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يوزع مجانًا

قام معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني 
العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، بِرفقة وفٍد من املجمع، 
صــبــاح يـــوم االثـــنـــني 19مــــن شــهــر شــــوال 1442ه  املــوافــق 
الشيخ  بزيارة مجاَملة ملعالي  مايو 2021م  31 من شهر 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بـــن عــبــدالــعــزيــز آل الــشــيــخ، وزيـــر 
ــاد باململكة العربية  الــشــؤون اإلســالمــيــة والــدعــوة واإلرشــ

السعودية، بمقر الوزارة بمدينة جدة.
وقـــد رّحــــب مــعــالــي الـــوزيـــر بــمــعــالــي األمــــني الــعــام والــوفــد 
ًها  ا للمجمع، ُمنوِّ ا عاّمً

ً
أه على تعيينه أمين

َّ
املرافق له، وهن

وط بمجمع الفقه اإلسالمي الدولي في 
ُ
ن

َ
بالدور الكبير امل

هذا العصر، بوصِفه املرجعية الشرعية الفقهية مِلا ُيقاِرب 
العالم. كما تحّدث معاليه عن ضرورة  ياَري مسلم في 

ْ
ِمل

املفاهيم  والــعــنــايــة بتصحيح  االهــتــمــام  مــن  مــزيــد  إيــــالء 
 
ً
ة ين َمِطيَّ املغلوطة عن اإلســالم، واالبتعاد عن توظيف الدِّ

ــــراض الــســيــاســّيــة، ُمــشــيــًرا بهذا  نــيــوّيــة واألغـ لــلــَمــطــاِمــع الــدُّ
االعــتــدال والوسطية  ـــتـــزام بمنهج 

ْ
االل أهمية  إلــى  الــصــدد 

التي تصُدر عن  ة 
ّ
الــشــاذ ، والفتاوى 

ّ
الــضــال الفكر  ملحاربة 

د في   الُبعد عن جوهر اإلســالم؛ كما شدَّ
َّ

نــاٍس بعيِدين كل
ُ
أ

ــرورة قــيــام فــقــهــاء وخـــبـــراء املــجــمــع الــذيــن  حــديــثــه عــلــى ضــ
لون سبًعا وخمسني )57( دولة بمسؤولّيتهم الشرعية 

ّ
يمث

في بيان شرع الله، وإرشاد الناس وتوجيههم إلى صحيح 
االعتقاد والعمل الصالح، وعّبر عن أهمية توحيد الجهود 
ومنهج  االعــتــدال  ثقافة  تعزيز  أجــل  مــن  طى 

ُ
الخ وتنسيق 

الوسطية. 
أِثــق في ِعلم معاليكم، وأعلم  : “إنني 

ً
ه قائال

َ
ثم ختم حديث

ــِطــن، ونــشــيــط، وذو خــبــرة وتــجــربــة، ولــذلــك، 
َ
أنــكــم ذكـــي، وف

مـــن تحقيق  لتمكينه  بــاملــجــمــع  تــنــهــضــوا  أن  نــأمــل  فــإنــنــا 
ًدا بهذا الصدد على استعداد الوزارة  رسالته، وأهدافه” مؤكِّ
د للمجمع فــي إطــار مــا يسمح به 

َ
لتقديم كــل الــدعــم والسن

الوقت نفسه عن موافقته على توقيع  ًرا في  النظام، وُمعبِّ
ــاُوٍر مـــع الــجــهــات  ــشــ ــني، بــعــد تــ

َ
مـــذكـــرة تـــفـــاُهـــم بـــني الــجــهــت

املسؤولة عن ذلك.
ومن جانبه أعرب معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى 
وتقديره  الجزيل،  كره 

ُ
ش للمجمع، عن  العام  األمــني  سانو، 

الــفــائــق ملــعــالــي الـــوزيـــر عــلــى ُحــســن االســتــقــبــال، وحــفــاوة 
ل إلى معاليه تحّيات 

َ
الترحيب به وبالوفد املرافق له، ونق

مــعــالــي الــشــيــخ الـــدكـــتـــور صـــالـــح بـــن عــبــدالــلــه بـــن ُحــمــيــد، 
العلماء، وإمــام وخطيب  املجمع، عضو هيئة كبار  رئيس 
رة الــتــي يــقــوم بها  املسجد الــحــرام، ُمــشــيــًدا بالجهود املــقــدَّ
معالي الوزير من أجل االرتقاء بأعمال الوزارة وأنشطتها، 
واكب تحّديات العصر. ثم قّدم معاليه 

ُ
وتطوير أدائها؛ لت

ــا، 
ً
، ورؤيـــة، ورســالــة، وأهــداف

ً
 وافــيــة عــن املجمع نــشــأة

ً
نــبــذة

ًهــا بــهــذا الــصــدد بــكــْون املجمع  ، وأعـــضـــاء، ُمــنــوِّ
َ

ــل ــائـ ووسـ
التعاون  منظمة  عن  ا 

ً
ُمنبثق ا  عاملّيً ا  شرعّيً ا  علمّيً ا 

ً
جــهــاز

القي الفكري والتكامل 
ّ
ا للت اإلسالمي، وُيعتَبر ِمنبًرا علمّيً

لون سبًعا 
ّ
الذين يمث األّمــة ومفّكريها،  املعرفي بني فقهاء 

ــة، واملــجــتــمــعــات املــســلــمــة فـــي جميع  ــ وخــمــســني )57( دولـ
أنحاء املعمورة. 

وأشاد معاليه في هذه املناسبة بالرعاية الكريمة والعناية 
ُدن القيادة 

َ
ني ما فتئ املجمع يحظى بهما من ل

َ
ت

َّ
الفائقة الل

ا وعــن اإلســالم خير 
ّ
الله عن املقّر -جــزاهــم  الرشيدة بدولة 

ناته، وذلك  ُدن الشعب السعودي بجميع مكوِّ
َ
الجزاء- ومن ل

منذ تأسيس املجمع قبل أربعة عقوٍد من الزمن إلى يومنا 
هذا.

ثــم تــطــّرق معاليه إلــى اإلشـــارة إلــى ِذكـــر بعض اإلنــجــازات 
التي  قــراراتــه وتــوصــيــاتــه  فــي  لة 

َّ
املجمع ممث قها 

َّ
الــتــي حق

يبلغ عدُدها مائتني وثمانية وثالثني )238( قراًرا وتوصية 
املسلمني في  تــهــم  الــتــي  والــقــضــايــا  املــجــاالت  إزاء مختلف 
 عن ُجملٍة حَسنة من البيانات 

ً
جميع أنحاء املعمورة، فضال

ينة واألخرى، وكان 
َ
املتعددة التي ُيصدرها املجمع بني الف

آخرها بيان األمانة العامة للمجمع بشأن ُحكم الشرع في 
تاحة ضّد كوفيد، وُحكم الصرف من أموال 

ُ
أخذ اللقاحات امل

قة التي 
َّ
الزكاة لشراء اللقاحات، واإلجراءات االحترازية املوف

ّص قاصِدي املسجد 
ُ

تها الحكومة السعودية فيما يخ
َ
اتخذ

الحرام واملسجد النبوي خالل شهر رمضان املبارك. 
كما أشار معاليه إلى ذلك الدعم الشرعي الذي ما َبِرَح املجمع 
مه لجهات اإلفتاء واملجالس الشرعية واملؤسسات املالية  يقدِّ
اإلســالمــيــة بــالــدول األعــضــاء بمنظمة الــتــعــاون اإلســالمــي 
واملجتمعات املسلمة، وذلك فيما يتعلق ببيان ُحكم الشرع 
املناسبة عن  النوازل واملستجّدات. وعّبر معاليه بهذه  في 

عه إلى تعزيز عالقات التعاون والشراكة والتنسيق مع 
ُّ
تطل

املشترك، خاصة  املــجــاالت ذات االهتمام  الـــوزارة في شتى 
في مجال التنظيم املشترك للمؤتمرات والندوات وحلقات 
قاش، ومجال إعداد البحوث والدراسات، ومجال تباُدل 

ِّ
الن

الجهود   عن مجال تنسيق 
ً
املطبوعات واملنشورات، فضال

وتوحيد الرؤى من أجل نشر منهج االعتدال والوسطية في 
كل مكان. 

ص في عرض 
ّ

كما أّكد معاليه على أن رسالة املجمع تتلخ
بــإبــراز مــزايــاهــا، وَسعتها،  ــا معتداًل 

ً
تعاليم اإلســـالم عــرض

درتها التاّمة 
ُ
وُمرونتها، وصالحيتها لكل زمان ومكان، وق

ملشكالت  الشافية  واألجــوبــة  الناجعة  الحلول  تقديم  على 
ا من 

ً
الحياة املعاصرة وتحّدياتها ونوازلها، وذلك انطالق

ه-، ومن ُسنة رسوله -صلى الله عليه 
ُ
 جالل

ّ
كتاب الله -جل

وآله وسلم-، ومن التراث اإلسالمي الزاخر.
الــوزيــر  إلــى معالي   

ً
ـــه معاليه دعـــوة اللقاء وجَّ وفــي نهاية 

لــلــتــشــّرف بـــزيـــارة األمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــجــمــع لــلــتــعــّرف عن 
ــٍب على مــا يــقــوم بــه، كما أجـــاب معاليه على تــســاؤالت 

َ
َكــث

ومنهج  االعتدال  ثقافة  نشر  بأهمية  املتعلقة  الصحافّيني 
 ِصــَمــام 

ّ
الــوســطــيــة، حــيــث أّكـــد معاليه فــي إجــابــتــه عــلــى أن

األمان واالستقرار وتحقيق السعادة والرخاء يكُمن تحقيق 
ــراًدا بثقافة االعــتــدال  ــتــزام األّمـــة شعوًبا وأفــ

ْ
كــل ذلــك فــي ال

 قوله 
ّ
ومــنــهــج الــوســطــيــة، ُمــشــيــًرا فــي هـــذه األثـــنـــاء إلـــى أن

هداَء على 
ُ

ا لتكونوا ش
ً
 وَسط

ً
ــة مَّ

ُ
أ ناُكم 

ْ
تعالى }وكذلك جعل

 عليُكم شهيًدا{ البقرة:143 خبٌر في 
ُ

 الرسول
َ
الناِس ويُكون

ق لكم الشهادة 
ّ
ا لتتحق

ً
 وسط

ً
معنى اإلنشاء، أي: كونوا أّمة

يـــادة والــســعــادة واألمـــان  ــرِّ ــق لــكــم الـ
ّ
عــلــى الــنــاس، ولــتــتــحــق

واالستقرار.
وفي نهاية الزيارة تباَدل الطرفان الهدايا التذكارّية، حيث 
 فاخرة رائعة وأنيقة من مصحف 

ً
م معالي الوزير نسخة قدَّ

الــعــام للمجمع  األمـــني  أهـــَدى معالي  رة، كما  املــنــوَّ املدينة 
ــرارات وتــوصــيــات  ــقــ  مـــن كـــتـــاب اإلصــــــدار الـــرابـــع لــ

ً
نــســخــة

املجمع، والعدد األول من مجلة املجمع.

معالي وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية 
السعودية يرحب بمعالي األمين العام للمجمع  بمقر الوزارة بجدة



في إطار سعيه الحثيث لتعزيز عالقات التعاون والشراكة 
بــني مجمع الفقه اإلســالمــي الــدولــي واملــؤســســات واملــراكــز 
التعاون  بمنظمة  األعــضــاء  الـــدول  فــي  والعلمية  الدينية 
اإلسالمي ودول املجتمعات املسلمة خارج العالم اإلسالمي، 
اجتمع معالي األستاذ الدكتور داتؤ قطب مصطفى سانو، 
ــدولــــي، بــمــعــالــي  ــــني الـــعـــام ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الــ األمـ
ــل مــحــمــد الــَبــكــري، وزيــــر الــشــؤون 

ْ
الــدكــتــور داتــــؤ ذو الــِكــف

الدينية املاليزي، بمكتبه في مدينة بوتراجايا بماليزيا.
وقــد رّحــب معالي الــوزيــر بمعالي األمــني الــعــام للمجمع، 
أه 

َّ
ا للمجمع، كما هن ا عاّمً

ً
أه على مباشرته مهاّمه أمين

َّ
وهن

ت على األمانة 
َ
على التطّورات والتغّيرات النوعية التي طرأ

ي معاليه قبل أشُهر.
ّ
العامة للمجمع منذ تول

التي  الــزيــارة  بهذه  الكبيرة  ر معاليه عن سعادته  عبَّ كما 
الدائم  والتنسيق  الوثيق  التعاون  عــالقــات  لتعزيز  تأتي 
ــز الــعــلــمــيــة والــديــنــيــة  ــ ــراكـ ــ بــــني املـــجـــمـــع واملــــؤســــســــات واملـ

العريقة في ماليزيا، خاصة املجلس الوطني للفتوى الذي 
الشؤون  ودائـــرة  بماليزيا،  لإلفتاء  األولــى  املرجعية  ل 

ّ
يمث

 عن 
ً
التابعة ملكتب رئيس وزراء ماليزيا، فضال اإلسالمية 

ــط هــي األخــــرى في 
َ

تــنــش الــتــي  املــالــيــزيــة  الفقهية  الجمعية 
مجال الدراسات واألبحاث الفقهية.

ومـــن جــانــبــه أعــــَرب مــعــالــي األمــــني الــعــام للمجمع ملعالي 
كره الجزيل، وتقديره الفائق لكَرم االستقبال، 

ُ
الوزير عن ش

رة  املقدَّ بالجهود  الصدد  بهذا  ُمشيًدا  الترحيب،  وحفاوة 
التي يبذلها معالي الوزير من أجل النهوض باملؤسسات 
املجمع  اســتــعــداد  عــن  ملعاليه  أّكـــد  كما  بماليزيا،  الدينية 
الجانَبني  بــني  محكمة  إستراتيجية  شــراكــات  لعقد  الــتــاّم 
والــنــدوات  للمؤتمرات  املشترك  التنظيم  خاللها  مــن  يــتــّم 
ــات ونـــشـــر وتــرجــمــة  ــ ــدراسـ ــ ـــقـــاش، وإعـــــــداد الـ

ِّ
وحـــلـــقـــات الـــن

 عن تباُدل املطبوعات واملنشورات، 
ً
البحوث العلمية، فضال

والزيارات واللقاءات العلمية.
اللقاء على  نهاية  الجانبان في  فق 

ّ
ات فقد  لهذا،  ا 

ً
وتحقيق

هر يوم األربعاء املوافق 
ُ
ني ظ

َ
توقيع مذكرة تفاُهم بني الطرف

19 من شهر مايو لعام 2021م بمشيئة الله تعالى.
ب معالي الوزير من معالي األمني 

َ
وفي نهاية االجتماع طل

العام للمجمع تسجيل مقابلة تلفزيونية حول أهمية أخذ 
اللقاحات املتاحة ضد ُكوِفيد، وبيان ُحكم الشرع الحنيف 

في مــدى جــواز اإللــزام بذلك استناًدا إلــى ذلــك البيان الذي 
الخصوص، حيث  بهذا  للمجمع  العامة  األمــانــة  أصــدرتــه 
َدت فيه على جواز أخذ اللقاحات شرًعا، وأنه يجوز لوليِّ  أكَّ
ا من 

ً
ت املصلحة، وذلك انطالق

َ
األمر اإللــزام بذلك إذا اقتض

العلم  أهــل  بــني  عليها  ــفــق 
َّ
املــت الناصعة  الشرعية  الــقــاعــدة 

اإلمام  ف  : تصرُّ
ّ
أن ر  تقرِّ بالفقه واألصــول واملقاصد والتي 

 برعاية املصلحة، وقد تبنّي اليوم بما 
ٌ
وط

ُ
ة َمن على الرعيَّ

ال يَدُع مجااًل للشكِّ وجود مصلحة حقيقية ثابتة في أخذ 
ا َجْدواها  اللقاحات املتاحة ضد كوفيد، حيث إنه ثَبت طّبّيً
العظيمة، ونفعها الكبير في الوقاية من جائحة كورونا، 
ولذلك فَحِريٌّ باملسلمني في جميع أنحاء العالم أن يباِدروا 
وعلى  أرواحــهــم  على  ا 

ً
املتاحة حفاظ اللقاحات  أخــذ  إلــى 

املحافظة  ذلك  ق من خالل 
ّ
فيتحق ونهم، 

ُ
ُيخاِلط من  أرواح 

ْسل، 
َّ
ظ الن

ْ
س، ومقصد حف

ْ
صِد ِحفظ النف

ْ
الرصينة على َمق

وكــالهــمــا مــن املــقــاصــد الــضــروريــة الــتــي يــجــب املحافظة 
عليها في اإلسالم وفي جميع الشرائع السماوية.

معالي وزير الشؤون الدينية الماليزي يستقبل معالي األمين العام 
لمجمع الفقه اإلسالميِّ الدوليُّ ببوتراجايا بماليزيا
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ع معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، بصفته 
َّ
وق

ا ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، صباح يوم األحد  ا عاّمً
ً
أمين

20 رمضان 1442ه  املوافق 2 مايو 2021م، اتفاقية تعاون 
الــدكــتــور بندر بــن محمد حمزة حــّجــار، رئيس  مــع معالي 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بصفته مديًرا لصندوق 
ع اإلطار 

ْ
ِمير ممتلكات األوقاف، وتهدف املذكرة إلى وض

ْ
تث

املـــالئـــم الـــــذي يـــتـــّم مـــن خـــاللـــه اســـتـــالم مــســاهــمــات مجمع 
ــا لسياسات ولوائح 

ً
ــق

ْ
الفقه اإلســالمــي الــدولــي وإدارتــهــا وف

الــبــنــك بمقتضى هـــذه االتفاقية  ــى 
ّ
يــتــول الــصــنــدوق، حــيــث 

مير 
ْ
تث لصندوق  مالًكا  بوصفه  املساهمات  تلك  استثمار 

يهدف  ا  ماِنّيً
ْ
استئ ا 

ً
ُيــَعــّد صندوق الــذي  األوقـــاف  ممتلكات 

ق آلّية تمويلّية لتعزيز 
ْ
ل

َ
د املوارد املالية، بغرض خ

ْ
إلى حش

في  االقتصادية  الــجــدوى  ذات  األوقـــاف  ممتلكات  وتنمية 
واملجتمعات  اإلســالمــي  التعاون  بمنظمة  األعــضــاء  الـــدول 

املسلمة في الدول غير األعضاء بها.
بني  الــوثــيــق  للتعاون  ــا  عــاّمً إطــــاًرا  االتفاقية  هــذه  عتبر 

ُ
وت

ني، 
َ
ا لعالقات الشراكة القائمة بني املؤسست

ً
ني، وتعزيز

َ
الطرف

التعاون  منظمة  أجــهــزة  مــن  ني  مهمَّ ين 
َ
جهاز باعتبارهما 

اإلسالمي.
 
ً
وقـــد ألــقــى مــعــالــي الــدكــتــور بــنــدر بــن مــحــمــد حــّجــار كلمة

بهذه املناسبة تحّدث فيها عن اآلثــار االقتصادية واملالية 

بالجهود  أشـــاد  كما  أجــَمــع،  العالم  على  كــورونــا  لجائحة 
رة التي يقوم بها مجمع الفقه اإلســالمــي الــدولــي في  املــقــدَّ
مجال تعزيز الوسطية واالعتدال والتضاُمن بني الشعوب، 
ترِبط  التي  واملِتينة  الطيبة  بالعالقة  سعادته  عن  ًرا  ُمعبِّ
بــني املجمع والــبــنــك، كما أشــار معاليه إلــى الـــدور العظيم 
مير ممتلكات األوقاف بالبنك 

ْ
ِلع به صندوق تث

َ
ط

ْ
الذي يض

مــن أجـــل ضــمــان االســتــدامــة واالســتــقــالل املــالــي والتنمية 
القطاع  تعزيز  أجل  ومن  الخيرية  للمنظمات  االجتماعية 

. بحيِّ غير الرِّ
ــر مــعــالــي الــدكــتــور قــطــب مصطفى سانو  ومـــن جــانــبــه عــبَّ

عــن ســعــادتــه بــهــذه املــنــاســبــة املــبــاركــة الــتــي تــأتــي تتويًجا 
أعــَرب  كما  أشهر،  منذ  الطرفان  أجــراهــا  التي  للمفاوضات 
الــدكــتــور بندر  الفائق ملعالي  الجزيل وتــقــديــره  ــكــره 

ُ
عــن ش

بـــن مــحــمــد حـــمـــزة حـــّجـــار، عــلــى مـــا يــنــهــض بـــه الــبــنــك من 
أنشطة تنموية موفقة تحت قيادته داخــل الــدول األعضاء 
ًها بهذا الصدد بالنجاح  بمنظمة التعاون اإلسالمي، منوِّ
مير ممتلكات األوقاف بالبنك، وُمشيًدا 

ْ
الباهر لصندوق تث

بــأهــمــيــة دعـــم هـــذا الــصــنــدوق عــلــى كــافــة األصـــعـــدة. وختم 
ه بدعوة معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة 

َ
معاليه كلمت

حّجار إلى التوسط لدى املؤسسات املالية اإلسالمية التي 
يتعامل معها الــبــنــك مــن أجـــل دعـــم صــنــدوق وقـــف مجمع 
الفقه اإلسالمي الدولي الذي تم إنشاؤه بقرار من املجلس 
الــوزاري لــوزراء خارجية الدول األعضاء بمنظمة التعاون 
ـــَوار؛ ليصبح 

ْ
ِديـــف ُكـــوْت  اإلســالمــي عــام 2017م بجمهورية 

الــثــابــت لتمويل أنشطة وبــرامــج املجمع من  املــالــي  ــْورد  املــ
َريعه وإيراداته؛ ُمشيًرا بهذه املناسبة إلى أن هذا الصندوق 
ــــى تــحــصــيــل رأِســـــمـــــاٍل إنـــتـــاجـــيٍّ قــــــــدُره: مــائــتــان  يــســعــى إلـ
الــتــبــرعــات  مـــن  أمــريــكــي  مــلــيــون دوالر   )250( وخــمــســون 
األعضاء  الـــدول  حكومات  مــن  والنقدّية  الَعينية  والــِهــبــات 
الشعوب  مــن  ــراد  واألفــ الخيرية  املــؤســســات  ومــن  باملنظمة 

اإلسالمية في جميع أنحاء العالم.

مجمع الفقه اإلسالميِّ الدوليُّ والبنك اإلسالميُّ للتنمية 
يوّقعان اتفاقية تعاون لدعم وتنمية صندوق وقف المجمع
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مجمع الفقه اإلسالميِّ الدوليُّ والندوة العالمية للشباب 
عان مذكرة تفاهم بين المؤسستين اإلسالمي يوقِّ

انـــــطـــــالقـــــا مـــــــن الـــــــهـــــــدف اإلســــتــــراتــــيــــجــــي 
ملــجــمــع الــفــقــه اإلســــالمــــي الــــدولــــي املــتــمــثــل 
فـــي االســـتـــجـــابـــة املـــبـــاشـــرة لــــدواعــــي إبــــداء 
الــــرأي الــشــرعــي وتــرجــمــتــه فــي مستجدات 
الـــحـــيـــاة والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه األمـــة 
اإلســالمــيــة، واســتــنــادا إلـــى أهــــداف الــنــدوة 
الــعــاملــيــة لــلــشــبــاب اإلســـالمـــي املــتــمــثــلــة في 
ــدأ االعــــــتــــــزاز بـــــاإلســـــالم لـــدى  ــبــ ــيـــخ مــ ــرسـ تـ
الــشــبــاب املــســلــم، وتــرســيــخ الــفــكــر الوسطي 
املــعــتــدل، وتــعــزيــز دور الــشــبــاب املــســلــم في 
بــنــاء املــجــتــمــع ومــؤســســاتــه، فــقــد وقـــع كل 
مــعــالــي األســـتـــاذ الــدكــتــور قــطــب مصطفى 
اإلسالمي  الفقه  العام ملجمع  األمــني  سانو 

الـــدولـــي ومــعــالــي الــدكــتــور صــالــح بـــن ســلــيــمــان الــوهــيــبــي 
األمــــني الــعــام لــلــنــدوة الــعــاملــيــة لــلــشــبــاب اإلســـالمـــي مــذكــرة 
تــعــاون صــبــاح يـــوم األربـــعـــاء 2 رمــضــان 1442 ه املــوافــق 
14 مــن شــهــر أبــريــل 2021م، وتــهــدف املـــذكـــرة إلـــى تعزيز 

فــي مجاالت  املؤسستني  بــني  والتنسيق  الــتــعــاون  عــالقــات 

ذات االهــتــمــام املــشــتــرك وخــاصــة فــي املــحــافــظــة عــلــى القيم 

ــم الــتــحــديــات  ــد أهــ ــ األخـــالقـــيـــة لــلــشــبــاب وتـــعـــزيـــزهـــا، ورصـ

الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تواجه 

الشباب في العصر الراهن بغية إبداء الرأي 
الــشــرعــي فــيــهــا، وتــقــديــم الــحــلــول الشرعية 
املؤتمرات  تنظيم  عن  لها، فضال  املناسبة 
والــنــدوات وحلقات النقاش حــول مختلف 
الراهنة  والقضايا  املعاصرة  املوضوعات 
الــتــي تــهــم الــشــبــاب، وتــؤثــر عــلــى أفــكــارهــم 

وسلوكهم.
ويأتي توقيع هذه املذكرة تعبيرا عن تلك 
التي  الخاصة  واملــكــانــة  القصوى  األهمية 
تحظى بها مسائل وقضايا األسرة واملرأة 
ــبــــاب والـــطـــفـــولـــة فــــي خـــطـــة املــجــمــع  والــــشــ
اإلستراتيجية، تسديدا لنوازلها، وتحريرا 

ألحكامها، وتوجيها لتحدياتها.
ويتطلب تحقيق ذلك إلى تعزيز التعاون املثمر والتنسيق 
الجاد مع منظمة شعبية عريقة ذات خبرة واسعة بمنزلة 
الــنــدوة العاملية للشباب اإلســالمــي، وهـــذا أمــر ضـــروري ال 

مناص منه، وشأن عظيم ال يستهان به.

ــار ســعــي مجمع الــفــقــه اإلســالمــي الــدولــي الحثيث  فــي إطـ
نحو تعزيز التعاون الوثيق والشراكة الدائمة بني مجمع 
عة  واملتفرِّ املتخصصة  واألجهزة  الدولي  اإلسالمي  الفقه 
ــا مـــن حــرص  ـ

ً
ــطـــالق ــن مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســــالمــــي، وانـ عـ

الفكري والعلمي  الدعم  املجمع على تقديم جميع أشكال 
للمؤسسات والهيئات الفكرية واالجتماعية داخل وخارج 
بــتــعــزيــز منهج  اإلســـالمـــي، وخــاصــة فيما يتعلق  الــعــالــم 
الوسطية وفكر االعتدال لدى جميع شرائح املجتمع، وعلى 
رأســهــم الــشــبــاب فــي الــــدول األعــضــاء باملنظمة وفـــي دول 
قطب  الــدكــتــور  األســتــاذ  معالي  ــع 

َّ
وق املسلمة،  املجتمعات 

مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، مع سعادة األستاذ 
اإلسالمي  التعاون  ملنتدى  التنفيذي  الرئيس  إيــهــان،  طه 
للشباب، يوم الثالثاء 22 رمضان 1442ه  املوافق 4 مايو 
الدولي  الفقه اإلسالمي  تفاُهم بني مجمع  2021م مذكرة 

ومنتدى التعاون اإلسالمي للشباب.
حــيــث بـــدأت مــراســم تــوقــيــع املــذكــرة عــبــر االتــصــال املــرئــي 
ألقى سعادة األستاذ  ثم  الحكيم،  كر 

ِّ
الذ بتالوٍة عِطرة من 

 اســـتـــعـــرض فــيــهــا أهـــمـــيـــة تـــوثـــيـــق ُعــــرى 
ً
طــــه إيــــهــــان كـــلـــمـــة

ــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون بـــني املــجــمــع واملـــنـــتـــدى، كــمــا ألــقــى  الـ
 رّحب فيها 

ً
معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو كلمة

ــاد بـــالـــدور املتمّيز  بــالــتــعــاون بــني املــجــمــع واملــنــتــدى، وأشــ
وتوجيههم  الشباب  توعية  في  املنتدى  به  لع 

َ
ط

ْ
يض الــذي 

وتعزيز انتمائهم إلى دينهم وأّمتهم، كما عّبر عن حرص 
ًها بهذا الصدد  املجمع على تعزيز الشراكة مع املنتدى، ُمنوِّ
باملكانة الخاصة التي تحظى بها قضايا األسرة، وخاصة 

املرأة والشباب، ضمن أنشطة وبرامج املجمع. 
ــــد مــعــالــيــه بـــضـــمـــان تــنــفــيــذ جــمــيــع الـــبـــنـــود الــتــي  كـــمـــا وعـ
 فيما 

ً
ــة اشــتــمــلــت عــلــيــهــا املــــذكــــرة بــشــكــل مــنــتــِظــم، وخــــاصــ

يتعلق بـــإشـــراك الــشــبــاب فــي مــؤتــمــرات املــجــمــع الــســنــويــة، 
والــتــواصــل  الــلــقــاء  مــن  لهم  ا 

ً
تمكين املتخصصة؛  ونــدواتــه 

 
ً
رين أعضاء وخبراء املجمع، فضال مع أعالم الفقهاء واملفكِّ

التدريبية  الــــدورات  وإقــامــة  لتنظيم  املجمع  اســتــعــداد  عــن 
اإلسالمية  الِقَيم  تعزيز  ُسبل  حــول  املنتدى  مــع  بالتنسيق 

لدى الشباب في ضوء تحّديات العْوملة والثورة الصناعية 

ووسائل تقنيات املعلومات واالتصال.

للشباب هو  اإلســالمــي  التعاون   منتدى 
ّ
أن كر 

ِّ
بالذ وجــديــٌر 

بّية، تعمل على توحيد 
ْ
ة وغير حز ة غير ِربحيَّ مة دوليَّ

َّ
منظ

ــاء بمنظمة  ــمــات الــشــبــاب الــــرائــــدة فـــي الـــــدول األعـــضـ
َّ
مــنــظ

التعاون اإلسالمي.

مجمع الفقه اإلسالميِّ الدوليُّ ومنتدى التعاون 
عان مذكرة تفاهم اإلسالميِّ للشباب يوقِّ
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ــا مــن أهـــم أهــــداف مــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الــدولــي 
ً
انــطــالق

املعرفي  والــتــكــامــل  الــفــكــري  الــتــالقــي  تحقيق  فــي  املتمثلة 
بــني فــقــهــاء املـــذاهـــب اإلســالمــيــة املــعــتــَبــرة، والــتــنــســيــق بني 
الفقهية واملجالس اإلسالمية في  جهات اإلفتاء والهيئات 
دائرة  به  تنَهض  بما  واعتباًرا  اإلسالمي وخارجه،  العالم 
والتطوير  التنسيق  مهاّم  )جاكيم( من  اإلسالمية  الشؤون 
ــراف عــلــى الــشــأن الــديــنــي اإلســـالمـــي بمكتب رئيس  ــ واإلشــ
فــي تعزيز عالقات  ني 

َ
الطرف مــن   

ً
الـــوزراء بماليزيا، ورغــبــة

الــتــعــاون والــتــنــســيــق بينهما فــي املـــجـــاالت ذات االهــتــمــام 
 تفاهم يــوم األربــعــاء 7 

َ
ــع الطرفان مــذكــرة

َّ
املشترك، فقد وق

من شهر شــوال 1442ه  املوافق 19 من شهر مايو 2021م 
ــوزراء  ــ بــمــكــتــب مــعــالــي وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة بــرئــاســة الـ
الدائرة في التوقيع  ل 

َّ
بمدينة بوتراجايابماليزيا، وقد مث

ــل محمد 
ْ
على املــذكــرة معالي الــدكــتــور داتــؤ ســري ذو الــِكــف

الَبكري، وزير الشؤون الدينية، وسعادة األستاذ داتؤ عبد 
ل املجمع 

َّ
العزيز بــن يــوســف، املــديــر الــعــام لــلــدائــرة، كما مث

معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام 
للمجمع.

الدكتور  ح معالي  التوقيع صــرَّ االنتهاء من مراسم  وعِقب 
ــا للتعاون  ــاًرا عــاّمً ل إطــ

ِّ
قطب ســانــو بــأن هــذه املــذكــرة تمث

 في مجال 
ً
الوثيق والتنسيق الجادِّ بني الجانَبني، وخاصة

ـــد حــلــقــات 
ْ
ــنــــدوات وعـــق الــتــنــظــيــم املــشــتــرك لــلــمــؤتــمــرات والــ

ــات  ــقـــاش، وإعــــــداد ونـــشـــر وتــرجــمــة الــبــحــوث والــــدراســ ـ
ِّ
ــن الـ

 عــن تــبــاُدل الـــزيـــارات والــلــقــاءات العلمية 
ً
الــعــلــمــيــة، فــضــال

ــــني املــجــمــع  والــتــنــســيــقــيــة بــــني الـــجـــانـــَبـــني مــــن نـــاحـــيـــة، وبـ

واملــجــلــس الــوطــنــي لــإلفــتــاء مــن ناحية أخـــرى، كما أوضــح 

– ستبدأ  الجانَبني  من  صة  متخصِّ عمل  ِلجان   
َّ
أن معاليه 

ق. م ومنسَّ
َّ
فوًرا– تنفيذ بنود املذكرة بشكٍل منظ

ة التابعة لمكتب رئاسة  مجمع الفقه اإلسالمّي الدولّي ودائرة الشؤون اإلسالميَّ
ة بوتراجايا رة تفاهم بالعاصمة اإلداريَّ عان مذكِّ وزراء ماليزيا يوقِّ

في إطار تعزيز عالقات التعاون والشراكة والتنسيق 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــي والـ ــدولــ ــي الــ بــــني مــجــمــع الـــفـــقـــه اإلســــالمــ
الــدراســات  مجال  فــي  ط 

َ
تنش التي  العلمية  املؤسسات 

واألبحاث والتدريب داخل العالم اإلسالمي وخارجه، 
وســعــًيــا إلـــى تــقــديــم الـــدعـــم الــشــرعــي والـــّرفـــد العلمي 
والــزاد الفكري لُجملة من املؤسسات التي تسعى إلى 
الــنــهــوض باملصرفية واملــالــيــة داخـــل الـــدول األعــضــاء 
ــــع مــعــالــي األســتــاذ 

َّ
بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســــالمــــي، وق

الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، 
مــذّكــرة تــعــاوٍن مــع ســعــادة األســتــاذ الــدكــتــور أكـــرم الل 
للبحوث  العاملية  لألكاديمية  التنفيذي  املدير  الدين، 
الــشــرعــيــة فـــي املــالــيــة اإلســـالمـــيـــة )إســـــــرا(، مـــســـاء يــوم 
الــثــالثــاء 13 مــن شهر شــوال 1442 هـــ املــوافــق 25 من 

شهر مايو لعام 2021م بمدينة كواالملبور بماليزيا.
وتــهــدف هـــذه املـــذكـــرة إلـــى بــنــاء شــراكــة إستراتيجية 
واسعة في مجال دعم اإلمكانات والقدرات التنظيمية 
ــني، كــمــا تـــهـــدف إلــــى الــتــنــظــيــم 

َ
واالداريـــــــــة لــلــمــؤســســت

الــعــمــل  وِوَرش  والـــــــنـــــــدوات  لـــلـــمـــؤتـــمـــرات  ــتــــرك  ــشــ املــ

منة وتكنولوجيا 
ْ
الرق والتدريب، والتعاون في مجال 

املــالــيــة اإلســالمــيــة، وتـــبـــاُدل املــطــبــوعــات واملــنــشــورات، 
 عـــن تــطــويــر وتــقــديــم الـــدعـــم الــتــقــنــي والــرقــمــي 

ً
فــضــال

 فيما 
ً
الفقه اإلسالمي، وخاصة ف مجمع 

ْ
لصندوق وق

يتعلق باالستفادة من تقنيات “الُبلوْكشني” في مجال 
التواصل مع األفراد واملؤسسات والجهات الخيرية من 

أجل تحصيل التبرعات والِهبات من األمــوال النقدّية 
والَعينّية لصالح صندوق وقف املجمع.

والجدير ِذكره أن األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية 
 لــلــبــنــك املــركــزي 

ً
ــعــتــبــر تــابــعــة

ُ
فـــي املــالــيــة اإلســالمــيــة ت

عنى بــإعــداد ونــشــر الــدراســات والبحوث 
ُ
املــالــيــزي، وت

الشرعية في مجال التمويل واملالية اإلسالمية.

ة تعاون مع األكاديمية  مجمع الفقه اإلسالميِّ الدوليُّ يوّقع اتفاقيَّ
العالمية للبحوث الشرعية )إسرا ( بمدينة كوااللمبور بماليزيا

4
نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

أخبار الَمجمعشوال ١٤٤٢ه  -مايو ٢٠٢١م
العدد السابع



نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

شوال ١٤٤٢ه  -مايو ٢٠٢١م أخبار الَمجمع
العدد السابع 

5

ــا مــن أهـــداف مجمع الفقه اإلســالمــي الــدولــي نحو 
ً
انــطــالق

املعتبرة  اإلسالمية  املــذاهــب  فقهاء  بني  والتكامل  التالقي 
واملـــخـــتـــصـــني فــــي مــــجــــاالت املـــعـــرفـــة والـــعـــلـــوم اإلنــســانــيــة 
مع  والتواصل  التعاون  تعزيز  نحو  وسعيا  والتطبيقية، 
التي  الرائدة  خاصة تلك املؤسسات  املؤسسات اإلسالمية 
املالية  املـــوارد  الخيرية وتنمية  األعــمــال  تنشط في مجال 
لــصــنــدوق وقــــف املــجــمــع، واعـــتـــبـــارا  بــأهــم أهـــــداف املــركــز 
الدولي لألبحاث والدراسات )مداد( املتمثل في إثراء العمل 
سس علمية و شراكات 

ُ
الخيري بالبحوث واملعلومات على أ

دائمة مع الجهات الخيرية و املانحة سواء كانت حكومات 
أفـــراد، وقــع معالي األســتــاذ الدكتور قطب  أم مؤسسات أم 
مصطفى سانو األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
عام  مدير  السريحي  الله  عبد  بن  خالد  وسعادة الدكتور 
ــداد( صــبــاح يــوم  ــ املــركــز الـــدولـــي لــألبــحــاث والــــدراســــات )مـ
الثالثاء 20 من شهر شوال 1442ه  املوافق 1يونيو 2021م 
املجمع  بــني  تــعــاون  اتفاقية  للمجمع  العامة  األمــانــة  بمقر 

واملركز.

فــإن الطرفني يتفقان على إجــراء  وبموجب هــذه االتفاقية، 

بحوث علمية وشرعية مشتركة في مجاالت العمل الخيري 

واألوقاف، واملشاركة في األنشطة املتعلقة بالعمل الخيري، 

كــمــا يــتــفــقــان عــلــى إقـــامـــة الــــنــــدوات وتــنــظــيــم املـــؤتـــمـــرات 
ــقـــاء املــحــاضــرات  ــاءات، وعــقــد حــلــقــات الــنــقــاش، وإلـ ــقـ ــلـ والـ
حول املوضوعات ذات االهتمام املشترك، فضال عن تبادل 
األوقــاف  بتنمية  املتعلقة  واإلداريــــة  التنظيمية  الــخــبــرات 
واملــوارد املالية من خالل إعــداد امللفات العلمية واإلداريــة 

التنفيذية املصاحبة لذلك.
هـــذا وقـــد صـــرح مــعــالــي األســتــاذ الــدكــتــور قــطــب مصطفى 
سانو عقب مراسم التوقيع أن املجمع يسعى من خالل إبرام 
االستفادة  إلــى  االتــفــاقــيــات  مــن  ومثيالتها  االتفاقية  هــذه 
ــات الــخــيــريــة  ــســ الــــقــــصــــوى مــــن خــــبــــرات وتـــــجـــــارب املــــؤســ
ــــك مـــن أجــل  املــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الــعــمــل الـــخـــيـــري، وذلـ
تحصيل التبرعات والهبات من األموال النقدية والعينية 
ــــدول لــصــالــح صـــنـــدوق وقــف  ــراد واملـــؤســـســـات والــ ــ مـــن األفــ
املجمع الذي يراد له أن يصبح موردا ثابتا يتم من خالله 
تــمــويــل أنــشــطــة وبـــرامـــج الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة للمجمع، 
جنبا إلى جنب مع املساهمات السنوية التي تقدمها الدول 
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي لدعم ميزانية املجمع. 

مجمع الفقه اإلسالميِّ الدوليُّ والمركز العالميُّ لألبحاث والدراسات 
ة ة للمجمع بجدَّ ة تعاون بمقر األمانة العامَّ عان اتفاقيَّ )مداد( يوقِّ

ــي إطــــــار ســـعـــي مــجــمــع الـــفـــقـــه اإلســـالمـــي  فــ
ن بني 

ُ
الدولي إلى نشر فكر االعتدال والتواز

مِّ رغبة املجمع في 
َ

الفكر والسلوك، وفي ِخض
العناية  بأهمية  الوعي  تعزيز  في  اإلسهام 
 ،

ً
ـــال ــــًرا، وتـــأمُّ ، وتــــدبُّ

ً
ة بـــالـــقـــرآن الــكــريــم قـــــــراء

استفادة  بــل  والــِحــَكــم،  لــألســرار  ا 
ً
واستنباط

ــة  ــفـــوائـــد الــَجــمَّ مـــن ُجــمــلــة الــتــوجــيــهــات والـ
الحكيم وآياته  كر 

ِّ
الذ التي تتضّمنها ســَور 

املباركة، ألقى معالي األستاذ الدكتور قطب 
 
َ
مصطفى سانو األمني العام للمجمع الكلمة
 فـــي املــــذاكــــرة الــرمــضــانــيــة الــتــي 

َ
الــخــتــامــيــة

يــجــي الــجــامــعــة  ــمــتــهــا إدارة شــــؤون خــرِّ
ّ
نــظ

األربــعــاء  يــوم  بماليزيا  العاملية  اإلســالمــيــة 
23 من شهر رمضان 1442ه  املوافق 5 من 
شــهــر مــايــو 2021م بــعــنــوان “الــتــفــاعــل مع 

ا” .
ً
، فهًما، تطبيق

ً
ة لك: قراء

ُ
سورة امل

وقـــد شــــارك فــي املـــذاكـــرة عــــدٌد مــن خــّريــجــي 
الداعية  رأســهــم  وعــلــى  الــبــاِرزيــن،  الجامعة 
تفسيًرا  م  قــدَّ الــذي  سليمان،  عمر  األمريكي 
املعاني  مــن  لُجملة حَسنة  ــا 

ً
ــق

َّ
ُمــوف ــا 

ً
ــط ُمــبــسَّ

الــثــالثــون  الــتــي تتضّمنها اآليــــات  الــكــريــمــة 
لك العظيمة. 

ُ
لسورة امل

ة التعّرف  وقد أبــَرز معاليه في كلمته أهميَّ
ــاقـــات  ــيـ ـ ــاب نــــــزول اآليــــــــات، والـــسِّ ــبــ عـــلـــى أســ
 سبب 

ّ
إن األســبــاب، حيث  لتلك  االجتماعية 

نزول هذه السورة يعود إلى دعوة املشركني 
ــرار بــالــقــول عند  ــ ــا إلـــى اإلسـ

ً
بعضهم بــعــض

حديثهم عــن رســـول الــلــه -صــلــى الــلــه عليه 
لع 

َّ
 اللَه ال يط

ّ
مني بأن وسلم- واِهمني وُمتَوهِّ

ت السورة 
َ
ونه من قولهم، فنزل على ما ُيسرُّ

ون وما  م ما ُيِسرُّ
َ
 اللَه يعل

ّ
دة بأن نة ومؤكِّ مبيِّ

ــم 
َ
َيــجــَهــرون مــن قـــوٍل وِغــيــبــٍة للرسول األعــظ

-صلى الله عليه وآله وسلم-.
الــســورة  إلــى مكانة هــذه  أشـــار معاليه  كما 
 لها 

ّ
ــح أن  ليلة، وأْوضــ

ّ
تــهــا كــل ــل قــراء

ْ
وفــض

واملانعة،  ِجية، 
ْ
ن

ُ
امل ها:  أهمِّ مــن  ة،  عـــدَّ أســمــاء 

ــَيــت  ــاِدلـــة، وُســمِّ ــجـ ـ
ُ
ـــاعـــة، والـــواقـــيـــة، وامل

َّ
ــن ـ

َ
وامل

عذاب  من  ِجي صاحَبها 
ْ
ن

ُ
ت ألنها  ِجَية” 

ْ
“ُمن

ــْمــنــع 
َ
ــَيــت “مـــانـــعـــة” ألنــهــا ت الــقــبــر، كــمــا ســمِّ

ــَيــت “واِقــيــة”  ــهــا مــن عـــذاب الــقــبــر، وســمِّ
َ
قــارئ

ــذاب الــقــبــر،  ــ  مــــن عــ
ً
ــا واقــــيــــة ــهــ ــ ِت ــراَء لــــَكــــْون قــ

جاِدل عن قارئها 
ُ
ى “ُمجاِدلة” ألنها ت وتسمَّ

َكنِي في القبر. وبنيَّ معاليه أن 
َ
ل

َ
عند سؤال امل

النبي -صلى الله عليه وآلــه وســلــم- كــان ال 
 حتى يقرأ هــذه الــســورة، وســورة 

ً
يــنــاُم ليلة

السجدة، وقد أوصى -صلى الله عليه وآله 
وسلم- أصحاَبه -رضي الله عنهم- بقراءتها 

في كل ليلة.
ــا مــعــالــيــه املــشــاركــني  ــذا، دعــ ــ وبــــنــــاًء عــلــى هـ
واملــــشــــاركــــات إلـــــى الـــعـــمـــل بـــهـــذه الــوصــيــة 
ــذه  ــلــــى قـــــــــــراءة هــ ــة، والــــــحــــــرص عــ ــ ــاركــ ــ ــبــ ــ املــ
 األبناء والبنات 

ِّ
السورة في كل ليلة، وحــث

ــعــارف 
َ
ــوات والــجــيــران وامل ــ ــوان واألخـ ــ واإلخـ

تـــهـــا فــــي كــــل لــيــلــٍة؛  واألصـــــدقـــــاء عـــلـــى قـــراء
ــُجــَو مــن عــذاب 

ْ
ــن

َ
، ون

َ
ــَر واملــثــوبــة  األجــ

َ
ــال

َ
ــن

َ
ــن ِل

رَّ  السِّ أن  معاليه  ــح 
َ

أوض كما  ِته. 
َ
ن

ْ
وِفت القبر 

فـــي اخــتــصــاص هـــذه الـــســـورة املــكــّيــة بــهــذه 
ه 

ُ
تحِمل ما  إلــى  يعوُد  والخاصية  الفضيلة 

ــــة عــلــى عظمة 
ّ
هـــذه الـــســـورة مــن مــعــانــي دال

لق 
َ

بالخ ده  وتفرُّ النقص،  عن  وتنزيهه  الله 
إيــجــاًدا وعــَدًمــا، ودعـــوة الــنــاس إلــى التأّمل 
لق السموات واألرض 

َ
والتفّكر والتدّبر في خ

ــاء، وإحــاطــتــه  ــ والــطــيــر والـــــــدواّب وِنــعــمــة املـ
 عن  

ً
التاّمة بكل ما يجري في العالم، فضال

تحذيرها من كيد الشياطني. وختم معاليه 
ـــه أن 

ُ
 جـــالل

َّ
ــه بــاالبــتــهــال إلـــى الــلــه جـــل

َ
كــلــمــت

 
َ
ل بزوال الجائحة، وأن يرفع اللُه الغمة يعجِّ
 الــكــريــَم ربيَع 

َ
الــقــرآن ــة، وأن يجعل  ــ عــن األّم

ــاَب األحـــزان،  الــقــلــوب، وجـــالَء الــهــمــوم، وذهــ
كــمــا دعــــا مــعــالــيــه لــلــخــّريــجــني بــالــتــوفــيــق 

والنجاح والسداد والرشاد.
س  أن درَّ أنه سبق ملعاليه  كر 

ِّ
بالذ والجدير 

بماليزيا  العاملية  اإلســالمــيــة  الجامعة  فــي 
ـــى وكــالــة 

ّ
ــا، كــمــا تـــول ــاًمـ ــة ســتــة عــشــر عـ ــرابـ ـ

ُ
ق

الـــجـــامـــعـــة لــــشــــؤون الــــعــــالقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
واالبتكارات العلمية.

ة  ة رمضانيَّ ة في فعاليَّ معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو يلقي كلمة ختاميَّ
ة بماليزيا: تفاعل مع سورة الُملك ة العالميَّ لنادي شؤون الخريجين بالجامعة اإلسالميَّ



م  المركز العالمي للفتاوى و الحالل بجامعة العلوم اإلسالمية بماليزيا ينظِّ
ة والتطبيق  محاضرة للبروفيسور قطب سانو  عن تعزيز الفقه بين النظريَّ

عــقــد مــعــالــي الــبــروفــســور قــطــب مــصــطــفــى ســـانـــو، األمــــني الــعــام 
ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الـــدولـــي، يـــوم األحــــد 4 مــن شــهــر شــوال 
اجتماًعا  بكواالملبور  مايو 2021م  املــوافــق 1٦ من شهر   1442
مع أعضاء الجمعية الفقهية املاليزية املوسومة بأكاديمية الفقه 

اإلسالمي املاليزي “أفهام”.
الجانب  من  زوم  تقنية  عبر  االفتراضي  االجتماع  هــذا  وحضر 
ان إسماعيل، رئيس الجمعية، 

ّ
املاليزي سعادة الدكتور عبد املن

وأمينها العام سعادة الدكتور إروان محمد صبري، إلى جانب 
عدد من أعضاء املكتب التنفيذي للجمعية. 

وقــد تــنــاول الــلــقــاء بالبحث ُســبــل تطوير عــالقــات الــتــعــاون بني 
املجمع والجمعية، وتمكني الجمعية من االستفادة القصوى من 

خبرات وإمكانات املجمع العلمية واإلدارية.
ــبـــري بــمــعــالــي  ــد رّحــــــب ســــعــــادة الـــدكـــتـــور إروان مــحــمــد صـ ــ وقـ
ل، وشَكره  البروفسور قطب مصطفى سانو، ضيف ماليزيا املبجَّ
ــا ملجمع  ــا عــاّمً

ً
الــزيــارة األولــــى  ملاليزيا بصفته أمــيــن على هــذه 

الفرصة  التقدير إلتاحته  له  ل 
َ
أجــز الدولي، كما  الفقه اإلسالمي 

للجمعية
قاء بمعاليه للتباُحث حول  أْوُجه التعاون املمِكنة بني 

ِّ
“أفهام” لل

ني، مؤكًدا بهذا الصدد كْون أحد أهداف الجمعية توثيق 
َ
املؤسست

االستفادة من   
َ
ية

ْ
ُبغ الدولي؛  اإلسالمي  الفقه  العالقة مع مجمع 

الجمعية  ع 
ّ
تطل سعادته  أّكــد  كما  وتجاربه،  وخبراته  إنجازاته 

إلى االستماع من نصائح وتوجيهات وإرشادات معاليه.

ثم تحّدث الدكتور إروان محمد صبري، األمني العام للجمعية، 
 
ّ
عن نشأة الجمعية وأهدافها ومجاالت أنشطتها، موضًحا بأن
عتبر جمعية أهلية خاصة غير رسمية، وغير ربحية، 

ُ
“أفهام” ت

وهي حديثة النشأة، ويتكّون أعضاؤها من األساتذة املاليزّيني 
والفقه  الشريعة  لخّريجي  مفتوحة  وعضوّيتها  الــجــامــعــّيــني، 
واألصــول من الجامعات املاليزية وغيرها، كما عّبر عن طموح 
الجمعية إلى أن تصبح في املستقبل املرجعية األولى للدراسات 

واألبحاث الفقهية في ماليزيا.
مــن جــانــبــه، شــكــر مــعــالــي األمـــني الــعــام للمجمع الــقــائــمــني على 
لشخصه  وتقديرهم  وثقتهم  ترحيبهم  على  “أفــهــام”  الجمعية 
هــم على 

َ
ــأ

ّ
املــتــواضــع وملــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الـــدولـــي، كــمــا هــن

تأسيس هذه الجمعية سعًيا إلى النهوض بالدراسات والبحوث 
الــفــقــهــيــة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بـــني خـــّريـــجـــي جـــامـــعـــات وكــلــّيــات 
ومعاهد ومراكز الشريعة والفقه واألصول، كما عّبر عن استعداد 

املجمع لتقديم الدعم واملساندة للجمعية في كافة املجاالت.
ثم تحّدث معاليه عن رؤية املجمع ورسالته وأهدافه ووسائله، 
ــتــه اإلســتــراتــيــجــيــة، مـــؤكـــًدا فـــي هــــذه األثـــنـــاء عــلــى ُجــمــلــة 

ّ
وخــط

ت على األمانة العامة 
َ
اإلصالحات والتغييرات النوعية التي طرأ

بإنشاء عدد  الفترة األخيرة، وخاصة فيما يتعلق  للمجمع في 
مـــن اإلدارات اإلســتــراتــيــجــيــة؛ لــضــمــان تــنــفــيــذ أنــشــطــة وبــرامــج 
الجديدة  اإلدارات  تلك  أهــّم  وِمــن  َســِلــٍس وُمنتِظم،  املجمع بشكل 
إدارة شؤون األسرة واملرأة والطفل، وإدارة التخطيط والتطوير 

والتعاون الدولي، وإدارة املؤتمرات والندوات.
ي املجمع ألول مرة منذ تأسيسه قبل 

ِّ
 كما تحّدث معاليه عن تَبن

ــراِت 
ِّ

مــؤش مــع  لة   إستراتيجية طموحة مفصَّ
ً
عــاًمــا خطة أربــعــني 

 عمٍل للمجمع، ووثيقة جامعة 
َ

أداٍء خمسية واضحة لتكون دليل
بــإذن  القادمة  السنوات  الخمس  خــالل  املجمع  وبــرامــج  ألنشطة 

الله تعالى.
 
ً
ِبية طلبات الجمعية “أفهام” ، وخاصة

ْ
ه بتل

َ
وختم معاليه حديث

ــصــل بــدعــوة بــعــض أعــضــائــهــا لــلــمــشــاركــة بــأبــحــاٍث في 
ّ
فيما يــت

دورات ومـــؤتـــمـــرات ونـــــدوات املــجــمــع، كــمــا وعـــَدهـــم بــتــزويــدهــم 
الرابع  اإلصــدار   كتاب 

ً
املجمع، وخاصة بمطبوعات ومنشورات 

لقرارات وتوصيات املجمع.

معالي األمين العام لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي يعقد 
ة الفقهية الماليزية “أفهام” اجتماًعا تشاورّيًا مع أعضاء الجمعيَّ

6
نشرة إخبارية شهرية تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

أخبار الَمجمعشوال ١٤٤٢ه  -مايو ٢٠٢١م
العدد السابع

أثناء زيــارة العمل التي يقوم بها إلــى ماليزيا أجــاب معالي 
الــعــام ملجمع الفقه  الــبــرفــســور قــطــب مصطفى ســانــو، األمـــني 
 املــركــز الــعــاملــيِّ لــلــفــتــاوى والــحــالل، 

َ
اإلســالمــي الـــدولـــي، دعــــوة

إللــقــاء مــحــاضــرة عــبــر الــفــضــاء االفــتــراضــي بــعــنــوان: “تعزيز 
العام  واألمـــني  والــوزيــر  الجامعي  األســتــاذ  مــن منظور  الفقه 

للمجمع”.
على  الضوء  بتسليط  القّيمة  ه 

َ
معاليه محاضرت  

َّ
استهل وقد 

قبل  بــدأهــا  التي  األكاديمية  حياته  فــي  مهّمة  علمية  ة 
ّ
محط

ا 
ً
ا مــســاعــًدا، ثــم أســتــاذ

ً
ـــْرٍن مــن الــزمــن مــحــاِضــًرا، فــأســتــاذ

َ
ُربـــع ق

ة بماليزيا،  ة العامليَّ مشارًكا، ثم ُبروفسوًرا بالجامعة اإلسالميَّ
بة 

َ
ل

َ
ــة تــمــّيــزت بغ

ّ
 هـــذه املــحــط

ّ
وأشــــار فــي هـــذه األثـــنـــاء إلـــى أن

التفّكر والتأّمل والتدّبر واالبتكار على شخصه، حيث صَرف 
ه خـــالل هـــذه الــفــتــرة إلـــى كــتــابــة الــبــحــوث، 

َ
اهــتــمــاَمــه وتــركــيــز

في  واملشاركة  والفعاليات  الــدراســات  وإعـــداد  الكتب  وتأليف 
ها  املؤتمرات والندوات العلمية الدولية في أنحاء العالم، ُمنوِّ
 
ً
م الخارجّي كانت في هذه املرحلة رؤية مثالية

َ
ه للعال

َ
 رؤيت

ّ
بأن

بــإمــكــانــيــة تحقيق اإلصــــالح والتغيير  االعــتــقــاد  عــلــى  تــقــوم 
ين بصورة سهلة وسريعة وخالل فترة زمنية قياسية،  املرجوَّ
ها 

َ
وقد أمضى ستة عشر )1٦( عاًما في هذه املرحلة التي وصف

ة 
ّ
ا. ثم كانت املحط ا وأسرّيً ا وذهنّيً بأنها األكثر استقراًرا نفسّيً

الثانية عندما عاد إلى بلده، جمهورية غينيا، وزيــًرا لــوزارة 
الــشــؤون الدينية، فــوزيــًرا لـــوزارة الــتــعــاون الــدولــي، ثــم وزيـــًرا 
ومستشاًرا  الدبلوماسية  للشؤون  غينيا  جمهورية  برئاسة 

دبلوماسيا لرئيس الجمهورية. 
ــت لــديــه هـــي األخـــرى 

َ
ــل ــة شــكَّ

ّ
ــح مــعــالــيــه أن هـــذه املــحــط ــ وأوضـ

ــبــل والــوســائــل املختلفة   فــي الــبــحــث عــن الــسُّ
ً
ــال

ّ
تــحــّدًيــا مــتــمــث

على  الشرعية  والتعاليم  األحــكــام  من  العديد  تنزيل  أجــل  من 
بلًدا  الــذي ينصُّ دستوره على كوِنه  بلده  عاش في 

ُ
امل الواقع 

 على مسافة واحدة من كل األديان، وال ُيسمح فيه 
ُ

ا يِقف علمانّيً
ا من مبدأ حّرية 

ً
زام الناس بشيء من أحكام الشرع، انطالق

ْ
بإل

األديان واملعتقدات. ومن ُهنا بَرز لدى معاليه أهمية االرتكاز 
واالنـــطـــالق مــن املــقــاصــد الــشــرعــيــة عــنــد إرادة تــنــزيــل األحــكــام 
الشرعية على الواقعات االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
مــن عدد  القصوى لالنطالق  لــديــه األهمية  والــفــكــريــة، وتــأّكــد 
ج، واملــوازنــة بني  مــن مقاصد التنزيل، وخــاصــة مــراعــاة الــتــدرُّ
ه 

ُّ
ُيـــدَرُك كل املصالح واملفاسد، واعتبار مــآالت األفــعــال، ومــا ال 

ه.. 
ُّ
ال ُيتَرُك ُجل

ي عشر )12( عاًما بني الوزارات الساِلف 
َ
وقد أمضى معاليه اثن

ِذكرها، وحاول جاهًدا القيام بعدد من اإلصالحات في العديد 
مــن املــجــاالت الــحــَيــوّيــة، كتوثيق عــالقــات الــتــعــاون والــشــراكــة 
والصداقة بني دولته ودول العالم اإلسالمي، كما ارتقى بأداء 
ا كْون اإلتقان واإلبــداع والشفافية واإلنتاجية 

ً
الــوزارات، ُمبِرز

واالبــتــكــار ِســَمــات أساسية لـــإلدارة واإلصـــالح، كما سعى إلى 
ين بالسياسة، وعن  وطة عن عالقة الدِّ

ُ
تغيير االنطباعات املغل

ــي املــنــاصــب الــوزاريــة 
ِّ
ــفــني بثقافة ِديــنــيــة عــلــى تــول

َّ
ــــدرة املــثــق

ُ
ق

الُعليا، مؤّكًدا بهذا الصدد على كْون التمّيز واإلبداع واالبتكار 
األكاديمية  التكوينات  وتتساوى  الناجحة،  اإلدارة  ُمرتَكزات 

في ذلك.
التي بدأها منذ أشُهٍر  الحالّية  ة 

ّ
ثم تحّدث معاليه عن املحط

ـــا ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الـــدولـــي، الـــذي  ــا عـــاّمً
ً
بــصــفــتــه أمــيــن

تجمع  وسياسية  فكرية  علمية   
ً
مؤسسة حقيقته  فــي  ُيعتَبر 

َدٍة بني 
ُ
ــؤ

َ
َكٍة وت

ْ
ب الجْمع بِحن

ّ
ني، وتتطل

َ
ني السابقت

َ
ت

َّ
بني املحط

الفكر، واإلدارة، والسياسة، والتوفيق بني التنظير والتطبيق 

السياسية والعلمية داخــل  املــؤســســات  واملــمــارســة، مــن خــالل 
ــْون املــجــمــع  ــكـ ــاًرا بـ ــبـ ــتـ ــه، وذلـــــك اعـ ــارجــ الـــعـــالـــم اإلســــالمــــي وخــ
جأ إليها الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

ْ
مرجعية علمية تل

العالم؛ من  أنحاء  في جميع  املسلمة  واملجتمعات  اإلسالمي، 
أجل بيان األحكام الشرعية في القضايا التي تهّمهم. وأّكد أنه 
َيـني من أجل النهوض 

َ
ول

ُ
ني األ

َ
ت

َّ
ماٍض في االستفادة من املحط

بهذه املؤسسة واالرتقاء بها ضمن املؤسسات العلمية العاملية 
الـــرأي، وترشيد  الفكر، وتسديد  الــقــادرة على توجيه  الــرائــدة 
املمارسة، في تناُسق وتكاُمل بني الفقه والتطبيق واملمارسة 

بإذن الله تعالى.
ــراط  ــِخـ ـ

ْ
ــه بــالــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة ان

َ
وخــتــم مــعــالــيــه مــحــاضــرت

من  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الحياة  في  الفقيه 
مة 

ّ
منظ بطريقة  املــطــلــوَبــني  واإلصــــالح  التغيير  إحـــداث  أجــل 

والتوفيق،  والترشيد  والتسديد  املقاَربة  على  تقوُم  ُمحَكمة 
ــر فـــي الـــكـــْون  ـ ــدبُّ ــتـ ج والـ ــدرُّ ــتــ ــنـــن الــ ــات، وُسـ ــ ــ ــِوّيـ ــ ــ ْولـ

َ
ــاة األ ــراعــ ومــ

الفقيه بصورة جيدة  تعّرف  ب 
ّ
يتطل والحياة، مما  واإلنسان 

ر 
ِّ
وتؤث املجتمع،  حياة  ــداِهــم 

ُ
ت التي  والــنــوازل  املشكالت  على 

ب ذلك تعّرف الفقيه على أقدار 
ّ
فيهم وفي تفكيرهم، كما يتطل

التي  وس؛ من أجل تحديد األحكام 
ُ
النف التدّين ودرجاته في 

الراشد عمر  الخليفة  بقول   
ً
تناسب ظروفهم وأحوالهم، عمال

ـ البنه عبد امللك بن عمر بن عبد  ـ رحمه الله  بن عبد العزيز 
ًسا على حْمل الناس على  العزيز ـ رحمه الله ـ عندما كان متحمِّ

 واحدة، فقال له: 
ً
تزام بالشريعة ُجملة

ْ
االل

 الناَس على اإلسالم 
َ

 أحِمل
ْ
، إني أخاف أن  عليك يا ُبنيَّ

ْ
ن “َهــوِّ

َك يا بنيَّ أالَّ يُمرَّ   واحدة؛ أاَل يُسرُّ
ً
ه ُجملة

َ
ُجملة واحدة، فيَدُعون

 وأماَت فيه بدعة؟!”
ً
على أبيَك يوٌم إاّل وقد أحيا فيه ُسنة

وفي نهاية املحاضرة أجاب معاليه على أسئلة واستفسارات 
ــكــني فــي جــدوى  الــحــضــور، وكـــان مــن أبــرزهــا الـــرد عــلــى املــشــكِّ
اللقاحات املتاحة ضد كوفيد19 اعتماًدا على نظرية املؤامرة، 
اللقاحات  هــذه  فعالية  فــي  التشكيك  أن  أْوضـــح معاليه  حيث 
ط فيها،  ال يعُدو أن يكون ذلك مغامرة ال ينبغي للفقيه التورُّ
ــفــقــون 

ّ
ــة يــت ــ ــّبـــاء الــطــب الــوقــائــي وعــلــمــاء األدويــ  أطـ

ّ
خــاصــة أن

ــدرتــهــا عــلــى الــوقــايــة مــن فــيــروس كــورونــا، 
ُ
ــا وق ــْدواهـ عــلــى َجـ

والتخفيف من تأثيره في حالة اإلصابة به بعد التطعيم، مّما 
ه على مكافحة 

ُ
 جالل

َّ
يعني وجوب االستعانة بها بعَد الله جل

هذه الجائحة.
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للمذاكرة، عقد معالي  املاليزية  الوطنية  اللجنة  كريمة من  بدعوة 
الفقه  الــعــام ملجمع  األســتــاذ الدكتور قطب مصطفى ســانــو، األمــني 
اإلســالمــي الــدولــي، عصر يــوم الجمعة 09 من شهر شــوال 1442هـــ 
ا مع أصحاب  اجتماًعا تشاُورّيً مايو 2021م  املوافق 21 من شهر 
السماحة والفضيلة ُمفتِيي الواليات األربع عشرة املاليزية أعضاء 
االتــصــال  تقنيات  عبر  وذلـــك  لــلــمــذاكــرة،  املاليزية  الوطنية  اللجنة 
ـــة بــرئــاســة وزراء  ــرة تــنــمــيــة الـــشـــؤون اإلســـالمـــيَّ ــ املـــرئـــي مـــن مــقــر دائـ

ماليزيا بــبوتراجايا.
وفــي بــدايــة االجــتــمــاع رّحـــب صــاحــب السماحة داتـــؤ وان زاهــيــدي 
للمجمع،  الــعــام  األمـــني  بمعالي  للمذاكرة  الوطنية  اللجنة  رئــيــس 
قــّدم ملعاليه  االجتماع، كما  لهذا  اللجنة  قبوله دعــوة  وشكره على 

ــلــون الـــواليـــات املــالــيــزيــة األربـــع 
ّ
أعــضــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــذيــن يــمــث

 عضو منهم ُمفتًيا لواليته، كما تضّم اللجنة ثالثة 
ُّ

عشرة، وُيَعدُّ كل
أعضاء آخرين من الخبراء؛ ثم تحّدث مدير قسم البحوث والدراسات 
املراحل  عن  ماليزيا  وزراء  برئاسة  اإلسالمية  الشؤون  تنمية  بدائرة 
ت بها اللجنة الوطنية املاليزية للمذاكرة، موضًحا  التاريخية التي مرَّ
أن هذه اللجنة كانت إلى وقت قريب تسّمى املجلس الوطني للفتوى، 
 لرغبة 

ً
للمذاكرة مراعاة الوطنية  اللجنة  إلى  املسّمى  وتم تغيير هذا 

اإلفتاء  الــواليــات في محافظة كل واليــة على استقاللها في  سالطني 
الــتــي ال  واإلرشــــاد، واخــتــصــاص اللجنة بــاإلفــتــاء فــي املسائل العامة 

تختص بوالية بعينها.
ــَرب مــعــالــي األســتــاذ الــدكــتــور قــطــب مصطفى سانو  ومـــن جــانــبــه، أعــ
الجليل ألصحاب  وتقديره  الجزيل،  كره 

ُ
ش عن  للمجمع  العام  األمــني 

الذي  االجتماع  هــذا  على  والياتهم  لون 
ّ
يمث الذين  املفتيني  السماحة 

الــواليــات، وذلك  ل أول لقاء بينه وبني أصحاب السماحة مفتيي 
ّ
يمث

وُجـــــه الــتــعــاون 
َ
مــن أجـــل الــتــبــاُحــث والــتــفــاُكــر حـــول تــعــزيــز ُســبــل وأ

فيما   
ً
للمذاكرة، وخاصة الوطنية  واللجنة  املجمع  والتواصل بني 

ني في مجال اإلفتاء في القضايا التي 
َ
يتعلق بالتنسيق بني الطرف

ُهّم املسلمني في جميع أنحاء العالم. 
َ
تتجاوز الحدود واألقطار، وت

باملجمع  مستفيضة   تعريفية  نبذة  للمشاركني  معاليه  قــّدم  كما 
ا ووسائل، مؤكًدا بهذا الصدد على 

ً
ا ورؤية ورسالة وأهداف

ً
تاريخ

ق 
َ
ع املجمع في األيــام القادمة إلى تعاوٍن أْوَســع، وتواُصل أْوث

ُّ
تطل

والفتاوى،  والــدراســات  البحوث  مــجــاالت  فــي  الوطنية  اللجنة  مــع 
الوطنية،  اللجنة  التدريبية والتأهيلية ألعضاء  الــدورات  وتنظيم 
 عن تزويد ُدور اإلفتاء في الواليات بمطبوعات ومنشورات 

ً
فضال

املجمع، وخاصة كتاب اإلصدار الرابع لقرارات وتوصيات املجمع. 
كما عّبر معاليه عن استعداد املجمع في تقديم الدعم الفكري واإلداري 
الوطنية  اللجنة  تعتزم  الــتــي  والتطويرية  البحثية  املــشــاريــع  لكافة 
تنفيذها في السنوات القادمة، وباألخص فيما يتعلق برغبة اللجنة 

في إنشاء مجمع فقهيٍّ ماليزيٍّ متخصص في قضايا الفقه واإلفتاء.
ــدار ســاعــتــني مـــن الـــزمـــن فـــي الــتــشــاور والــتــبــاحــث والــنــقــاش  وعــلــى مــ
ــِتــم 

ُ
واإلجـــابـــة عــلــى أســئــلــة أصــحــاب الــســمــاحــة املفتيني والــخــبــراء اخــت

ا كبيَرين من املشاركني.
ً
االجتماع الذي لقي ترحيًبا واستحسان

معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو يجتمع بأصحاب السماحة 
ُمفتيي الواليات الماليزية األربع عشرة

ة بماليزيا  بدعوة من نادي الخّريجين بالجامعة اإلسالمية العالميَّ

معالي البروفيسور قطب مصطفى سانو يلقي محاضرة 
عن دروس مستفادة من جائحة كورونا

نــادي  مها 
ّ
ينظ التي  والفكرية  العلمية  املــحــاضــرات  سلسلة  ضمن 

ألقى  بماليزيا،  العاملية  اإلســالمــيــة  بالجامعة  الــخــّريــجــني  شـــؤون 
معالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام ملجمع 
الــدولــي، صــبــاح يــوم الجمعة 1٦ مــن شهر شــوال  الفقه اإلســالمــي 
 بعنوان: 

ً
1442هـ املوافق 28 من شهر مايو لعام 2021م محاضرة

ـــــَرص يجب 
ُ
ف دروس مــســتــفــادة مـــن جــائــحــة كــــورونــــا: خــمــس )5( 

اغتنامها قبل فواتها.
ه بالتعبير عن شكره الجزيل 

َ
 معاليه محاضرت

ّ
كالعادة، فقد استهل

للقائمني على شؤون نادي الخّريجني على تواصلهم مع خّريجي 
وخــّريــجــات الــجــامــعــة، ُمــشــيــًدا بــحــرصــهــم عــلــى الــنــهــوض الــنــوعــي 
بالنادي من خالل تنظيم العديد من األنشطة والبرامج والفعاليات 
التنظيم  ُحسن  على  ُهم 

َ
أ
َّ
هن كما  واالجتماعية،  والفكرية  العلمية 

ـــة املـــوضـــوعـــات الــفــكــريــة الــتــي 
ّ
ــِدق والــتــرتــيــب والــتــنــســيــق، ُمــشــيــًدا بـ

يطرحها النادي للتباُحث والتفاُكر والتداُرس.
ثم تطرق معاليه إلى عنوان املحاضرة الذي وصفه بأنه تلخيٌص 
 ملحتوى حديٍث نبويٍّ شريٍف عظيٍم يحمل بني طّياته تنبيًها 

ٌ
أمني

 اللُه بها على كل 
َّ
َعم العظيمة التي َمن

ِّ
وتوجيًها وتذكيًرا بتلك الن

هم 
ُ
وت

ُ
ا تف

َّ
ا على درجات متفاوتة ومتكّررة، غير أن كثيًرا ِمن

ّ
واحٍد ِمن

زائلة  بأنها  التي نعلم جميًعا  عم 
ِّ
الن صوى من هذه 

ُ
الق االستفادة 

ال محالة.
وأما الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي أخرجه كتب السنن، 

 : رٍّ
َ
اِرّي:  “يا أبا ذ

َ
رٍّ الِغف

َ
بي ذ

َ
فهو قوله –صلى الله عليه وآله وسلم– أل

ِمك، 
َ
َسق  

َ
َك قبل

َ
ت َهَرِمك، وِصحَّ  

َ
َباَبَك قبل

َ
ْمٍس: ش

َ
ْمًسا قبل خ

َ
ِنْم خ

َ
ت

ْ
ِاغ

 َمْوِتك”.
َ

َك قبل
َ
ِلك، وَحَيات

ْ
غ

ُ
 ش

َ
َك قبل

َ
َراغ

َ
ِرك، وف

ْ
ق

َ
 ف

َ
اَك قبل

َ
وِغن

 ُيــعــتــبــر عــنــد أهــــل الــعــلــم مـــن جـــوامـــع الـــَكـــِلـــم الــتــي 
َ
 هــــذا الـــحـــديـــث

ّ
إن

وماتعة،  مانعة  جامعة  كلمة  في  والكلمات  العبارات  لها  ختَصر 
ُ
ت

 واضًحا على  النبّوة إلحكام َمضاِمينها، وتماُسك 
ً
كما ُيعتبر دليال

دْت  التي حــدَّ الخالدة  النبوّية  الِحَكم  مــن  ُيــَعــدُّ  إنــه  بــل  محتوياتها، 
َعم التي أنعم الله بها على كل 

ِّ
ن والن

َ
صْت لنا أهمَّ الفرص وامِلن

َّ
ولخ

واحد بدرجات متقاربة ومتفاوتة، وهذه النعم هي:
“نعمة الشباب، ونعمة الصحة، ونعمة الغنى، ونعمة الفراغ، و نعمة 
واالستمرار،  ْيُمومة  والدَّ الثبات  بعدم  عم 

ِّ
الن هــذه  ِسم 

َّ
وتت الحياة”، 

القصوى  االســتــفــادة  َمحالة، مّما يجعل  زائــلــة ال  وهــي بمجموعها 
 حقيقة االستفادة 

َّ
منها أمًرا ال َمناَص منه لكل عاقل ولبيب، على أن

ـ وفـــي طاعة   وعـــال 
َّ

ـ جـــل الــلــه  فــي طــاعــة  منها تتحقق باستغاللها 

الله عليه وآلــه وســلــم– والــقــيــام بمهّمة االستخالف  رســولــه –صلى 
ــــق مــنــهــج الــلــه، والـــحـــرص على 

ْ
ــَكـــْون وف لــلــه فــي األرض، وِعـــمـــارة الـ

ة  ة والعلميَّ العمل الصالح الذي يشمل جميع مناحي الحياة الفكريَّ
ة. ة والتربويَّ ة والثقافيَّ ة والسياسيَّ ة واالقتصاديَّ واالجتماعيَّ

ُروَء جائحة كورونا زاد اإلحساس بأهمية 
ُ
 ط

ّ
كما أوضح معاليه أن

الجزئيَّ   اإلغــالق 
ّ
إن  

ْ
إذ العظيمة، ومكانتها في حياتنا،  عم 

ِّ
الن هذه 

ــدن في العالم تذكيٌر بمكانة 
ُ
والُكليَّ الــذي طال كثيًرا من الــدول وامل

البطالة   
َّ
أن كما  والــفــراغ،  الصحة  ي 

َ
 نعمت

ً
كلها؛ خــاصــة عم 

ِّ
الن هــذه 

ــراد والــشــركــات  والــعــطــالــة والــخــســائــر الــكــبــيــرة الــتــي ُمــِنــَيــت بــهــا األفــ
 الَحْجر 

َّ
 عــن  أن

ً
والـــدول ُيــَعــدُّ كــل ذلــك تــذكــيــًرا بنعمة الغنى، فــضــال

اظ املستشفيات 
َ
الصحي املفروض على األفراد واملجتمعات، واْكِتظ

ي 
َ
ا بنعمت

ً
ة باملرضى واملوتى، كل ذلك تذكير أيض واملراكز الصحيَّ

الصحة والحياة. 

والتخطيط  والحركة  التفاؤل  إلــى  تدعو  التي  الشباب  نعمة  وأمــا 
ــرامـــج وتــنــفــيــذ الــخــطــط الــعــظــيــمــة  ــبـ ــة األنـــشـــطـــة وتــنــظــيــم الـ ــامــ وإقــ
ــــم اآلمـــــال الــعــريــضــة، فــإنــهــا هـــي األخــــرى  واملـــشـــاريـــع الــكــبــرى ورسـ
ل 

ّ
صيبت في الصميم نتيجة القيود املفروضة على الحركة والتنق

ُ
أ

والتواصل بسبب الجائحة.
قبل  نغتنمها  وأن  عم 

ِّ
الن تلك  نتذّكر  أن  علينا جميًعا  فــإن  ولــهــذا، 

ا بالهرم، واملــرض، والفقر،   باملوت، أو زوالها تدريجّيً
ً
زوالها فجأة

والـــشـــغـــل، كــمــا يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن نــنــتــهــزهــا قــبــل فــواتــهــا املــحــتــوم 
راَهنة على 

ُ
لة وامل

َ
ماط

ُ
باالبتعاد الصارم عن التسويف والتأجيل وامل

وى على تغييره أو التأثير فيه.
ْ
مستقبٍل ال نتحّكم فيه مطلقا، وال نق

ح بسالح 
ُّ
ِتهم وقّوتهم وطاقتهم في التسل وَّ

ُ
ت

ُ
َحِريٌّ بشبابنا تسخير ف

ى ُصنوف العلوم واألفكار واملعارف، وَحِريٌّ بهم 
ّ
د بشت العلم، والتزوُّ

صوى من نعمة الشباب قبل زوالها. وَحِريٌّ بنا جميًعا 
ُ
االستفادة الق

عم بما يعود علينا وعلى أْهلينا ومجتمعاتنا 
ِّ
تسخير كل هذه الن

وشعوبنا وُدَولنا بالخير والصالح والفالح في الداَرين، وذلك قبل 
وم.

ُ
د، وزوالها املحت رحيلها املؤكَّ

 مــعــالــيــه مـــن خــاللــهــا 
َ

وعـــلـــى مـــــدار ســـاعـــة كـــامـــلـــٍة مـــن الـــزمـــن طـــــاف
بالحضور حول املعاني العظيمة، والدروس الكثيرة املستفادة من 

جائحة كورونا.
ل بــزوال هذه  ه القّيمة بالتضّرع إلى الله بأن ُيعجِّ

َ
وختم محاضرت

ــحــَبــُهــم بسببها فــي جنات 
َ
ـــوا ن

َ
ـــض

َ
ــة، وبــقــبــول َمـــن ق ــ ــّمــة عــن األّمـ

ُ
الــغ

النعيم، وبالشفاء العاجل للمرضى.
ثم أجاب معاليه على األسئلة التي طرحها بعض املشاركني، وخاصة 
م أجَمع إلى االستغفار والتوبة 

َ
فيما يتعلق بدعوة املسلمني والعال

والعودة إلى الله، وِبّر الوالَدين، وِصلة الّرحم، واإلكثار من الصدقات 
الفقراء واملساكني  إلــى  الــَبــني، واإلحــســان  والتبّرعات، وإصــالح ذات 
واملستضعفني في مشارق األرض ومغاربها. كما دعا املسلمني إلى 
طات الصحية 

ُ
ل ــتــزام بــاإلجــراءات واالحــتــرازات الــصــادرة عن السُّ

ْ
االل

هم.
َ
ا على نفوسهم ونفوس َمن حول

ً
في ُدَولهم حفاظ

نـــادي شـــؤون الخّريجني والــخــّريــجــات بالجامعة   
ّ
أن ِذكـــره  وجــديــٌر 

اإلســالمــيــة الــعــاملــيــة بــمــالــيــزيــا يــقــوم بــــدور الــتــواصــل واملــتــابــعــة ملا 
قه الخّريجون والخّريجات من نجاح في حياتهم العملية بعد 

ّ
يحق

ا  ْينة واألخــرى مؤتمًرا سنوّيً
َ
تخّرجهم من الجامعة، ويعقد بني الف

قون إنــجــازات 
ّ
م مــن خالله الــبــاِرزيــن مــن الخّريجني الــذيــن يحق ُيــكــرِّ

رون في مجتمعاتهم وُدَولهم.
ِّ
ويؤث



ِن 
ْ
 ِبِإذ

َّ
ُموَت ِإال

َ
ن ت

َ
ٍس أ

ْ
ف

َ
 ِلن

َ
}َوَما َكان

ــَواَب 
َ
، َوَمــن ُيــِرْد ث

ً
ــال جَّ

َ
ــؤ اًبا مُّ

َ
ِه ِكت

َّ
الل

ــَواَب 
َ
ُيـــِرْد ث َها َوَمــن 

ْ
ِتــِه ِمن

ْ
ــؤ

ُ
َيا ن

ْ
ن الدُّ

ـــْجـــِزي 
َ
ــا، َوَســـن ــَهـ ـ

ْ
ــن ِتــــِه ِمـ

ْ
ــــؤ

ُ
اآلِْخـــــــــَرِة ن

{  )آل عمران:145(
َ
اِكِرين

َّ
الش

وا 
ُ
ال

َ
ق  

ٌ
ِصيَبة ُهم مُّ

ْ
َصاَبت

َ
أ ا 

َ
ِإذ  

َ
ِذين

َّ
}ال

ــِئــَك 
َٰ
ول

ُ
، أ

َ
ــْيــِه َراِجــُعــون

َ
ــا ِإل ـ

َّ
ــِه َوِإن

َّ
ــا ِلــل

َّ
ِإن

 ،
ٌ
ــِهــْم َوَرْحــَمــة بِّ ــن رَّ ــَواٌت مِّ

َ
ْيِهْم َصــل

َ
َعل

{  )الــبــقــرة: 
َ
ــــُدون

َ
ــت ــْهــ ــ

ُْ
ــــِئــــَك ُهــــُم امل

َٰ
ول

ُ
َوأ

)157-15٦
ـــحـــيـــي 

ُ
ر الـــخـــالـــق امل ــا، لـــقـــد قـــــــدَّ ــ ـ

ًّ
ــق ــ حـ

، وعندما 
ً
 مخلوق أجال

ِّ
ميت لكل

ُ
وامل

املحتوم، ال يمكن  األجــل  ذلــك  يأتي 
ــه ولــــو  ــمـ ــديـ ــقـ تـ ــره أو  ــيــ ــأخــ تــ ــد  ــ ــ ألحـ

بثانية واحدة.
 بحكمة 

ُ
ها اإليمان

ُ
نعم، بقلوٍب ِملؤ

ـــــدرتـــــه، وبـــنـــفـــوس ِقـــواُمـــهـــا 
ُ
ــلـــه وق الـ

ــافـــذة،  ــنـ الـ الـــلـــه  إلرادة  ــتــــســــالُم  االســ
الفقه  ملجمع  الــعــامــة  األمــانــة  ت 

ّ
تلق

اإلســــالمــــي الــــدولــــي، بـــأســـى وُحــــزن 
املارشال  وفــاة فخامة  نبأ  ني، 

َ
عميق

ــو، رئـــيـــس  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إدريــــــــــــس ِديــــــبــــــي إيـ
جــمــهــوريــة تـــشـــاد، الـــدولـــة الــعــضــو 
ــك فـــي 20 مـــن شهر  ــ بــاملــجــمــع، وذلـ

أبريل 2021م، رحمه الله.
أمــــام هـــذه الــفــاجــعــة املـــؤملـــة، تــتــقــّدم 
ــه  ــقـ ــفـ ــمــــع الـ األمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة ملــــجــ
 عــن 

ً
ــة ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــي الـــــــدولـــــــي، نـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ اإلسـ

التعازي،  بأحرِّ  وخبرائه،  أعضائه 
ــم املـــــواســـــاة ألســــــرة املــغــفــور  ــظــ وأعــ
لـــه -بـــــإذن الـــلـــه- ولــحــكــومــة وشــعــب 

جمهورية تشاد.
 الــــضــــراعــــة 

َّ
كــــمــــا يـــــرفـــــعـــــون أُكــــــــــــف

ــز  ــزيـ ــعـ واالبـــــتـــــهـــــال إلـــــــى املـــــولـــــى الـ

اه أن يرحم الفقيد، ويغفر  سائلني إيَّ
أنعم  الذين  أولئك  لــه، ويحشره مع 
يقني  الله عليهم من النبّيني والصدِّ
ــُســــن  والــــشــــهــــداء والـــصـــالـــحـــني وَحــ

ا.
ً
أولئك رفيق

 في ُعــاله- أن ُيلهم 
َّ

وعسى الله -جل
ت للجمهورية، 

ّ
فخامة الرئيس املؤق

والــشــعــب الــتــشــادّي، وأهـــل املــرحــوم 
ــوان، والرضا 

ْ
والــســل الصبَر  ويـــه 

َ
وذ

بما قضى الرحمن.
ا إليه راجعون”.

َّ
ا لله وإن

َّ
“إن

عنهم:
معالي أ.د. قطب مصطفى سانو

ــع الـــفـــقـــه  ــمــ ــجــ األمـــــــــــني الـــــــعـــــــام ملــ
اإلسالمي الدولي.

جدة

األمانة العامة للمجمع تنعى فخامة رئيس جمهورية تشاد

فــي إطــــار الــحــلــقــات الــرمــضــانــيــة االفــتــراضــيــة 
ــلـــس الـــعـــاملـــي  ـــمـــهـــا املـــجـ

ِّ
ــيـــة الــــتــــي يـــنـــظ الـــيـــومـ

األســتــاذ  مــعــالــي  ألــقــى  املــســلــمــة،  للمجتمعات 
العام  الــدكــتــور قطب مصطفى ســانــو، األمـــني 
ملــجــمــع الــفــقــه اإلســـالمـــي الــــدولــــي، مــســاء يــوم 
ـــ  ــ ــد 13 مـــن شــهــر رمـــضـــان لـــعـــام 1442هـ ــ األحـ
لـــعـــام 2021م  ــريــــل  أبــ مــــن شـــهـــر  املــــوافــــق 25 
 بــــعــــنــــوان: “رمـــــضـــــان وكـــــورونـــــا: 

ً
مــــحــــاضــــرة

ممارسات حميدة وآمنة”.
بالتعبير عن  ه 

َ
معاليه محاضرت  

ّ
استهل وقد 

كره وتقديره للقائمني على املجلس العاملي 
ُ

ش
معالي  رأســهــم  وعــلــى  املــســلــمــة،  للمجتمعات 
الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس املجلس، 
ــبـــشـــاري، األمـــني  وســـعـــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـ

اللجنة املشرفة على  العام للمجلس، كما شكر 
 عــلــى ســعــي املجلس 

ّ
هـــذه الـــنـــدوات واملــحــاضــرات الــتــي تـــدل

املــســلــمــة والــحــفــاظ عــلــى هوّيتهم  املــجــتــمــعــات  إلـــى تثقيف 
اإلسالمية.

ــقــِلــق الـــذي تعيشه 
ُ
ثــم تــحــّدث معاليه عــن الــواقــع الــراهــن امل

رت 
ّ
أث التي  ي جائحة كورونا املستجّد 

ّ
البشرية نتيجة تفش

ــر على جميع مناحي الــحــيــاة، كما غــّيــرت وال 
ّ
وال تــزال تــؤث

أ تغّير كثيًرا من أساليبنا وتقاليدنا وعاداتنا، لم تترك 
َ
ت

ْ
تف

ر فيها تأثيًرا، 
ّ
هذه الجائحة جانًبا من جوانب حياتنا إال وأث

ــــُرق أدائــنــا لكثير مــن الــشــعــائــر والــعــبــادات شــِهــَدت 
ُ
 ط

ّ
بــل إن

ين اإلسالمي  اًل، وال ينحصر هذا األمر على الدِّ تغّيًرا وتحوُّ
ا، لقد أوجَدت هذه الجائحة بيئة 

ًّ
الحنيف بل كل األديان. حق

مما  الجميع،  على  استثنائية  ــت سلوكيات 
َ

وفــَرض  ،
ً
جــديــدة

معاناة  منها  تعاني  استثناء  دون  جْمعاء  البشرية  ت 
َ
جعل

ة األصــعــدة. ودعــا معاليه في هــذه املناسبة املولى 
ّ
على كاف

نا 
َ
عامل عن  رحلوا  الذين  برحمته  يتغّمد  أن  وتعالى  تبارك 

رين بهذا الفيروس، كما دعا الله لجميع املرضى الذين 
ِّ
متأث

 عليهم الكريم الشافي بالشفاء العاجل.
ّ
أصيبوا به أن َيُمن

ني، 
َ
ا لشهر رمضان املبارك من مكانة ومنزلة خاّصت

َ
ونظًرا مِل

الــعــالــم إلــى اغــتــنــام هذه  دعــا معاليه جميع املسلمني حــول 
املــنــاســبــة الــكــريــمــة لــلــتــضــّرع واالبـــتـــهـــال إلــــى الـــلـــه لــيــعــّجــل 
بكشف هــذه الغمة، ورفــع هــذا الــبــالء عــن العالم أجــمــع، كما 
دعا معاليه إلى اإلسراع في أخذ اللقاحات املتاحة ضد هذا 
الــوبــاء، مــؤكــًدا بهذا الــصــدد على عــدم اإلنــصــات للشائعات 

خذ 
ّ
اللقاحات، والتي تت ــون حــول هــذه 

ُ
ــرِجــف

ُ
امل التي ينشرها 

ًحا في هذه املناسبة 
ّ

من نظرّية املؤامرات أساًسا لها. موض
بأن األصل في اإلسالم التداوي، لقول رسول الله -صلى الله 
عليه وآلــه وسلم- : “تـــداووا عباَد الله، فــإن اللّه لــْم ُينِزل داًء 
تزاًما بالقواعد 

ْ
ل له معه ِشفاء، إاّل املوت والَهَرم”؛ وال

َ
إاّل أنز

ِب 
ْ
َجل ٌم على  ُمقدَّ املفاسد  َدْرَء   

ّ
بــأن التي تقّرر بجالٍء  الفقهية 

يــِن، ولــذلــك، فــإنــه ينبغي  ــرَّ
َّ

 الــش
ُ
ــَون ــصــالــح، وأنـــه ُيــخــتــاُر أْهــ

َ
امل

للمسلم الرجوع إلى أهل العلم املوثوقني في مجتمعاتهم من 
أجل معرفة أحكام ِدينهم، وقد سبق ملجمع الفقه اإلسالمي 
ا بنّي فيه مشروعية اللقاحات املتاحة، 

ً
الدولي أن أصدر بيان

الصحية  لطات  السُّ لتوجيهات  االمتثال  إلى  املسلمني  ودعا 
في مجتمعاتهم.

ثم تحّدث معاليه عن عدد من املمارسات اآلمنة التي ينبغي 
للمسلم أن يحرص عليها خالل هذا الشهر الفضيل، وعلى 
رأســهــا الــدعــاء والــتــوبــة والـــرجـــوع إلـــى الــلــه ليغفَر الــذنــوب 
 بزوال هذه الجائحة عن العالم 

َ
ويعفَو عن السيئات، وليعّجل

أجــَمــع، ومـــن املــمــارســات الــحــمــيــدة املــطــلــوبــة فــي هـــذا الشهر 
الكريم االعتدال والوسطية في كل شيء نفعله، وخاصة في 
ـــشـــَرب، وفــي الــنــوم والـــراحـــة، وفــي اإلنـــفـــاق.. وغير 

َ
املــأَكــل وامل

 املقصد األعظم من الصيام يتمثل في 
ّ
أن مــؤّكــًدا على  ذلــك، 

من  الــفــقــراء  فيها  يعيش  الــتــي  الصعبة  الــظــروف  استشعار 
تذّكره  الصائم  على  ينبغي  مما  ــة، 

َ
والــفــاق والعطش  الجوع 

ــاره، فـــال ُيـــســـرف فـــي األكـــــل وال فـــي الـــشـــرب وال  ــتـــحـــضـ واسـ

فــي اإلنـــفـــاق، ويــجــب عليه تــقــديــم مــســاعــدة الــفــقــراء 
واملساكني واملحتاجني. 

ثــم أضــــاف مــعــالــيــه بـــأن هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل شهر 
ــتـــواضـــع واإلحــــســــان واإلكــــثــــار مـــن فــعــل الــخــيــر،  الـ
ة الــــقــــرآن، وتــعــزيــز  ومـــســـاعـــدة املـــحـــتـــاجـــني، وقـــــــراء
التسامح، وضبط األعــصــاب. كما أشــار معاليه في 
محاضرته إلى أن من املمارسات الحميدة في هذا 
الــِبــّر واإلحــســان بالوالَدين واألقـــارب وأولــي  الشهر 
أحوالهم،  على  والتعّرف  بزيارتهم  وذلــك  األرحـــام، 
ومــســاعــدة املــحــتــاجــني مــنــهــم، مــؤكــًدا بــهــذا الــصــدد 
على أهمية تلك الزيارات االجتماعية املعتدلة دون 
ـــتـــزام بــاالحــتــرازات 

ْ
ــرورة االل إفـــراط أو تــفــريــط، وضــ

ــَه فــي هـــذه املــنــاســبــة عــلــى أهمية  الــصــحــيــة، كــمــا نــبَّ
املقابر  وزيـــارة  بالشفاء،  لهم  للدعاء  املــرضــى  زيـــارة 

للدعاء لهم باملغفرة والرحمة.
 واحد 

ِّ
وأكد معاليه في نهاية محاضرته على أهمية سعي كل

كثير  وتغيير  تغييرنا  مــن  الكريم  الشهر  هــذا  لتمكني  ــا 
ّ
مــن

يغّيرنا  أن  بــّد  فــال  وتصّرفاتنا،  وأفــعــالــنــا،  سلوكياتنا،  مــن 
هـــذا الــشــهــر نــحــو األفــضــل، وال بـــّد لــنــا مــن أن نستثمر هــذه 
الفرصة السعيدة في تغيير ما بأنفسنا بتحسني عالقاتنا 
مــع خــالــقــنــا، وعــقــيــدتــنــا، والـــنـــاس مــن حــولــنــا، فــهــذا الشهر 
هو فرصة ال ينبغي لنا أن نفّرط فيها في التقرب إلى الله 
بالطاعات وفعل الخيرات وترك جميع املنكرات والسيئات، 
لو واملبالغة في الطعام والشراب 

ُ
وعلى رأسها اإلسراف والغ

وإضاعة  وصغائرها،  األمــور  بسفاِسف  واالهتمام  والــنــوم، 
التجارية، فشهر  واملــراكــز  األســـواق،  في  جوال 

ّ
الت في  الوقت 

ــاٍل مــن األحـــــوال شــهــًرا  رمــضــان ال ينبغي أن يــكــون بــــأّي حــ
ــن فيها، بل 

ُّ
ذ بصنوف األطــعــمــة واملــشــروبــات والــتــفــن

ُّ
ــذ

َ
ــل

ّ
لــلــت

ــاة، واســتــشــعــار  ــ ــــواسـ ـــل، وُمـ
ُ
شــهــر عـــبـــادة، وتـــضـــاُمـــن، وتـــكـــاف

في  دين  واملشرَّ عَدِمني 
ُ
وامل واملساكني  الفقراء  ملعاناة  حقيقي 

جميع أنحاء العالم.
مباشرة  ها 

ّ
بث تــّم  قد  معاليه   

َ
محاضرة  

ّ
أن كر 

ِّ
بالذ والجدير 

التابعة  التواصل االجتماعي  الهواء في جميع مواقع  على 
ا 

ً
ِقَيت استحسان

َ
للمجلس العاملي للمجتمعات املسلمة، وقد ل

وثناًء كبيَرين من الحضور واملتابعني.

م محاضرة  المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي ينظِّ
لمعالي األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو  عن ممارسات حميدة 

وآمنة خالل شهر رمضان المبارك مع كورونا
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بدعوة كريمة من جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية 
ألقى معالي  املتحدة،  العربية  بــاإلمــارات  أبــو ظبي  بــإمــارة 
البروفيسور قطب مصطفى سانو، األمني العام ملجمع الفقه 
 
ً
مة  قيِّ

ً
اإلسالمي الدولي، عبر الفضاء االفتراضي، محاضرة

ة في القرآن الكريم. بعنوان: ِقَيم املحبَّ
كره الجزيل 

ُ
ه بالتعبير عن ش

َ
 معاليه محاضرت

ّ
وقد استهل

املــزُروعــي،  م 
َّ
الــدكــتــور حــْمــدان مسل الفائق ملعالي  وتــقــديــره 

مــنــاء الــجــامــعــة، ولــســعــادة الــدكــتــور خالد 
ُ
رئــيــس  مجلس أ

الظاهري، مدير الجامعة، على دعوته إللقاء هذه املحاضرة 
يــنــيــة عــن الــِقــَيــم الــكــبــرى في  ضــمــن سلسلة املــحــاضــرات الــدِّ
الـــقـــرآن الــكــريــم، كــمــا شــكــر مــعــالــيــه أعــضــاء هيئة الــتــدريــس 

وطلبة وطالبات الجامعة على الحضور واملشاركة.
-املحّبة-  املحاضرة  أهمية مــوضــوع  تــحــّدث معاليه عــن  ثــم 
والحاَجة املاّسة إلى تأصيل القول فيه اعتباًرا بكْون املحبة 
 َعــال، بل 

ْ
ًما إلــى كل شــيء وإن

ّ
ــال، وُسل

َ
 غ

ْ
ا لكل شــيء وإن

ً
من

َ
ث

لــكــْونــه أســـاس اإليــمــان، ومــفــتــاح الــجــنــة، وعــمــاد االســتــقــرار، 
وركـــيـــزة الــســعــادة والــــرخــــاء، بـــل أصـــل الــعــالقــة بـــني الــعــبــاد 
 
َ
 وال قراَر وال أمان

َ
 ال سعادة

ْ
ا.. إذ

ً
وربهم، وبني بعضهم بعض

وال استقراَر دون املحبة.
ــاء إلـــى أن مــفــهــوم مصطلح  ــنـ وأشـــــار مــعــالــيــه فـــي هـــذه األثـ
 كان األصل 

ْ
ِحّب، وإن

ُ
املحبة يتحدد بالنظر إلى املحبوب وامل

لها،  ه خيًرا 
ّ
تــراه وتظن إلــى ما  النفس  َميِل  فيها عبارة عن 

ُمشيًرا بهذا الصدد إلى ما قاله السابقون بأن هناك ثالثني 
مفهوًما للمحبة. ثم بنيَّ معاليه أن مفهوم محبة اإلنسان لله 
مفهوم  وآلــه وسلم- تختلف عن  عليه  الله  ولرسوله -صلى 
)أبنائه(  لفروعه  )أبــَويــه( ومحبته  اإلنــســان ألصــولــه  محبة 

وي األرحام... إلخ.
َ
وِلذ

لــه، والثناء  إّيـــاه، وشكره  لله تعني طاعته  اإلنــســان  فمحبة 
ــره، واجــتــنــابــه نــواهــيــه، بينما محبته  عليه، وامــتــثــالــه أوامــ
لألصول والفروع واألرحام، فإنها تعني الِبّر بهم، واإلحسان 

إليهم، وإسعادهم في حياتهم.
ه 

ُ
 جالل

َّ
الــلــه لــإلنــســان، فإنها تعني رعــايــتــه جــل وأمـــا محبة 

إّياه، وحفظه له، وحمايته من كل مكروه، كما ورد في قوله 
ــْيــُت عليَك 

َ
ــق

ْ
ل
َ
الــســالم- }وأ تــبــارَك اسُمه لسيِدنا موسى -عليه 

َع على َعيِني{ )طه/39( ، وقد ورد النّص 
َ
صن

ُ
ي وِلت

ِّ
 ِمن

ً
محّبة

يَّ 
َ
على هذا في الحديث القدسي : “ ال يزال عبِدي يتقّرب إل

ه كنُت سمَعُه الــذي يسمُع 
ُ
ــُه، فــإذا أحببت ِحــبَّ

ُ
أ بالنواِفل حتى 

ــُه التي يمشي بها، ويــَدُه 
َ
به، وبصَرُه الــذي ُيبِصُر به، وِرجــل

 بها” .
ُ

التي َيبِطش
ت بطريقة 

ّ
ح معاليه بأن في القرآن الكريم آية كريمة دل

َ
وأوض

اإلشارة على مراتب املحبة، وأهمية مراعاتها عند التعاُرض، 
ــه تـــعـــالـــى فــــي ســــــورة الـــتـــوبـــة فــــي اآليــــــة الـــرابـــعـــة  ــولـ ــي قـ ــ وهـ
كم 

ُ
ابــآؤُكــم وأبنآؤُكم وإخوان ء  كان 

ْ
إن ــل 

ُ
}ق والعشرين )24(: 

 
َ
ْون

َ
ش

ْ
 تخ

ٌ
ُموها وتجارة

ُ
ت

ْ
َرف

َ
ت

ْ
 اق

ٌ
كم وأموال

ُ
وأزواُجكم وَعِشيرت

ــهــآ أحــبَّ إليكم ِمــن الــلــِه ورســوِلــه 
َ
ــْون

َ
ــرض

َ
 ت

ُ
َكــســاَدهــا ومساكن

ُصوا حتى يأتَي اللُه بأْمِره، واللُه ال  وجهاٍد في سبيله؛ فتَربَّ
يهِدي القوَم الفاسقني{.

رين والباحثني يعتِبُرون هذه اآلية واردة   كثيًرا من املفسِّ
ّ
إن

ــه 
ّ
مِّ والــِعــتــاب واالســتــنــكــار والــتــنــديــد، غير أن

َّ
فــي َمــعــِرِض الـــذ

وتحريًرا  وتــقــريــًرا   
ً
تأصيال نجُدها  فيها  ِصــني  الــرَّ بالتأّمل 

ملراتب املحبة وأنواعها، كما نجُدها تشريًعا واضًحا ينبغي 
ل بني أصناف املحبوبني الذين 

ُ
ف الرجوع إليه للتفاض

َّ
للمكل

يل إليهم.
َ
يجب محبتهم وامل

ِفطرّية وطبيعّية،  اآليــة نوَعني من املحبة؛ محبة  ت  أقــرَّ فقد 
األصناف  اآليــة  ت 

َ
ن وبيَّ وَكْسِبّية،  اختيارّية  محبة  والثانية 

ــنــــدِرج تــحــت الـــنـــوع األول مـــن املــحــبــة، وهــــم: محبة  ــ
َ
الــتــي ت

األصول )اآلباء واألجداد(، ومحبة الفروع )األبناء واألحفاد(، 
ولي األرحــام )اإلخــوان واألخــوات(، ومحبة األزواج 

ُ
ومحبة أ

)األصهار واألنساب(، ومحبة العشيرة )القبائل واالجتماع 
دّية(، ومحبة امِلَهن 

ْ
ري(، ومحبة األموال )الَعينّية والنق

َ
البش

ور  ــســاكــن )الــــدُّ
َ
)الــتــجــارة والـــزراعـــة والــصــنــاعــة(، ومــحــبــة امل

ة  ة وفطريَّ ة طبيعيَّ صور( ؛ وإنما كانت هذه املحبَّ
ُ
ل والق

َ
والِفل

 على 
ُ
ُيــعــان مها، وإنما 

ّ
يتعل وٌر عليها وال 

ُ
َمفط اإلنــســان  ألن 

بة.
َّ
 وُمهذ

ً
رِويضها؛ لتكون معتدلة

َ
تْهِذيبها وت

ل في محبة الله، ومحبة 
ّ
وأما النوع الثاني من املحبة، فيتمث

رســولــه -صــلــى الــلــه عليه وآلـــه وســلــم-، ومــحــبــة الــجــهــاد في 
سبيل الله.

ــا؛ ألن  ــا وَكــســِبــّيً وإنــمــا كـــان هـــذا الــنــوع مــن املــحــبــة اخــتــيــارّيً

ِسبها ويختارها من خالل مجاَهَدته لنفسه.
َ
اإلنسان يكت

املحبة بجميع  على  تقديُمها  التي يجب  هــي  املحبة  وهــذه 
 محبوٍب 

ِّ
أصنافها، وذلك اعتداًدا بكْونها محبة ألعظم وأجل

ت أيُّ محبٍة مع هذه 
َ

، إذا تعارض
ّ

تبارَك اسُمه. وبتعبيٍر أَدق
ا، كما هو الحال في وجوب 

ً
ق

َ
املحبة، فإنه يجب تقديمها ُمطل

ِوي 
َ
ــه وذ تــقــديــم مــحــبــتــه لــلــه عــلــى مــحــبــتــه ألصـــولـــه وفـــروعـ

أرحامه، وأزواجه، وأمواله، وِمَهِنه وأعماله.
ه لهذا األمــر، واعتبار هذه  التنبُّ ــح معاليه أهمية 

َ
وقــد أوض

 وأســــاًســــا لــتــحــديــد مـــراتـــب املــحــبــة وأنـــواعـــهـــا، 
ً
اآليـــــة أصـــــال

وضـــرورة مــراعــاة ذلــك الترتيب عند وجــود تــعــاُرض بينها. 
 لتقرير 

ً
 مستنَده في اعتبار هذه اآلية أصال

ّ
وبنيَّ معاليه أن

ــــى صــيــغــة  ــــتــــفــــات إلـ
ْ
ــــى االل مــــراتــــب وأنــــــــواع املـــحـــبـــة يـــعـــود إلـ

الــوارِد   محبة 
ّ
، وتعني أن حـــبَّ إليكم{ 

َ
التفضيل في اآليــة }أ

 محبة الله ورسوله -صلى 
ّ
ِذكُرهم في اآلية مشروعة، كما أن

خـــرى مشروعة، 
ُ
الله عليه وســلــم- وجــهــاد فــي سبيله هــي األ

م من 
ْ
الرغ ها  -على 

َ
التي قبل م هذه املحبة على املحبة  قدَّ

ُ
وت

كونها مشروعة- ؛ ألنها هي األسَمى واألجَدر.
ــار مــعــالــيــه إلـــى أن الـــقـــرآن الــكــريــم دعـــا املــؤمــنــني إلــى  ثـــم أشــ
اكتساب محبة أنواع من األفعال والتصرفات الحميدة التي 
ـــا واســـتـــقـــراًرا، وتتمثل خاصة 

ً
وأمـــان تــزيــد حياتهم ســعــادة 

التقوى }ُيحبُّ  الــتــّواِبــني{، ومحبة  }ُيــحــبُّ  التوبة  في محبة 
ِسِطني{، ومحبة الطهارة 

ْ
ق

ُ
ِقني{، ومحبة القسط }ُيحبُّ امل

َّ
ت

ُ
امل

ــِريــن{، ومــحــبــة الــصــبــر }ُيـــحـــبُّ الــصــابــِريــن{،  ــهِّ
َ
ــط

َ
ــت

ُ
}ُيـــحـــبُّ امل

}ُيحبُّ  اإلحسان  ومحبة  ِلني{،  َوكِّ
َ
ت

ُ
امل }ُيحبُّ  التوكل  ومحبة 

حِسِنني{.
ُ
امل

 
ّ

ـــى عــن محبته -جــل
َ
ـــول

َ
فــاآليــات الــقــرآنــيــة الــتــي عــّبــر فيها امل

ه- لهذه األفعال دعوة للمؤمنني إلى محبة هذه األفعال 
ُ
جالل

هم 
َ
 استقرارهم وسعادت

ّ
 إن

ْ
لها في حياتهم اليومية؛ إذ

ُّ
وتمث

 بإشاعتهم هذه األفعال.
ٌ
هم َمرهون

َ
وأمان

 عــن بــيــان الــقــرآن الــكــريــم لــألفــعــال والــتــصــّرفــات التي 
ً
فــضــال

أفــعــااًل  بــنّي  فقد  إلــيــهــا،  والــســعــي  فني محبتها 
َّ
للمكل ينبغي 

وتصّرفات دعاُهم إلى ُبغِضها وكراِهَيتها واالبتعاد عنها، 
}ال  واالستكبار  الخائنني{،  ُيــحــبُّ  }ال  الخيانة  فــي  ل 

ّ
وتتمث

َيالء 
ُ

سِرفني{، والخ
ُ
ستْكِبرين{ واإلسراف }ال ُيحبُّ امل

ُ
ُيحبُّ امل

ـــور{، واإلفـــســـاد }ال ُيــحــبُّ 
ُ

ـــخ
َ
ــتــاٍل ف

ْ
 ُمــخ

َّ
والـــريـــاء }ال ُيــحــبُّ كـــل

لم }ال ُيحبُّ الظامِلني{.
ُّ
فِسدين{، والظ

ُ
امل

 هــدٍم 
ُ

ــَعــدُّ فــي حقيقتها َمــعــاِول
ُ
فــهــذه األفــعــال والــتــصــّرفــات ت

الــلــه عليه وسلم-  الــلــه ومحبة رســولــه -صــلــى  ــاٍر ملحبة  ودمــ
عاّمة،  والطبيعية  الِفطرية  املحبة  مراتب  ولجميع  خاصة، 

ها، واالبتعاد عنها.
َ

ها وَرفض
َ

مما يقتضي ُبغض
وتطّرق معاليه إلى إبراز العالقة الثاِوية بني املحبة واملوّدة 
ــد  ــة مــن جــهــة أخــــرى، حــيــث أكَّ

َّ
ــل

ُ
مــن جــهــة، وبـــني املــحــبــة والــخ

 
ً
ــَعــدُّ مرحلة

ُ
 ت

َ
 املـــودة

ّ
 إن

ْ
 أعلى وأعــّم من املحبة، إذ

َ
 املـــودة

ّ
بــأن

صبح 
ُ
ة والرأفة والرحمة، ت

ّ
ق ها الرِّ

ْ
ت

َ
ط

َ
 للمحبة إذا خال

ً
متقدمة

حينئذ موّدة، وألْمٍر ّما ليس ِمن أسماء الله “الحبيب”؛ ولكن 
 املــــودة أعــظــم وأعــلــى مــن املحبة، 

ّ
“الــــــَوُدود” تــأكــيــًدا عــلــى أن

 محبٍة موّدة.
ُّ

ٍة محبة، وليست كل  مودَّ
ُّ

ولذلك، فكل

أنــه ينبغي أن ترتقي  الكريُم على  ــى 
َ
ــول

َ
امل  

َّ
ّمــا، حــث ولحكمٍة 

العالقة بني الزوَجني إلى مرحلة املوّدِة والرحمة، فقال -جل 
سُكنوا 

َ
ت

ِّ
ِسكم أزواًجا ل

ُ
 لكم ِمن أنف

َ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
جالله- }وِمن آياته أن

وٍم 
َ
 في ذلــك آليــاٍت لق

ّ
 ورحــمــة، إن

ً
ة ّمـــَودَّ  بينكم 

َ
إليها، وجعل

ا 
ً

وا بعالقتكم ببعِضكم بعض
ُ
ق

َ
وم: 21(، أْي: ارت يتفّكرون{ )الرُّ

 رســول الله -صلى الله 
ّ
إلى مستوى املــوّدة والرحمة، كما أن

ود الـــَوُدود؛ 
ُ
 املسلم على الــزواج بالَول

َّ
عليه وآلــه وسلم- حــث

الـــَوُدوَد  ُجــوا  فقال عليه أفضل الصالة وأتــّم التسليم: “ تــزوَّ
َمم يوَم القيامة”. 

ُ
وَد فإني ُمكاِثٌر بكم األ

ُ
الَول

ثلى التي ينبغي 
ُ
 العالقة امل

ّ
ر عن أن ه- عبَّ

ُ
 شأن

َّ
 اللَه -عز

ّ
بل إن

يانة اإلبراهيمية  أن تــُســوَد بــني أتــبــاع مــا ُيــعــَرف الــيــوم بالدِّ
يجب أن تكون املودة بداًل من املحبة؛ تأكيًدا وتقريًرا ألهمية 
ــان  ــــن واألمــ ــــودة وضـــرورتـــهـــا لــلــســعــادة واالســـتـــقـــرار واألمـ املـ

للبشرية جْمعاء.
ـــة، فــهــي كــذلــك عــالقــة عـــامٍّ 

َّ
ــل ـ

ُ
وأمــــا الــعــالقــة بـــني املــحــبــة والـــخ

ة، وليست 
َّ
ل

ُ
 محبٍة خ

ُّ
ُكــل  

ْ
إذ أعــّم من املحبة،  ة 

َّ
ل

ُ
بخاّص، فالخ

 أعلى من املــودة، أي: بعد املودِة 
َ
ة

َّ
ل

ُ
 الخ

َّ
 إن

ْ
ة، إذ ٍة محبَّ

َّ
ل

ُ
 خ

ُّ
ُكل

ها  وِّ
ُ
س عليها ِلُعل

َ
، وتعني مرتبة من العالقة ال ُيتناف

ُ
ة

َّ
ل

ُ
الخ

ــه- إاّل خــِلــيــالن، وُهما 
ُ
 جــالل

ّ
هــا، ولــذلــك ليس لله -جــل وُســُمــوِّ

 الله -صلى الله عليه 
ُ

سيُدنا إبراهيُم -عليه السالم-، ورسول
وآله وسلم-، فهما الخليالن الوحيدان لله.

الباحثني  دعــوة  ر معاليه  كــرَّ القّيمة  نهاية محاضرته  وفــي 
ــقـــرآن الــكــريــم  والــــدارســــني إلـــى إيــــالء مـــوضـــوع املــحــبــة فـــي الـ
والــســنــة الــنــبــويــة الــشــريــفــة مـــزيـــًدا مـــن االهـــتـــمـــام والــرعــايــة 
ــِنــيــرة، 

ُ
ــَيــاتــهــا امل

ِّ
بــتــأصــيــل قــضــايــاهــا الــكــبــرى، وتــحــريــر تــجــل

ء من استيعابها، 
ْ

ش
َّ
ا ِللن

ً
بة؛ تمكين عِّ

َ
تش

ُ
وتحقيق مسائلها امل

ق بها.
ُّ
ل

َ
لها، والتخ

ُّ
وتمث

ه بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- : 
َ
وختم معاليه محاضرت

وا،  َحابُّ
َ
ى ت

َّ
وا َحت

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
وا، َول

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
ى ت

َّ
 َحت

َ
ة

َّ
َجن

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
ْدخ

َ
 ت

ْ
ن

َ
“ل

وا: َما ُهَو َيا 
ُ
ال

َ
ْم “؟ ق

ُ
َحاَبْبت

َ
ُموُه ت

ُ
ت

ْ
َعل

َ
ا ف

َ
ْيٍء ِإذ

َ
ى ش

َ
ُكْم َعل

ُّ
ُدل

َ
 أ

َ
ال

َ
أ

ُكْم“.
َ
َم َبْين

َ
ال وا السَّ

ُ
ش

ْ
ف

َ
 “ : أ

َ
ال

َ
 اللِه؟ ق

َ
َرُسول

ورحم الله اإلماَم الراغَب األصفهانيَّ عندما قال:
وا بها عن 

َ
ة الستغن ــاُس، وتعاملوا باملحبَّ

َّ
الــن ــَحــابَّ 

َ
ت لو   ...“

ة،  ة، ُيستعمل حيث ال توجد املحبَّ  املحبَّ
ُ
العدل، فالعدل خليفة

ــف.. 
ِّ
ة تــؤل ر، واملحبَّ

ِّ
نف

ُ
 ت

َ
ــهــاَبــة

َ
امل  

َّ
ــهــاَبــة؛ ألن

َ
امل وهــي أفضل مــن 

ة من  املحبَّ  طاعة 
َّ
ْهبة؛ ألن الرَّ أفضل من طاعة  ة  املحبَّ طاعة 

ول بــزوال سَبِبها، 
ُ
ْهبة من خــارج، وهي تــز داخــل، وطاعة الرَّ

وا، وإذا 
ُ
وا تعاَون

ُ
وا، وإذا تواصل

ُ
وا تواَصل  قوٍم إذا تحابُّ

ُّ
وكل

ــُروا  ُعــمِّ  .. ــروا  ــُروا، وإذا عــمَّ وا عــمَّ
ُ
ــوا، وإذا عمل

ُ
ــوا عــِمــل

ُ
تــعــاَون

وُبوِرَك لهم ”.
ــم املــــزروعــــي على 

َّ
ــب مــعــالــي الـــدكـــتـــور حـــمـــدان مــســل

َّ
وقــــد عــق

 فيه جوانب مهمة تتمثل في 
َ
املحاضرة تعقيًبا متمّيزا أبرز

أنـــواع ومــراتــب  الـــذي يعتبر املحضن لجميع  الــوطــن  محبة 
املحبة  عــالقــة  أهمية  ـــح 

َ
أوض ِذكــرهــا، كما  الــتــي ورد  املحبة 

ًيا من 
ِّ
تجل باعتباره  األمــر  وِلـــُوالة  للوطن  والـــوالء  بالطاعة 

يات املحبة بأنواعها ومراتبها. هذا وقد نالت املحاضرة 
ِّ
تجل

ُدن املشاركني.
َ
ا وترحيًبا من ل

ً
استحسان

ة بأبو ظبي تستضيف معالي األستاذ  جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانيَّ
ة في القرآن الكريم الدكتور قطب مصطفى سانو في محاضرة عن ِقَيم المحبَّ
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انعقاد االجتماع األسبوعي الثامن 
والعشرين لمديري اإلدارات

انعقاد االجتماع األسبوعي الثاني 
والثالثين لمديري اإلدارات

الفقه  الــعــام ملجمع  األمـــني  بــرئــاســة معالي 
اإلســالمــي الــدولــي األســتــاذ الــدكــتــور قطب 
مصطفى سانو، انعقد االجتماع األسبوعي 
املجمع  إدارات  ملــديــري  والــثــالثــني  الــثــانــي 
وذلـــك يــوم الــثــالثــاء 20 مــن شـــوال 1442هــــ 
املوافق 01 من يونيو 2021م، حيث افتتح 
بالحضور،  بالترحيب  االجــتــمــاع  معاليه 
ثم تحدث معاليه عن  الزيارة التي قام بها 
والــوفــد املــرافــق لــه  ملعالي الشيخ الدكتور 
عــبــد الــلــطــيــف بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل الــشــيــخ 
وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
ــا جــرى  بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ، ومـ
خالل هذا  اللقاء من تبادل لوجهات النظر 
حـــول املــوضــوعــات ذات االهــتــمــام املشترك 
وسبل تعزيز التعاون بني املؤسستني، كما 
تــأتــي هـــذه الـــزيـــارة ضــمــن أنــشــطــة وبــرامــج 
ــة الــعــامــة  ــانـ الـــخـــطـــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــألمـ
لــلــمــجــمــع بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــوثــيــق عــالقــات 

الــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل مــــع  الـــجـــهـــات ذات 
الصلة بدولة املقر.

وقد صدر عن االجتماع عدد من القرارات، 
من أهمها:

تــحــديــث بــيــانــات األعـــضـــاء والـــخـــبـــراء من 
أجل إرســال مطبوعات املجمع ومنشوراته 

وخاصة النشرة اإلخبارية إليهم.
ــر الـــشـــؤون  ــ ــــى وزيــ إرســـــــال خـــطـــاب شـــكـــر إلـ
ــر لـــوزيـــر  ــ ــ الـــديـــنـــيـــة بــــدولــــة مـــالـــيـــزيـــا، وآخـ
ــاد  ــ ــ ــــوة واإلرشـ ــــدعـ الــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة والـ
بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى حسن 
الضيافة وكرم االستقبال مع إعداد مشروع 
في  الـــوزارة  تعاون وعرضها على  اتفاقية 

أقرب وقت.
تـــقـــديـــم تـــصـــور مــتــكــامــل عــــن إنــــشــــاء قــنــاة 
تــلــفــزيــونــيــة خــاصــة بــاملــجــمــع مـــع ضـــرورة 
االطالع على القوانني واإلجــراءات اإلدارية 

املتبعة إلنشاء قناة في دولة املقر.

عبر تقنية االتصال املرئي، شارك معالي األستاذ الدكتور قطب 
الدولي،  اإلســالمــي  الفقه  العام ملجمع  األمــني  مصطفى سانو، 
صــبــاح يـــوم االثــنــني 12 مــن شــهــر شـــوال 1442ه  املــوافــق 24 
الــســادس عشر  مــن شهر مايو 2021م فــي االجــتــمــاع السنوي 
للهيئة العلمية لالعتماد باملجلس العاّم للبنوك واملؤسسات 
املـــالـــيـــة اإلســـالمـــيـــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، حــيــث افــتــتــح ســعــادة 
الــعــام للمجلس االجتماع  األمــني  ـــه بلعتيق 

َ
اإلل الــدكــتــور عبد 

باستعراض بنود جدول األعمال، كما استعرض أهّم إنجازات 
نصِرم، والتقرير الخاص بتطوير 

ُ
املجلس خالل العام املالي امل

الحقيبة التدريبية للمدير املصرفي اإلسالمي املعتَمد، ودارت 
ية على 

ّ
مناقشات ومداَوالت بني الحضور حول املالحظات الفن

املادة العلمية للحقيبة املذكورة.
األستاذ  معالي  أْوضـــح  واملــــداوالت،  املناقشات  على  وتعقيًبا 
َعدُّ 

ُ
ه الحقيبة من معلومات ت

ْ
الدكتور قطب سانو أن ما تضّمنت

إعــادة صياغة وُحسن  إلــى  أنها تحتاج  كافية ومتمّيزة، غير 
 إلعداد 

ً
ساقات العلمية املقترحة؛ لتصبح صالحة

َ
ترتيب بني امل

ــا بــأهــّم الــقــواعــد الشرعية  ، يــكــون ُمــِلــّمً مــديــٍر مصرفيٍّ إســالمــيٍّ
في  العامة  سس 

ُ
اإلسالمية، وباأل املصرفية  أعمال  حُكم 

َ
ت التي 

التخطيط والتطوير واإلدارة والقيادة. 

ر  كما اقترح معاليه على املجلس التواصل مرة أخرى مع مطوِّ
ية 

ّ
الفن بامللحوظات  األخـــذ  أجــل  مــن  معه  للتفاُوض  الحقيبة 

االرتقاء  لتمكينه من   
ً
 كافية

ً
 زمنية

ً
ُمهلة حه 

ْ
َمن املطروحة، مع 

كما  ا، 
ً
وتــركــيــز  

ً
ـــة

ّ
ِدق أكثر  لتصبح  للحقيبة  العلمي  باملحتوى 

املوضوعات  عناوين  بني  التطاُبق  أهمية  عن  معاليه  تحّدث 
ًدا بهذا  الــواردة في الحقيبة، مؤكِّ املقترحة واملفردات العلمية 
الــصــدد عــلــى ضــــرورة تــوجــيــه املـــفـــردات تــوجــيــًهــا نــحــو إعـــداد 

املدير املصرفي اإلسالمي املتمّيز. 

ا االكتفاء بدراسة القواعد الفقهية الكلّية 
ً

واقترح معاليه أيض
س بها لتوجيه وتسديد أعمال املصرفية 

َ
مس التي ُيستأن

َ
الخ

واملالية اإلســالمــيــة، مشيًرا فــي هــذه األثــنــاء إلــى عــدم الحاجة 
عــة عــن الــقــواعــد الــكــلــّيــة دون ِذكــر  لــِذكــر بــعــض الــقــواعــد املــتــفــرِّ
والقواعد  الكلية  القواعد  بــني  ط 

ْ
الخل مــن  ًبا 

ُّ
تجن ـــر؛ 

َ
آخ بعٍض 
الفرعية. 

ثم ناقش االجتماع التقرير الخاص بحقائب التدقيق الشرعي 
وما يتعلق بها من شهادة االختصاص اإلسالمي املعتَمد في 
التدقيق الشرعي، وشهادة االختصاص اإلسالمي املتقدمة في 
نهاية  وفــي  التدقيق.  فــي  املهني  والــدبــلــوم  الشرعي،  التدقيق 
ــر املــشــاركــون فــي السير الــذاتــيــة املــرفــقــة لقائمة 

َ
االجــتــمــاع نــظ

حني للتدريب، ودعا معاليه املجلس إلى ضرورة 
َّ

بني املرش املدرِّ
ص في  بني، وجعل التخصُّ التأكد من الشهادات العلمية للمدرِّ
بني  لة 

َ
للمفاض ومعياًرا  أســاًســا  اإلسالمية  واملصرفية  املالية 

ر الخبرة العملية الكافية. 
ُ
 عن تواف

ً
حني، فضال

َّ
املرش

ــــني الـــعـــام لــلــمــجــلــس االجــتــمــاع  ــد اخــتــتــم ســـعـــادة األمـ ــذا وقــ هــ
واملناقشات  املــشــاركــة  على  الــكــريــم  للحضور  الشكر  بتوجيه 
للمالية واملصرفية  األداء  إلـــى  خــدمــة وتــطــويــر  تــهــدف  الــتــي 

اإلسالمية.

معالي األمين العام لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي يشارك في االجتماع السنوي 
السادس عشر للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين

عــقــد مــعــالــي األمــــني الـــعـــام ملــجــمــع الفقه 
اإلسالمي الدولي، األستاذ الدكتور قطب 
مــصــطــفــى ســـانـــو، االجــتــمــاع األســبــوعــي 
إدارات  ملـــــديـــــري  والــــعــــشــــريــــن  الــــثــــامــــن 
املـــجـــمـــع، صــــبــــاح يـــــوم االثــــنــــني 07 مــن 
ـــ املــوافــق 19 مــن إبريل  رمــضــان 1442هــ
االجتماع  افتتح معاليه  ، حيث  2021م 
بالترحيب بالحضور، وتهنئتهم بشهر 
 املــولــى التوفيق 

ً
رمــضــان املــبــارك، ســائــال

لصيامه وقيامه، وأن يعّجل الله تعالى 
بزوال هذه الغّمة والجائحة التي ضَرَبت 
ــم بــــأْســــِره، وأن تــعــود الــحــيــاة إلــى 

َ
الــعــال

إلى  ودعـــا معاليه  الــلــه،  بـــإذن  طبيعتها 
استغالل هذا الشهر الكريم بالتقّرب إلى 
الله، ومحاسبة النفس، وتصفية القلوب 
ــوُبــهــا، كــمــا ســّجــل معاليه 

ُ
ِمـــن كــل مــا يــش

كره لإلدارة املالية واإلدارية على ما تّم 
ُ

ش
إنجازه للبّوابة الرئيسية للمجمع.

هـــذا وقـــد صـــدر عـــن االجــتــمــاع عـــدد من 
القرارات، من أهّمها:

واملؤسسات  األعــضــاء،  الـــدول  مناشدة   -
ــــة، ورجـــــال  ــــة والــــبــــنــــوك اإلســــالمــــيَّ املــــالــــيَّ
ــال بـــدعـــم صـــنـــدوق مــجــمــع الــفــقــه  ــمــ األعــ
ــن خـــــالل تــقــديــم  ، مــ اإلســـــالمـــــيِّ الــــــدولــــــيِّ
ة  النقديَّ األمـــوال  من  والِهبات  التبرعات 

ة. والعينيَّ
- مـــراســـلـــة جــمــيــع األعــــضــــاء والـــخـــبـــراء 
ــم لــلــكــتــابــة فــــي املـــوضـــوعـــات  ــهــ ودعــــوتــ

املختارة للدورة الخامسة والعشرين.
ــة  تــأهــيــلــيَّ ــة  ــيـ ــبـ تـــدريـ دورات  تــنــظــيــم   -
ملـــنـــســـوبـــي املـــجـــمـــع فــــي االســــتــــفــــادة مــن 

تقنيات املعلومات واالتصال الحديثة.
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عقد معالي األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي األستاذ 
الــدكــتــور قطب مصطفى ســانــو االجــتــمــاع األســبــوعــي التاسع 
من   14 االثنني  يــوم  املجمع صباح  إدارات  ملديري  والعشرين 
ـــ املــوافــق 2٦ مــن إبــريــل 2021م، حيث افتتح  رمــضــان 1442هـ
بالحضور، وتحدث معاليه عن  بالترحيب  االجتماع  معاليه 
والعمل  اإلستراتيجية  الخطة  بنود  تنفيذ  في  البدء  ضــرورة 
مع  اإلدارات  مختلف  بني  والتكامل  والترتيب،  التنظيم  على 
مراعاة ُحسن التخطيط عند تنفيذ أنشطة وبرامج الخطة، كما 
سّجل معاليه شكره للدكتور أيمن محمد عبد الكريم، مستشار 
لها إلصدار 

َ
األمني العام لشؤون اإلعالم، على الجهود التي بذ

العدد السادس من نشرة أخبار املجمع.
وقد صدر عن االجتماع عدد من القرارات، من أهمها:

- البدء في تطبيق محتويات الخطة اإلستراتيجية وذلك من 
تتولى  أن  على  املشتركة،  اإلدارات  بني  اجتماعات  عقد  خــالل 

قة تنظيم تلك االجتماعات. اإلدارة املنسِّ
- إرســــال الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة مــع األعــــداد الــســابــقــة للنشرة 
اإلخــبــاريــة الــشــهــريــة إلـــى جــمــيــع أعــضــاء املــجــمــع، والــخــبــراء، 
واملــنــُدوبــني الــدائــمــني لـــدى املــنــظــمــة؛ حــتــى يــكــونــوا عــلــى ِعــلــٍم 

مه املجمع من أنشطة وبرامج.
ِّ
 ما ينظ

ّ
ومعرفة بكل

- الــبــدء باستكتاب الــبــاحــثــني والــبــاحــثــات حـــول مــوضــوعــات 
الدورة الخامسة والعشرين، ويتم استكتاب خمسة من أعضاء 
الــخــبــراء، وخــمــس مــن الخبيرات فــي كل  املجمع، وخمسة مــن 
موضوع من موضوعات الدورة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي 

املعتَمد للدول األعضاء باملنظمة.
- تــفــعــيــل مــحــاضــرات مــنــتــدى الــفــكــر اإلســـالمـــي تــحــت مسمى 
ــه دعـــــــوة املـــحـــاضـــريـــن  ــــن خــــاللــ ــم مـ ــتــ ــتــــدى املــــجــــمــــع”، ويــ ــنــ “مــ
رات 

َ
واملحاِضرات داخل وخارج العالم اإلسالمي إللقاء محاض

حول موضوعات الساعة.

انعقاد االجتماع األسبوعي التاسع والعشرين لمديري اإلدارات

انعقاد االجتماع األسبوعي الثالثين لمديري اإلدارات

العام  األمــني  د معالي 
َ
عق املرئي،  االتصال  تقنية  عبر 

ــاذ الــدكــتــور  ــتــ ــدولــــي األســ ــي الــ ملــجــمــع الــفــقــه اإلســــالمــ
قطب مصطفى ســانــو، االجــتــمــاع األســبــوعــي الــواحــد 
االثنني  املجمع، وذلــك  يــوم  إدارات  ملــديــري  والثالثني 
12 مــن شــوال 1442هــــ املــوافــق 24 مــن مايو 2021م، 
حــيــث افــتــتــح مــعــالــيــه االجــتــمــاع بــالــتــرحــيــب وتهنئة 
املــبــارك، بعد ذلــك عّبر  معاليه  الحضور بعيد الفطر 
ــكــره وعــظــيــم اْمــتــنــانــه لبرقية 

ُ
فــي حــديــثــه عــن وافـــر ش

املــلــك سلمان  الحرمني  خـــادم  بها  بعث  الــتــي  التهنئة 
)دولة  السعودية  العربية  اململكة  بن عبدالعزيز، ملك 
املقّر( حفظه الله ورعــاه، وولــّي عهده األمــني، صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، 
نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، إلى معالي 
أمني املجمع بمناسبة عيد الفطر املبارك، ُمشيًدا بَدور 
ــُبــل  اململكة فــي دعـــم وتيسير أعــمــال املــجــمــع بــكــل الــسُّ
ــوط بــه فــي خدمة 

ُ
ــن

َ
امل يـــؤّدي َدوره  واإلمكانيات حتى 

اإلسالم واملسلمني.
لــدولــة ماليزيا،  بعد ذلــك تــحــّدث معاليه عــن زيــارتــه 
وسعيه الحثيث إلى توحيد صوت املجمع من خالل 
االتفاقيات  مــن  عــدد  وتفعيل  تفاُهم،  مــذّكــرات  توقيع 
ــا مــعــالــيــه مـــع دائــــــرة الـــشـــؤون  ــراهــ ــة الـــتـــي أجــ ــَرمــ ــ ــْب ــ

ُ
امل

 لرئاسة الوزراء املاليزية، 
ً
بع مباشرة

ْ
اإلسالمية التي تت

كما تباَحث معاليه مع اللجنة الوطنية لإلفتاء التي 
األربــع عشرة  للواليات  ُمفتًيا  أربعة عشر  من  تتكّون 
املــالــيــزيــة، فـــي ُجــمــلــٍة مـــن الــقــضــايــا الــتــي مـــن أهــّمــهــا: 
املجمع في  الصادر عن  اللقاحات، والبيان  ُحكم أخذ 
هذا الشأن، مّما كان له األثــر البالغ. كما عقد معاليه 
ـــا مـــع أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الفقهية  اجــتــمــاًعــا تـــشـــاُورّيً
الفقه  اســـم مجمع  عــلــى نفسها  الــتــي تطلق  ــة  املــالــيــزيَّ
املاليزي، وتنشط في مجال إعداد البحوث والدراسات 

ة. الفقهيَّ
واملوسوعات  البحوث  إلدارة  كره 

ُ
ش معاليه  سّجل  ثم 

ــدورة الــخــامــســة  ــ ــلـ ــ ــْكــــتــــاب لـ ــتــ إلعـــــدادهـــــا رســــائــــل االســ
األســـتـــاذة ســارة  بالشكر  ــــّص معاليه 

َ
والــعــشــريــن، وخ

ــرأة، عــلــى ما  ــ ــرة واملــ ــ سـ
ُ
أمــجــد، مــديــرة إدارة شــــؤون األ

بات 
َ
املخاط إرســـال جميع  فــي  متمّيز  بــه بشكل  قامت 

ــْكــتــِبــني فـــي زمــــن قـــيـــاســـّي، كــمــا شــكــر مــعــالــيــه 
َ
لــلــُمــســت

العام  األمــني  معالي  التِليلي، مستشار  ُمـــراد  األســتــاذ 
ــام بــــه بـــخـــصـــوص نــشــر  ــ لــــشــــؤون اإلعــــــــالم، عـــلـــى مــــا قـ
 
ً
املقاالت واألخبار باللغة اإلنجليزية على املوقع نيابة

رجان.
َ
عن األستاذ َجوزي ل

وقد صدر عن االجتماع عدد من القرارات، من أهّمها:
ق 

ْ
وف اإلستراتيجية  ة 

ّ
للخط ُكتّيب  إعــداد  في  البدء   •

قة  املنسِّ واإلدارة  اإلدارات،  ألنشطة  الجديد  الترتيب 
لكل نشاط.

• نشر اإلصــدار الرابع من كتاب الــقــرارات على موقع 
ا لحمايتها. املجمع، مع وضع اآللّية املناسبة إلكترونّيً

ـــِوّي عــن الــبــرامــج 
َ
• الــقــيــام بـــإعـــداد تــقــريــٍر نــصــف َســـن

واألنــشــطــة الــتــي قــامــت بــهــا األمـــانـــة الــعــامــة للمجمع 
خالل هذه الفترة.

انعقاد االجتماع األسبوعي 
الحادي والثالثين لمديري 

اإلدارات

الدولي،  اإلســالمــي  الفقه  العام ملجمع  األمــني  عقد معالي 
ــتـــمـــاع  ــتــــور قـــطـــب مــصــطــفــى ســــانــــو، االجـ ــدكــ األســـــتـــــاذ الــ
األســبــوعــي الــثــالثــني ملــديــري إدارات املــجــمــع، صــبــاح يوم 
االثـــنـــني 21 مـــن رمـــضـــان 1442هــــــ املـــوافـــق 03 مـــن مــايــو 
بــالــتــرحــيــب  االجـــتـــمـــاع  مــعــالــيــه  افـــتـــتـــح  حـــيـــث  2021م، 
بالحضور، ثم تحّدث معاليه عن برامج وأنشطة الخطة 
اإلستراتيجية، وضرورة البدء في تنفيذ محتوياتها بعد 
إدارة  كــل  ص  تخصُّ مــع  يتوافق  بما  وترتيبها  تنظيمها 
لألنشطة  قة  املنسِّ اإلدارة  أن  معاليه  ا 

ً
مبّين اإلدارات،  مــن 

التنسيق مع  بــَمــهــاّم  التنفيذ والــقــيــام  املــســؤولــة عــن  هــي 
بقّية اإلدارات املشاركة في النشاط، كما دعا معاليه جميع 
الــجــهــد لتنفيذ هـــذه الخطة  ل مــزيــد مــن 

ْ
بـــذ إلـــى  اإلدارات 

اإلســتــراتــيــجــيــة، مــؤكــًدا بــهــذا الــصــدد على أن تقويم أداء 
ه اإلدارة 

ُ
نِجز

ُ
اإلدارات في نهاية العام سيتم من خالل ما ت

ق هذه الخطة.
ْ
من أنشطة وبرامج وف

التنسيقية  املــهــاّم  لة  بــصــورة مفصَّ االجــتــمــاع  نــاقــش  ثــم 
ــدر عـــن االجــتــمــاع عـــدد من  املـــْوُكـــولـــة إلـــى كـــل إدارة، وصــ

القرارات، من أهمها:
ــع الــنــســخ اإللــكــتــرونــيــة مـــن كــتــاب اإلصـــــدار الــرابــع  ــ

ْ
- وض

ــرارات وتـــوصـــيـــات املـــجـــمـــع، والـــخـــطـــة اإلســتــراتــيــجــيــة  ــقــ لــ
للمجمع، والنشرة اإلخبارية الشهرية على موقع املجمع؛ 
ا للباحثني والدارسني من االستفادة منها مباشرة.

ً
تمكين

- البدء بتوجيه دعوات االستكتاب إلى الباحثني على أن 
املنهجية  وللضوابط  للَمحاور  تحديًدا  الدعوة  تتضّمن 
 عن تحديد 

ً
البحوث، فضال إعــداد  باعها عند 

ّ
ات الــواجــب 

ي البحوث.
ّ
أقصى موعد لتلق

- إعداد قاعدة بيانات ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
قّر؛ بهدف اسِتْكتاِبهم في موضوعات 

َ
داخل وخارج دولة امل

الدورة الخامسة والعشرين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي 
املعتَمد للدول األعضاء في املنظمة.
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أخبار الَمجمعشوال ١٤٤٢ه  -مايو ٢٠٢١م
العدد السابع

ــة الــدوريــة  ــ ضــْمــن سلسلة االجــتــمــاعــات اإلداريـ
ــكــــوادر اإلداريـــــة  الـــتـــي يــعــِقــدهــا مــعــالــيــه مـــع الــ
 
ً
بية

ْ
تل بــأّول  أّواًل  العمل  َسير  ملتابعة  باملجمع 

ــبـــات تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ـ
َّ
ــل ــتـــطـ ملـ

ــال  ــمــ ــة و أعــ ــطــ ــشــ ــة والــــخــــمــــســــيــــة ألنــ ــويــ ــنــ ــســ الــ
الدكتور  األســتــاذ  معالي  اجتمع  املجمع، فقد 
قــطــب مــصــطــفــى ســـانـــو، األمـــــني الـــعـــام ملجمع 
ــهــر يـــوم الخميس 

ُ
الــفــقــه اإلســالمــي الـــدولـــي، ظ

املـــوافـــق 27 من  شــــوال 1442ه   مـــن شــهــر   1٦
بمقر  االجتماعات  بقاعة  2021م،  مايو  شهر 
األمــانــة الــعــامــة للمجمع، مــع رؤســـاء األقــســام، 
حيث افتتح معاليه االجتماع بتوجيه التهنئة 
والتبريكات للسادة الزمالء الحضور بمناسبة 

عيد الفطر املبارك. 
نتائج  عــن  ا  تفصيلّيً ــا 

ً
عــرض معاليه  م  قــدَّ كما 

ـــًرا 
َّ

زيـــــارة الــعــمــل الـــتـــي قــــام بــهــا مــعــالــيــه مـــؤخ
ـــج عــنــهــا تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 

َ
ملــالــيــزيــا، الـــتـــي نـــت

تـــعـــاُون علمية مــع دائــــرة الـــشـــؤون اإلســالمــيــة 
العاملية  واألكــاديــمــيــة  ماليزيا،  وزراء  برئاسة 
ــة  ــيـ ــــي املــــالــــيــــة اإلســـالمـ ــة فـ ــيـ ــرعـ ــشـ لـــلـــبـــحـــوث الـ
ـــا عـــن سلسلة 

ً
ث مــعــالــيــه أيـــض )إســـــــرا(، وتـــحـــدَّ

ــدهــا مــع املــســؤولــني 
َ
مــن االجــتــمــاعــات الــتــي عــق

الشؤون  وزيــر  معالي  رأســهــم  على  املاليزّيني، 
الــديــنــيــة املــالــيــزي، واملــحــاضــرات الــتــي ألقاها 

معاليه.
ثم استعرض معاليه مع رؤســاء األقسام َسير 

السابق، ُمشيًدا  ا ملحضر االجتماع 
ً
ق

ْ
العمل وف

بجهود الزميل األستاذ مراد التليلي، مستشار 
معالي األمني العام لشؤون اإلعالم، في متابعة 
ــار الــصــحــفــّيــة بــاملــوقــع  ــبــ أعـــمـــال تــرجــمــة األخــ
اإللكتروني للمجمع، خالل فترة غياب األستاذ 

جوزي لرجان، رئيس قسم الترجمة بإجازته.
ــة مــن  ــلـ ــمـ ــاع ُجـ ــمــ ــتــ ــــن االجــ هـــــــذا، وقــــــد صــــــدر عـ

القرارات اإلدارية، من أهّمها:
املجمع  أصــدرهــا  التي  البيانات  جْمع كافة   •
حول مختلف القضايا واملسائل منذ تأسيسه 
ــد، تــمــهــيــًدا لنشرها  إلـــى يــومــنــا فــي مــلــف واحــ
ـــة عــن 

ّ
ــــورة مـــســـتـــقـــل ــــصـ ــمـــع بـ ــع املـــجـ ــوقــ عـــلـــى مــ

القرارات والتوصيات الصادرة عن املجمع.
ــع نسخة إلكترونية من كتاب اإلصــدار 

ْ
• وض

املجمع على موقع  لــقــرارات وتوصيات  الرابع 
املــجــمــع لــتــســهــيــل الـــــرجـــــوع إلــــيــــهــــا، وتــمــكــني 

ر. الباحثني من االستفادة منها بشكل ميسَّ
• الــبــدء فــي إضــافــة الــســيــرة الــذاتــيــة ألعــضــاء 
ــبــراء ومــنــُســوبــي املجمع إلــى ُصـــَوِرِهـــم في 

ُ
وخ

ــــد ملــحــتــويــات  ــٍب مــــوحَّ ــ
َ
ــال ــاع قــ ــبــ ــ

ّ
ــع، مــــع ات ــوقــ املــ

براء 
ُ

ُمعَجٍم لفقهاء وخ السيرة؛ تمهيًدا إلعداد 
املجمع.

• الــــــبــــــدء فــــــي إعــــــــــــداد فــــــهــــــارس تـــفـــصـــيـــلـــّيـــة 
ــطــَبــع مع 

ُ
ــّيـــة لــكــتــاب الـــــقـــــرارات؛ لــت ومـــوضـــوعـ

اإلصـــــــــدار الـــخـــامـــس بـــعـــد الـــــــــدورة الــخــامــســة 
والعشرين -بإذن الله تعالى.

انعقاد االجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء األقسام

تـــرأس مــعــالــي األســتــاذ الــدكــتــور قــطــب مصطفى ســانــو، 
ــي، ظــهــر  ــ ــدولـ ــ ــام ملــجــمــع الـــفـــقـــه اإلســــالمــــي الـ ــعــ األمــــــني الــ
يـــوم الــخــمــيــس 17 رمــضــان 1442ه  املـــوافـــق 29 أبــريــل 
2021م، بمقر األمانة العامة للمجمع، االجتماع الدوري 
ــام بــاملــجــمــع، حــيــث افــتــتــح  ــسـ ــاء األقـ الــثــالــث عــشــر لـــرؤسـ
مــعــالــيــه االجـــتـــمـــاع بــالــتــرحــيــب بـــاملـــشـــاركـــني، وشــكــرهــم 
ــوَكــل إلــيــهــم، كما 

ُ
على تفانيهم فــي إنــجــاز املــهــاّم الــتــي ت

ملديري  األسبوعية  االجتماعات  أهمية  معاليه  ـــح 
َ

أوض
اإلدارات، واالجتماعات نصف الشهرية لرؤساء األقسام، 
على  مــؤكــًدا  املــجــمــع،  ملنسوبي  الشهرية  واالجــتــمــاعــات 
ــْون الــعــالقــة بينها  عـــدم وجـــود أّي تـــعـــاُرٍض بــيــنــهــا، وكــ
ــداد. ثـــم انــتــقــل مــعــالــيــه إلــــى جـــدول  ــتــ عــالقــة تــكــاُمــل وامــ
الـــقـــرارات السابقة،  لــلــتــأّكــد مــن تنفيذ  أعــمــال االجــتــمــاع 
وبعد مناقشات ومــداوالت صدر عن االجتماع عدد من 

القرارات، من أهمها:
ــى “رمـــضـــانـــيـــات” ضمن  ــوان تــحــت مــســمَّ ــنـ - اعـــتـــمـــاد عـ
العنوان  ع تحت هذا 

َ
للموقع، ويوض الرئيسة  العناوين 

في  لتصبح  بــالــصــيــام؛  املتعلقة  املجمع  ــرارات  قــ جميع 

متناول زّوار املوقع خالل هذا الشهر الفضيل.
ــني 

َ
ــغــت

ّ
- إســـنـــاد مــهــّمــة تــحــديــث املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي بــالــل

ــإدارة شــؤون  ــ الــفــرنــســيــة واإلنــجــلــيــزيــة لقسم الــتــرجــمــة بـ
الديوان، وذلك بالتنسيق مع إدارة اإلعالم.

 عن 
ً
رة ُمعبِّ صِبح 

ُ
لت املــوقــع؛  - تحديث صــَور املجمع في 

رّية التي تشهدها األمانة العامة للمجمع 
ْ
التغّيرات الجذ

منذ أشُهر.
التفصيلية  املوضوعية  الفهرسة  إنــجــاز  فــي  اإلســــراع   -
لــــقــــرارات املـــجـــمـــع؛ لــتــســهــيــل الــــرجــــوع إلــيــهــا لــلــبــاحــثــني 
والدارسني، على أن يتّم إضافة تلك الفهارس إلى الطبعة 

الجديدة من كتاب اإلصدار الرابع.
- مــواصــلــة تحديث املــوقــع بــزيــادة الــســرعــة واالســتــفــادة 
مـــن الـــتـــطـــّورات الــتــي يــشــهــُدهــا عــالــم تــقــنــيــة املــعــلــومــات 
ــل الــواجــهــة 

ّ
واالتــــصــــال اعـــتـــبـــاًرا بــــأن املـــوقـــع بـــــاَت يــمــث

األساسية واملرجع الرئيس لألعضاء والخبراء والزوار، 
 
َ
ب مضاعفة الجهود من أجل َصْيُروَرِته أحسن

ّ
مما يتطل

موقع من مواقع املؤسسات واملنظمات الدولية الرائدة.

انعقاد االجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء األقسام

الــدكــتــور قطب مصطفى ســانــو، األمــني  برئاسة معالي األســتــاذ 
العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، عقد ظهر يوم الخميس 3 
االجتماعات  بقاعة  2021م،  أبريل   15 املــوافــق  1442ه  رمضان 
الـــدوري  الــعــامــة للمجمع بمدينة جــدة االجــتــمــاع  بمقر األمــانــة 
الــثــانــي عــشــر لـــرؤســـاء األقـــســـام بــاملــجــمــع، حــيــث افــتــتــح معاليه 
لهم جهودهم في  األقسام، شاكًرا  بالترحيب برؤساء  االجتماع 

النهوض باملجمع، وتطوير أداء العمل فيه.
أ معاليه رؤساَء األقسام بقدوم شهر رمضان املبارك، داعًيا 

َّ
ثم هن

ــا 
ًّ
ــيــران، وحــاث

ِّ
املــولــى الــكــريــم بالقبول والــغــفــران والــِعــتــق مــن الــن

الِبرِّ والطاعات مع اإلخالص  الجميع على االجتهاد في أعمال 
ــار  ــ ــــال-، واإلكـــثـــار مـــن تــــالوة الـــقـــرآن الــكــريــم، واألذكـ  وعـ

ّ
ــل لــلــه -جــ

ر ذلـــك، مــع ضــرورة   املـــأثـــورة، واالعــتــمــار فــي هــذا الشهر إذا تيسَّ
لطات  ها السُّ

ْ
عت

َ
تزام التاّم بكافة اإلجراءات االحترازية التي وض

ْ
االل

الصحية بدولة املقر، للحد من انتشار كورونا.

ــة عــلــى جــــدول أعــمــال  ــدَرجــ ــ
ُ
ثـــم نــاقــش االجـــتـــمـــاع املـــوضـــوعـــات امل

ــخــاذ عــدد من الــقــرارات، من 
ّ
ر االجتماع عن ات

َ
االجتماع، وقــد أسف

أهمها: 
القرارات املتعلقة بالصيام وإرسالها إلدارة اإلعــالم؛  - جْمع كل 

ُبغية تنزيلها على موقع املجمع بصفٍة يومية في رمضان.
- اإلســراع في إعــادة تصميم املكتبة بعد اعتماد تصميم ُمعنّي 
يستفيد من تصميمات الجامعات العريقة كجامعة امللك سعود، 

وجامعة امللك عبد العزيز.
لــلــقــرارات، حتى  بــإعــداد فهارس تفصيلية وموضوعية  البدء   -
يتم إدراجها في الطبعة القادمة من قرارات املجمع، بمشيئة الله 

تعالى.
- اإلسراع في إتمام إعداد األعداد الناقصة والجديدة من مجلة 

املجمع للطباعة والنشر.
- تــحــديــث قــائــمــة أعــضــاء املــجــمــع مــع أحـــدث ِســَيــِرهــم الــذاتــيــة، ثم 

تنزيلها على موقع ويكيبديا، وموقع املجمع باللغات الثالث.

انعقاد االجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء األقسام بالمجمع


