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معالي األمين العام للمنظمة املنتخب يزور مقر األمانة العامة

املندوبية الدائمة للمملكة ترحب بمعالي األمين العام املنتخب

مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   استقبل 

 سانو، األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل،

 معايل السيد حسني إبراهيم طه، أمني عام منظمة

 التعاون اإلسالمي املنتخب، صباح يوم االثنني 21

أغسطس  30 املوافق  هـ   1443 محرم  شهر   من 

جدة.ا يف  للمجمع  العامة  األمانة  بمقر  م،   2021

والوفد بمعاليه  العام  األمني  معايل  رحب   وقد 

تهدف التي  الزيارة  هذه  عىل  وشكره  له   املرافق 

أنشطته عىل  واالطالع  املجمع،  عىل  التعرف   إىل 

عاّما أمينا  انتخابه  عىل  هنأه  كما   وبرامجه، 

مهمته يف  والتوفيق  النجاح  له  متمنيا   للمنظمة 

تاريخ عن  ضافية  نبذة  ملعاليه  قدم  ثم   الجديدة، 

به، املنوطة  واملهام  وأهدافه،  ورسالته،   املجمع، 

والعلمية الفكرية  بالجهود  الصدد  هذا  يف   منّوها 

 التي يبذلها املجمع من أجل نرش ثقافة االعتدال،

والعنف، التعصب،  ومكافحة  الوسطية،   وتعزيز 

فقهاء بني  واملقاربة  والتنسيق  التعاون   وتعزيز 

الدكتور صالح السفري  كريمة من سعادة   بدعوة 

للمملكة الدائم  املندوب  السحيباني  حمد   بن 

العربية السعودية لدى منظمة التعاون اإلسالمي،ا

 شارك معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

ظهر الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع   العام   األمني 

1443ه  لعام  محرم  شهر  من   23 الثالثاء   يوم 

يف 2021م   لعام  أغسطس  شهر  من   31  املوافق 

الدائمة وإدارة املندوبية  الذي نظمته  الغداء    حفل 

املكرمة مكة  منطقة  يف  الخارجية  وزارة   فرع 

 بجدة، وذلك عىل رشف األمني العام املنتخب ملنظمة

التعاون اإلسالمي معايل السيد حسني إبراهيم طه. ا

الدائم سعادةاملندوب  من  كل  رّحب  وقد   هذا 

العام املدير  وسعادة  السحيباني،  الدكتور 

الحميل مازن  السفري  الخارجية  وزارة   لفرع 

املنتخب العام  األمني  املعايل   بأصحاب 

واألمني طه،  حسني  السيد  للمنظمة 

العثيمني،ا يوسف  الدكتور  للمنظمة  العام 

قطب الدكتور  األستاذ  للمجمع  العام   واألمني 

السعادة بأصحاب  بوا  رحَّ كما  سانو،   مصطفى 

واملديرين الدائمني  واملندوبني  املساعدين   األمناء 

ا بجدة.  للمنظمة  الفرعية  لألجهزة  التنفيذيني 

ترحيب عن  الدائم  املندوب  السفري  سعادة   وعبَّ 

 دولة املقر بمعايل األمني العام املنتخب، وتمنى له

ُمنوًِّها بهذه القادمة،  النجاح والتوفيق يف مهامه 

املناسبة عن حرص دولة املقر عىل تعزيز عالقات

التعاون والتنسيق والتشاور مع املندوبني وأجهزة

املتخصصة واملتفرعة واملنتمية يف كل ما  املنظمة 

بأدائها، واالرتقاء  باملنظمة  النهوض  شأنه   من 

وذلك الدولية،  املنظمات  بني  مكانتها   وتعزيز 

 بوصفها ثاني أكب منظمة حكومية دولية متعددة

 األطراف يف العالم؛ كما أكد سعادته دعم حكومة

أجهزتها وجميع  للمنظمة  املتواصل  املقر   دولة 

 تمكينا لها من تحقيق رسالتها، وأهدافها عىل كافة

 األصعدة خاصة فيما يتعلق بتعزيز العمل اإلسالمي

تواجه التي  للتحديات  التصدي  أجل  من   املشرتك 

عامة.ا الدويل  واملجتمع  خاصة،  اإلسالمية  األمة 

التي املقدرة  الطيبة  بالجهود  سعادته   أشاد   ثم 

فرتة طيلة  للمنظمة  العام  األمني  معايل   بذلها 

مهامه يف  التوفيق  له  داعيا  العامة  األمانة   توليه 

املستقبلية. وختم كلمته املقتضبة بالتعبري مجددا

وزارة فرع  وإدارة  املندوبية  وامتنان  شكر   عن 

دعوتهم.ا تلبية  عىل  الحضور  لجميع  الخارجية 

 األمة ومفكريها وخبائها، وذلك من أجل تصحيح

املفاهيم املغلوطة، وإبراز صورة اإلسالم الناصعة.ا

املنتخب العام  األمني  معايل  عّب  جهته،   ومن 

بأمينه ولقائه  املجمع  بزيارة  سعادته   عن 

ملا ارتياحه  عن  له  أعرب  كما  ومنسوبيه،   العام 

نوعية، وتغريات  تطورات  من  املجمع   يشهده 

يحتلها التي  املهمة  باملكانة  إحساسه  عن   فضال 

يتعلق فيما  خاصة  املعارص  العالم  يف   املجمع 

تواجه التي  التحديات  مع  الصحيح   بالتعامل 

معاليه أشاد  كما  األصعدة.  مختلف  عىل   األمة 

يلتزم الذي  واالعتدال  الوسطية،  منهج  بأهمية 

ونبذ اإلسالم  حول  الشبهات  لدحض  املجمع  به 

ليؤدي للمجمع  دعمه  الصدد  بهذا  مؤكدا   العنف، 

مهمته عىل أكمل وجه خدمة لإلسالم واملسلمني.ا

عيل السفري  سعادة  االجتماع  حرض  وقد   هذا، 

بوزارة القانونية  الشؤون  إدارة  مدير   سوسل، 

 الخارجية التشادية ومستشار معايل األمني العام

مدير الشوك،  املنذر  محمد  واألستاذ   املنتخب، 

 إدارة شؤون الديوان واملراسم باملجمع، واألستاذة

األرسة شؤون  إدارة  مديرة  حسني،  أمجد   سارة 

األمني مستشار  التلييل  مراد  واألستاذ   باملجمع، 

باملجمع.ا العامة  والعالقات  اإلعالم  العام لشؤون 
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األمين العام للمؤتمر اإلسالمي لألوقاف يزور مقر األمانة العامة

مفوض املجلس األىلع للشؤون اإلسالمية التشادي يزور املجمع

اإلسالمي الفقه  ملجمع  العام  األمني   استقبل 

سانو مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ   معايل 

املوافق 1443هـ  محرم  من   08 الثالثاء   يوم 

للمؤتمر العام  األمني  2021م  أغسطس  من   17 

بن محمود  املهندس  سعادة  لألوقاف   اإلسالمي 

أحمد العويض بمقر األمانة العامة للمجمع بجدة.ا

األمانة بها  تقوم  التى  بالجهود  معاليه   أشاد 

املجتمعي الوعي  تعزيز  مجال  يف  للمؤتمر  العامة 

مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   استقبل 

 سانو، األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل،

العيىس، صالح  محمد  هارون  األستاذ   فضيلة 

اإلسالمية للشؤون  األعىل  املجلس   مفوض 

السعودية العربية  اململكة  لدى  تشاد   بجمهورية 

هـ  1443 محرم  شهر  من   17 الخميس   يوم 

جدة.ا يف  بمكتبه  م،   2021 أغسطس   26 املوافق 

 وقد رحب معايل األمني العام بضيفه والوفد املرافق

العامة، األمانة  ملقر  زيارتهم  عىل  لهم  شاكرا   له 

الفائق وتقديره  الجزيل  املجمع  شكر  عن   ومعبا 

للمجمع ورعايتها  دعمها  عىل  تشاد   لجمهورية 

نبذة معاليه  قدم  ثم  هذا.  يومنا  إىل  تأسيسه   منذ 

فضال وأهدافا،  ورسالة  رؤية  املجمع  عن   يسرية 

يف العامة  األمانة  شهدتها  التي  التطورات   عن 

املناسبة  الفرتة األخرية. وقد أشاد معاليه يف هذه 

يحظى الذي  الكبري  والتقدير  الكريمة   بالرعاية 

باملنظمة األعضاء  الدول  لدن  من  املجمع   به 

للقناصلة اإلفريقية حيث سبق  املجموعة   خاصة 

وعبوا العامة،  األمانة  زاروا  أن  باململكة   العامني 

يف معاليه  نجاح  عىل  وحرصهم  دعمهم   عن 

والرشاكة التعاون  عالقات  تعزيز  خاصة   مهامه 

داخل الرائدة  العلمية  واملؤسسات  املجمع   بني 

عقد خالل  من  وذلك  اإلفريقية،  املجموعة   دول 

 مؤتمرات وندوات علمية متخصصة يف هذه الدول،

السنوية للدورة  بعضها  استضافة  إىل   إضافة 

وتعميما األعضاء  الدول  بباقي  أسوة  للمجمع 

للفائدة لتشمل جموع املسلمني بالقارة اإلفريقية.ا

محمد هارون  األستاذ  فضيلة  عب  جانبه،   ومن 

األمني ملعايل  وامتنانه  سعادته  عن  عيىس   صالح 

 العام عىل حسن االستقبال وحفاوة الرتحيب، وأشاد

 بما يشهده املجمع من تطورات حثيثة عىل جميع

املبارش بالتواصل  يتعلق  فيما  خاصة   املستويات 

فضيلته قدم  كما  األعضاء،  الدول  مع   واملستمر 

بها يقوم  التي  التنسيقية  املهام  عن  نبذة   ملعاليه 

اإلسالمية للشؤون  األعىل  املجلس  مفوض   مكتب 

تشاد.ا السعودية وجمهورية  العربية  اململكة  بني 

إىل املفوضية  تطلع  عن  األثناء  هذه  يف   وأعرب 

بغية املجمع  مع  الوثيق  التعاون  عالقات   بناء 

قراراته خاصة  املجمع  إمكانات  من   االستفادة 

دورات إقامة  عن  فضال  ومنشوراته   وتوصياته 

وندوات بالرشاكة مع املجمع يف جمهورية تشاد. ا

املجلس دعوة  لتقديم  املناسبة  فضيلته   وانتهز 

 األعىل للشؤون اإلسالمية معاليه إىل القيام بزيارة

ا العاجل.  القريب  يف  تشاد  لجمهورية  رسمية 

يف بتلبيتها  ووعد  بالدعوة  معاليه  رحب   وقد 

الدويل التعاون  إدارة  وجه  كما  وقت،   أقرب 

املجمع بني  تعاون  مذكرة  مرشوع   بإعداد 

لتحديد اإلسالمية  للشؤون  األعىل   واملجلس 

ا الجهتني.  بني  والتنسيق  التعاون  مجاالت 

الرحيم عبد  املهندس  االجتماع  حرض  وقد   هذا 

واألستاذ باملجلس،  التطوير  مدير   أنقاري 

التعليم باملجلس،  إبراهيم أحمد آدم، مدير برامج 

العام األمني  مستشار  التلييل  مراد   واألستاذ 

باملجمع.ا العامة  والعالقات  اإلعالم  لشؤون 

وناقش  واملجتمعية.  التنموية  األوقاف   بنماذج 

التحديات من  مجموعة  ضيفه  مع   معاليه 

اإلسالمية، الدول  يف  األوقاف  قطاع  تواجه   التي 

اإلسهامات وإبراز  تعزيز  يف  املشرتكة   واملسؤولية 

 التنموية واملجتمعية لألوقاف. كما ناقش معاليه

الدورة توصيات  إحدى  تنفيذ  آلية  ضيفه   مع 

التي لألوقاف  اإلسالمي  للمؤتمر  األخرية   الثالثة 

 دعت املجامع الفقهية والجهات ذات االختصاص

 إىل تحقيق القول يف املبادئ العامة التي ينبغي لها

 أن تحكم العالقة بني السلطة القضائية والسلطة

األوقاف، عىل  بالوالية  يتعلق  فيما   التنفيذية 

 ودراسة طرق ووسائل تحسني األسس القضائية

املناسبة يف الدول اإلسالمية لالستفادة يف التعامل

 مع مسائل الوقف عند الجوائح، فضال عن االرتقاء

النقدي.ا للوقف  صندوق  إنشاء  بآليات  والنهوض 

املبتكرة التنموية  املبادرات  من  عددا  ناقش  كما 

للمؤتمر العامة  األمانة  بها  تقدمت   التى 

عىل وحمايتها  األوقاف  إيرادات  تنمية   لدعم 

املجمع إطالع  بهدف  اإلسالمية  الدول  مستوى 

ا الفقهية.  ترشيعاتها  ودراسة  ملراجعة  عليها 

اإلسالمي املؤتمر  عام  أمني  قام  اللقاء  نهاية   ويف 

الزيارات، دفرت  يف  له  كلمة  بتسجيل   لألوقاف 

من نسخة  للمجمع  العام  األمني  معايل  له   وقدم 

املجمع.ا لقرارات وتوصيات  الرابع  اإلصدار  كتاب 
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االجتماع التاسع عشر لرؤساء األقسام

االجتماع العشرون لرؤساء األقسام
 ترأس معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

يوم الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام   األمني 

 الخميس 17 من شهر محرم 1443ه  املوافق 26 من

 شهر أغسطس 2021م االجتماع الدوري العرشين

للمجمع.ا العامة  األمانة  بمقر  األقسام  لرؤساء 

 هذا وقد رحب معاليه بالحضور وأكد عىل رضورة

 الحرص عىل تنفيذ جميع بنود الخطة اإلسرتاتيجية

 ضمانا لنجاح املجمع يف تحقيق أهدافه املرسومة

عىل الجميع  حث  كما  األعضاء،  الدول   وتطلعات 

قة الخالَّ واألفكار  البنَّاءة  باملقرتحات   املشاركة 

من املجمع  مخرجات  إثراء  يف  يساهموا   حتى 

أنه معاليه  أضاف  كما  متنوعة.  وأنشطة  برامج 

 ترأس معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

يوم الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام   األمني 

 الخميس 03 من شهر محرم 1443ه  املوافق 12 من

التاسع الدوري  االجتماع  2021م  أغسطس   شهر 

عرش لرؤساء األقسام بمقر األمانة العامة للمجمع.ا

 وقد استهل معاليه االجتماع بالرتحيب بالحضور

الجديدة الهجرية  بالسنة  املوظفني  جميع   مهنئا 

األمة عىل  وبركة  خري  سنة  يجعلها  أن  الله  داعيا 

 اإلسالمية وعىل البرشية قاطبة، ثم انتقل معاليه

 إىل موضوع الخطة اإلسرتاتيجية للمجمع حيث أكد

 عىل رضورة الحرص عىل تنفيذ جميع بنودها وذلك

اإلدارة، وحث أفراد  باقي  والتعاون مع   بالتنسيق 

الحضور عىل املبادرة بإبداء املقرتحات واآلراء الالزمة

الخطة.ا من  املنشودة  األهداف  تحقيق  أجل  من 

إعطاء رضورة  عن  العام  األمني  معايل  تحدث  ثم 

املؤتمرات والندوات العلمية للمجمع االهتمام الذي

الدورة عن  وأهمية  قيمة  تقل  ال  فهي   تستحقه 

 السنوية، ووّجه إدارة املؤتمرات أن تفّعل األنشطة

 والبامج التي جاءت يف الخطة اإلسرتاتيجية حتى

السنة امتداد  عىل  موزعة  املجمع  أنشطة   تكون 

الندوات بعض  تنظيم  بأهمية  أشار  كما  كلها، 

بالرشاكة مع الجهات ذات الصلة يف البلدان األعضاء

حتى تعم الفائدة، ويحقق املجمع االنتشار املنشود.ا

عن وأسفر  القضايا،  من  عددا  االجتماع   وناقش 

جملة من القرارات، من أهمها:ا

 إ. التحضري للندوات العلمية املتخصصة وتوزيعها
السنة، مع عقد بعضها  بشكل متوازن عىل مدار 

املبارشة العالقة  ذات  املؤسسات  مع   بالرشاكة 

كاملركز باملجمع،  األعضاء  الدول  يف   باملوضوع 

العاملي ملكافحة الفكر املتطرف )اعتدال(.ا

 إ. رضورة اإلعداد املسبق لدورات املجمع للسنوات
املستضيفة الدول  بتحديد  بدءا  القادمة   األربع 

 واالستكتاب املبكر للمواضيع، وذلك لتسهيل تنفيذ

أهداف املجمع وخطته اإلسرتاتيجية الخمسية.ا

األربع للدورات  املسبق  التحضري  الرضوري   من 

املستضيفة الدول  أسماء  بتأكيد  وذلك  القادمة 

واالستكتاب املبكر للمواضيع التي ستطرح خاللها.ا

 ثم نوه معاليه بأهمية املواظبة عىل توثيق جميع

ونرشها محررة  محارض  يف  الدورية   االجتماعات 

النرشة ويف  الرسمي  املجمع  موقع  عىل   تباعا 

 الشهرية وذلك ضمانا لالستمرارية وحسن متابعة

وإنجاز األنشطة والبامج.ا

 هذا، وناقش االجتماع عددا من القضايا واملواضيع،

أهمها:ا من  القرارات،  من  جملة  إزاءها  واتخذ 

 إ. اإلرساع يف إرسال مطبوعات ومنشورات املجمع
إىل الجامعات بالدول األعضاء.ا

عددها يكون  للمجمع  فصلية  مجلة  إصدار  إ. 
تصدر أن  عىل  القادم  سبتمب  شهر  خالل  األول 

بمعدل مرتني يف السنة فقط.ا

إ. تكليف إدارة التخطيط بصياغة السري الذاتية
 ألعضاء املجمع الراحلني عىل شكل مقاالت تمهيدا

لنرشها يف العدد القادم من النرشة الشهرية للمجمع.ا

االجتماع الشهري العاشر ملنسوبي املجمع
بني والتواصل  والتنسيق  التعاون  تعزيز  إىل   سعيا 

التعرف للمجمع، ورغبة يف  العامة  األمانة   إدارات 

منسوبي تواجه  التي  الصعوبات  مختلف   عىل 

الهادفة البنَّاءة  اقرتاحاتهم  عن  فضال   املجمع، 

نحو العامة  األمانة  يف  العمل  بأداء  االرتقاء   إىل 

األستاذ معايل  ترأس  واإلتقان،  الجودة   مدارج 

 الدكتور قطب مصطفى سانو األمني العام ملجمع

الشهري الدوري  االجتماع  الدويل  اإلسالمي   الفقه 

شهر من   22 األحد  يوم  املجمع  ملنسوبي   العارش 

2021م. ا 01 أغسطس  ذي الحجة1442ه  املوافق 

عضو عىل  بالرتحم  االجتماع  معاليه   واستهل 

فضيلة لبنان  دولة  ممثل  العامل  املجمع   مجلس 

 الشيخ خليل بن محيي الدين امليس، مفتي زحلة

جنانه. فسيح  يف  وأسكنه  الله  رحمه   والبقاع، 

ذي شهر  من   19 الخميس  يوم  املنية  وافته   وقد 

ا 2021م،  يوليو   29 املوافق  هـ   1442 الحجة 

وقدم وآثاره،  الفقيد  مناقب  عن  معاليه   وتحدث 

ودولة وذويه  أهله  إىل  الخالصة  املجمع   تعازي 

ا قاطبة.  اإلسالمية  واألمة  وشعبا  قيادة  لبنان 

بأخالقيات التحيل  أهمية  عن  معاليه  تحدث   ثم 

التي تسهل سري األعمال يف املتميز  اإلداري   العمل 

املوظفني  املجمع، وتعزز تقدمه، كما حث جميع 

فيما والتكامل  والتشارك  التعاون  رضورة   عىل 

واستمراريته العمل  مصلحة  أجل  من   بينهم 

 باملستوى املطلوب. ا ثم تطرق معاليه إىل موضوع

واألصولية، الفقهية  للقواعد  زايد  َمْعَلَمة   كتاب 

بعد طباعتها  إعادة  بأهمية  الصدد  بهذا   منوِّها 

تجاوزها، يمكن  إجرائية  لقضايا  هادئة   مراجعة 

االستفادة تعم  حتى  جديدة  طبعة  يف   ونرشها 

الحضور آراء  إىل  معاليه  استمع  ثم   منها؛ 

ا املجمع.  داخل  العمل  يخص  فيما  ومقرتحاتهم 

هذا، وقد أسفر االجتماع عن جملة من القرارات، ا

من أهمها:ا

إرسال خطاب تعزية إىل سفارة الجمهورية   إ. 
 اللبنانية بمناسبة وفاة فضيلة الشيخ خليل امليس،

رحمه الله وغفر له.ا

 إ. العمل عىل إعادة طباعة َمْعَلَمة زايد للقواعد
الفقهية واألصولية يف طبعة منقحة ومركزة.ا

إ. إعداد رابط بالصفحة الرئيسية للموقع خاص 
بالدعوة إىل التبع لحساب صندوق وقف املجمع.ا

رفع السري الذاتية الخاصة بأعضاء وخباء   إ. 
مجلس املجمع عىل املوقع الرسميِّ للمجمع.ا
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ة.. الدكتور عبد الحميد أبو سليمان!!ا رحمك اهلل يا أبا أيمن.. يا فقيد األمَّ
َن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا  ا》  مِّ

ن يَنتَِظُر ۖ ن َقَضٰ نَْحبَُه َوِمنُْهم مَّ  اللَّه ََعَليِْه ۖ َفِمنُْهم مَّ

لُوا تَبِْدياًل 《األحزاب: 23 َوَما بَدَّ

***

 حّقا..  إنَّ املوت َقَدٌرٌ محتوٌم.. والبعث وعٌد محسوٌم..

 والعمل يف كتاب مرقوم..ا ِقلَّة هم أولئكم الذين يجعل

 الله لهم لسان صدق يف العاملني عليًّا..اثُلٌَّة هم أولئكم

الذين ال يقوى املوت عىل محو مناقبهم ومآثرهم..

 اطائفٌة قليلٌة هم أولئكم الذين ال يقدر الرتاب عىل

الذين أولئكم  هم  نادرٌة  ذكراهم..اكوكبٌة   إخفاء 

قهم الله لإلصالح واإلعمار والتنوير والتجديد.. يوفِّ

املبادئ يثبتون عىل  الذين  أولئكم  قليلٌة هم   ازمرٌة 

 وينافحون عن القيم ال تزحزح صمودهم النكبات،

 وال تنال من إيمانهم النكسات، وال تؤثر يف صدقهم

 االرتكاسات.. تزيدهم األزمات إيمانًا وقناعًة منهم

 بأنَّ فجًرا مرشًقا لألمة آٍت وال ريب، وأنَّ مستقبال

التِّيه سنوات  وأنَّ  شك..  بال  قادم  لشبابها   زاهرا 

النكبات واالنتكاسات  زائلة وال محالة.. وال تعدو 

 واالرتكاسات واألزمات أن تكون إرهاصات تسبق

ل باالنفراج، وتمكِّن من تصحيح  االنتصار، وتُعجِّ

املسار..ا

 نعم.. كنتم، يا أبا أيمن، وتستحقون أن تكونوا أحًدا

 من أولئكم القلَّة الذين سيجعل الله لهم لسان صدق

ٍة مخلصني صادقني  يف العاملني، ذلك ألنكم ِعْشتم ألمَّ

 فنَذرتم حياتكم كلَّها لخدمتها، وزهدتم يف زخرف

 متاع الحياة من أجل إسعادها، وضحيتم بصحتكم

من أجل عافيتها..ا

 كنتم وحريٌّ بكم أن تكونوا أحًدا من أولئكم الثلَّة

 الذين لن تقوى امَلنيَّة أن تمحو بأي حاٍل من األحوال

 مناقبكم ومآثركم ما بقي شامًخا يف بالد أرخبيل

 ماليو ذلك الرصح العلميُّ العريق الذي أعدتم بناءه،

علميَّة مؤسسة  من  وفكركم  بهمتكم   ونقلتموه 

 متواضعة مغمورة إىل مؤسسة علمية عاملية شهرية

 ومواكبة تنافس بجدارة واقتدار املؤسسات العاملية

العريقة يف أنحاء املعمورة..ا

ذات تقليدية  مؤسسة  من  نقلتموه   .. والله   إْي 

مؤسسة إىل  بسيطة  وطموحات  محدودة   كليات 

 عرصية شاهدة طموحة استطاعت يف فرتة وجيزة

 أن تنجب وال تزال تنجب آالفا مؤلفة من الشباب

النابهني النابغني الفاعلني املتمكنني..ا

 نعم.. محوتم بحكمتكم وحنكتكم من خالل ذلك

النمطية الصورة  تلكم  الشاهد  العلمي   الرصح 

سات العلميَّة املوسومة باإلسالميَّة، ا السالبة عن املؤسَّ

بني جامعًة  إسالميَّة  سة  مؤسَّ منها   فجعلتم 

وبني واالبتكار،  اإلبداع  بني  واملعارصة،   األصالة 

ينالون منسوبوها  يزال  ال  واالخرتاع..   اإلنتاج 

عرشات امليداليات والجوائز يف االبتكار واالخرتاع..ا

كان آخرها نيل أحدهم عىل ابتكاره جائزة امللك

 فيصل لخدمة اإلسالم..ابل أبَيْتم أن تكون املؤسسة

العلمية اإلسالمية املعارصة أقلَّ جماال ورونقا من

 املؤسسات العلمية العاملية الرائدة.. فبَنَيْتُم بدعم 

تلكم الواعد  البلد  ذلك  قيادة  من  النظري   منقطع 

جمال فيه  يتكامل  هادٍئ  واد  يف  الجميلة   التحفة 

املحيطة الجبال  تضاريس  جمال  مع   الطبيعة 

 به، اويتناغم حوله صفاء مياه األنهار مع صفاء

 السماء عند الرشوق والغروب.. ا

أولئكم من  تكونوا  أن  عليكم  وحقيق   نعم..كنتم، 

 الزمرة النادرة الذين آمنوا بأنَّ التغيري املستديم ال

 يتم عن طريق العنف والقوَّة، بل عن طريق املحبة

 والرحمة.. وأنَّ اإلصالح املنشود يجب أن يستند إىل

للواقع، دقيق واستيعاب مكني   فكر سليم ووعي 

 ويرتكز عىل اإليجابيَّة والرشاكة والتعاون والتفاعل

مع املحيط الداخيل والخارجي..ا

تكونوا أن  وتستحقون  كنتم  أيمن  أبا   نعم..يا 

صوا شخَّ الذين  النادرة  الكوكبة  أولئكم  من   أحًدا 

وانتكاساتها ة  األمَّ نكبات  أسباب  واقتدار   بعمق 

ة أمَّ خري  أنَّها  والحال  وأزماتها،   وارتكاساتها 

الكون، وإلعمار  الناس،  عىل  للشهادة   أخرجت 

وإلسعاد اإلنسان يف كل زمان ومكان..ا

 نعم.. قدَّمتم وصًفا دقيًقا ملا آل إليه أمر هذه األّمة

أمة قائدة ورائدة، فأصبحت التي كانت ذات يوم 

ة مستهلكة بعد  أمة منسحبة وتابعة، وأضحت أمَّ

بعد مستسلمة  أمة  وغدت  منتجة،  أمة  كانت   أن 

أن بعد  غائبة  ة  أمَّ وأمست  مقداما،  أمة  كانت  أن 

ة باكية عىل املايض بعد أن  كانت شاهدة، وباتت أمَّ

ة متحكمة يف حارضها ومستقبلها.. ا كانت أمَّ

 لعمر الله، كنتم، يا أبا أيمن، والتاريخ خري شاهد،

األمة مفكِّري  من  املباركة  الصفوة  أولئكم  من 

 املخلصني الذين أكَّدوا يف اآلفاق ونادوا يف املحافل إىل

ة ال تنقصها املوارد، فقد منَّ الله عليها بموارد  أنَّ األمَّ

 طبيعية وبرشية هائلة، وال تفتقر إىل الوسائل، إذ

الوسائل واإلمكانات.. وإذ  إنها تتوافر عىل جميع 

  األمر كذلك وهو كذلك، فإنَّ الداء كلَّ الداء كامٌن يف 

افتعل الذي  العليل  االنسحابي  الفكر  ذلك  استيالء 

ا بني النقل والعقل، ا ـ عىل حني غرَّة ـ رصاعا حادًّ

واختلق يتنافران،  وال  يتكامالن  أنَّهما  والحال 

أنَّهما والحال  واآلخرة،  الدنيا  بني  نَِكًدا   فصاما 

 تتداخالن وال تتناثران، وافرتض نزاعا مزعوًما بني

العلم والدين، والحال أنَّهما يتصادقان وال يتصادمان.. ا

 ومن ثمَّ، دعوتم وكنت محقني، قبل أربعني عاًما، إىل

 أنَّ اإلصالح كل اإلصالح ينبغي له أن ينطلق وال محالة

يؤمن بناء سليما  بنائه  بإعادة  الفكر   من إصالح 

ا التقابل بينها..  الثنائيات، ويرفض  بالتكامل بني 

 بل إنَّكم نبذتم كل أشكال العنف سواء أكان نفسيًّا

ذلك الحقيقيَّ هو  اإلصالح  أنَّ  وآمنتم   أم جسديًّا، 

 اإلصالح الذي ينطلق من غرس قيم املحبة والرحمة

واملثابرة والشجاعة  واإليثار  والصدق   والرفق 

بَْعُد القيم  تلكم  لتغدو  الطفل  نفس   واإلخالص يف 

 جزءا ال يتجزأ من شخصيته، ومرجعا يرتد إليه عند

تفاعله مع محيطه.. ا

 نَعْم.. يا أبا أيمن.. لقد ترجمتم هذا التصور يف واقع
 ملموس..عندما أنشأتم أول مدرسة إسالمية عاملية
تعنى الثانوية  املرحلة  إىل  الروضة  من   متكاملة 

بتطبيق تلك الرؤية وهاته الرسالة.. ا

 ثالثون عاما تقريبا مض عىل لقياكم.. كنتم فيها

ة نموذًجا يحتذى به يف األمَّ أبناء   يل ولكثريين من 

اإلنتاج والعمل واملثابرة والتفاؤل.. ا

 إِْي والله..كنتم وستظلُّون نموذجا يرضب به املثل

 يف الصدق واإلخالص والعفة واإليثار.. قضيتم عرش

 سنني ولم تتقاضوا فلًسا من راتبكم.. اأَبَيْتُم أن تأخذوا

قرًشا من امليزانية املرصودة ملكتب مدير الجامعة.. ا

مطار يف  العصيب  اليوم  ذلك  أنىس  فلن  أَنَْس   وإن 

 كواالملبور يف 29 من شهر ديسمب لعام 1998م عندما

 كنتم عائدين نهائيًّا إىل اململكة العربيَّة السعوديَّة،

فسألكم مدير الشؤون املاليَّة السيد زيالن.. قائالً: ا

املاليَّة، اإلدارة  لدى  دة  امُلجمَّ برواتبكم  نفعل   ماذا 

 وقد بلغت مئات اآلالف من سنوات عملكم مديرا

املعهودة وابتسامتكم  فأجبتموه،  للجامعة؟.. 

 تعلو محياكم، وإيثاركم املعروف يمأل جوانحكم..

اجعلوها أول تبع لصندوق وقفيٍّ أنشأتموه لرعاية

انقطعت بهم الذين  الوافدين  الطلبة  النابهني من 

 السبل، وضاقت عليهم الدنيا، وكانوا قاب قوسني

 أو أدنى عىل وْشك أن يعودوا إىل بالدهم نتيجة توقف

 املؤونة والعون الذي كان يأتيهم ممن كان يجوب

اآلفاق من أجل جمع التبعات لهم، إنَّه أبو أيمن.. ا

 نعم.. يا أبا أيمن، لم أتمالك يومئذ دموعي وأنا أراكم

 تركبون الطائرة للعودة إىل بالد الحرمني الرشيفني..

نعم.. ِسنُوٌن عرٌش ال راتب وال مكافأة وال عالوات.. ا

سيارة يف  فيها  تتنقلون  كنتم  عرٌش..  ِسنُوٌن 

ال مكتبكم  عرٌش..ومساحة  ِسنُوٌن   متواضعة.. 

فيها كنتم  عرٌش..  ِسنُوٌن  أمتار..  بضعة   تتجاوز 

ا أيمن،  أم  قالت  حتى  منزله..ا  إىل  يعود  من  آخر 

حفظها الله، ذات يوم لصديقكم الويفِّ السيد أنور 



5
ا الجامعة،  من  أيًضا  متزوِّجون  إنكم  إبراهيم: 

 ألنَّكم كنتم تعودون منها يوميا إىل بيتكم يف أوقات 

 متأخرة من الليل.. ا

 ِسنُوٌن عرٌش.. أثبتم فيه للعالم أجمع بأن اإلصالح

 ممكٌن جدُّ ممكن، وأنَّ مستقبل األمة واعٌد وزاهٌر،

وأنَّ التغيري قادٌم.. ا

 ِسنُوٌن عرٌش.. أعدتم بناء جامعة كان عدد طالبها

 وطالباتها بضعة مئات متوزعني عىل كليات ثالث

حتى بها  نهضتم  إنَّكم  محدودة..إذ  برامج   ذات 

متكاملة عاملية  جامعة  عنها  رحيلكم  غداة   باتت 

 ُقدِّر عدد طالبها وطالباتها عامئذ باثني عرش ألف

 طالب وطالبة، وبلغ عدد كلياتها اثنتي عرشة كلية،

وأمست تقدم ما يزيد عىل مائة برنامج.. ا

ألكثر التعليم  فرصة  فيها  رتم  وفَّ عرٌش..   ِسنُوٌن 

ة األمَّ أبناء  من  وطالبة  طالب  آالف  خمسة   من 

 من جميع أنحاء البسيطة.. وقد كان عدد الطلبة

مائة من  أقل  إليها  وصولكم  ُقبَيَل  فيها   الوافدين 

أولئكم أصبح  حيث  الحمد  ولله  وطالبة..   طالب 

املؤسسة تلك  يف  التعليم  رشف  نالوا  الذين   الطلبة 

 يف مراكز القيادة والريادة يف دولهم ومجتمعاتهم..

شجرة لغرس  فيها  الله  قكم  وفَّ عرٌش..   ِسنُوٌن 

 مباركة، أصلها ثابت يف األرض وفرعها يف السماء

إن شاء الله.. ا

 يا والدي.. ويا أستاذي.. ويا والد اآلالف املؤلفة بل

 مئات األلوف ممن كان لكم فضل عليهم.. ثقوا تماما

 بأن ذكراكم ستبقى ما بقي يف النفس ذرة من حياة..

 اوأنَّ فكركم النري الذي نذرتم حياتكم لنرشه سيبقى
ة شباب كوَّنتموهم.. وأنَّ  حيًّا نابضا ما بقي يف األمَّ

الله تعاىل، جاريا ما أكل  أجركم سيبقى، إن شاء 

طائر من تلكم األشجار املباركة التي غرستموها

ا كواالملبور..  ضاحية  يف  العامرة  غومباك  قرية  يف 

ة أن ندعو لكم بالرحمة عهٌد علينا وعىل أبناء األمَّ

وما سجدة..  لله  سجدنا  ما  والرضوان   واملغفرة 

ُصْمنا لله صوما.. وهذا أقل ما تستحقونه.. ا

نا..أمَّ أيمن..تقبَّيل مني عزائي وعزاء أرستي يا أمَّ

ا وجدَّة.. وتقبَّيل عزاء اآلالف املؤلفة  التي ُكنِْت لها أمًّ

 من خريجي وخريجات الجامعة، ومن منسوبيها

الذين أوسعهم أبو أيمن املحبة والرعاية.. ا

 إننا نعلم يقينا بأنه ما كان ألبي أيمن ليقدر عىل

 تحقيق ما حققه من إنجازات ونجاحات..لوال توفيق

 الله ثم دعمك وصبك وصحبتك.. تقبيل عزاء كل من

ا اإلسالمي..  الفكر  إصالح  عن  ودافع  وعمل  آمن 

أبي وبنات  أبناء  وأخواتي  إخواني  أنتم،   وتقبلوا 

أيمن، عزاءنا، اوعزاء األمة يف هذا املصاب.. وتذكروا

دوًما وأبًدا فضل الله وإحسانه عليكم أن جعلكم

 من ذريَّة أبي أيمن وأّم أيمن.. فِنعَم األب أبو أيمن،

ونِْعَمت األمُّ أمُّ أيمن.. ا

أبو محمد الدرب،  رفقاء  أيضا،  أنتم  لكم  وعزاؤنا 

هشام والدكتور  توتونجي،  أحمد  الدكتور   الوالد 

أنور والسيد  كاسويل،  عمر  والدكتور   الطالب، 

كثري وغريهم  ملكاوي،  فتحي  والدكتور   إبراهيم، 

الله متَّعهم  ودعما،  سندا  أيمن  ألبي  كانوا   ممن 

رفقاءهم الله  ورحم  والعافية..  بالصحة   جميًعا 

 السابقني، الدكتور إسماعيل الفاروقي، والدكتور

العلواني، والدكتور جمال  برزنجي، وغريهم  طه 

ممن سبقونا جميًعا إىل دار النعيم بإذن الله تعاىل. ا

 نعم.. عزاؤنا كل العزاء لبالد الحرمني الرشيفني – 

 حرسها الله – حكومًة وشعبًا لرحيل أحد أبنائها

 الرشفاء األوفياء الذين رفعوا رأسها عاليًا، وأثبتوا

ة ما زالت قادرة عىل إنجاب بجدارة واقتدار أنَّ األمَّ

النبالء والنجباء واملصلحني.. ا

فتحت التي  الحبيبة  ماليزيا  لدولة  أيًضا  وعزاؤنا 

ترصفه تحت  ووضعت  واسًعا،  بابها  أيمن  ألبي 

قه من إنجازات ق ما حقَّ  مواردها وإمكاناتها ليحقِّ

باهرة ونجاحات عظيمة.. ا

ذلك آخرا.. عزاؤنا لجميع منسوبي   وأخريا وليس 

شامًخا اليوم  يقف  الذي  الخالد  العلمي   الرصح 

فكريٍّ إرث  من  أيمن  أبو  تركه  ما  عىل   وشاهدا 

.. أعنيكم جميًعا أنتم ِ  ووإداريٍّ وتنظيميٍّ ومعماريٍّ

زمالئي وزميالتي ممن ال يزالون يخدمون الجامعة

يوم ذات  لهم  كان  ممن  أو  العامليَّة،   اإلسالمية 

سة، حماها  حضور وإسهام يف النهوض بهذه املؤسَّ

الله، وزادها توفيًقا وثباتًا، وتقدما، وتطورا.. ا

والرضاعة االستكانة  أَُكفَّ  نرفع  إلهي..إليك   يا 

يوم أيامك،  من  املشهود  اليوم  هذا  يف   والرجاء 

 الجمعة املبارك، ونحن مقبلون بعد قليل عىل الصالة

روح تتغمد  أن  الجمعة،  صالة  بعد  جنازته   عىل 

 والدنا وأستاذنا ومربِّينا، أبي أيمن، بواسع رحمتك،

اللهم وأسكنه يف  وكريم مغفرتك، وجليل عفوك.. 

 فسيح جنانك.. يا خالقنا ويا مبدعنا..نسألك سؤال

ر له قبه،  املساكني املحتاجني الفقراء إليك أن تنوِّ

ن كتابه، وتحرشنا وإياه يف النبيني والصديقني  وتُيمِّ

والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا. ا

 اللهم اجعله من أصحاب النفس املطمئنة التي قلت

فيهم وقولك حق كله: ا

ا》يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّة اْرِجِعي إىَِل

 َربِِّك راضيًة َمْرِضيًَّة فاْدُخيِل يِف ِعبَاِدي
َواْدُخيِل َجنَِّتي 《الفجر:27-30

ِصيبٌَة َقالُوا إِنَّا ِللَِّه ا 》الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهم مُّ

َوإِنَّا إَِليْه َراِجُعوَن《البقرة: 156
***

ابنكم/ قطب مصطفى سانو
من الحرم الشريف بمكة املكرمة

االجتماع األسبوعي التاسع والثالثون ملديري اإلدارات
 ترأس معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل االجتماع

األسبوعي التاسع والثالثني ملديري إدارات املجمع

 يوم االثنني 30 من شهر ذي الحجة1442ه  املوافق 

9 من شهر أغسطس 2021م بمقر األمانة العامة

بالرتحيب االجتماع  معاليه  استهل   بجدة.اوقد 

 بالحارضين وحثهم عىل مواصلة جهودهم املحمودة يف

كل من  مطلوب  هو  ما  وإنجاز  املجمع   خدمة 

ننهض حتى  تام  وتعاون  وتكامل  تناغم  يف   إدارة 

من ومنتظر  مطلوب  هو  كما  املجمع  بأعمال 

ومشاغلها.ا ولقضاياها  لألمة  خدمة  الجميع 

املهمة الزيارة  عىل  الحضور  معاليه  أطلع  ثم 

لجمهورية العام  القنصل  سعادة  بها  قام  التي 

هذا صبيحة  العامة  األمانة  مقر  إىل  ديفوار  كوت 

اليوم وما أسفرت عنه من نتائج طيبة ومبرشة،  ا

دولته استضافة  بفكرة  القنصل  سعادة  رحب  إذ 

األمني معايل  أبلغ  كما  املجمع،  دورات  إلحدى 

له ديفوار  كوت  دولة  ترحيب  للمجمع  العام 

للقيام بزيارة رسمية إليها قبل نهاية هذا العام.ا

ا القضايا،  من  عددا  االجتماع  ناقش  وقد  هذا، 

وتم اتخاذ عّدة قرارات، من أهمها:ا

إ. إرسال خطابات شكر وتقدير إىل جميع العلماء
 والخباء املستكتبني والذين وصلت أبحاثهم املقدمة

للدورة 25 للمجمع.ا

إ. قيام كل إدارة بمّد إدارة التخطيط بما أنجزته

خالل العام املايض إلعداد التقرير السنوي للمجمع.ا

ندوات إقامة  إمكانية   وضع تصور متكامل حول 

ومؤتمرات خارج الدول األعضاء باملجمع.ا

عن العام  األمني  ملعايل  شامل  تقرير  رفع   إ. 
 العروض املقدمة من قبل الرشكات املتخصصة من

 أجل تجهيز القاعة الداخلية للمجمع حتى تصبح

 مؤهلة إلقامة أنشطة املجمع العلمية من مؤتمرات

وندوات وورش عمل. ا
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االجتماع األسبوعي األربعون ملديري اإلدارات
الخطة وبرامج  أنشطة  وتنفيذ  العمل   متابعة 
االسرتاتيجية للمجمع، وقد ناقش االجتماع عددا
من القضايا، وتم اتخاذ عّدة قرارات، من أهمها: ا
للدورة املقرتحة  املوضوعات  إعداد  يف  البدء  إ. 
األولوية تكون  أن  عىل  والعرشين،  السادسة 
ا السابقة.  الدورات  يف  املؤجلة   للموضوعات 

 إ. تقديم عروض لتجهيز القاعة الداخلية للمجمع
لالستفادة منها يف إقامة الندوات واملنتديات العلمية، ا
وإقامة  تنظيم  عن  متكامل  تصور  وضع   مع 
ندوات متخصصة خارج الدول األعضاء باملنظمة. ا
 إ. جمع الفتاوى الرقمية الصادرة عن دور اإلفتاء
األعضاء الدول  يف  املعتبة  العلمية   واملؤسسات 

باملنظمة عن العمالت املشفرة. ا

من أغسطس 2021م بمقر األمانة العامة بجدة. ا
واستهل معاليه االجتماع مرحبا بالحضور، وشاكراً
ا االجتماعات،  حضور  يف  االنتظام  عىل  الجميع 
تسهيل يف  الكبري  األثر  عليها  يرتتب  الذي  األمر 

 عقد معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو
 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل االجتماع
صباح املجمع  إدارات  ملديري  األربعني   األسبوعي 
16 املوافق  1442هـ  محرم  من   07 االثنني  يوم 

 ترأس معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل االجتماع

 األسبوعي الواحد واألربعني ملديري إدارات املجمع

 صباح يوم االثنني 14من محرم 1443هـ، املوافق 23

من أغسطس 2021م، بمقر األمانة العامة بجدة. ا
 واستهل معاليه االجتماع مرحبا بالحضور، وشاكراً

ثم االجتماعات،  حضور  يف  االنتظام  عىل   الجميع 

 تحدث معاليه عن أهمية هذه االجتماعات بوصفها

وطرح اآلراء،  وتبادل   ، لاللتقاء  املثىل   الوسيلة 

 وجهات النظر، فضالً عن أنها تعزز عالقات التعاون

والرتابط والتآخي بني املوظفني، وكرر معاليه دعوته

 لإلدارات إىل االلتزام بالخطة اإلسرتاتيجية والعمل

عىل إنجاز أنشطتها وبرامجها يف اآلجال املحددة.

الرقمية العمالت  ندوة  حول  معاليه  اوتحدث 

شهر  خالل  عقدها  املجمع  يعتزم  التي   املشفرة 

الله تعاىل، ثم تطرق معاليه القادم بإذن  سبتمب 

إىل الرسالة الواردة من منظمة التعاون اإلسالمي

بخصوص رغبة األمني العام املنتخب بزيارة مجمع

 الفقه اإلسالمي الدويل خالل األيام القادمة، وذلك 

 ضمن برنامج الزيارات التي يقوم بها إىل األجهزة

الفرعية التابعة للمنظمة، وقد ناقش االجتماع عددا

 من القضايا، وتم اتخاذ عّدة قرارات، من أهمها:ا

واالعتماد الضمان  خطاب  موضوع  إدراج  إ.   
الخامسة الدورة  موضوعات  ضمن  املستندي 

والعرشين.ا

للدورة مقرتحة  موضوعات  بتقديم  البدء   إ. 
وخباء أعضاء  ومراسلة  والعرشين  السادسة 

 املجمع القرتاح عناوين موضوعات عىل أن تتضمن

 املوضوعات جميع املوضوعات املؤجلة يف الدورات

السابقة.ا

املساعدين العامني  األمناء  لزيارة  التنسيق   إ. 
السياسية، للشؤون  اإلسالمي  التعاون   بمنظمة 

وللعلوم والتكنولوجيا، ولشؤون القدس وفلسطني.ا

 ترأس معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو
 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل االجتماع
املجمع إدارات  ملديري  واألربعني  الثاني   األسبوعي 
 صباح يوم االثنني 22 من محرم 1443هـ، املوافق

30 من أغسطس 2021م، بمقر األمانة العامة بجدة. ا
ً  واستهل معاليه االجتماع مرحبا بالحضور، وشاكرا
ثم االجتماعات،  حضور  يف  االنتظام  عىل   الجميع 
معايل بها  قام  التي  الزيارة  عن  معاليه   تحدث 
منظمة عام  أمني  طه،  إبراهيم  حسني   السيد 
صباح املجمع  إىل  املنتخب  اإلسالمي   التعاون 
يقوم التي  الزيارات  برنامج  ضمن  وذلك   اليوم، 

ا للمنظمة،  التابعة  الفرعية  األجهزة  إىل   بها 

بهذه سعادته  عن  االجتماع  خالل  معاليه   وعب 
بصورة باملجمع  التعريف  إىل  تهدف  التي   الزيارة 
وأهدافه ورسالته  رؤيته  خالل  من   تفصيلية 
إعدادها تم  التي  اإلسرتاتيجية  وخطته   وأنشطته 

 يف هذا العام.ا وناقش االجتماع عددا من القضايا،

واتخذت عّدة  قرارات، من أهمها:ا
يف  املتميزة  األبحاث  بعض  واختيار  جمع   إ. 
تحت ووضعها  تحريرها  ثم  معينة،   موضوعات 
ضمن كتاب  شكل  يف  طباعتها  ليتم  واحد   عنوان 

مطبوعات املجمع. ا
 إ. إرسال عدد من مطبوعات املجمع إىل الجامعات

اإلسالمية العاملية بـ )النيجر، بنغالديش، يوغندا، ا

ا بإندونيسيا(.  الله  هداية  باكستان،  ماليزيا، 
منتدى محارضات  سلسلة  تنظيم  يف  البدء   إ. 
املجمع التي ستتناول موضوعات قضايا الساعة. ا
 إ. وضع تصور متكامل عن رغبة املجمع يف إعادة
واألصولية الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة   طباعة 

طبعة منقحة. ا

االجتماع األسبوعي الحادي واألربعون ملديري اإلدارات

االجتماع األسبوعي الثاني واألربعون ملديري اإلدارات
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كوكبة من أعالم املجمع الراحلين: ملسة وفاء وواجب دعاء

 ُولد معايل الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

باململكة َوادمي  الدَّ بمدينة  1365ه / 1946م   عام 

املنتدب العضو  معاليه  كان  السعودية،   العربية 

مجمع مجلس  يف  السعودية  العربية   للمملكة 

املجلس انتخبه  وقد  الدويلِّ،  اإلسالميِّ   الفقه 

للمجلس رئيًسا  وظلَّ  له،  رئيس  أول   ليكون 

1429ه /2008م عام  املنية  وافته  أن   إىل 

السعودية. العربية  باململكة  الرياض   بمدينة 

جنّاته.ا فسيح  وأسكنه  له،  وغفر  الله،  رحمه 

جامعة من  الرشيعة  يف  البكالوريوس  درجة   حاز 

درجة نال  ثم  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد   اإلمام 

بجامعة للقضاء  العايل  املعهد  من   املاجستري 

عىل وحصل  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد   اإلمام 

بجامعة للقضاء  العايل  املعهد  من   الدكتوراه 

بالرياض.ا اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام 

املناصب من  عدًدا  الله-  -رحمه  َمعاِليه   توىّل 

العربية اململكة  بالده  داخل  واإلدارية  العلمية 

وخطيبًا إماًما  عملُه:  أهّمها  اومن  السعودية، 

العدل لوزارة  ووكيالً  الرشيف،  النبوي  باملسجد 

واللجنة،   ، السعودية  العلماء  كبار  لهيئة   وعضًوا 

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، وعضًوا بمجلس

املدينة بمحكمة  وقاضيًا  السعودي،  القضاء 

الكبى،  ومدّرًسا باملسجد النبوي الرشيف،  وعضًوا

العالم لرابطة  التابع  اإلسالمي  الفقهي   باملجمع 

ويف للقضاء،  العايل  املعهد  يف  ومدرًسا   اإلسالمي، 

 الدراسات الُعليا يف كلية الرشيعة بالرياض ، وأمينًا

باملدينة اإلسالمية  بالجامعة  العامة  للمكتبة 

 املنورة.ا ألَّف -رحمه الله- مؤلفات كثرية، ونرَش العديد 

من األبحاث العلمية، ومن أهّم مؤلَّفاته املطبوعة: ا

والتقريب معارصة،  فقهية  دراسة  النوازل   فقه 

والجناية والتعزيرات،  والحدود  القيِّم،  ابن   لعلوم 

الِفَرق إىل  االنتماء  وُحكم  ُدونها،  وما  النْفس  عىل 

ل امُلفصَّ  واألحزاب والجماعات اإلسالمية، وامَلدَخل 

ألصول والتأصيل  حنبل،  بن  أحمد  اإلمام  فقه   إىل 

القيِّم:ا وابُن  والتعديل،  الَجرح  وقواعد  التخريج 

 حياتُه، آثاُره، َمواِرُده، وعلماء الحنابلة من اإلمام

 أحمد إىل َوِفيّات الَقرن الخامَس عرَش الهجري عىل

طريقة كتاب: )األعالم( لألستاذ َخري الدِّيِن الزِِّرْكيِل.ا

بمكة املرشفة  الكعبة  وأمام  عاًما،  أربعني   قبل 

 املكرمة، دعا صاحب الجاللة املغفور له امللك خالد

 بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ قادة األمة

إنشاء إىل  كافة  واملسلمني  وزعماءها   اإلسالمية 

للفقه اإلسالمّي يكون أعضاؤه من  مجمٍع عاملٍي 

 العلماء والفقهاء واملفّكرين يف شتى مجاالت املعرفة

 من أنحاء العالم اإلسالمي لدراسة مشكالت الحياة

فاعال أصيال  اجتهاًدا  فيها  واالجتهاد   املعارصة، 

 بهدف تقديم الحلول النابعة من الرتاث اإلسالمي،

واملنفتحة عىل تطور الفكر اإلسالمي لتلك املشكالت. ا

املحكم، التخطيط  من  كاملني  عامني   وبعد 

افتتح الرائع،  والتحضري  املتميز،   واإلعداد 

فهد امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  له   املغفور 

املؤتمر ـ  الله  رحمه  ـ  سعود  آل  عبدالعزيز   بن 

الذي العامليِّ  الفقهّي  املجمع  لذلك   التأسييس 

والفخامة والسمو  الجاللة  أصحاب   أويص 

ا بقوله:  بإنشائه  اإلسالميِّ  العالم  قادة  واملعايل 

ملرحلة حقيقية  بداية  يعتب  هذا  اجتماعكم   ا“إن 

اإلسالميَّة، أمتنا  تاريخ  من  ٍة  هامَّ  تاريخيٍَّة 

الرشيعة خدمة  رشُف  فيها  يتخطى   مرحلة 

واإلقليميَّة، الفرديَّة  الجهود  حدوَد   اإلسالميَّة 

عاملي تنظيم  أول  يف  السياسيَّة  الحدود   ويجتاز 

ا املجال”.  هذا  يف  اإلسالميَّة  األمة  وحدة  عن  يعب 

عاملّي فقهّي  مجمع  بميالد  العالم  َسِعد   وُمنْذُئٍذ 

تمثيال األكثر  العامليََّة  العلميََّة  الهيئَة  بَاَت   فريٍد 

 لفقهاء املذاهب اإلسالميَّة حيث يضمُّ يف عضويته

املعارصة، الثمانية  الفقهيَّة  املذاهب  فقهاء   كبار 

األكثر العريقة  العلميَّة  املؤسسة  تلك  أصبح   كما 

، الجماعيِّ باالجتهاد  املوسوم  لالجتهاد   تطبيقا 

 حيث إنه يتبنى يف اجتهاداته منهج التحاور، ومبدأ

 التشاور، وآلية التوافق عند إصدار القرارات وتبني

األوىل الرشعيَّة  املرجعيَّة  أضحى  بل   التوصيات؛ 

العالم اإلسالميِّ واملجتمعات إليها دول   التي تلجأ 

يف الرشعيَّة  األحكام  بيان  أجل  من   املسلمة 

للنوازل، توجيًها  املسلمني،  تهمُّ  التي   القضايا 

ا للممارسات.  وترشيًدا  للمستجدات،  وتسديًدا 

بتوفيٍق ذلك  كل  تحقق  لقد   .. الحقِّ َلَعْمُر   إْي 

مباركاٍت بجهود  ثم  جالله،  جلَّ  الله  من   كريٍم 

الله عاهدوا  ما  صدقوا  عظام  أعالم   من 

بالرفيق ولحق  نحبه،  قض  من  فمنهم   عليه، 

ا تبديال.  لوا  بدَّ وما  ينتظر،  من  ومنهم  األعىل، 

مهًما شطًرا  نذروا  كباٌر  أعالٌم  إنهّم   نعْم.. 

والفقه عامة،  العلم  خدمة  يف  حياتهم   من 

ا واقتدار.   وثبات  ثقة  يف  خاصة  اإلسالميِّ 

 وتقديًرا لتلكم اإلسهامات املتميزة ألولئك الراحلني

واعرتاًفا جميعا،  الله  رحمهم  املجمع،  أعالم   من 

ورغبًة باملجمع،  النهوض  يف  املقدَّرة   بخدماتهم 

ملسة عن  صادقا  تعبريا  بل  ذكراهم،  تخليد   يف 

العامة األمانة  رأت  لهم،  دعاء  لهم، وواجب   وفاء 

مساحة تخصيص  الدويلِّ  اإلسالميِّ  الفقه   ملجمع 

لتعريف الشهريَّة  اإلخباريَّة  نرشتها  أعداد   من 

أن الجليل  املوىل  داعني  بهم؛  الصاعدة   األجيال 

عفوه، وكريم  رحمته،  بواسع  جميًعا   يشملهم 

عنَّا ويجزيهم  رضوانه،  وعظيم  مغفرته،   وجليل 

بهم ويجمعنا  الجزاء،  خري  اإلسالميَّة  األمة   وعن 

ا مقتدر.  مليٍك  عند  صدٍق  مقعِد  يف  النعيم  دار  يف 

أعمار   يف  يبارك  أن  األحد  اإلله  إىل  ُع  نَترضَّ  كما 

َفِتئوا ما  الذين  املجمع  أعالم  من  الباقية   البقيّة 

عون عن ربِّ العاملني، وينريون  الدرب للحيارى،  يوقِّ

هون الباحثني عن النجاة  والفالح  يف الدارين.ا  ويوجِّ

نواًة املبادرة  هذه  تكون  أن  يف  معقود  األمل   إنَّ 

 ملوسوعٍة شاملٍة ألعالم املجمع التي تخطِّط األمانة

القريب بإذن العاجل   العاّمة للمجمع إصدارها يف 

املوىل الكريم. ا

***

 أ.د. قطب مصطفى سانو
 األمين العام للمجمع

معالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد

* * *
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معالي الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة

باِبكر خالد  أحمد  البوفيسور  الشيخ  معايل   ُولد 

ا السودان،  بجمهورية  َمَرِوي  بمدينة  1940م  عام 

السودان لجمهورية  املنتدب  العضو  معاليه   كان 

الدويل، ثم عنيِّ الفقه اإلسالمي   يف مجلس مجمع 

 أمينا للمجمع عام 1433ه / 2012م، وبقي أمينا

السودان. إىل  عاد  ثم  سنوات،  أربع  ملدة   للمجمع 

1442ه /2021م عام  الله  رحمة  إىل   وانتقل 

العربية السعودية. غفر الرياض باململكة   بمدينة 

والدرجات. حصل الحسنات  له  وضاعف  له،   الله 

اللغة )قسم  اآلداب  بكالوريوس  عىل   َمعاِليه 

الخرطوم، بفرع  القاهرة  جامعة  من   العربية( 

جامعة من  العربية  اللغة  ماجستري  درجة   ونال 

العربية، وحاز اللغة   الخرطوم بكلية اآلداب قسم 

عىل الدكتوراه من جامعة أّم الُقرى بمكة املكرمة. ا

 توىّل -رحمه الله- عدًدا من املناصب العلمية واإلدارية

العام األمني  أهّمها:  وخارجها،  السودان  بالده  يف 

وزارة ووكيل  بالسودان،  اإلسالمي  الفقه   ملجمع 

القرآن جامعة  ومدير  واألوقاف،  الدينية  الشؤون 

الدراسات  الكريم والعلوم اإلسالمية، وعميد كلية 

الكريم، القرآن  بجامعة  العلمي  والبحث   العليا 

قسم ورئيس  الرشعي،  اإلفتاء  مجلس   وعضو 

ُدْرمان أّم  بجامعة  البنات  بكلية  العليا   الدراسات 

القرآن بكلية  القراءات  قسم  ورئيس   اإلسالمية، 

 الكريم، ورئيس تحرير مجلة القرآن الكريم، وعضو

َسْلطنة يف  الرشيف  املصحف  طباعة  تدقيق   لجنة 

أمناء جمعية السالم، وعضو مجلس  دار   بُُروناْي 

 القرآن الكريم، وعضو مجلس إدارة هيئة األوقاف

الزكاة، ألمناء  األعىل  املجلس  وعضو   اإلسالمية، 

اإلسالمي النسائي  املركز  أمناء  مجلس  وعضو 

أفريقيا جامعة  أمناء  مجلس  وعضو  العاملي، 

الدعوة بمنظمة  التعليم  لجنة  وعضو   العاملية، 

الكتب من  عدًدا  الله-  -رحمه  ألَّف   اإلسالمية. 

 واألبحاث العلمية، ومن أهّم مؤلَّفاته املطبوعة: من

 كنوز اللغة دراسٌة يف معَجم تاج العروس من جواهر

 القاُموس للَفريوز آبادي، ومدرسة الكوفة النحوية

 وموقُفها من القراءات، والرشيعة وقضايا الحياة،

 واملؤسسات الدينية وَدورها يف التعايُش بني األديان،

والشؤون الدينية ماِضيها وحارِضها ومستقبلُها.ا

تونس، يف  الحكمة  بيت  عضو   باألزهر الرشيف، 

للجامعة األعىل  االستشاري  املجلس   عضو 

مؤلفات للراحل  املنورة.ا  باملدينة   اإلسالمية 

والدراسات الفتوى  مجاالت  تشمل   عديدة 

مؤلَّفاته أهّم  ومن  الفقهية،  والبحوث   اإلسالمية 

عىل والتّـنبـيهات  اإلسالم،  مواقف   املطبوعة: 

والعلماء، املحدِّثني  وتراجم  ِعياض،  البن   امُلدوَّنة 

أُلقيَت يف قسم العربي )محارضات   ويُهود املغرب 

العربية الدراسات  بمعهد  الفلسطينية   الدراسات 

نَد السَّ يف  األبنَي  ـنَن  السَّ وتحقيق:   بالقاهرة(، 

العلميّة الرحلة  وتحقيق:  رشيد،  البن   امُلَعـنَْعن 

وِسـراج البُلغاء  منهاج  وتحقيق:  رشيد،   البن 

ومقتطفات وقصائد  القرطاجني،  لحازم   األدباء 

النَِّصيح إفادة  وتحقيق:  القرطاجني،  لحازم 

وشيخ ُرَشيد،  البن  الصحيح  الجامع  رجال   يف 

عاشور.ا بن  الطاهر  محمد  األكب  اإلمام  اإلسالم 

بن الحبيب  محمد  الدكتور  الشيخ  سماحة   ُولد 

عام العاصمة  تونس  يف  الخوجة  ابن   الشاذيل 

للجمهوريَّة املنتدب  العضو  معاليه  كان   1922م، 

اإلسالمي الفقه  مجمع  تأسيس  إبَّان   التونسيَّة 

ا عامًّ أمينا  وبقي  له،  عام  أمني  أّول  وعنّي    الدويل، 

 للمجمع ملدة أربعة وعرشين عاًما )1984-2008(.

 وقد انتقل إىل الرفيق األعىل عام 1433ه / 2012م.ا

واألجر.ا امَلثوبة  له  وأجَزل  الله،   رحمه 

جامعة من  الرشيعة  يف  البكالوريوس  عىل   حاز 

يف الدكتوراه  عىل  حصل  ثم  بتُونس،   الزَّيتونة 

ا بفرنسا.  وْربُون  السُّ من جامعة  العربية  اآلداب 

 توىّل معاليه عدًدا من املناصب العلمية واإلدارية داخل

الجمهورية امفتي  أهّمها:  ومن  وخارجها،   بالده 

 التونسية األسبق، عضو مجمع البحوث اإلسالمية

  معالي الشيخ البروفيسور أحمد خالد باِبكر

معالي الشيخ الدكتور عبد السالم داود العّبادي

داُود السالم  عبد  الدكتور  األستاذ  معايل   ُولد 

األردنيَّة باململكة  ان  بعمَّ 1943م  عام   العبّادي 

للمملكة املنتدب  العضو  كان   الهاشميَّة، 

الفقه مجمع  مجلس  يف  الهاشمية   األردنية 

للمجمع عام  أمني  ثاني  وعنيِّ  الدويل،  اإلسالمي 

عام بعد  استقال  ثم  2009م،  1430ه /   عام 

1437ه /2015م، ا عام  عامًّ أمينا  ثم عنيِّ   ونيف، 

عام املنية  وافته  حتى  للمجمع  ا  عامًّ أمينا   وبقي 

العربية باململكة  جدة  بمدينة   1442ه /2020م 

جنات يف  درجته  وأعىل  الله،  رحمه  السعودية. 

العالية الشهادة  عىل  َمعاِليه  حصل  النعيم. 

الرشيعة كلية  اإلسالمية من  الرشيعة   يف 

درجتَي نال  ثم  دمشق،   والقانون بجامعة 

من املقاَرن  الفقه  يف  والدكتوراه   املاجستري 

األزهر بجامعة  والقانون  الرشيعة   كلية 

عدًدا َمعاِليه  توىّل  مرص.ا  بجمهورية   الرشيف 

األُردن بالده  يف  واإلدارية  العلمية  املناصب  من 

 وخارجها، أهّمها عملُه: وزيًرا لألوقاف والشؤون

للهيئة ا  عامًّ وأمينًا  اإلسالمية،   واملقدَّسات 

للَّجنة ورئيًسا  الهاشميّة،  األُردنيّة   الخريية 

آل أُمناء جامعة  ملجلس  ورئيًسا   التنفيذية، 

ا ملؤسسة تنمية أموال األيتام.ا البيت، ومديًرا عامًّ

واألبحاث الكتب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   ألَّف 

يف الجهاد  املطبوعة:  مؤلَّفاته  أهّم  ومن   العلمية، 

 اإلسالم، واملِْلِكـيّة يف الرشيعة اإلسالمية طبيعتها

بالقوانني مقاَرنٌة  دراسٌة  وُقيودها   ووظيفتها 

والحقائق القرآنية  اآليات  بني  واإليمان   الَوْضعية، 

الرشيعة بني  االجتماعي  مان  والضَّ  العلمية، 

اإلسالمية والنُُّظم الوْضعية.ا
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ود الشنقيطي معالي الشيخ محمد سالم ِوْلد عدُّ

فضيلة الشيخ آية اهلل محمد علي أكبر التسخيري

سماحة الشيخ خليل بن محيي الدين امَلْيس

وْلد سالم  محمد  الشيخ  العالمة  معايل   ُولد 

بُوتلِميت بمدينة  1929م  عام  الشنقيطي   عدُّود 

الُقرى أّم  قرية  يف  عام 2009م  وتويّف   بُموِريتانيا، 

 بُموِريتانيا. رحمه الله، وتقبّل منه ما قدَّمه لخدمة

منتدبا عضوا  معاليه  كان  واملسلمني.ا   اإلسالم 

 للجمهورية اإلسالمية املوريتانية يف مجلس مجمع

 الفقه اإلسالمي الدويل. دَرس َمعاِليه جميع العلوم

التسخريي يف الله محمد عيل أكب  آية   ُولد الشيخ 

 النََّجف األرَشف بالعراق عام 1944م، كان فضيلته

 العضو املنتدب للجمهورية اإلسالمية اإليرانية إىل أن

 وافته املنية عام  1442ه / 2020م بمدينة طهران

الله، رحمه  اإليرانية.  اإلسالمية   بالجمهورية 

تعليمه فضيلته  تلقى  جنانه.  فسيح  يف   وأسكنه 

األرشف،  وحصل النجف  بمدينة  الفقه  كلية   يف 

العربية العلوم  يف  الليسانس  شهادة  عىل   منها 

الَحْوَزِويّة الدروس  تلّقى  ثم  اإلسالمي،   والفقه 

 يف النَجف حتى بلغ مرحلة “البحث الخارج”. توىّل

العلمية املناصب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   فضيلتُه 

 واإلدارية يف بالده إيران، أهّمها: األمني العام للمجمع

 العاملي ألهل البيت )عليهم السالم(، واألمني العام

امَليْس الدين  محيي  بن  خليل  الشيخ  سماحُة   ُولد 

 عام 1941م بـبْلدة  مْكسة يف قضاء َزْحلة بالِبَقاع

املنتدب العضو  سماحته  كان  لُبنان،  يف   األْوسط 

الفقه مجمع  مجلس  يف  اللبنانية   للجمهورية 

1443ه / املنية عام  أن وافته  إىل  الدويل   اإلسالمي 

بالجمهورية بالبقاع  زحلة  بقضاء   2021م 

ما عىل  الجزاء  خري  وجزاه  الله،  رحمه   اللبنانية. 

 بذََله يف خدمة اإلسالم واملسلمني. حصل سماحتُه

 عىل الثانوية الرشعية من كلية الرشيعة يف بريوت،

 واإلجازة يف الرشيعة اإلسالمية واملاجستري يف الفقه

 املقاَرن من جامعة األزهر الرشيف املرصية.ا توىّل

 -رحمه الله- عدًدا من املناصب العلمية واإلدارية

عاّم مفتي  أهّمها:  وخارجها،  لبنان  بالده   يف 

وعضو بلُبنان،  الِبقاع  ومحافظة  َزحَلة  ملدينة 

لبنان،ا يف  األعىل  اإلسالمي  الرشعي  املجلس 

مؤسسة أكب  هو  الذي  الِبقاع”  “أْزَهُر  س  ومؤسِّ

رسائل عىل  وأرشَف  لبنان،  يف  رشعية   علمية 

 املاجستري بالفقه املقاَرن يف كلٍّ من: جامعة بريوت

اإلسالمية، للدراسات  العايل   اإلسالمية، واملعهد 

اإلسالمية الرشيعة  كلية  يف  محارِضٌ   وأستاذٌ 

اإلسالمية للدراسات  العايل  واملعهد  بريوت،   يف 

اإلسالمية.ا الخريية  امَلقاصد  التابع لجمعية 

واألبحاث الكتب  من  عدًدا  الله-  -رحمه  ألَّف 

فهارس املطبوعة:  مؤلَّفاته  أهّم  ومن   العلمية، 

ْخيِس”، َ  كتاب “امَلبسوط؛ لإلمام شمس الدِّين السَّ

مناِقب يف  الِحسان  “الخريات  كتاب:   وتحقيق 

ومراجعة النُّعمان”،  حنيفة  أبي  األعَظم  اإلمام 

ا الكريم”،  القرآن  آليات  امُلفهَرس  “امُلعَجم  كتاب: 

ودراسات الراشدون”،  “الخلفاء  كتاب:  وتحقيق 

وتحقيق والفكر،  وأصوله  الفقه  يف  وأبحاث 

أّن وجِهَل  األرض  إىل  أَخَلَد  َمن  عىل  “الردُّ   كتاب: 

ـيوطي”، السُّ  االجتهاَد يف كلِّ عرٍص فرض؛ لإلمام 

الرشيعة.ا مقاصُد  الكلية  الفقهية  والقواعد 

ا اإلسالمية،  املذاهب  بني  للتقريب  العاملي  للمجمع 

الشؤون يف  اإلسالمية  الثورة  قائد   ومستشار 

مكتب مدير  ومساعد  اإلسالمي،  للعالم   الثقافية 

وعضو الدولية،  للشؤون  اإلسالمية  الثورة   قائد 

الثقافة رابطة  ورئيس  القيادة،  خباء  مجلس   يف 

الَحْوَزِويّة العلوم  ومدرِّس  اإلسالمية،  والعالقات 

من عدد  يف  واإلسالمية  العربية  يف ُقم، والعلوم 

ألَّف -رحمه   الجامعات واملراكز العلمية يف إيران. 

 الله- عدًدا من الكتب واألبحاث العلمية، ومن أهّم

يف دروٌس  اإلسالمي  االقتصاد  املطبوعة:   مؤلَّفاته 

واألقليّات املستحَدثة،  للمسائل  وتأصيل   املذهب 

ورسالتنا بمجتمعاتها،  وعالقاتُها   اإلسالمية 

يف الجُمعة  وصالة  العمل،  وتوحيد  الفكر   تقريب 

نة، والحج يف  الروايات املشرتكة بني الشيعة والسُّ

نة، والصوم يف  الروايات املشرتكة بني الشيعة والسُّ

نة، واملخترص  الروايات املشرتكة بني الشيعة والسُّ

العلمية املرجعية  امَلجيد،  القرآن  تفسري  يف   املفيد 

الوقت يف  واملرجعية  الشيعة  وحول  البيت،   ألهل 

الحارض، ومايض املرجعية اإلسالمية وحارُضها.ا

يف ابتُعث  ثم  ِسنِّه،  حداثة  عىل  واللغوية  الرشعية 

 أوائل الستّيـنيات ضمن بعثٍة من الُقضاة الرشعينّي

“ليسانس” بشهادة  يف تونس، وتخّرج   للتدريب 

املناصب الله- عدًدا من  توىّل -رحمه  الحقوق.ا   يف 

وخارجها، موريتانيا  بالده  يف  واإلدارية   العلمية 

 أهّمها: وزير الثقافة والتوجيه اإلسالمي، ورئيس

العليا، املحكمة  ورئيس  األعىل،  اإلسالمي   املجلس 

املحكمة رئيس  ونائب  اإلسالمية،  الُغرفة   ورئيس 

االبتدائية، وعضو املجلس العلمي لألزهر الرشيف.ا

 خالل أعوامه األخرية، تفّرغ معاليه مَلحَظرَته يف قرية

العاصمة نواْكـُشوط، رشق  كلم(   58( القرى   أّم 

التي املحارضات  باستثناء  الرسمي  العمل   وترك 

َمر والسَّ الصيام  روضة  برنامَجي  يف  يُلقيها   كان 

 الرمضاني يف الشهر الفضيل خالل العقود األخرية،

املاضية عاًما  العرشين  يف  َمحَظَرتُه  اكتسبَت   وقد 

 ُشهرًة عاملية باإلضافة لُشهرتها املحّلية، حيث وَفد

إليها الطالب من املغرب العربي والخليج وإفريقيا،ا

كما وَفد إليها مسلمون ُجُدد من أمريكا وأوروبا.ا

 ألَّف -رحمه الله- عدًدا من الكتب واألبحاث العلمية،

والتكميل التسهيل  املطبوعة:  مؤلَّفاته  أهّم   ومن 

تعليقات مع  خليل”  الشيخ  مخترص   “نْظم 

للتسهيل والتذِيـيل  بـ “التذليل  املْوسومة   الناظم 

 والتكميل” يف حوايل سبعة عرش ألف بيت، وُمجَمل

 اعتقاد السَلف: هذه املنظومة مقدِّمة لنْظٍم طويل

 اشتمل عىل )مائة ألف مسألة فقهية( عىل مذهب

 مالك وأهل املدينة يف  )بضعة عرش ألف بيت( من

 بحر الرََّجز، وخاتمٌة جامعٌة ألهّم اآلداب واألخالق

 اإلسالمية يف )خمسمائة بيت(، ونْظم مصطلحات

 )فهارس وعناوين( تبرصة الحّكام البن َفْرُحون يف

الحنبيل.ا ُقداَمة  الُعمدة البن  املالكي، ونْظم  الفقه 
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  معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد البشير َشيبان
البشري محمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  معايل   ولد 
بالجزائر، البُْويرة  بمحافظة  1918م  عام   َشيبان 
 كان معاليه العضو املنتدب للجمهورية الجزائرية
الفقه مجمع  مجلس  يف  الشعبية   الديمقراطية 
األعىل الرفيق  إىل  انتقاله  قبل  الدويل   اإلسالمي 

منه وتقبّل  الله،  رحمه  ا  2011م.   عام1432ه / 
أكمل واملسلمني.  اإلسالم  لنرُصة  ونضاَله   جهاَده 
 َمعاِليه دراسته يف مدرسة جمعية العلماء املسلمني
باِديس بن  عبد الحميد  يد الشيخ   الجزائريني عىل 
 يف العرشين من ُعمره، ثم َشدَّ الرِّحال إىل الجامعة

الزَّيتونية بتُونس، ونال شهادة التحصيل يف العلوم. ا
العلمية املناصب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   توىّل 

ا أهّمها:    وخارجها،  الجزائر  بالده  يف  واإلدارية 
ورئيس جمعية بالجزائر،  الدينية  الشؤون   وزير 
املجلس وعضو  الجزائريّـني،  املسلمني   العلماء 
 اإلسالمي األعىل، ورئيس جمعية الطلبة الزيتونيّـني
الوطنية اللجنة  ورئيس  بتونس،  الجزائريّـني 
والتأليف التطبيقي  الرتبوي  بالبحث  املكلَّفة 

ـرير بأم ـدِّيق محمد األمني الضَّ  ُولد البوفيسور الصِّ

 درمان بالسودان عام 1918م، كان فضيلته عضوا

الدويل اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  يف   معيَّنًا 

2015م بمدينة 1436ه /   إىل أن وافته املنية عام  

الله رحمة السودان. رحمه  الخرطوم بجمهورية 

واسعة. تخّرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ا

السالم عبد  جعفر  الدكتور  األستاذ  فضيلة  ُولد 
كان العربية،  مرص  بجمهورية  1941م  عام   عيل 
الفقه ملجمع  ومتميزا  نشطا  خبريا   فضيلته 
العلميَّة البحوث  من  عددا  وقدَّم  الدويل،   اإلسالمي 
املختلفة املجمع  دورات  إىل  القيِّمة   والدراسات 
رحمه 2018م،  عام  األعىل  الرفيق  إىل   وانتقل 
عىل فضيلتُه  حصل  علِّيِّني.  يف  درجته  ورفع   الله، 
العام، ودبلوم القانون  الحقوق، ودبلوم   ليسانس 
القانون يف  الدكتوراه  ودرجة  اإلداِرية،   العلوم 
دبلوم ونال  القاهرة،  من جامعة  العام   الدويل 
توىّل )هولندا(.  الدويل  للقانون  الهاْي   أكاديمية 
العلمية املناصب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   فضيلتُه 
األمني أهّمها:  بالده مرص وخارجها،  يف   واإلدارية 

 العام السابق لرابطة الجامعات اإلسالمية، ونائب
والطالب، التعليم  لشؤون  األزهر  جامعة   رئيس 
الرشيعة بكلية  العاّم  القانون  قسم  ورئيس 
لالقتصاد كامل  صالح  مركز  ومدير  والقانون، 
تحرير الرشيف، ومدير  األزهر  بجامعة  اإلسالمي 

وحصل عىل درجة الدكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية من

 نفس الجامعة. توىّل فضيلتُه -رحمه الله- عدًدا من 

السودان وخارجها، يف  واإلدارية  العلمية   املناصب 

 أهّمها: رئيس قسم الرشيعة يف جامعة الخرطوم،

للجهاز الرشعية  للرقابة  العليا  الهيئة   ورئيس 

التأمني وأعمال  املالية  واملؤسسات   املرصفـي 

اإلسالمي الفقهي  املجمع  وعضو  الخرطوم،   يف 

ا املكرمة،  بمكة  اإلسالمي  العالم  لرابطة  التابع 

ا بالهند،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  يف  ٍف  رَشَ وعضُو 

وعضو مجمع اللغة العربية يف الخرطوم، وأستاذ

 الرشيعة اإلسالمية بجامعة الُخرطوم، ومحارٌض يف

 جامعات عربية وأجنبية مختلفة، وعضو املجلس

للمؤسسات واملراقبة  املحاسبة  لهيئة  الرشعيِّ 

كلِّية تُصدرها  التي  والقانون  الرشيعة   مجلة 
 الرشيعة والقانون بالقاهرة، وأستاذ القانون الدويل
جامعة يف  النُُّظم  مادة  وأستاذ  األزهر،   بجامعة 
يف البكة  بنك  إنشاء  يف  وشارك  الرشيف،   األزهر 
للعمل كوادر  تدريب  ويف  أُوْزبَكْستان،   جمهورية 
 املرصفـي اإلسالمي يف جمهورية كازاخْستان. ألَّف
العلمية، واألبحاث  الكتب  من  عدًدا  الله-   -رحمه 
 ومن أهّم مؤلَّفاته املطبوعة: قواعد العالقات الدولية
ونظام الدويل،  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة   بني 
 الدولة يف اإلسالم وعالقتها بالدول األخرى دراسٌة
 تحليليٌة ُمقاَرنٌة بالفقه القانوني، وامَلدَخل لدراسة
السعودي، اإلداري  والنظام  السعودي،   الترشيع 
 وأصدر “سلسلَة ِفكِر املواَجهة”.                        ا

ا البحرين.  مملكة  يف  )أيوفـي(  اإلسالمية  املالية 

ا الكتب،  من  ُمعتبَـًرا  عدًدا  الله-  -رحمه  ألَّف 

أهّم ومن  العلمية،  األبحاث  من  العديد   ونرَش 

 مؤلَّفاته املطبوعة: ُحكم َعْقد التأمني يف الرشيعة

وأثُره والَغَرُر  املدينة،  أهل  وإجماع   اإلسالمية، 

مقاَرنة(، )دراسٌة  اإلسالمي  الفقه  يف  العقود   يف 

املحاكم يف  امُلطبَّق  الشخصية  األحوال   ونظام 

الصحة حيث  من  والعْقد  بالسودان،   الرشعية 

جانب إىل  والقانون.  اإلسالمي  الفقه  يف   والبُطالن 

 العديد من الكتب والدراسات التأصيلية يف التأمني

مرشوع صاحَب  ويُعتب  اإلسالمي.   واالقتصاد 

 “البديل اإلسالمي يف التأمني” )التأمني التعاوني(،

ا اإلسالمي.  التأمني  يس  مؤسِّ من  بأنه  ُعِرف  وقد 

بوزارة والثانوية  اإلعدادية  للمرحلتني  املدريس 
الوزارية اللجنة  رئيس  ونائب  الوطنية،   الرتبية 
يف كانوا  الذين  واألساتذة  املعلمني  بإدراج   املكلفة 
بعثات ورئيس  الُحّر،  اإلسالمي  العربي   التعليم 
 الحج الجزائرية، ومفتٌّش عامٌّ للُّغة واألدب العربي
الثانوي التعليم  مؤسسات  يف  اإلسالمية   والرتبية 
 الرسمي، وُصنِّف بدرجة حملة )شهادة الليسانس(
الوطنية، للرتبية  عامٌّ  ومفتٌّش  رئايس،   بمرسوم 
 وعضو يف لجنة التعليم الُعليا املكلفة بإعداد مناهج
العربي للبالغة واألدب  وأستاذ  والتعليم،   الرتبية 

باِديس بَقَسنِْطينة. ا بن  الحميد  اإلمام عبد  بمعهد 
واألبحاث الكتب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   ألَّف 
وثائق ِمن  املطبوعة:  مؤلَّفاته  أهّم  ومن   العلمية، 
 جمعية العلماء املسلمني الجزائريّـني، وطبَع آثاَر
بن الحميد  الشيخ عبد  الجزائرية  النهضة   إماِم 
التذكري من كالم  باِديس، ويف طليعتها: )مجالس 
حديث من  التذكري  و)مجالس  الخبري(،  الحكيم 
البشري النذير(، وهي مجموعة من اآليات القرآنية

افتـتاحيات يف  نرَشها  التي  النبوية   واألحاديث 
فلسطني أو  أدبيٌّ  وجهاٌد  )الشهاب(،   مجّلته 
 والشيخ اإلبراهيمي، ماذا ننتظر إلمداد فلسطني؟،
واملعهد واالجتهاد،  الجهاد  رشيعة   واإلسالم 
 ومستقبل األدب الجزائري، والجزائر للجزائريّــني،
ابن الجزائر  لبطل  عرشَة  الخامسَة   والذكرى 

باِديس، والقضية الجزائرية قضيُة ُحريٍّة أو موت. ا

ِرير يق محمد األمين الضَّ ـدِّ فضيلة الشيخ البروفيسور الصِّ

  فضيلة األستاذ الدكتور جعفر عبد السالم علي
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 فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الّلطيف بن محمد صالح الُفرُفور
ودرجة والفقه،  القانون  يف  إجازًة  فضيلته  نال 
جامعة من  املقاَرن  الفقه  يف   املاجستري 
الدكتوراه درجة  عىل  وحصل  الرشيف،   األزهر 
كلية من  األوىل  الرشف  مرتبة  مع   بامتياز 

الرشيف.ا األزهر  بجامعة  والقانون  الرشيعة 
 توىّل -رحمه الله- مناصب علمية وإدارية يف بالده
سوريا وخارجها، أهّمها:  رئيس لُشعبة التخطيط

العايل  العلمي  املجمع  س  ومؤسِّ وعميد  ا   فيه، 
وقسم والعربية  الرشعية  العلوم  كلية  يضم   الذي 
س جامعة العلوم اإلسالمية  الدراسات العليا، ومؤسِّ
س املجمع العلمي العايل يف مسجد  العربية، ومؤسِّ
 األقصاب بدمشق، ومدرِّس يف معهد الفتح اإلسالمي

ا دمْشق.  مساجد  من  وعدد  األَُموي  والجامع 
 ألَّف -رحمه الله- عدًدا من الكتب واألبحاث العلمية،
ومن أهّم مؤلَّفاته املطبوعة: الزاد من أصول الفقه

الّلطيف عبد  محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة   ُولد 
بمدينة 1945م  عام  الُفرُفور  صالح  محمد   بن 
كان السورية،  العربية  بالجمهورية   دمْشق 
يف السورية  العربية  للجمهورية  املنتدب   العضو 
 مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل إىل أن وافته

بماليزيا. ا كواالملبور  بمدينة  2015م  عام  املنية 

اآلخرة.ا يف  مكانته  وأعىل  له،  وغفر  الله،  رحمه 

مصطفى بن  َوْهبَة  الدكتور  الشيخ  فضيلة   ُولد 
السورية بالعاصمة  1932م  عام   الزَُّحييِل 
بمجلس معيَّنًا  عضوا  فضيلته  كان   دمشق، 
إىل انتقاله  إىل  الدويل  اإلسالمي  الفقه   مجمع 
دمشق بمدينة  2015م  عام  األعىل   الرفيق 
 بالجمهورية العربية السورية. رحمه الله، وجزاه

ا واملسلمني.  لإلسالم  ما قدَّمه  عىل  الجزاء  خري 
كّلية من  العالية  الشهادة  عىل  الراحل   حصل 
فيها ترتيبه  وكان   الرشيعة باألزهر الرشيف، 
من التدريس  ص  تخصُّ إجازة  عىل  حاز  ثم   األول، 
وحصل الرشيف،  العربية باألزهر   كلية اللغة 
شْمس َعني  من جامعة   عىل ليسانس الحقوق 
الرشيعة معهد  دبلوم  ونال  مرص،   بجمهورية 

ُولد فضيلة الشيخ  الدكتور طـه جابر العـْلواني
بالجمهورية الَفلُّوَجة  مدينة  يف  1935م   عام 
بمجلس معيَّنًا  عضوا  فضيلته  كان   العراقية، 
لحاقه إىل  الدويل  اإلسالمي  الفقه   مجمع 
األرايض فوق  2016م  عام  األعىل   بالرفيق 
إىل تقله  كانت  التي  الطائرة  متن  عىل   اإليرلندية 

ا األمريكية.  املتحدة  بالواليات  واشنطن  مدينة 
 رحمه الله،  وجزاه خري الجزاء عىل ما بذََله يف خدمة
شهادة عىل  فضيلته  حصل  واملسلمني.   اإلسالم 
من والدكتوراه  املاجستري  ودرجتَي   الليسانس، 
 كلية الرشيعة والقانون بجامعة األزهر الرشيف.
العلمية املناصب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   توىّل 
 واإلدارية يف بالده العراق وخارجها، أهّمها: الرئيس
س ألكاديمية طه العْلواني للدراسات القرآنية،  املؤسِّ
وأصوله للفقه  الشافعّي  اإلمام  كريسِّ   وأستاذُ 
جامعة ورئيس  ُقْرُطبَة،  بجامعة  املقاَرن   والفقه 
أصبحت سابًقا  واالجتماعيَّة  اإلسالميَّة  العلوم  

كلية واألصول  الفقه  وأستاذ  ُقْرُطبَة،   جامعة 
ا سعود،  بن  محمد  اإلمام  جامعة  الرشيعة 
 ونائب رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ومدير 
 تحرير مجلة الُجندي يف التدريب العسكري يف بغداد،
الكلية العسكرية الدراسات اإلسالمية يف   ومدّرس 
الدراسات اإلسالميَّة يف بغداد، ومدّرس يف كليَّة   يف 
العربية الجامعات  للعديد من  زائٌر   بغداد، وأستاذٌ 
ملجمع التنفيذيَّة  اللجنة  وعضو   واإلسالمية، 
التأسييّس املجلس  وعضو  املذاهب،  بني  التقريب 
وعضو املكرمة،  بمكة  اإلسالمّي  العالم   لرابطة 
 املجمع امَللكّي لبحوث الحضارة )مؤسسة آل البيت
ٌس للمجمع الفقهي يف الهند،  - األردن(، وعضٌو مؤسِّ
ورئيس املجلس الفقهي ألمريكا الشمالية وَكـنَدا. ا ا
واألبحاث الكتب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   ألَّف 
تفسري ا  املطبوعة:  مؤلَّفاته  أهّم  ومن   العلمية، 
 سورة األنعام، وتحقيق ودراسة كتاب )املحصول
الرازي، ا الدين  َفْخر  لإلمام  الفقه(  أصول  علم  يف 

وَمذاهِبه بجامعة قسم الفقه اإلسالمي  رئيس 
الدراسات لجنة  ورئيس  كلية الرشيعة،   دمشق 
وعضو اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  الرشعية 
عدد يف  وعضو  يف سورية،  األعىل  اإلفتاء   مجلس 
من مراِسٌل لعدد  وعضٌو  الفقهية،  امَلجامع   من 
الله- -رحمه  ألَّف  الرشعية.  العلمية   املوسوعات 
أهّم ومن  العلمية،  واألبحاث  الكتب  من   عدًدا 
 مؤلَّفاته املطبوعة: الفقه اإلسالمي وأدّلته، وأصول
 الفقه اإلسالمي، وآثار الحرب يف الفقه اإلسالمي:
 مقارنٌة بني املذاهب الثمانية والقانون الدويل العام،
الفقه وموسوعة  اإلسالمي،  الفقه  يف   والوجيز 
 اإلسالمي امُلعارص، وقواعد األخالق يف القرآن الكريم،

ا واملنْهج.  والرشيعة  العقيدة  يف  امُلنري  والتفسري 

 اإلسالمي، والصيام يف املذاهب األربعة، وعبَقريّاٌت
 خالدات، وأحكام الصالة يف املذهب الشافعي، ورشح
التوحيد، وتحقيٌق األمايل يف  بدء  املعايل عىل   لضوء 
وابُن له،  ورشٌح  امَلناِسك،  بيان  يف  الناِسك   لتُحفة 
مقاَرنٌة دراسٌة  اإلسالمي  الفقه  يف  وأثُره   عاِبِدين 
 بالقانون، ونظرية االستحسان وعالقتُها بامَلصالح
نه “ضمَّ اإلسالم  يف  الحضاري  والفقه   امُلرَسلة، 
 أفكاره التجديدية يف الفقه وَدوره الحيَوّي يف بناء
 الحضارة”، وسلسلة الفكر اإلسالمي، والخصائص
الفكر ومعايــري  والحدائق،  والحقائق   والذخائر 
واملنطق وِري  الصُّ املنطق  بُجزأَيه:  امَلنطق  علم   يف 
يف األحكام  استنباط  أصول  يف  والوجيز   املاّدي، 
عرش، الرابَع  القرن  يف  دمشق  وأعالم   )ُجزأين(، 
وديوان الربّانيون،  ورجالُها  الربّانية   واملدرسة 

الزنابق، وبُلغة امُلطاِلع يف بيان الحساب وامَلطاِلع. ا

فضيلة الشيخ الدكتور َوْهَبة الزَُّحيلي

 فضيلة األستاذ الدكتور طـه جابر العْلواني

القاهرة،   ا “املاجستري” من كلية الحقوق بجامعة 
 ثم حاز عىل شهادة الدكتوراه يف الحقوق )الرشيعة

 اإلسالمية( بمرتبة الرشف األوىل من جامعة القاهرة. ا
 توىّل فضيلتُه -رحمه الله- عدًدا من املناصب العلمية

واإلدارية يف بالده سوريا وخارجها، وأهّمها:      ا

الفقه وأصول  اإلسالم،  يف  والتقليد  واالجتهاد 
 اإلسالمي: منهُج بحٍث ومعرفة، وأدب االختالف يف 
 اإلسالم، وإصالح الفكر اإلسالمي: َمدَخٌل إىل نظام
يف امُلعارص، وخواطر  اإلسالمي  الفكر  يف   الِخطاب 
 األزمة الفكرية واملأزق الحضاري لألّمة اإلسالمية،
وَمدَخل واليوم،  األمس  بني  املعرفة   وإسالمية 
القرآن وَدور  اإلنسانية  وأزمة  األقّليّات،  فقه   إىل 
 الكريم يف الخالص منها، واإلمام َفْخر الدين الرازي
ا الِخالف.  نَبْذ  إىل  االختالف  أدب  وِمن  ومصنّفاتُه، 
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ة  فضيلة الشيخ الدكتور عبد السّتار أبو ُغدَّ

 فضيلة األستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر
الحليم عبد  محمد  الدكتور  األستاذ  فضيلة   ُولد 
بجمهورية الرشقية  بمحافظة  1942م  عام   عمر 
نشيطا اقتصاديا  خبريا  كان  العربية،   مرص 
 بمجمع الفقه اإلسالمي الدويل حتى لحق بالرفيق
ا واسعة،.  رحمًة  الله  رحمه  2020م.  عام  األعىل 
التجارة بكالوريوس  درجة  عىل  فضيلته   حصل 
التجارة بجامعة كلية  من  املحاسبة(   )ُشعبة 
يف املاجستري  درجة  نال   ثم  الرشيف،   األزهر 
القاهرة، بجامعة  التجارة  كلية  من   املحاسبة 
املحاسبة يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حاز   ثم 
ا الرشيف.  األزهر  بجامعة  التجارة  كلية  من 
العلمية املناصب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   توىّل 
أهّمها: وخارجها،  مرص  بالده  يف   واإلدارية 
اإلسالمي لالقتصاد  كامل  صالح   مدير مركز 
املؤسسة عام  وأمني  الرشيف،  األزهر   بجامعة 
للشؤون األعىل  املجلس  وعضو  للزكاة،   املرصية 
 اإلسالمية، وأستاذ بكلية التجارة بجامعة األزهر،
كما شارك وأرشف عىل مناقشة العديد من رسائل
وامللك األزهر،  بجامعات:  والدكتوراه   املاجستري 
وهاْرفاْرد بُوْسطن  وجامعتَي  بجّدة،  العزيز  عبد 

كامل، صالح  الشيخ  وجائزة  الَفنَْجِري،   َشوقي 
 وعضٌو محارِضٌ بمراكز التدريب يف كلٍّ ِمن: برامج
بالبحرين، التدريب  ومركز  اإلداريّــني،   القادة 
واملعهد بقطر،  املرصفـي  التدريب   ومركز 
اإلسالمي بالبنك  والتدريب  للبحوث   اإلسالمي 
وبنك مرص،  وبنك  فيصل،  وبنك  للتنمية،   الدويل 
بمؤسسة املرصفـي  واملعهد  الزراعي،   االئتمان 
والبنك اللبناني،  املركزي  والبنك  السعودية،   النقد 
البرَشي االستثمار  ورشكة  السوري،   املركزي 
يف الكويت  بجامعة  الرشيعة  وكلية   بالكويت، 
 برنامج الدبلوم املَهني للمصارف اإلسالمية، والبنك
الفنية اللجنة  وعضو  بمرص،  للتنمية   الوطني 
 لوضع مرشوع القانون النموذجي للوقف باملعهد
 اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
ا بالكويت.  لألوقاف  العامة  واألمانة  للتنمية، 
 ألَّف -رحمه الله- عدًدا من الكتب واألبحاث العلمية،
املحاَسبي النظام  املطبوعة:  مؤلَّفاته  أهّم   ومن 
واملحاَسبي واملرصفـي  الرشعي  واإلطار  د،   املوحَّ
 لبطاقات االئتمان، واملحاَسبة املتقّدمة، والقضايا
ا إسالمي.  منظوٍر  من  املعارصة  االقتصادية 

الرشعية الهيئة  اإلسالمي، ورئيس  الدويل  سوريّة 
املرصفية الَبكة  دلَّة  ملجموعة  دة    املوحَّ
ا والبحوث،  لإلفتاء  األوروبي  وعضو  املجلس 
يف  الرشعية  واملراكز  املجالس  من  عدد   وعضوية 
ومقرِّر للموسوعة وخبــري  البلدان،  من   عدد 
الكويتية، األوقاف  لوزارة   الفقهية التابعة 
اإلسالمي البنك  ملجموعة  الرشعية  الهيئة   وعضو 
واملجلس املعايــري  مجلس  وعضو   للتنمية، 
للمؤسسات واملراجعة  املحاسبة  لهيئة   الرشعي 
من العديد  وعضو   )أيوفـي(،  اإلسالمية   املالية 
وأستاذ الفقهية،  واملجامع  املالية   املؤسسات 
الجامعات السعودية والكويتية من  عدٍد   يف 
صالح مركز  يف  زائر  وأستاذٌ  واملرصية  وغريها، 
ا األزهر.  يف جامعة  االقتصادية  للدراسات  كامل 
واألبحاث الكتب  من  عدًدا  الله-  -رحمه  ألَّف 

الخيار املطبوعة:  مؤلَّفاته  أهّم  ومن   العلمية، 
العرص يف  اإلسالمي  الفقه  وَدور  العقود،  يف  وأثُره 
التطبيقات يف  الرشعية  واألجوبة   الحارض، 
الطبّي الفقه  يف  وبحوث  الزكاة،  دليل   املرصفية، 
ا اإلسالمي.  املنظور  من  النفسية  والصحة 

بن السـتّار  عبد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ُولد 
م عام1940  ُغدَّة  أبو  محمٍد  بن  الكريم  عبد 
السوريَّة، العربيَّة  بالجمهوريَّة  َحَلب   بمدينة 
الفقه  كان فضيلته عضوا معيَّنًا بمجلس مجمع 
2020م عام  املنية  وافته  أن  إىل  الدويل   اإلسالمي 
 بمدينة مونرتيال بدولة كندا. رحمه الله، وأثبَت له
 األجر الجزيل يف جنات النعيم. احصل فضيلته عىل
دمشق، يف الرشيعة من جامعة  العالية   الشهادة 
يف الحقوق من العالية  الشهادة  عىل  حاز   ثم 
 جامعة دمشق، ونال درجة املاجستري يف الرشيعة
وشهادة الحديث  يف علوم  املاجستري   ودرجة 
 الدكتوراه يف الرشيعة يف مجال )الفقه امُلقاَرن( من
الله- عدًدا توىّل -رحمه  ا  الرشيف.  األزهر   جامعة 
سوريا بالده  يف  واإلدارية  العلمية  املناصب   من 
 وخارجها، وأهّمها: ا رئيس الهيئة الرشعية يف بنك

وجامعات الُقرى،  أّم  مشارك بجامعة   وأستاذ 
السويس وقناة  واملنصورة  والقاهرة  شْمس   عنِي 
 والجزائر، وشارك يف وضع القوانني االقتصادية من
 منظوٍر إسالمي لالتّحاد السوفيـيتي سابًقا 1990م،
والرشعية املحاَسبية  الدراسات  إعداد  جانب   إىل 
يف للمضاَربة  املحاَسبي  املعيار  بوضع   الخاصة 
 البنوك اإلسالمية بواسطة هيئة املحاسبة واملراجعة
  للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفـي( بالبحرين،
وتحكيم عدد من الجوائز العلمية لعّدة جهات منها: ا
محمد الدكتور  املستشار  وجائزة  اقرأ،  مؤسسة 

اّلمي سماحة الشيخ محمد امُلختار السَّ
بمجلس التونسية  للجمهورية  منتدبا   عضوا 
معينا عضوا  ثم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه   مجمع 
2019م عام  املحتوم  األجل  أتاه  حتى   باملجلس 
التونسية. بالجمهورية  صفاقس   بمدينة 
ا عنده.  املقبولني  من  وجعَله  الله،  رحمه 
الدينية العلوم  يف  التحصيل  شهادة  سماحتُه   نال 
عىل وتحّصل  بـتُونس،  الزَّيتونة   من جامعة 
من الدين  أصول  ُشعبة  يف  العاملية   الشهادة 
 الجامعة نفسها. توىّل سماحتُه -رحمه الله- عدًدا
تونس بالده  يف  واإلدارية  العلمية  املناصب  من 

يف الّمي  السَّ امُلختار  محمد  الشيخ  سماحة  ُولد 
َ عنيِّ 1925م،  عام  التونسية  َصَفاِقس  مدينة 

التونسية الجمهورية  مفتي  أهّمها:  وخارجها،  
تونس، األعىل يف  اإلسالمي   ورئيس املجلس 
ورئيس للزكاة،  العاملية  الرشعية   ورئيس الهيئة 
تونس، فرع  البكة  لبنك  الرشعية   الهيئة 
الله-ا -رحمه  ألَّف  الثانوي.  للتعليم  أول  ٌد  وُمتفقِّ
أهّم ومن  العلمية،  واألبحاث  الكتب  من   عدًدا 
تفسري يف  البيان  نْهج  املطبوعة:   مؤلَّفاته 
الزيتوني والتعليم  الرشعيّة،  والفتاوى   القرآن، 
ومنهاج واملجتمع،  واألرسة  إصالحه،   ووسائل 
ا الُجَمعيّة.  الُخَطب  خالل  من  اإلسالمية  الهداية 


