأهمية العمل الخيري وضرورته في العصر 

الراهن.
ا بـــاالقـــتـــراح الــــذي تـــقـــّدم به  ومـــن جــهــتــه رّحــــب مــعــالــيــه تــرحــيــًبــا حـــــاّرً
الدكتور خالد السريحي بشأن إنشاء منّصٍة إلكترونية ُملحقة باملوقع 
التواصل  الدولي، يتم من خالها  الفقه اإلسامي  اإللكتروني ملجمع 
ــز الــخــيــريــة ملــعــرفــة مشاكلهم،  ــراكـ مـــع الــقــائــمــني عــلــى الــجــمــعــيــات واملـ
وإيــجــاد الــحــلــول الــشــرعــيــة والــفــقــهــيــة املــنــاســبــة لــهــا فــي ضـــوء أحــكــام 
الشريعة اإلسامية الغراء. واختتم معاليه االجتماع بدعوِة مركز ِمداد 
لتقديم مقترح اتفاقية تعاون مشترك بني املجمع و املركز؛ لدراستها، 

ّم التوقيع عليها، والبدء بالعمل بموجبها.
َ
وِمن ث
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أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

األمانة العامة للمجمع تنعى معالي األستاذ الدكتور محمد عمر ُزبير) رحمه اهلل(

د. محمد عمر زبير - يرحمه الله

سعادة المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية بالمنظمة 
يزور مقر األمانة العامة للمجمع بجدة

فضيلة رئيس قسم البحوث والموسوعات يمثل المجمع في مناظرة اللجنة 
المستقلة لحقوق اإلنسان حول رعاية وحماية حقوق ذوى االحتياجات الخاصة

د. إسماعيل ِجيباِجي

ْيِه 
َ
ا ِإل

َّ
ِه َوِإن

َّ
ا ِلل

َّ
وا ِإن

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
ِصيَبة ُهم مُّ

ْ
َصاَبت

َ
ا أ

َ
 ِإذ

َ
ِذين

َّ
)ال

( البقرة: 156
َ
َراِجُعون

ْيِه 
َ
َعل َه 

َّ
الل َعاَهُدوا  َما  وا 

ُ
 َصَدق

ٌ
ِرَجــال  

َ
ِمِنني

ْ
ؤ

ُْ
امل  

َ
)ِمن

ِظُر * َوَما 
َ
ن َينت ُهم مَّ

ْ
ْحَبُه َوِمن

َ
ٰى ن

َ
ض

َ
ن ق ُهم مَّ

ْ
ِمن

َ
* ف

( األحزاب: 2٣
ً

ْبِديا
َ
وا ت

ُ
ل َبدَّ

ــُد أعــــام العصر   بــالــرفــيــق األعــلــى أحــ
َ

ـــِحـــق
َ
هــكــذا ل

الباِرزين، الذين تركوا بصمات واضحة في حياة 
تقى به.

ْ
ه، أو تعامل معه، أو ال

َ
كل َمن َعرف

هكذا غــاب عــن ُدنــيــانــا الفانية أحــُد أبــرز رجــاالت 
الــدعــوة إلـــى الــلــه فــي الــعــصــر الــحــديــث بالحكمة، 

واملوعظة الحسنة، واملجاَدلة بالُحسنى.
هكذا انتقل إلى رحمة الله -بــإذن الله تعالى- َمن 
كــان التواضع واإليــثــار والــِبــرُّ واإلحــســان خصااًل 

 له.
ً
ة يَّ

ِّ
ِجِبل

االقتصادي  الخبيُر  ذلــك   
َ

الــزائــل نا 
ََ
عامل ع  ودَّ هكذا 

ــَره، وخـــبـــَرتـــه، وتــجــرَبــتــه مـــن أجــل  ــكـ ــر ِفـ
َّ

الــــذي ســخ
رة من  النهوض باالقتصاد اإلسامي في فترة مبكِّ

ظهور هذا الفرع من الفكر االقتصادي املعاصر.
الِبّر  ورُجـــل  العظيم،  ــي  واملــربِّ الكبير،  الداعية  إنــه 

واإلحسان، أستاذ األجيال، معالي الوالد الدكتور 
بير ، رحمه الله، وغفر له، وعفا عنه، 

ُ
محمد عمر ز

وأسكنه في فسيح جنانه.
ها لخدمة العلم 

َّ
ه كل

َ
ر هذا العابد حيات

َ
نعم، لقد نذ

ل الــغــالــي والــنــفــيــس فــي الـــدعـــوة إلــى 
َ
وأهـــلـــه، وبــــذ

ا وعانية، وتفانى في الدفاع عن قضايا  ِســّرً الله 
اإلســـــام واملــســلــمــني فـــي كـــل مـــكـــان، وراعـــــى أبــنــاَء 
املسلمني الــذيــن تـــوافـــدوا عــلــى بـــاد الــحــرمــني في 
ْهل 

َّ
نَصِرم من أجل الن

ُ
منتصف سبعينات القرن امل

من َمعني العلم الصافي..
العظيم،  الشكر  من  بمداد  التاريخ  ل  سُيسجِّ نعم.. 
والــتــقــديــر الــفــائــق، والـــعـــرفـــان الــكــبــيــر واالمــتــنــان 
الدائم ما كان ملعاليه من فضل كبير، وَدور بارز، 
في قبول عدد كبير من الطلبة الوافدين من جميع 
أنحاء العالم في مختلف كليات جامعة امللك عبد 

يه إدارة الجامعة.
ِّ
ان تول العزيز إبَّ

ــا لفكره 
ً
 االقــتــصــاد اإلســـامـــيُّ َمــِديــن

ُّ
نــعــم.. ســيــظــل

ولكفاحه من أجل التعريف به في املحافل الدولية، 
والنهوض به على كافة املستويات.

خبيًرا-  -بصفته  املتميزة  ه 
ُ
إسهامات  

ُّ
ستظل نعم.. 

 احتفاء وإشــادة 
َّ

املختلفة َمحل املجمع  في دورات 
وتقدير.

نــداَء  ى  بَّ
َ
ل الله أستاذنا، أستاذ األجــيــال، فقد  رحــم 

 بــني يــَديــه فــي الركعة الثانية من 
ٌ

ــه وهــو واقـــف ربِّ
صــــاة الــظــهــر، فـــي يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي 5 من 

شعبان 1442 هـ املوافق 18 من مارس 2021م.
ـــني، ويـــحـــشـــَره مع  ـــيِّ

ِّ
ــلــه فـــي عـــل عــســى الـــلـــَه أن يــتــقــبَّ

يقني والشهداء والصالحني وَحُسن  ني والصدِّ النبيِّ
ا.

ً
أولئك رفيق

ــراء مــجــمــع الــفــقــه  ــبــ وخــــتــــاًمــــا، بـــاســـم أعــــضــــاء وخــ
 األمانة 

َّ
الــدولــيِّ وجميع منسوبيه، فــإن اإلســامــيِّ 

الــعــامــة للمجمع تــتــقــدم بــتــعــازيــهــا الــصــادقــة إلــى 
ــيــه،  ِويـــــــه، وتـــامـــيـــذه، ومــحــبِّ

َ
ــرة املــغــفــور لـــه، وذ أســ

الصبَر  وإيــاهــم  ُيلهمنا  أن  الكريم  املــولــى  سائلني 
وان.

ْ
والسل

ابنكم/ قطب مصطفى سانو
األمني العام للمجمع

ــر الــعــام  ــديـ ــادة الـــدكـــتـــور فــيــصــل الــشــرعــبــي املـ ــعـ ــام سـ قــ
اإلسامي  التعاون  بمنظمة  واملالية  اإلداريـــة  للشؤون 
بــزيــارة تــعــارف وتــواصــل لــألمــانــة الــعــامــة ملجمع الفقه 
الدولي بجدة، حيث اجتمع خالها بمعالي  اإلسامي 
األســـتـــاذ الــدكــتــور قــطــب مــصــطــفــى ســانــو األمــــني الــعــام 
ــاذ عــــدنــــان اشـــمـــاعـــو الــفــهــري  ــتــ املـــجـــمـــع بـــحـــضـــور األســ
مدير الشؤون اإلداريــة واملالية باملجمع، واألستاذ معز 
واملشاريع  واالستثمار  التمويل  شــؤون  مدير  الرياحي 
بــاملــجــمــع، واألســـتـــاذة ســــارة بــنــت أمــجــد حــســني مــديــرة 
شـــؤون األســــرة واملــــرأة بــاملــجــمــع. وقـــد تــبــاحــث سعادته 
مع معاليه أوجه تعزيز التعاون والتواصل بني األمانة 
اإلداريــــــة  لـــلـــشـــؤون  الـــعـــامـــة  لــلــمــجــمــع واإلدارة  الـــعـــامـــة 
ــر ملــعــالــيــه عــن شــكــره وتــقــديــره  واملــالــيــة بــاملــنــظــمــة، وعــبَّ
التام  استعداده  ملعاليه عن  أكد  كما  االستقبال،  لحسن 

لتقديم الدعم الازم للشؤون اإلدارية واملالية باملجمع.

ومن جهته شكر معالي األمني العام للمجمع سعادته 

ن عاليا هــذه الخطوة املباركة  الــزيــارة، وثمَّ على هــذه 

من سعادته والتي تدل على رغبته األكيدة في تعزيز 

التعاون بني األجهزة الفرعية للمنظمة واإلدارة العامة 

ــة واملـــالـــيـــة بــاملــنــظــمــة، وأكــــد معاليه  ــ ــ لــلــشــؤون اإلداريـ

املــجــمــع  اســـتـــعـــداد جــمــيــع إدارات وأقــــســــام  لــســعــادتــه 

للتعاون مع اإلدارة العامة باملنظمة.

التابعة  اإلداريـــة  املكاتب  العام  املدير  تفقد سعادة  ثم 

الكبير  الــزيــارة عن ســروره  ر في نهاية  للمجمع، وعبَّ

التنظيمية  والتطورات  امللموسة  النوعية  بالتغيرات 

منذ  للمجمع  العامة  األمــانــة  تشهدها  الــتــي  املتميزة 

تولي معاليه مهامه أمينا عاما للمجمع.

شارك فضيلة الدكتور إسماعيل ِجيباِجي، رئيس 
 ملجمع 

ً
ا

ِّ
قسم البحوث واملوسوعات باملجمع ممث

الــفــقــه اإلســــامــــي الــــدولــــي فـــي املـــنـــاظـــرة الــعــلــمــيــة 
لحقوق  املستقلة  الــدائــمــة  اللجنة  متها 

ّ
نظ الــتــي 

يوم  اإلســامــي،  التعاون  ملنظمة  التابعة  اإلنــســان 
املـــوافـــق ٣0 مــارس  الــثــاثــاء 1٧ شــعــبــان 1442ه  
ِوي 

َ
ذ بــعــنــوان: “رعـــايـــة وحــمــايــة حــقــوق  2021م، 

االحتياجات الخاصة”، وقد قّدم فضيلة الدكتور 
الدولي-  اإلسامي  الفقه  ملجمع  -ممثا  جيباجي 
 قّيمة، بنيَّ فيها بالتفصيل حقوق ذوي 

ً
محاضرة

االحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــي اإلســـــام، كــمــا أوضــح 
ت 

َ
ِمن

َ
بشكل جِليٍّ أن الشريعة اإلسامية الغّراء ض

ــت 
َ
حـــقـــوق ذوي االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، وحــِفــظ

 كـــريـــمـــة ُدون فــصــِلــهــم عــــن املــجــتــمــع، 
ً
لـــهـــم حــــيــــاة

كــمــا تــطــّرق فــي مــحــاضــرتــه إلـــى أهــمــيــة املحافظة 
عــلــى الـــضـــرورّيـــات الــخــمــســة، املــتــمــثــلــة فـــي: حفظ 

ـــســـل، وحــفــظ 
َّ
ـــس، وحـــفـــظ الـــن

ْ
يــــن، وحـــفـــظ الـــنـــف الــــدِّ

العقل، وحفظ املــال، وبــنيَّ أن املجتمعات مسؤولة 

ــــات لــــذوي  ــــروريـ ــــضـ عــــن تـــوفـــيـــر وحـــمـــايـــة تـــلـــك الـ

االحتياجات الخاصة، وتمكني هذه الشريحة من 

العيش بالكرامة والسعادة في املجتمعات.

وفـــــي نـــهـــايـــة املـــنـــاظـــرة أجــــــاب فــضــيــلــة الـــدكـــتـــور 

جيباجي على استفسارات املشاركني في املناظرة 

حول املسائل الفقهية املتعلقة بذوي االحتياجات 

الخاصة.

ـــه شـــارك فــي املــنــاظــرة ممثلون 
َّ
وجــديــٌر بــالــذكــر أن

مــن األمـــانـــة الــعــامــة بمنظمة الــتــعــاون اإلســامــي 

ومـــن مــركــز الــبــحــوث اإلحــصــائــيــة واالقــتــصــاديــة 

واالجتماعية والتدريب للدول األعضاء باملنظمة، 

كما شارك فيها مراقبو الدول واملؤسسات الدولية 

املهتمة بحقوق اإلنسان.



نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

11أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

انعقاد االجتماع األسبوعي الثالث والعشرين لمديري اإلدارات بالمجمع

انعقاد االجتماع األسبوعي الرابع والعشرين لمديري اإلدارات بالمجمع 

انعقاد االجتماع الدوري العاشر 
لرؤساء األقسام بالمجمع 

انعقاد االجتماع األسبوعي الخامس 
والعشرين لمديري اإلدارات

عــقــد مــعــالــي األمــــني الــعــام ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـامـــي الـــدولـــي، األســتــاذ 
الدكتور قطب مصطفى سانو، االجتماع األسبوعي الثالث والعشرين 
ملــديــري إدارات املجمع، صــبــاح يــوم االثــنــني 02 مــن شعبان 1442هــــ 
افــتــتــح مــعــالــيــه االجــتــمــاع  املــــوافــــق 15 مـــن مـــــارس 2021م ، حــيــث 
بالترحيب بالحضور، ثم تحدث معاليه عن مواعيد الــدوام الرسمي 
املتفرعة،  املنظمة واألجــهــزة  فــي  املــقــررة  الــســاعــات  للموظفني، وعـــدد 
والتي تقتضي أن يكون الدوام سبع ساعات، وحرًصا من معاليه على 
تزام بالدوام املقرر في األمانة العامة للمنظمة وأجهزتها املتفرعة 

ْ
االل

الــذي يبدأ  الــعــادي  الرسمي  الـــدوام  ــه معاليه اعتماد  املقر، وجَّ بدولة 
والنصف  الثالثة  الساعة  إلــى  صباًحا  والنصف  الثامنة  الساعة  من 
يه، وُهما 

َّ
ـــِرن بِشق

َ
امل بــالــدوام  عــصــًرا، كما وّجــه معاليه اعتماد العمل 

الــــدوام الـــذي يــبــدأ مــن الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاًحــا إلـــى الــســاعــة الثالثة 

ــر الــذي يبدأ من الساعة التاسعة صباًحا 
َ

ــِرن الخ
َ
عصًرا والــدوام امل

إلى الساعة الرابعة عصًرا.
ــــرورة الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذ ما  ــد مــعــالــيــه لــكــل اإلدارات عــلــى ضـ كــمــا أّكــ

ها من أنشطة وبرامج منصوص عليها في الخطة السنوية. يخصُّ
وقد صدر عن االجتماع عدد من القرارات، من أهمها:

سخ فاخرة من اإلصدار الرابع لكتاب القرارات، 
ُ
- العمل على إعداد ن

والخطة اإلستراتيجية الخمسية إلهدائها لكبار الشخصيات.
ا على 

ً
بنى؛ حفاظ

َ
مّرات الداخلية بامل

َ
- تركيب كاميرات مراقبة على امل

أمن املجمع، وسامة موظفيه.
صورتها  فــي  اإلستراتيجية  الخطة  مــن  حة 

َّ
املنق النسخة  ترجمة   -

ني اإلنجليزية والفرنسية، في موعد أقصاه 22 
َ
اللغت إلى  النهائية 

مارس2021م.

الــدولــي األستاذ  الــعــام ملجمع الفقه اإلســامــي  عقد معالي األمــني 
ــرابـــع  ــانـــو االجـــتـــمـــاع األســـبـــوعـــي الـ الـــدكـــتـــور قـــطـــب مــصــطــفــى سـ
والعشرين ملديري إدارات املجمع صباح يوم االثنني 9 من شعبان 
افــتــتــح معاليه  ، حــيــث  مــــارس 2021م  مـــن  املـــوافـــق 2٣  ـــ  ــ 1442هــ
أهمية  عــن  تــحــّدث معاليه  ثــم  بــالــحــضــور،  بالترحيب  االجــتــمــاع 
االجتماعات األسبوعية ومتابعة آخر املستجدات املتعلقة بتنفيذ 
بــرامــج وأنــشــطــة املــجــمــع، وفــي إطـــار سعي معاليه إلــى املحافظة 
ل عــن مــا تّم  الــعــشــرة، فقد تــحــدث معاليه بشكل مفصَّ الــِقــَيــم  على 
بخصوص ترقيات املوظفني باملنظمة، حيث أّكد حرصه الشديد 

لم أو إجحاف أو ُمحاباة.
ُ
ه دون ظ

َّ
 موظٍف حق

ُّ
 ينال كل

ْ
بأن

وقد صدر عن االجتماع عدد من القرارات، من أهمها:
- التأكيد على اإلدارات بالبدء في استخراج األنشطة والبرامج التي 
وترتيبها  ــرزهــا 

َ
ف يتم  أن  على  اإلستراتيجية،  الخطة  من  تخّصها 

حسب األشهر.
للمجمع في  الخامسة والعشرين  الــدورة  اقتراح موعد النعقاد   -
صة  أكــتــوبــر الــقــادم عبر االتــصــال عــن ُبــعــد، على أن تــكــون مخصَّ
ــــام مـــن مــخــتــلــف الــجــوانــب  ملــنــاقــشــة األوبـــئـــة والـــجـــوائـــح فـــي اإلسـ

)االقتصادية، الفقهية، الطبية، النفسية، الجنائية، الدولية…(.
- تحديد مــحــاور مــوضــوعــات الـــدورة واالنــتــهــاء منها قبل بداية 
شهر رمــضــان، على أن تــقــوم إدارة الــنــدوات واملــؤتــمــرات بــإرســال 
ُمــدة  بني فــي بــدايــة شهر رمــضــان، مــع تحديد 

َ
الــدعــوات للمستكت

االستكتاب، وشروطه.
اإللكترونية  الرئيسية  الــبــوابــة  تركيب  مــن  االنــتــهــاء  على  العمل   -

للمجمع قبل بداية شهر رمضان املبارك.

اإلسامي  الفقه  العام ملجمع  األمــني  معالي  عقد 
الــدكــتــور قطب مصطفى سانو  الــدولــي األســتــاذ 
االجــتــمــاع األســبــوعــي الــرابــع والــعــشــريــن ملديري 
إدارات املجمع صباح يوم االثنني 9 من شعبان 
1442هـــــ املــوافــق 2٣ مــن مـــارس 2021م ، حيث 
بالحضور،  بالترحيب  االجتماع  معاليه  افتتح 
ــتـــمـــاعـــات  ــيـــة االجـ ثــــم تــــحــــّدث مـــعـــالـــيـــه عــــن أهـــمـ
األســبــوعــيــة ومــتــابــعــة آخـــر املــســتــجــدات املتعلقة 
ــار  ــمـــع، وفـــــي إطــ ــة املـــجـ ــرامــــج وأنـــشـــطـ بــتــنــفــيــذ بــ
العشرة،  الِقَيم  على  املحافظة  إلــى  معاليه  سعي 
ــل عـــن مـــا تــّم  فــقــد تـــحـــدث مــعــالــيــه بــشــكــل مــفــصَّ
بخصوص ترقيات املوظفني باملنظمة، حيث أّكد 
ــه دون 

َّ
 مــوظــٍف حــق

ُّ
 يــنــال كــل

ْ
حــرصــه الشديد بـــأن

لم أو إجحاف أو ُمحاباة.
ُ
ظ

وقــد صــدر عــن االجــتــمــاع عــدد مــن الـــقـــرارات، من 
أهمها:

فـــي اســتــخــراج  بــالــبــدء  الــتــأكــيــد عــلــى اإلدارات   -

األنــشــطــة والـــبـــرامـــج الــتــي تــخــّصــهــا مـــن الــخــطــة 
ـــرزهـــا وترتيبها 

َ
ف يــتــم  أن  عــلــى  اإلســتــراتــيــجــيــة، 

حسب األشهر.
ــاد الــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة  ــقــ ــعــ ــد النــ ــوعــ - اقـــــتـــــراح مــ
والـــعـــشـــريـــن لــلــمــجــمــع فــــي أكـــتـــوبـــر الــــقــــادم عــبــر 
ــصــة  ــال عـــن ُبـــعـــد، عــلــى أن تـــكـــون مــخــصَّ االتــــصــ
ــي اإلســـــــام مــن  ــح فــ ــوائــ ــجــ ــة والــ ــ ــئـ ــ ملـــنـــاقـــشـــة األوبـ
مختلف الجوانب )االقتصادية، الفقهية، الطبية، 

النفسية، الجنائية، الدولية…(.
الـــدورة واالنتهاء  - تحديد مــحــاور مــوضــوعــات 
ــان، عــلــى أن تــقــوم  مــنــهــا قــبــل بـــدايـــة شــهــر رمـــضـ
الـــدعـــوات  بـــإرســـال  ــنــــدوات واملـــؤتـــمـــرات  الــ إدارة 
بني في بداية شهر رمضان، مع تحديد 

َ
للمستكت

ُمدة االستكتاب، وشروطه.
ــة  ــبـــوابـ ــيـــب الـ ــاء مــــن تـــركـ ــهــ ــتــ ــلـــى االنــ ــمـــل عـ ــعـ - الـ
شهر  بداية  قبل  للمجمع  اإللكترونية  الرئيسية 

رمضان املبارك.

برئاسة معالي األمني العام للمجمع األستاذ 
ــــور قــــطــــب مـــصـــطـــفـــى ســـــانـــــو، انـــعـــقـــد  ــتـ ــ ــــدكـ الـ
االجــتــمــاع األســبــوعــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
ملديري إدارات املجمع، ظهر يوم االثنني 16 من 
شعبان 1442هـ املوافق 29 من مارس 2021م 
بالترحيب  االجــتــمــاع  معاليه  افتتح  حيث   ،
مشاركته  عــن  معاليه  تحدث  ثــم  بالحضور، 
فـــي حــفــل تـــدشـــني إلطـــــاق تــقــريــر املــفــوضــيــة 
السنوي حول العمل الخيري اإلسامي، الذي 
أوضـــح فــيــه عــن أهــمــيــة دور املــجــمــع بصفته 
اإلسامية  لــلــدول  األولـــى  الفقهية  املرجعية 
واملجتمعات املسلمة في إصدار فتوى تدعم 
قضية الاجئني والنازحني التي تعد قضية 
إنسانية بالدرجة األولى، مما يقتضي دعوة 
املحسنني فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم إلــى دفع 
جزء من زكوات أموالهم وتبرعاتهم من أجل 
تــمــويــل أنــشــطــة وبـــرامـــج املــفــوضــيــة الــهــادفــة 
إلى إنقاذ املايني الذين يعيشون في ظروف 
معاليه  عّبر  كما  القسوة،  في  غاية  معيشية 
ملا  الفعالية  هــذه  فــي  باملشاركة  عــن سعادته 
لتوفير  نبيلة  من جهود  املفوضية  به  تقوم 
ى كان جنسه، وِدينه، 

َّ
حياة كريمة لإلنسان أن

الــبــحــوث  ــه، كــمــا شــكــر مــعــالــيــه إدارة  ــ ـ
ُ
ــون ــ ـ

َ
ول

والدراسات لتنسيقها هذا االجتماع الهاّم.
وقــد صــدر عــن االجــتــمــاع عــدد مــن الــقــرارات، 

من أهمها:
األمناء  ُبعد مع  نــدوة تعريفية عن  - تنظيم 
ــــدول مــجــلــس الــتــعــاون  ـــني لــــألوقــــاف بـ الـــعـــامِّ

الخليجي قبل شهر رمضان.
- إرســــــــــــال تـــــوصـــــيـــــات الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
ــة الــــطــــبــــيــــة بـــخـــصـــوص  ــيــ ــهــ ــقــ ــفــ لـــــلـــــنـــــدوة الــ
اســتــخــدام الــلــقــاحــات إلـــى األجـــهـــزة املــتــفــّرعــة 
واملــتــخــّصــصــة، واملــنــدوبــّيــات والــقــنــصــلــّيــات 

باللغات الثاث.
ــفــي املــجــمــع عبر 

َّ
- عــقــد دورة تــدريــبــيــة ملــوظ

وفيس الجديد، 
ُ
وم للتعّرف على برنامج األ

ُّ
الز

وبعض البرامج الحاسوبية املستخدمة.
ــهــا مـــن بــرامــج   إدارٍة مـــا يــخــصُّ

ِّ
- تــســلــيــم كــــل

مكتب  إلــى  اإلستراتيجية  بالخطة  وأنشطة 
معالي األمني العام.

- عقد اجــتــمــاع مشترك عــن ُبــعــد مــع مجلس 
العلماء في أندونيسيا، لتعزيز ُسبل التعاون 

معهم والتنسيق مع املجلس.
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أخبار الَمجمع
العدد السادس 

رمضان ١٤٤٢ه  -أبريل ٢٠٢١م

انعقاد االجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء  األقسام بالمجمع

انعقاد االجتماع الدوري 
الشهري السادس 

لمنسوبي المجمع

انعقاد االجتماع األسبوعي السادس والعشرين لمديري اإلدارات بالمجمع

انعقاد االجتماع األسبوعي السابع والعشرين لمديري اإلدارات

أ. مراد التليلي
المستشار لشؤون اإلعالم والعالقات العامة

د.عمر زهير حافظ
المستشار الخاص

د. أيمن محمد عبدالكريم
المستشار لشؤون اإلعالم والتمويل

مستشارو معالي األمين العام للمجمع

منهج 
ُ
وامل املستمر  الــتــواصــل  أهــمــيــة  مــن  ــا 

ً
انــطــاق

ما  لكل  لاستماع  باملجمع  التنفيذية  األقسام  مع 
ليل كافة التحديات التي 

ْ
ا لتذ لديهم، والعمل سوّيً

س معالي 
ّ
تواجه العمل اليومي باألقسام، فقد ترأ

العام ملجمع  األمــني  الدكتور قطب سانو،  األستاذ 
الدولي، صباح يوم الخميس 19  الفقه اإلسامي 
من شهر شعبان 1442ه  املوافق 1 من شهر أبريل 
األمانة  بمقر  اإلداريـــة  االجتماعات  بقاعة  2021م 
الــدوري  االجتماع  جــدة،  بمدينة  للمجمع  العامة 
الحادي عشر لرؤساء األقسام التنفيذية باملجمع، 
العمل   

َّ
أن افتتح معاليه االجتماع موضًحا  حيث 

ا 
ً
تنسيق ب 

ّ
يتطل للمجمع  ة  اإلستراتيجيَّ ة 

َّ
بالخط

اإلدارات واألقــســام،  بــني  ا  ــا مستمّرً
ً
دائــًمــا، وتــعــاون

وذلــــك اعـــتـــبـــاًرا لـــَكـــون بـــرامـــج الــخــطــة وأنــشــطــتــهــا 
متداخلة وذات أبعاد متعددة، مما يتطلب التكامل 

د.
ُ
والتسان

ــأن مــكــتــبــه ُيــجــري  ثـــم أخـــبـــر مــعــالــيــه االجـــتـــمـــاع بــ
ا اتصاالت مكثفة مع جمهورية أوزبكستان؛  حالّيً
ــلـــى مـــوافـــقـــة الــســلــطــات  ــًيـــا إلـــــى الـــحـــصـــول عـ ســـعـ
ــجــمــعــيــة 

َ
األوزبــكــســتــانــيــة عــلــى تــنــظــيــم الــــــدورة امل

ند بمشيئة الله تعالى.
َ
ق

ْ
ش

َ
القادمة في ط

ر 
ّ
وأشار معاليه في هذا الصدد بأنه في حالة تعذ

البدء  ينبغي  فإنه  الجائحة،  بسبب  الـــدورة  إقامة 
من الن في التخطيط إلقامة الــدورة عبر الفضاء 
ــب االنـــتـــهـــاء مـــن َمـــحـــاور 

ّ
االفـــتـــراضـــي، مــمــا يــتــطــل

وإعطائهم  الباحثني،  باسِتْكتاب  والــبــدء  الـــدورة، 
 ثــاثــة أشــهــر إلعــــداد األبـــحـــاث، مــع الــحــرص 

َ
ُمــهــلــة

عــلــى االســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن مــشــاركــة الــقــاَمــات 
العلمية الباِرزين في الجامعات واملراكز العلمية. 
وقــد أســفــر االجــتــمــاع عــن جملة مــن الـــقـــرارات، من 

أهمها:
يمان إلنهاء املسائل العالقة 

َ
- التواصل مع شركة امل

مع املجمع في أقرب وقت.
- العمل على توفير النَسخ اإللكترونية من مجلة 
املجمع على املوقع اإللكتروني الرسمي للمجمع؛ 

ا للدارسني والباحثني من االستفادة منها.
ً
تمكين

- إعــادة ترتيب تصنيف الكتب في مكتبة املجمع 
ــة مــــن خـــال  ــثـ ــديـ وفــــــق تـــقـــنـــيـــات الـــتـــصـــنـــيـــف الـــحـ
املركزية  املكتبات  وتجارب  خبرات  من  االستفادة 
امللك  كجامعة  العريقة،  السعودية  الجامعات  في 

سعود، وجامعة امللك عبد العزيز.
ــاث مــجــلــة املــجــمــع  - الـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــنــيــف أبــــحــ
ــن أجـــــل إعـــــــادة انــتــقــاء  ــــا؛ مــ ــّيً ــا مــــوضــــوعــ

ً
تــصــنــيــف

األبـــحـــاث الــقــّيــمــة حــــول مـــوضـــوعـــات الـــســـاعـــة، ثم 
ة؛ 

ّ
 في مؤلفات مستقل

ً
طباعة تلك األبحاث مجتمعة

الورقية  املجمع  إصـــدارات  سلسلة  ضمن  لتصبح 
واإللكترونية.

- تــحــديــث بــيــانــات أعــضــاء وخـــبـــراء املــجــمــع على 
املوقع اإللكتروني للمجمع، وضرورة االنتهاء من 
 
ً
استجابة ورفــع سرعته؛  بتطويره  املوقع  تحديث 

الرتفاع عدد زائري املوقع في الونة األخيرة.

ــة التي  ــ ضــمــن سلسلة االجــتــمــاعــات الـــدوريـــة اإلداريـ
س احتياجات منسوبي املجمع  مُّ

َ
يعقدها معاليه لتل

وموظفيها،  العامة  األمانة  بني  املستمر  والتواصل 
الدكتور قطب مصطفى  س معالي األســتــاذ 

ّ
تــرأ فقد 

الدولي،  اإلســامــي  الفقه  العام ملجمع  األمــني  سانو، 
ــد 22 مـــن شــهــر شــعــبــان 1442ه   ــ ــوم األحـ صـــبـــاح يــ
املوافق 4 من شهر أبريل 2021م بقاعة االجتماعات 
العامة للمجمع بمدينة جدة  اإلداريــة بمقر األمانة 
ــهـــري الــــســــادس ملــنــســوبــي  ــشـ االجــــتــــمــــاع الــــــــدوري الـ
عن  ا 

ً
متحدث االجــتــمــاع  معاليه  افتتح  وقــد  املجمع. 

أهــمــيــة االلـــتـــزام بــالــجــدول الــزمــنــي املـــحـــدد إلنــجــاز 
وتــنــفــيــذ األنــشــطــة والـــبـــرامـــج املــخــتــلــفــة الــــــواردة في 
السنوية،  األداء  مــؤشــرات  مع  اإلستراتيجية  الخطة 

ًها على أهمية التعاون والتكامل والتنسيق. منبِّ
ثم تطّرق معاليه للحديث عن اتفاقية التعاون التي 
املــجــمــع وإدارة مسلمي  بـــني  مـــؤخـــًرا  تــوقــيــعــهــا  تـــم 
جـــمـــهـــوريـــة أوزبــــكــــســــتــــان، كـــمـــا أشــــــار مــعــالــيــه إلـــى 
بشأن  أوزبكستان  حكومة  مــع  الجارية  املــفــاوضــات 
ند 

َ
ق

ْ
ش

َ
ط فــي  والعشرين  الخامسة  الـــدورة  استضافة 

بمشيئة الله تعالى.
ــًرا لــطــبــيــعــة هــــذا االجـــتـــمـــاع الـــــذي يــتــمــثــل في  ونــــظــ
االستماع إلى اقتراحات منسوبي املجمع وشكاواهم، 
فــقــد اســتــمــع مــعــالــيــه إلــــى الــعــديــد مـــن مــقــتــرحــاتــهــم 
فيما يخص االرتقاء بــاألداء اإلداري. وقد صدر عن 

االجتماع جملة من القرارات، من أهمها:
- دعـــوة لجنة اإلهــــداءات إلــى االســتــمــرار فــي إرســال 
ــتــــاب اإلصــــــــدار الــــرابــــع مــن  مـــطـــبـــوعـــات املـــجـــمـــع وكــ
ــقــــرارات والــتــوصــيــات إلـــى بــقــيــة أعـــضـــاء وخــبــراء  الــ
الــجــامــعــات الحكومية  املــجــمــع، ورؤســـــاء ومـــديـــري 
واألهــلــيــة، وُدور اإلفـــتـــاء واملــجــالــس اإلســامــيــة في 
الــــدول األعــضــاء بمنظمة الــتــعــاون اإلســـامـــي، على 
الــقــرارات  أن يتم اإلبــقــاء على مائة نسخة من كتاب 

الفقهية -كحدٍّ أدنى- بمستودع املطبوعات.
الــعــامــة وتقنية  إدارة اإلعــــام والــعــاقــات  انــتــقــال   -
املكاتب اإلداريــة بالطابق  إلى  املعلومات واالتصال 
الثاني بمقر األمانة العامة للمجمع، وإدارة الشؤون 

املالية واإلدارية.
هذا، وختم معاليه االجتماع بإفادة الحضور علًما 
بــأن قناصل دول االتــحــاد األفريقي ســيــزورون مقر 
األمانة العامة للمجمع يوم االثنني املقبل، املوافق 5 
من شهر أبريل الجاري لعام 2021م، وذلك ألول مرة 
منذ تأسيس املجمع، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز 
ليات 

ّ
مث

ُ
وامل املجمع  والتنسيق بني  التعاون  عاقات 

ــاء باملنظمة  الـــــدول األعـــضـ الــدبــلــومــاســيــة ملــخــتــلــف 
ودول املجتمعات املسلمة.

اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمــني  معالي  عقد 
الدكتور قطب مصطفى سانو،  األستاذ  الــدولــي، 
االجتماع األسبوعي السادس والعشرين ملديري 
شــعــبــان  مــــن   2٣ ــنــــني  االثــ ــوم  ــ يـ املـــجـــمـــع،  إدارات 
إبــريــل 2021م ، حيث  املـــوافـــق 05 مــن  1442هــــــ 
افــتــتــح مــعــالــيــه االجـــتـــمـــاع كـــالـــعـــادة بــالــتــرحــيــب 
بــالــحــضــور، ثـــم تــحــدث عـــن آلــيــة تــنــفــيــذ الــخــطــة 
ا  ا زمنّيً

ً
اإلستراتيجية، وأهمية تصنيفها تصنيف

اإلدارات؛  مـــن  إدارة  كـــل  يــخــص  فــيــمــا   
ً
مــتــســلــســا

تمهيًدا لتحديد اإلدارة التي ينبغي عليها القيام 
بواجب التنسيق مع بقية اإلدارات املسؤولة عن 
معاليه  وأكـــد   ، بَعينه  بــرنــامــج  أو  نــشــاط  تنفيذ 

عــلــى أن نــجــاح الــخــطــة وتــنــفــيــذهــا يــحــتــاج إلــى 
تــعــاون وثــيــق دائـــم وتــكــامــل مستمر بــني إدارات 

املجمع وموظفيها.
ــراك إدارة شـــؤون  ــ ــر مــعــالــيــه بــأهــمــيــة إشـ ــ كــمــا ذكَّ

ــرة واملــــرأة فــي تنفيذ الــعــديــد مــن األنشطة  األســ
التي تتضمن مشاركة  والــبــرامــج، وخــاصــة تلك 
ــر  ــائـ ــيــــات، وسـ ــتــ ــفــ ــيــــرات واملــ ــبــ الـــفـــقـــيـــهـــات والــــخــ
ني.

ّ
سن

ُ
موضوعات األسرة، واملرأة، والطفولة، وامل

وقــد صــدر عــن االجتماع عــدد مــن الــقــرارات، من 
أهمها:

ني  - عقد ندوة تشاورية عن ُبعد مع األمناء العامِّ
لألوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي.

- اإلســراع في تحديث موقع املجمع، ورفع لجنة 
ا إلى االجتماع. التطوير تقريًرا أسبوعّيً

- متابعة التواصل والتنسيق مع مجلس العلماء 
في أندونيسيا لعقد اجتماع مشترك عن ُبعد.

ملديري  األسبوعية  االجتماعات  لسلسة  امــتــداًدا 
الفقه  ملجمع  الــعــام  األمـــني  معالي  عقد  اإلدارات 
ــاذ الــــدكــــتــــور قــطــب  ــ ــتــ ــ ــي األســ ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ ــــامــ اإلســ
مــصــطــفــى ســانــو االجــتــمــاع األســبــوعــي الــســابــع 
والــعــشــريــن ملــديــري إدارات املــجــمــع يـــوم االثــنــني 
ـــ املـــوافـــق 1٣ مــن أبــريــل  ــ ٣0 مــن شــعــبــان 1442هـ
2021م ، حيث افتتح معاليه االجتماع كالعادة 
بالترحيب بالحضور، ثم تحدث معاليه عن حفل 
ــني  اســتــقــبــال أصــحــاب الــســعــادة الــقــنــاصــل الــعــامِّ
لــدول االتــحــاد األفــريــقــي املعتمدين لــدى اململكة 
العربية السعودية والتي تعّد الزيارة األولى لهم 
ملقر األمانة العامة للمجمع، وعبر معاليه للسادة 
تعزيز عاقات  فــي   املجمع  رغــبــة  عــن  القناصل 
الــتــعــاون والـــتـــواصـــل بـــني املــجــمــع والـــــدول الــتــي 
ورؤيــة  تاريخا  املجمع  لهم  قــدم  كما  يمثلونها، 
ــا، وتـــحـــدث عـــن أهــــم إنـــجـــازات  ــ ــدافـ ــ ــالــــة وأهـ ورســ
ــيـــرة، وســجــل معاليه  املــجــمــع فــي الــســنــوات األخـ

شكره إلدارة الديوان على هذا التنظيم.
ثــم تــحــدث معاليه عــن الــنــدوة الــتــشــاوريــة التي 

الــعــامــة  ــانـــات واإلدارات  عــقــدهــا املــجــمــع مــع األمـ
ــعــــاون الــخــلــيــجــي  ــتــ ــاف بـــــــدول مـــجـــلـــس الــ ــ ــــألوقـ لـ
بــــعــــنــــوان “نــــحــــو شـــــراكـــــة عـــلـــمـــيـــة بـــــني املـــجـــمـــع 
واألمانات العامة لألوقاف بدول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي”  وقـــــد شــــــارك فــــي الــــنــــدوة عـــــدد مــن 
ــاء  أصــحــاب املــعــالــي والــفــضــيــلــة والــســعــادة رؤسـ
ومديري األمانات العامة لألوقاف بدول مجلس 
ــدم مــعــالــيــه للمشاركني  الــخــلــيــجــي، وقــ الــتــعــاون 
تعريفًا عــن صــنــدوق وقــف املجمع، وبـــنيَّ أهمية 
تعزيز عــاقــات الــتــعــاون مــع مرجعيات األوقــاف 
 في الحصول على دعمهم املادي لتمكني 

ً
بها، أما

في  السير  مواصلة  مــن  للمجمع  العامة  األمــانــة 

أهدافه وطموحاته،  لتحقيق  باملجمع  النهوض 
الـــنـــدوات  وإدارة  اإلعـــــام،  إدارة  مــعــالــيــه  وشــكــر 
واملـــؤتـــمـــرات، وإدارة الــبــحــوث عــلــى نــجــاح هــذه 

الندوة.
وقــد صــدر عــن االجــتــمــاع عــدد مــن الـــقـــرارات، من 

أهمها:
إعادة تصميم وطباعة النظام األساسي للوقف 
ــاء، وأعـــضـــاء  ـــنــ ــاء مــجــلــس األمـ ــة أعـــضـ ــافـ مـــع إضـ
مجلس النظارة، ووضع السياسة العامة للوقف.

تــحــديــث وطـــبـــاعـــة املـــطـــويـــات الــتــعــريــفــيــة وذلـــك 
بــتــضــمــني املـــعـــلـــومـــات األســـاســـيـــة عــــن صـــنـــدوق 

الوقف باملطوية.
البدء في إعادة إنتاج وتحديث الفيلم الوثائقي 

عن املجمع وذلك بتقسيمه ملدد زمنية مختلفة.
مــراجــعــة وتــحــديــد األبــحــاث الــتــي يـــراد للمجمع 

نشرها.
الـــبـــدء فـــي اســتــكــتــاب الــبــاحــثــني فـــي مــوضــوعــات 
املحاور  إرفـــاق  مــع  والعشرين،  الخامسة  الـــدورة 

املطلوبة ومعايير االستكتاب.


