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ان دولة رئيس الوزراء األردني يرحب بمعالي األمين العام بعمَّ

معالي األمين العام يزور فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر بالقاهرة

األردنية اململكة  وزراء حكومة  رئيس  دولة   رحب 
العام باألمني  الخصاونة  برش  الدكتور   الهاشمية 
 ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل معايل األستاذ الدكتور
 قطب مصطفى سانو ظهر يوم االثنني 2 من شهر
شهر من   12 املوافق  1442ه   لعام  الحجة   ذي 
ان.ا بعمَّ الوزراء  2021م بمقر رئاسة  لعام  يوليو 
 وبعد تهنئة دولته معايل الدكتور سانو عىل تعيينه
 أمينا عاما للمجمع، أكد عىل أهمية تضافر جهود
 جميع املؤسسات الدينية يف العالم اإلسالمي من أجل
 نرش الصورة الحقيقية لديننا الحنيف، دين املحبة
التشويه، حمالت  مواجهة  ورضورة   والتسامح، 
املتميزة العلمية  بالجهود  الصدد  بهذا   وأشاد 
 للمجمع يف هذا املجال، خاصة فيما يتصل بجمع
كلمة املسلمني، وَلمِّ الشمل، وتوحيد صّف األمة.ا
شكر عن  العام  األمني  معايل  عّب  جانبه،   ومن 
وخباء، وأعضاء  عامة  وأمانة  رئاسة   املجمع، 
 للمملكة األردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعبا
 عىل دعمهم املستمر للمجمع من تأسيسه إىل يومنا
 هذا، كما أكد معاليه لدولته حرص املجمع الدائم
الوسطية، ونبذ  عىل نرش ثقافة االعتدال، ومنهج 
والتشدد، والغلو،  التطرف،  ومكافحة   التعصب، 
ا واالنفتاح،  التسامح  روح  بتعزيز   واإلرهاب 

والتعاون املثمر، والتكامل املنشود بني علماء األمة، ا
 مشريا إىل أن املجمع تمكَّن، بفضل الله وتوفيقه،
238 إصدار  من  املاضية  األربعة  العقود   خالل 
العرص، قضايا  مختلف  إزاء  رصينا  علميا   قرارا 
ونوازله، ومستجداته، توجيها وتسديدا، وترشيدا.ا
املجمع سعي  إطار  يف  العام   األمني  زيارة   وتأتي 
والرشاكة التعاون  عالقات  لتعميق   الحثيث 
العلمية واملؤسسات  املجمع  بني   اإلسرتاتيجية 
الديني الشأن  بتدبري  تعنى  التي  الرائدة   األردنية 
وتجارب خبات  من  االستفادة  بغية   باململكة 
معاليه أكد  لهذا،  وتحقيقا  العلمية،   القامات 
لتنظيم املجمع  استعداد  الوزراء  رئيس   لدولة 
بالرشاكة عمل  ورش  وعقد  متخصصة   ندوات 
حول األردنية  العلمية  واملراكز  املؤسسات   مع 
دولته معاليه  أخب  ثم  الساعة.  قضايا  مختلف 

املجمع عقدها  التي  الطبية  الفقهية  الندوة  عن 
ضد اللقاحات  أخذ  يف  الرشع  حكم  لبيان  مؤخرا 
أخذ يعتب  بيانا  إثرها  عىل  أصدر  حيث   كوفيد، 
اإللزام األمر  لويل  ويجوز  رشعا،  جائزا   اللقاحات 
 به إذا رأى ذلك. وختم معاليه حديثه بالرتحم عىل
العبادي، السالم  الدكتور عبد  املرحوم معايل   روح 
قدمه ما  عىل  له  املجمع  وشكر  الله،   رحمه 
عاما وأمينا  عضوا  بصفته  جليلة  خدمات   من 
األوقاف وزير  اللقاء  حرض  وقد  هذا،   للمجمع. 
الدكتور معايل  اإلسالمية  واملقدسات   والشؤون 
األرسة شؤون  ومديرة  الخاليلة،  أحمد   محمد 
حسني، أمجد  بنت  سارة  السيدة  باملجمع   واملرأة 
الديوان شؤون  بإدارة  املراسم  قسم   ورئيس 
واملراسم باملجمع األستاذ أمجد مصطفى املنيس.ا

مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   زار 
اإلسالمي الفقه  ملجمع  العام  األمني   سانو 
الدكتور الشيخ  األكب  اإلمام  فضيلة   الدويل 
األربعاء يوم  صباح  األزهر  شيخ  الطيب  أحمد 
7 املوافق  1442ه   لعام  القعدة  27 من شهر ذي   ا 
األزهر بمشيخة  2021م  لعام  يوليو  شهر   من 
بمعاليه، فضيلته  رحب  وقد  بالقاهرة.   الرشيف 
الزيارة. ثم عب عن أمله يف أن يوفق  وشكره عىل 
 الله معايل األمني العام يف مسؤوليته الجديدة أمينا
الشعوب إليه  تتطلع  ما  لتحقيق  للمجمع  عاما 
يف الرشعية  لألحكام  واضح  بيان  من  اإلسالمية 

مختلف قضايا العرص، وتصحيح املفاهيم املغلوطة
والتطرف والتشدد  الغلو  ومكافحة  اإلسالم،  عن 
القيام عن  فضالً  أشكاله،  بجميع   واإلرهاب 
واالجتهاد واملنضبط،  الرصني  التجديد   بواجب 
الحلول ويقدم  العرص،  عىل  ينفتح  الذي   الجريء 
إىل تطلعه  عن  أعرب  كما  واملستجدات.   للنوازل 
واملجمع املشيخة  بني  والتوصل  التعاون   تعزيز 
األزهر استعداد  عىل  مؤكداً  القريب،  العاجل   يف 
تنظيم يف  املجمع  مع  رشاكة  لبناء   الرشيف 
عامة تمكن  التي  العلمية  والبامج   األنشطة 
 املسلمني من فهم دينهم فهما صحيحا، وتطبيق
حديثه ختم  ثم  بسهولة.  الحنيف  الدين   تعاليم 
الرصينة األفكار  يف  معكم  أتفق  “إنني    بالقول: 
التي تحملونها، وما املنضبطة  التجديدية   والرؤى 
ولذلك املفاهيم،  لتصحيح  أفكار  من  تطرحونه 
القيام به ملا تعتزمون  الدعم  فستجدون مني كل 
تعاىل”.ا الله  بإذن  وبرامج  وأنشطة  مشاريع  من 
وتقديره شكره  عن  معاليه  أعرب  جانبه،  من 
لفضيلة اإلمام األكب عىل حفاوة الرتحيب، وحسن

 االستقبال، وقدم نبذة تعريفية عن املجمع مؤكدا
التعاون عالقات  تعزيز  عىل   حرصه   لفضيلته 
وسائر املجمع  وبني  واملشيخة،  املجمع   بني 
كجامعة للمشيخة،  التابعة  العتيدة   املؤسسات 
كبار وهيئة  اإلسالمية،  البحوث  ومجمع   األزهر، 
من نسخة  لفضيلته  معاليه  أهدى  ثم  العلماء. 
   كتاب اإلصدار  الرابع  لقرارات وتوصيات املجمع.ا                         
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معالي وزير األوقاف املصري يستقبل معالي األمين العام بالقاهرة

معالي األمين العام يلتقي بفضيلة مفتي الديار املصريَّة بالقاهرة

األعىل املجلس  ورئيس  األوقاف  وزير   استقبل 
العربية مرص  بجمهورية  اإلسالمية   للشؤون 
 معايل األستاذ الدكتور محمد مختار جمعة األمني
 العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل معايل األستاذ
 الدكتور قطب مصطفى سانو صباح يوم الثالثاء
 26 من شهر ذي القعدة لعام 1442ه  املوافق 6 من
 شهر يوليو لعام 2021م بمقر الوزارة بالقاهرة.ا
األمني بتهنئة معايل  الوزير حديثه   واستهل معايل 
عاما أمينا  مهامه  مبارشة  عىل  للمجمع   العام 
جهود من  املجمع  يبذله  بما  مشيدا   للمجمع، 
 مقدرة يف مجال بيان األحكام الرشعية يف القضايا
دوليًّا، علميًّا  مرجعا  بوصفه  املسلمني  تهم   التي 
كما رّحب معاليه بجميع أشكال التعاون والتواصل

املجاالت، كافة  يف  واملجمع  الوزارة  بني   والتنسيق 
وتوجيه التجديد،  بقضايا  يتصل  ما   وخاصة 
بمقاصد الوعي  وتعزيز  والنوازل،   املستجدات 
 الكتاب الكريم والسنة النبوية الرشيفة، ومواجهة
الصحيح اإلسالمي  الفكر  ونرش  املتطرف،   الفكر 
العظمة أوجه  بيان  عن  فضال  املستنري،   الرشيد 
اإلسالمية.ا حضارتنا  يف  والريادة  والسماحة 
معايل العام  األمني  معايل  شكر  جهته،   ومن 
عىل أثنى  كما  الرتحيب،  حفاوة  عىل   الوزير 
بقيادة األوقاف  وزارة  وبرامج  أنشطة   تميز 
العرص متطلبات  يواكب  بما  الوزير   معايل 
املعارص.ا الواقع  لتحديات  ويستجيب 
فقال املؤسستني،  بني  التعاون  آفاق  عن  وأما 
رشاكة عقد  إىل  يتطلع  “إنه  العام:  األمني  معايل 

ثم الوزارة”  مع  شاملة  نموذجية   إسرتاتيجية 
املوضوعات والقضايا الجانبان جملة من   تباحث 
 ذات االهتمام املشرتك، واتفقا عىل إعداد بروتوكول
القريب.ا العاجل  يف  واملجمع  الوزارة  بني  تعاون 
ملعايل الوزير  معايل  أهدى  اللقاء  نهاية   ويف 
األوقاف وزارة  إصدارات  من  نسًخا  العام   األمني 
أهدى كما  اإلسالمية،  للشؤون  األعىل   واملجلس 
كتاب من  نسخة  الوزير  ملعايل  العام  األمني   معايل 
املجمع.ا وتوصيات  لقرارات  الرابع  اإلصدار 
مديرة من  كلٌّ  اللقاء  هذا  إىل  معاليه  رافق   وقد 
سارة األستاذة  باملجمع  واملرأة  األرسة   شؤون 
بادارة املراسم  قسم  ورئيس  حسني،  أمجد   بنت 
األستاذ باملجمع  واملراسم  الديوان   شؤون 
ا إبراهيم مصطفى املنيس.                     أمجد 

فضيلة العربية  مرص  جمهورية  مفتي   استقبل 
ملجمع العام  األمني  عالم  شوقي  الدكتور   الشيخ 
الدكتور األستاذ  معايل  الدويل  اإلسالمي   الفقه 
 قطب مصطفى سانو صباح يوم األربعاء 27 من
 شهر ذي القعدة لعام 1442هـ املوافق 7 من شهر
بالقاهرة.ا اإلفتاء  دار  بمقر  2021م  لعام  يوليو 
العام األمني  معايل  فضيلته  هنَّأ  اللقاء  بداية   ويف 
أشاد كما  للمجمع،  العام  األمني  توليه مهام   عىل 
توجيه يف  البارز  ودوره  للمجمع  العلمية   باملكانة 
إىل النوازل، معّبًا عن تطلعه   املستجدات ودراسة 
تويل بعد  خاصة   وتعزيزها  املكانة  هذه   تواصل 
إنَّه من أبرز علماء علم إذ  معاليه األمانة العامة، 
فضيلته أعرب  كما  املعارصين”.  الفقه  أصول 

التعاون أوجه  وتعزيز  لبحث  الدار  استعداد  عن 
ثم املجمع.  مع  اإلفتاء  مجال  يف   والتنسيق 
 استعرض فضيلته خالل اللقاء املراحل التاريخية
 التي مرت بها الدار، واملهام املتنوعة التي تقوم بها،
مشريا ورشعية،  إفتائية  خدمات  من  تقدمه   وما 
بمثابة تصبح  أن  هو  الدار  أهداف  أسمى  أن   إىل 
بالعالم.ا اإلفتاء  لهيئات  ومظلة  الخبة،  بيت 
 ومن جانبه، شكر معايل األمني العام فضيلة املفتي
إتاحته وعىل  له،  املرافق  وبالوفد  به  ترحيبه   عىل 
العريقة املرصية  اإلفتاء  دار  لزيارة  له   الفرصة 
 التي كانت وال تزال مرجعا رائدا لإلرشاد والتوجيه
 والتسديد، كما كانت وال تزال نموذجا يحتذى به
تتميز بما  معاليه  وأشاد  عامليا،  اإلفتاء  مجال   يف 
ومواكبة العرص،  روح  عىل  انفتاح  من  الدار   به 
منوِّها العالم،  بها  يمر  التي  والتغريات  للتطورات 
الدار من برغبة املجمع يف التنسيق والتواصل مع 

الغزيرة الخبة  من  األعضاء  الدول  استفادة  أجل 
والتنسيق التعاون  تشجيع  أن  إىل  وأشار   للدار، 
جهة، من  اإلفتاء  جهات  بني  والتكامل   واملقاربة 
بمنظمة األعضاء  الدول  يف  الرشعية   واملجالس 
أهم من  هو  أخرى،  جهة  من  اإلسالمي   التعاون 
 أهداف املجمع التي ينص عليها نظامه األسايس،
 وختم معاليه حديثه بالقول “إن املرجعية الرشعية
والتنسيق االنفتاح،  منه  تقتيض  للمجمع   العليا 
التالقي لتحقيق  والسعي  اإلفتاء،  دور  كافة   مع 
اإلسالم”.ا علماء  بني  املعريف  والتكامل  الفكري 
 ويف نهاية اللقاء، قدم مستشار مفتي الديار املرصية
 الدكتور إبراهيم نجم نبذة عن األمانة العامة لدور
األمانة أن  موضحا  العالم،  يف  اإلفتاء   وهيئات 
باملؤتمرات خاصة  وإدارة  بحثية،  إدارات   تضم 
واملبادرات، واملؤرش العاملي للفتوى، ومركز الدعم

اإلفتائي، وتضم مركًزا لدراسات التطرف.ا
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ان عان مذكرة تفاهم بعمَّ وزارة األوقاف األردنية واملجمع يوقِّ

ان سماحة قاضي القضاة األردني يستقبل معالي األمين العام بعمَّ

واملقدسات والشؤون  األوقاف  وزير   استقبل 
الخاليلة أحمد  محمد  الدكتور  معايل   اإلسالمية 
معايل الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام   األمني 
 األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو صباح يوم
املوافق 1442ه   لعام  الحجة  ذي  غرَّة شهر   األحد 
الوزارة بمقر  2021م  لعام  يوليو  شهر  من   10 
بالتعبري حديثه  الوزير  معايل  استهل  وقد   عمان.ا 
 عن شكره ملعايل األمني العام عىل سعيه الدؤوب من
 أجل تعزيز عالقات التعاون والرشاكة بني املجمع
 واملؤسسات العلمية األردنية العريقة، وعىل رأسها
اإلسالمية، واملقدسات  والشؤون  األوقاف   وزارة 
 مؤكِّدا دعم الحكومة األردنيَّة التامَّ لجهود املجمع
بتعزيز منهج يتعلق  ة ما  املجاالت، خاصَّ يف كافة 

املتطرف الفكر  ومكافحة  واالعتدال،   الوسطية 
املغلوطة عن املفاهيم   والغلو والتشدد، وتصحيح 
 اإلسالم واملسلمني. وجدَّد معايل األمني العام تقديم
وأعضاء عامة  وأمانة  رئاسة  املجمع،   تعازي 
قيادة الهاشمية  األردنية  اململكة  إىل   وخباء، 
السالم عبد  الدكتور  األستاذ  معايل  بوفاة   وشعبا 
 العبادي رحمه الله، وقال إن الزيارة تأتي يف إطار
 رغبة املجمع يف عقد رشاكة علمية إسرتاتيجية مع
 املؤسسات واملراكز العلمية الرائدة بالدول األعضاء
للتالقي تحقيقا  اإلسالمي،  التعاون   بمنظمة 
والعلماء. الفقهاء  بني  املعريف  والتكامل  الفكري 
التعاون لتعزيز  تفاهم  مذكرة  الجانبان  وّقع   اثم 
يتعلق ما  خاصة  بينهما،  املشرتكة  املجاالت   يف 
عىل واملحافظة  اإلسالمية  والثقافة  املعرفة   بنرش 
املعرفة مصادر  تبادل  وكذلك  اإلسالمي،   الرتاث 
يصدرها التي  واملنشورات  واملطبوعات   والتعليم 
جميع يف  رسميا  جهة  كل  وتمثيل   الطرفان، 
املشرتك. التعاون  بمجاالت  الخاصة  االجتماعات 
 اوقال الدكتور الخاليلة: “إن الوزارة ترحب بتوقيع
 املذكرة لتبادل الخبات بني الوزارة واملجمع، الذي
يعتب رصحا إسالميا مهما، يقدم الفتاوى والنصح

التي والندوات  الدورات  عقد  إىل  إضافة  الرشعي، 
أن إىل  الفتا  الدينية،  للمؤسسات  الفائدة   تقدم 
للمجمع الخبات  تقديم  عىل  ستعمل   الوزارة 
خباته من  واالستفادة  عمله  وتطوير   لتعزيز 
“إن سانو:  الدكتور  قال  جهته،   وتجاربه”.اومن 
وزارة خبات  من  االستفادة  إىل  يتطلع   املجمع 
عىل ستعمل  التي  املذكرة  هذه  خالل  من   األوقاف 
 تأطري التعاون وعقد املزيد من الندوات والحوارات،
لتحديد الطرفني  من  متخصصة  لجنة   وستُشكل 
 أوجه التعاون وطرق التنفيذ حسب التصور الوارد
قدَّم األردن  أن  إىل  معاليه  أشار  املذكرة”.اكما   يف 
التطرف محاربة  مجال  يف  محكما  رائعا   نموذجا 
واالعتدال.ا الوسطية  ونرش  واإلرهاب،  والغلو 

الشيخ سماحة  األردني  القضاة  قايض  ب   رحَّ
ملجمع العام  باألمني  الربطة  الحافظ   عبد 
الدكتور األستاذ  معايل  الدويل  اإلسالمي   الفقه 
غرَّة األحد  يوم  صباح  سانو  مصطفى   قطب 
من  11 املوافق  1442ه   لعام  الحجة  ذي   شهر 
ان.ا بعمَّ الدائرة  بمقرِّ  2021م  لعام  يوليو  شهر 
ملعاليه وتقديره  شكره  عن  سماحته  عبَّ   وقد 
املناسبة  بذلك للدائرة، وأشاد يف هذه   عىل زيارته 
األحكام بيان  يف  للمجمع  املهمِّ  العلميِّ   الدور 
املسلمني تهم  التي  القضايا  يف  املناسبة   الرشعية 
بتوجيه يتصل  ما  خاصة  العالم،  أنحاء  جميع   يف 
ملشكالت الحلول  وتقديم  والنوازل،   املستجدات 
األثر بذلك  سماحته  نوَّه  كما  املعارصة؛   الحياة 
والتوصيات الرصينة  للقرارات  واملبارك  الطيِّب 
 الشاملة املوفقة التي أصدرها املجمع خالل العقود
العرص.ا قضايا  مختلف  إزاء  املاضية  األربعة 

اليوم املجمع  به  ينهض  ما  كله  هذا  إىل   ويضاف 
 من دور بارز يف تعزيز وترسيخ منهج الوسطية،
 ونرش ثقافة االعتدال والتسامح؛ ولهذا، فإن دائرة
التعاون عالقات  بناء  إىل  تتطلع  القضاة   قايض 
 والتنسيق مع املجمع يف املجاالت التي تهم الدائرة،
األحوال ومسائل  قضايا  ونوازل  مستجدات   وهي 
وتطويرا.ا وتحقيقا  دراسة  املعارصة  الشخصية 
شكره عن  العام  األمني  معايل  عّب  جهته،   ومن 
 الجزيل لسماحته ومعاونيه عىل حسن االستقبال،
البالغ ورسوره  الكبري   ارتياحه  عن  عبَّ   كما 
املسمى عىل  الهاشمية  األردنية  اململكة   ملحافظة 
)قايض املهمة  العلمية  الوظيفة  لهذه  الرتاثي 
 القضاة(، مؤكدا بهذا الصدد استعداد املجمع التام
مجال يف  الدائرة  مع  والتواصل  التعاون   لتعزيز 
 اختصاصها بحسبانها املرجعية األوىل  للمسلمني
الشخصية باألحوال  املتعلقة  القضايا  يف  باألردن 

ومرياث.ا ونفقة،  ورجعة،  وطالق،  زواج،  من 
رغبته عن  بالتعبري  حديثه  معاليه   وختم 
عامة، األردن  علماء  مع  التعاون  توثيق   يف 
سائر لدراسة  خاصة  الدائرة   وقضاة 
بموضوع تتصل  التي  والنوازل   املستجدات 
املوجهة والتوصيات  القرارات  وإصدار   األرسة، 
التذكارية.ا الهدايا  الطرفان  تبادل  ثم  واملركزة. 
والشؤون األوقاف  وزير  اللقاء  حرض  وقد   هذا، 
 واملقدسات اإلسالمية معايل الدكتور محمد الخاليلة،
السالمني، سعود  الشيخ  الرشعية  املحاكم   ومدير 
سامر الدكتور  الرشعية  عمان  استئناف   ورئيس 
 القبج، ومدير املكتب الفني الدكتور أرشف العمري،
 ومدير التفتيش القضائي الدكتور سميح الزعبي،
واملرأة األرسة  شؤون  مديرة  اللقاء  حرض   كما 
قسم ورئيس  حسني،  أمجد  بنت  سارة   األستاذة 
املنيس.ا مصطفى  إبراهيم  أمجد  األستاذ  املراسم 
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سعادة رئيس جامعة األزهر يرحب بمعالي األمين العام بالقاهرة

معالي األمين العام للمجمع يزور جامعة العلوم اإلسالمية بعّمان

ب رئيس جامعة األزهر الرشيف سعادة األستاذ  رحَّ
ملجمع العام  باألمني  املحرصاوي  محمد   الدكتور 
 الفقه اإلسالمي الدويل معايل األستاذ الدكتور قطب
شهر من   27 األربعاء  يوم  ظهر  سانو   مصطفى 
 ذي القعدة لعام 1442ه  املوافق 7من شهر يوليو
واستهل بالقاهرة.  الجامعة  بمقر  2021م   لعام 
حرص عىل  بالتأكيد  بمعاليه  ترحيبه   سعادته 
 مؤسسة األزهر الرشيف عىل تقديم الدعم للمجمع
التعاون بني جامعة األزهر واملجمع  مشريا إىل أن 
يف ذلك  ويتجىل  املجمع،  تأسيس  منذ   متواصل 
 حرص علماء الجامعة بمختلف تخصصاتهم عىل
املختلفة.ا املجمع  وندوات  مؤتمرات  يف  املشاركة 
معايل خبة  يف  التامة  ثقته  عن  أعرب   كما 
باملجمع النهوض  عىل  وقدرته  العام   األمني 
هذه عىل  املعقودة  اآلمال  تحقيق  أجل  من 

مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   زار 
اإلسالمي الفقه  ملجمع  العام  األمني   سانو 
ان بعمَّ العاملية  اإلسالمية  العلوم  جامعة   الدويل 
لعام الحجة  ذي  شهر  من   2 االثنني  يوم   صباح 
2021م لعام  12 من شهر يوليو  املوافق    1442ه  
سعادة الجامعة  رئيس  ب  رحَّ اللقاء،  بداية   ويف 
بمعاليه، الخاليلة  عيل  محمد  الدكتور   األستاذ 
نبذة ملعاليه  قدَّم  ثم  الجامعة.  زيارة   وشكره عىل 
 وافية عن الجامعة وكلياتها وبرامجها، مشريا إىل
 تفرد الجامعة بإنشاء كليات متخصصة يف تدريس
رغبة عن  أعرب   كما  األربعة،  السنيَّة   املذاهب 
مع والتواصل  التعاون  عالقات  بناء  يف   الجامعة 
و وتوصياته،  قراراته  من  االستفادة  بغية   املجمع 

أنشطة املشاركة يف  الجامعة من  أساتذة  وتمكني 
وورش وندوات  مؤتمرات  من  املجمع  وبرامج 
رئيس سعادة  معاليه  شكر  جهته،   عمل.وومن 
 الجامعة عىل الرتحيب به وبالوفد املرافق له، كما
 هنَّأ سعادته ومعاونيه عىل ما تشهده الجامعة من
وبرامجها. كلياتها  يف  كبري  وتوسع  حثيث   تطور 
لتدريس خاصة  كليات  بإنشاء  معاليه  أشاد    ثم 
أجل من  وتركيز  بعمق   األربعة  السنية   املذاهب 
لألمة، والفكري  الحضاري  اإلرث  عىل   الحفاظ 
 وإعداد جيل ينبذ التطرف والغلو  والتشدد يف الفكر
 والسلوك، فضال عن تعزيز ثقافة االعتدال ومنهج
حق واحرتام  اآلخر،  قبول  عىل  القائم   الوسطية 
للتنويه املناسبة  هذه  معاليه  واغتنم   االختالف. 
لرسالة عّمان املعرفية  والقيمة  العلمية    باألهمية 
الفقه مجمع  وخباء  فقهاء  عليها  أجمع   التي 
وذلك السابقة،  دوراته  إحدى  يف  الدويل   اإلسالمي 
رصينة وشاملة  جامعة  علمية  رسالة   بوصفها 
ملبادئ وأسس  تتضمن صياغة متقدمة وناضجة 
املعتبة اإلسالمية  املذاهب  أتباع  بني   التعامل 
ختم ثم  العالم.  أنحاء  يف  املسلمون  يتبعها   التي 
زيارة عىل  حرصت  “لقد  بالقول:  كلمته  معاليه 
التعليمية الواعدة  تقديرا لقيمتها  الجامعة  ،هذه 

 واعتزازا برسالتها العظيمة املتمثلة يف استقطاب
 الطلبة النابهني من جميع أنحاء العالم إلعدادهم
املشاركة من  يمكنهم  رصينا  تأهيال   وتأهيلهم 
منهج وتعزيز  االعتدال،  ثقافة  نرش  يف   الفاعلة 
والغلو التعصب  ومكافحة  األرجاء،  يف   الوسطية 
الجامعة رئيس  نائب  اللقاء   والتشدد”.وحرض 
رئيس ومساعد  مقدادي،  موفق  الدكتور   األستاذ 
وعمداء القضاة،  هارون  الدكتور   الجامعة 
حرض كما  الجامعة،  يف  األربعة  املذاهب   كليات 
باملجمع واملرأة  األرسة  شؤون  مديرة   اللقاء 
قسم ورئيس  حسني،  أمجد  بنت  سارة   األستاذة 
باملجمع واملراسم  الديوان  شؤون  بادارة   املراسم 
األستاذ أمجد إبراهيم مصطفى املنيس.           و

و واإلرشاد.  التوجيه  مجال  يف  العريقة  املؤسسة 
 ومن جهته، عّب معايل األمني العام عن تطلعه إىل
 عقد رشاكة إسرتاتيجية مع الجامعة بغية استدامة
مختلف يف  وأساتذتها  علمائها  من   االستفادة 
توقيع معاليه  اقرتح  كما  والبامج،   األنشطة 
 اتفاقية تعاون بني املؤسستني يف العاجل القريب،
عرى وتعميق  الوثيق،  التعاون  تعزيز  إىل   سعيا 
معاليه كرَّر  ثم  املعريف.  والتبادل  العلمي   التواصل 
ولسعادة األزهر،  وكيل  لفضيلة  وتقديره   شكره 
وكبار الكليات،  وعمداء  ونوابه،  الجامعة   رئيس 
منوِّها االستقبال،  حسن  عىل  الجامعة   مسؤويل 
 بهذا الصدد بعراقة وريادة األزهر الرشيف يف نرش
العلم والفكر والثقافة يف جميع أنحاء املعمورة. و
فضيلة الرشيف  األزهر  وكيل  اللقاء  وحرض 
ونائب الضويني،  الرحمن  عبد  محمد  الدكتور 

 رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور
لشؤون الجامعة  رئيس  ونائب  صديق،   محمود 
 التعليم والطالب الدكتور محمد الرشبيني، ونائب
محمد الدكتور  البنات  لفرع  الجامعة   رئيس 
 فكري خرض، وعميد كلية اللغة العربية بالقاهرة
 الدكتور عبده إبراهيم، وأمني عام الجامعة األستاذ
 مجدي عبد العزيز، ورئيس اإلدارة املركزية للمدن
   الجامعية واألمن بالجامعة اللواء أيمن الدرديري.
بالقاهرة فضيلة اللقاء عضو املجمع   وكما حرض 
، ومديرة النجار  الله مبوك  الدكتور عبد   األستاذ 
 شؤون األرسة واملرأة باملجمع األستاذة سارة بنت
 أمجد حسني، ورئيس قسم املراسم بإدارة شؤون
إبراهيم أمجد  األستاذ  باملجمع  واملراسم   الديوان 
و املنيس.                                   مصطفى 
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معالي األمين العام يشارك يف ندوة حوارية عن املعامالت املالية

سماحة املفتي العام األردني يستقبل معالي األمين العام بعّمان

الهاشميَّة األردنيَّة  للمملكة  العامُّ  املفتي  ب   رحَّ
باألمني الخصاونة  الكريم  عبد  الشيخ   سماحة 
 العام ملجمع الفقهي اإلسالمي الدويل معايل األستاذ
 الدكتور قطب مصطفى سانو صباح يوم االثنني 2
 من شهر ذي الحجة لعام 1442ه  املوافق 21 من
العاّم اإلفتاء  دار  بمقر  2021م  لعام  يوليو   شهر 
ملعاليه شكره  عن  سماحته  أعرب   بعمان.وقد 
 عىل زيارته للدار، كما هنَّأه عىل مبارشته مهامه
 أمينا عاما للمجمع خلفا للمرحوم معايل األستاذ
أثنى ثم  الله،  العبادي رحمه  السالم  عبد   الدكتور 
 سماحته عىل الجهود العلمية املباركة التي يبذلها
املجمع يف مجال بيان األحكام الرشعية يف القضايا
اإلسالمي العالم  دول  داخل  املسلمني  تهم  التي 

مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   شارك 
الدويل اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني   سانو 
األوقاف وزير  الخاليلة  محمد  الدكتور  معايل   مع 
ندوة يف  باألردن  اإلسالمية  واملقدسات   والشؤون 
تحديات  “ عن  األردني  بالتلفزيون   حوارية 
يوم مساء  وذلك  املعارصة”،  املالية   املعامالت 
1442ه  لعام  الحجة  ذي  شهر  من   2  االثنني 
2021م.و لعام  يوليو  شهر  من   12 املوافق 
املعامالت قضايا  من  عددا  املشاركان  تناول   وقد 
األوقاف مسائل  خاصة  املعارصة،   املالية 
 وتحدياتها، ومقاصد االستثمار يف الفقه اإلسالمي،
ينبغي التي  املستجدة  العلمية   واملوضوعات 
بها.و االهتمام  عىل  العليا  الدراسات  طلبة  حثُّ 
نبذة بإعطاء  مداخالته  معاليه   استهل   وقد 

 تعريفيَّة باملجمع، وإبراز الدور الرياديِّ التاريخيِّ
 الذي اضطلع به املجمع يف نشأة املرصفيَّة واملاليَّة
الدور يف استناد املعارصة، ويتجىل ذلك   اإلسالميَّة 
 املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية املعارصة يف
القرارات تلك  أنشطتها ومشاريعها عىل   ممارسة 
أصدرها التي  الرصينة  والتوصيات   الناصعة 
عن فضال  الزمن،  من  عقود  أربعة  خالل   املجمع 
أن تلك القرارات والتوصيات ال تزال تمثِّل إىل يومنا
املصارف تلك  أنشطة  لتوجيه  األوىل  املرجعيَّة  هذا 
واملؤسسات، وتسديد نوازلها،  وترشيد مستجداتها؛
املرصفية نمو  يف  األكب  الفضل  أن  يعني  مما 

املجمع. إىل  منازع  بال  يعود  اإلسالمية  واملالية 
فقد اإلسالم،  يف  االستثمار  ملقاصد   وبالنسبة 
صها معاليه فيما انتهى إليه اإلمام ابن عاشور،  لخَّ
والنماء، العدل،  مقاصد  عىل  املحافظة  يف   وتتمثل 
 والرواج، والوضوح، والثبات. وبنيَّ معاليه أهمية
املقاصد الفقيه واملفتي واملجتهد إىل هذه   احتكام 
واملعامالت العقود  يف  الرشعي  الحكم  بيان   عند 
ذكر ثم  السواء.  عىل  والجديدة  القديمة   املالية 
 معاليه مواضيع عديدة تصلح ألن تكون عناوين
املعامالت مجال  يف  والدكتوراه  املاجستري   لرسائل 
 املالية املعارصة، ومن أهمها املوضوعات املتعلقة
تأصيال اإلسالمي  االجتماعي  التمويل  بمؤسسات 
يف املؤسسات  تلك  وتتمثل  وتحقيقا،   وتحريرا 
ومؤسسة األوقاف،  ومؤسسة  الزكاة،   مؤسسة 
وسواها.و والنذور،  الكفارات  ومؤسسة  الوصايا، 
علمية دراسات  إعداد  إىل  تمسُّ  اليوم  فالحاجة 

بهذه النهوض  مرتكزات  تتناول  وناضجة   جادة 
فضال بأدائها،  واالرتقاء  وتطويرها،   املؤسسات 
ناجعة مؤسسات  صريورتها  كيفية  بيان   عن 
وأوضح املجتمعات.  يف  والعوز  الفقر   ملكافحة 
تلك أحوج  تعدُّ  الوصايا  مؤسسة  بأن   معاليه 
التأصيل إىل  االجتماعية  التمويلية   املؤسسات 
 والتحرير والتحقيق لكثري من قضاياها ومسائلها
 لتغدو مالذا لتحقيق مقصدي الرواج والنماء.وقد
األوقاف مؤسسة  الخاليلة  الدكتور  معايل   تناول 
بتطويرها، االعتناء  وأهمية   ومستجداتها، 
 وتمكينها من مواكبة تحديات العرص، كما تحدث
به االهتمام  ورضورة  النقدي،  الوقف  أهمية   عن 
وترحيبا تجاوبا  الندوة  ولقيت  الراهن.  العرص   يف 
اإلسالمية باملالية  واملهتمات  املهتمني  قبل   من 
يحاكي هائال  تطورا  تشهد  التي   املعارصة 
العالم.و يشهده  الذي  الهام  التكنولوجي  التطور 

دار استعداد  عن  الصدد  هذا  يف  ًا  معبِّ  وخارجه، 
والتنسيق التعاون  عالقات  لبناء  التام   اإلفتاء 
 والرشاكة مع املجمع، خاصة فيما يتصل بمجاالت
يف املناسبة  الرشعية  األحكام  وبيان   اإلفتاء 
املستجدات وتوجيه  املعارصة،  الحياة   مشكالت 
وختم واألخرى.  الفينة  بني  الفقهية   والنوازل 
 سماحته حديثه باإلعراب عن تطلعه إىل الحصول
الرصينة والتوصيات  املتميزة  القرارات  كافة   عىل 
 التي أصدرها املجمع خالل العقود األربعة املاضية،
فضال عن املطبوعات العلمية التي نرشها املجمع.و
شكره عن  العام  األمني  معايل  عبَّ  جانبه،   ومن 
العام املفتي  لسماحة  الفائق   وتقديره   الجزيل، 
حسن عىل  بالدار   اإلفتاء  مجلس   وأعضاء 
املرافق، وبالوفد  به  الرتحيب  وحفاوة   االستقبال 
 مشيدا بالدور املهم الذي تقوم به دار اإلفتاء العامِّ
التوجيه مجال  يف  الهاشميَّة  األردنيَّة  اململكة   يف 
عىل املحافظة  أجل  من  وذلك  والبيان،   واإلرشاد 
 مقصد انتظام أمر األمة،  ومكافحة الغلو والتطرف
بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز ثقافة االعتدال
والسلوك؛ الفكر  يف  والتسامح  الوسطية  ومنهج 
ترحيب العام  املفتي  لسماحة  معاليه  أكد  كما 
واستعداده املؤسستني،  بني  بالتعاون  املجمع 

والتوصيات، القرارات  جميع  اإلفتاء  دار   لتزويد 
املجمع. أصدرها  التي  واملنشورات  واملطبوعات 
يف املشاركة  إىل  الدار  بدعوة  حديثه  معاليه   وختم 
 الندوة  التنسيقية التي يعتزم املجمع تنظيمها بني
باملنظمة األعضاء  الدول  يف  اإلفتاء  ودور   جهات 
العام نهاية  قبل  العالم  يف  املسلمة   واملجتمعات 
والتنسيق التواصل  من  مزيد  إىل  سعيا   الحايل، 
الهدايا الطرفان  تبادل  اللقاء  ختام  ويف   بينها. 
كتاب لسماحته  معاليه  أهدى  حيث   التذكارية 
املجمع.و وتوصيات  لقرارات  الرابع  اإلصدار 
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معالي األمين العام يتحدث لقناة أبوظبي عن تاريخ مناسك الحج

 معالي األمين العام يشارك يف مؤتمر بناء السالم حول تفاعل
الشباب مع األديان واملعتقدات يف القرن 21ا

من  24 األحد  يوم  أبوظبي  تلفزيون   استضاف 
من  4 املوافق  1442ه   لعام  القعدة  ذي   شهر 
الدكتور األستاذ  معايل  2021م  لعام  يوليو   شهر 
الفقه ملجمع  العام  األمني  سانو  مصطفى   قطب 
 اإلسالمي الدويل “عب الفيديو” يف البنامج املسائي
مناسك عن  ليتحدث   ، “مْلسيَّان”  املبارش   الشهري 
باقتصار السعودية  العربية  اململكة  وقرار   الحج 
واملقيمني.ا املواطنني  عىل  2021م  عام  حج  أداء 
مع القرار  ذلك  انسجام  معاليه  أوضح   وقد 
مما “إنه  بقوله:  ومقاصدها  الرشيعة،   مقررات 
كبى، مقررات  اإلسالمية  للرشيعة  أن  شك   ال 
 ومقاصد عليا فيما يخص املحافظة عىل الكليات
عىل املحافظة  رأسها  وعىل  الرضورية،   واملصالح 
الدين، وقد تحقق النفس وحفظ   مقصدي حفظ 
 مراعاة كال األمرين يف هذا القرار، ذلك ألن  تنظيم

 شارك معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو
 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف حلقة
 حوارية ملؤتمر بناء السالم الثاني الذي نظمه منتدى
منظمة مع  بالتعاون  للشباب  اإلسالمي   التعاون 
 “أديان من أجل السالم” يوم الخميس 19من شهر
2021 م. 29 يوليو  املوافق  1442 هـ  الحجة   ذي 
يف واإليمان  الدين  مركزية  عن  معاليه   وتحدث 
 حياة اإلنسان بوصفهما جزءا من فطرته، وليس
إيمان وإن أن يعيش امرؤ بال دين وال  الوارد   من 
 ادعى البعض كونهم ال يؤمنون بدين أو بمعتقد،
أي ما األمر،  ذاته دين يف حقيقة  األمر بحد   وهذا 
فإن ولهذا،  دين؛  هو  “بالالدينية”  اليوم   يسمى 
االتجاه الصحيح هو التفاعل مع األديان واحرتام

إذ املشرتك،  التعايش  بمبدأ  والقبول   املعتقدات، 
العنف أنواع  كل  رفض  إىل  يؤدي  التفاعل  ذلك   أن 
واملعتقدات.و األديان  باسم  واإلقصاء   والتمييز 

محظوظ اليوم  الشباب  أن  معاليه  أوضح   كما 
االجتماعي التواصل  ووسائل  التكنولوجيا   بنعمة 
واملعتقدات األديان  إىل  الوصول  لهم  سهلت   التي 
استخدامها عليهم  فإن   ولذلك،  فيها،   والبحث 
النبيلة القيم  عىل  للتعرف  املثىل   بالطريقة 
و األديان.  إليها  تدعو  التي  العظيمة  واملبادئ 
واملعتقدات األديان  مع  التفاعل  بأن  أيضا   وبنيَّ 
واإليمان األديان،  احرتام  خالل  من    يتجىل 
األخوة قيم  يف  املتمثلة  اإلنسانية   باملشرتكات 
والتسامح.ا والرفق  والرحمة  واملحبة 
الخطر بأن  مداخلته  نهاية  يف  معاليه  أكد   كما 
استغالل هو  اليوم  الشباب  يواجه  الذي   األكب 
واالعتداء، للتسلط  واملعتقدات   األديان 
واإلرهاب، والتشدد،  والغلو،   والتطرف، 
اآلخر، قبول  وعدم  والعنف،  الكراهية،   ونرش 
حقيقتها يف  واملعتقدات  األديان  أن   والحال 
واالعتداءات.ا الجرائم  هذه  من  أي  إىل  تدعو  ال  

األديان مع  اإليجابي  التفاعل  فإن   ولهذا، 
 واملعتقدات هو وحده املنهج السليم الذي سيجعل
معاليه وودعا  جميعا.  لنا  أفضل  مكانا  العالم   من 
أيها إليكم  ينظر  العالم  “إن  بقوله:   الشباب 
أفعالكم، كل  ويتابع  ولهفة،  ترقب  بكل   الشباب 
 وردود أفعالكم وترصفكم تجاه بعضكم البعض،
واحد فلكل  واملبادئ؛  القيم  بهذه  إيمانكم   ومدى 
يرتضيه.. الذي  الدين  اختيار  يف  الحق   منكم 
معتقد، أو  دين  العتناق  أحد  إكراه  من   فَحذَاِر 
واملعتقدات األديان  استغالل  من  أيضا   وَحذَاِر 
األنفس عىل  واالعتداءات  التجاوزات   لتبير  
و يتوالكم”.  والله  واملعتقدات،  واألموال  واألعراض 

الحج يف حد ذاته يعتب من املحافظة عىل مقصد
تفاديًا محدود  عدد  عىل  أدائه  واقتصار   الدين، 
يعد الناس  أرواح  عىل  وحفاًظا  الوباء،   النتشار 
نعلم ألننا  وذلك  النفس،  حفظ  ملقصد   تحقيقا 
 يقينًا أن السيطرة الكاملة عىل هذا الوباء العاملي
بأن جميعا  نعلم  كما  بعد،  تتحقق  لم   الكوني 
ولذلك،ا بسببه،  استثنائية  ظروًفا  يعيش  العالم  
وبصرية حكمة  عن  ينمُّ  صائب  القرار  هذا   فإن 
املجمع إصدار  أن  معاليه  أوضح  ثم   وحنكة. 
يمليه عما  أخالقي  التزام  عن  يعب  البيان   هذا 
النوازل يف  الرشعية  األحكام  بيان  واجب   عليه 
“املجمع ألن  ذلك  املسلمني،  تهم  التي   والقضايا 
العاملية الفقهية  الرشعية  املرجعية   بحسبانه 
اإلسالمي التعاون  بمنظمة  األعضاء  للدول   األوىل 
بهذا القيام  عليه  ينبغي  املسلمة   وللمجتمعات 
للشبهات دفعا  امللح،  والفكري  الرشعي   الواجب 
املقررات مع  املتوافق  القرار  هذا  حول  تثار   التي 
يثق من  كل  عىل  فإن  ولذلك،  الرشعية،   واملقاصد 
 يف هذه املرجعية عىل مستوى العالم أن يحرتم هذا
القرار، وال داعي إلثارة البلبلة أو التشكيك حوله”.
 ثم تحدث معاليه أيضا عن أحداث تاريخية  مؤملة
حالت دون تمكن املسلمني من أداء فريضة الحج
تلك األحداث، حادثة سطو السابق، ومن أسوأ  يف 
الله الحرام القرامطة واعتدائهم عىل حجاج بيت 

 يف الثامن من شهر ذي الحجة عام 317ه   املوافق
إنهم إذ  الحرام،  البلد  حرمة  وانتهاكهم   908م، 
 قتلوا ما يقارب ثالثني ألًفا ممن قدموا للحج يف ذاك
 العام، وقاموا برسقة الحجر األسود، وبقي لديهم
الثنني وعرشين عاما. فضال عن هذا، بنيَّ معاليه
فريضة أداء  املايض  يف  املسلمني  عىل  تعذر   بأنه 
 الحج بسبب األوبئة واألمراض التي تفشت يف مكة
“املارشي”. ووباء  “الهندي”،  كالوباء  املكرمة 
األمة شكر  عن  بالتعبري  حديثه  معاليه   وختم 
 اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم لحكومة اململكة
  العربية السعودية عىل ما تقدمه من خدمات جليلة
الوصف، فضال عن كل  تفوق   وتسهيالت متميزة 
 تلك العناية الفائقة، والرعاية العظيمة التي توليها
 للمشاعر املقدسة تطويرا وتحديثا، مما جعل أداء
 الحج أسهل وأيرس من أي وقت مىض يف التاريخ.ا
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 سعادة مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة املكرمة
الوزارة بجدة العام بمقر  األمين  يستقبل معالي 

 استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة
حمد بن  مازن  السفري  سعادة  املكرمة   مكة 
اإلسالمي الفقه  ملجمع  العام  األمني   الحميل 
مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   الدويل 
1442 هـ 17 ذو الحجة  الثالثاء   سانو ظهر يوم 
بمكتبه يف مدينة جدة. 2021م  يوليو   27 املوافق 
وأكد العام،  األمني  بمعايل  السفري  سعادة   ورحب 
العربية باململكة  الرشيدة  القيادة  حرص   له 
الرعاية وكل  الدعم،  كل   تقديم  عىل   السعودية 
برسالته، القيام  له من  تمكينا  للمجمع   والعناية 
 وتحقيق أهدافه، فضال عن أن دولة املقر لم ولن
واألمن الراحة  وسائل  كافة  توفري  يف  جهدا   تألو 
عن ملعاليه  أعرب  كما  املجمع،  ملنسوبي  واألمان 

سعادته إلحاطة  املناسبة  هذه  معاليه  واغتنم 
للمجمع اإلسرتاتيجية  الخطة  بصدور  علما 
املجمع، لرؤية  واضحة  صياغة  تتضمن   التي 
األنشطة بيان  مع  وقيمه  وأهدافه،   ورسالته، 
خالل تنفيذها  املجمع  يعتزم  التي   والبامج 
تعاىل.و الله  بإذن  القادمة  السنوات  الخمس 
 ودعا معاليه سعادته إىل مزيد من الدعم اللوجستي
القادمة.و األيام  يف  الخطة  تلك  إنجاز  لتسهيل 
عن سعادته  بإخبار  حديثه  معاليه  ختم   ثم 
العامة األمانة  شهدتها  التي  النوعية    التغريات 
وتوفيقه الله  بفضل  األخرية  اآلونة  يف   للمجمع 
املقر.و دولة  من  املتواصل  الدعم  بفضل  ثم 
زيارة إىل  السفري  سعادة  معاليه  دعا   كما 
و بجدة.      للمجمع  العامة  األمانة  مقر 

كافة لتقديم  الخارجية  وزارة  فرع   استعداد 
التسهيالت التي تحتاجها األمانة العامة للمجمع.و
الجزيل شكره  عن  معاليه  عبَّ  جانبه،   ومن 
حسن عىل  السفري  لسعادة  البالغ   وتقديره 
مديرا تعيينه  عىل  سعادته  هنَّأ  كما   االستقبال، 
ا لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة املكرمة،  عامًّ
معاليه، أعرب  ثم  والنجاح.  التوفيق  له   وتمنى 
املجمع منسوبي  عن  ونيابة  نفسه  عن   أصالة 
يحظى ملا  البالغ  وشكرهم  الكبري،  امتنانهم   عن 
الدعم املقر من  دولة  لدن حكومة  املجمع من   به 
 املتواصل  والرعاية الفائقة منذ تأسيسه إىل يومنا
يزال يمّكنه من املجمع وال  الذي مكَّن  األمر   هذا، 
 القيام برسالته، وتحقيق رؤيته، وإنجاز برامجه،
واأليرس.و األمثل  الوجه  عىل  املختلفة  ومشاريعه 

 قناة أبوظبي تستضيف معالي األمين العام للحديث عن موسم الحج 

 أثنى معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو
 األمني العام للمجمع عىل املجهودات الجبارة التي
 قامت بها اململكة العربية السعودية خالل موسم
حج عام 1442ه  لتؤمن موسما ناجحا للحجيج.و
أبوظبي تلفزيون  مع  لقاء  خالل  معاليه   وقال 
“إن املبارك:  األضحى  عيد  أيام  أول  صباح   أجراه 
ظروفا الغابرة  األزمنة  يف  يعانون  كانوا   الحجاج 
عىل سواء  جمة،  صعوبات  ويواجهون   قاسية، 
يستخدمونها كانوا  التي  النقل  وسائل   مستوى 
التنقل وسائل  أو  املقدسة،  األرايض  إىل   للوصول 
الشهرية املقولة  سادت  فقد  ولذلك،  املشاعر،   بني 
مولود”.و منه  والعائد  مفقود،  الحج  إىل  “الذاهب 
ة بدقَّ ص  تلخِّ املقولة  “هذه  أن  إىل   وأشار 
كان التي  واملعاناة  والصعوبات  املخاطر 

األمنية الظروف  إىل  إضافة  الحجاج،   يتكبدها 
إىل طريقهم  يف  تواجههم  كانت  التي   املضطربة 
رشط وضعوا  الفقهاء  أن  حتى  املكرمة،   مكة 
و الحج”.  وجوب  رشوط  ضمن  الطريق”  “أمن 
الحجيج  “كان  قائال:  معاليه  أوضح   كما 
جمال، من  البدائية  النقل  وسائل   يستخدمون 
 وبغال، وحمري، وكان بعضهم يمشون عىل األقدام،
 ويقضون أياما، وشهورا، وسنوات، كما أن قوافل
الطرق؛ قطاع  لهجمات  تتعرض  كانت   الحجاج 
 وأما تنقالتهم بني املشاعر املقدسة، فقد كانت هي
 األخرى صنوفا من املعاناة واملشقة، إذ إنهم كانوا
والسيول، واألمطار،  الشمس،  للهيب   يتعرضون 
حديثه ختم  ثم  املواسم”.  بعض  يف   واألعاصري 
الدولة بتفاني  ثم  وتوفيقه،  الله  “بفضل   بقوله: 
الله بخدمة الحرمني الرشيفني، فقد فها   التي رشَّ
 زالت كل تلك الصعوبات، إذ أصبح الحجيج يأتون
و والقاطرات،  الطائرات  عب  املقدسة  األرايض   إىل 
 ويتنقلون بني املشاعر املقدسة عب وسائل النقل
 الحديثة التي تتوفر فيها الراحة. وأما األمن، فإنه
جعل مما  األصعدة،  كافة  عىل  مستتبا  بات   قد 
مىض”.و وقت  أي  من  وأسهل  أيرس  اليوم  الحج 
آدابا للحج  أن  الحج، بنيَّ معاليه  وبالنسبة آلداب 

وأشار ورشوطا،  أركانا  له  أن  كما  وأخالقا، 
َفَمن  ۚ ْعلُوَماٌت  أَْشُهٌر مَّ  إىل أن قوله تعاىل )) الحجُّ 
ِجَداَل َواَل  ُفُسوَق  َواَل  َرَفَث  َفاَل  اْلَحجَّ  ِفيِهنَّ   َفَرَض 
((ا  ۗ اللَُّه  يَْعَلْمُه  َخرْيٍ  ِمْن  تَْفَعلُوا  َوَما   ۗ اْلَحجِّ    يِف 
 ا)البقرة: 157( تلخيص أمني ألهم اآلداب واألخالق
 التي ينبغي أن يتحىل بها الحاج، وهي: االبتعاد عن
الناس، بني  واإلفساد  والنميمة،  والغيبة،   الجدال، 
جميع عن  واالبتعاد  الدنيوية،  باألمور   واالنشغال 
والرحمة، بالصب،  والتحيل  اإلحرام،   محظورات 
بالضعيف، والرفق  والوقار،  والهدوء،   والسكينة، 
ورضورة والتدافع،  التزاحم  عن   واالبتعاد 
التي واإلجراءات  واالحرتازات  باألنظمة،   االلتزام 
واألمان واألمن  الراحة  توفري  أجل  من   وضعت 
بسهولة.و فريضتهم  أداء  من  ليتمكنوا  للحجاج 
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ة سعادة القنصل العام اإلماراتي يزور مقر األمانة العامة بجدَّ
مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   استقبل 

الدويل اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني   سانو 

القنصل الكتبي  هويدن  بن  نارص  السيد   سعادة 

باململكة املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة   العام 

من  19 الخميس  يوم  ظهر  السعودية   العربية 

29 من شهر املوافق  1442 هـ  الحجة  ذي   شهر 

يوليو 2021م بمقر األمانة العامة للمجمع بجدة.

هذه عىل  وشكره  بسعادته،  معاليه  ب  رحَّ  وقد 

 الزيارة التي اعتبها تعبريا عن دعم دولة اإلمارات

الفقه ملجمع  واملستمر  املتواصل  املتحدة   العربية 

املكانة لتلك  تأكيدا  اعتبها  كما  الدويل،   اإلسالمي 

دولة لدن  من  املجمع  بها  يحظى  التي   الخاصة 

لضيفه معاليه  قدم  ثم  املتحدة.  العربية   اإلمارات 

 نبذة يسرية عن تاريخ املجمع ورؤيته، ورسالته،

املجمع بامتنان  الصدد  هذا  يف  منوِّها   وأهدافه، 

استضافتها عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات   لدولة 

جدد كما  السنوية،  املجمع  دورات  من   عددا 

 معاليه تقدير األمانة العامة للمجمع للدعم املادي

أكب تأليف  تكاليف  تمويل  يف  تمثل  الذي   املقدر 

 موسوعة فقهية أصولية معارصة للقواعد، وهي

 املوسوعة املوسومة “َمْعَلَمة زايد للقواعد الفقهيَّة

 واألصوليَّة” التي تضم دراسة وافية وناضجة ألهم

42 مجلدا.ا القواعد الفقهية واألصولية، وتقع يف 

سعادته إلبالغ  املناسبة  هذه  معاليه  اغتنم    وقد 

إعادة يف  للمجمع  العامة  األمانة  رغبة   عن 

منقحة، جديدة  طبعة  يف  املعلمة  هذه   طباعة 

لألعمال زايد  مؤسسة  مع  التشاور  بعد   وذلك 

التفاصيل.ا بعض  حول  واإلنسانية  الخريية 

رسوره عن  القنصل  سعادة  أعرب  جانبه،   ومن 

وأكد للمجمع،  العامة  األمانة  مقر  بزيارة   البالغ 

 عىل استعداد دولة اإلمارات العربية املتحدة لتقديم

من لتمكينه  للمجمع  والرعاية  الدعم  من   مزيد 

أهدافه، ولتحقيق  النبيلة،  بمهامه   االضطالع 

التزامه أكد  كما  ومشاريعه،  برامجه،   وإنجاز 

عالقات توطيد  يف  جهد  من  وسعه  ما   ببذل 

واملؤسسات املجمع  بني  والرشاكة   التعاون 

املتحدة.ا العربية  اإلمارات  بدولة  العلمية  واملراكز 

الزيارة إىل  تطلعه  عن  باإلعراب  حديثه   وختم 

العام األمني  معايل  بها  سيقوم  التي   املرتقبة 

الفرتة خالل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   إىل 

والتنسيق التعاون  عرى  توثيق  أجل  من   القادمة 

عن فضال  اإلماراتية،  والسلطات  املجمع   بني 

املجمع بني  املمكنة  الرشاكة  مجاالت   تباحث 

اإلماراتية.ا العلمية  واملراكز  املؤسسات  ومختلف 

 ويف نهاية الزيارة أهدى معاليه لسعادته نسخة من

كتاب اإلصدار الرابع لقرارات وتوصيات املجمع.ا

العام األمني  معايل  مستشار  اللقاء  حرض   وقد 

العامة والعالقات  اإلعالم  لشؤون   للمجمع 

األرسة شؤون  ومديرة  التلييل،  مراد   األستاذ 

واملرأة باملجمع األستاذة سارة بنت أمجد حسني.ا

سعادة رئيس قسم الشؤون السياسية اإلندونيسي يزور املجمع
مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   استقبل 
الدويل اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني   سانو 
بالسفارة السياسية  الشؤون  قسم   رئيس 
السعودية العربية  باململكة   اإلندونيسية 
األربعاء يوم  عارفني  يوسف  بوف  السيد  سعادة 
4 من املوافق  1442هـ  الحجة  25 من شهر ذي   ا 
شهر أغسطس 2021م بمقر املجمع بمدينة جّدة.ا
الكريمة، الزيارة  بهذه  سعادته  عن  معاليه   وعّب 
تعزيز عىل  إندونيسيا  لجمهورية  شكره  عن   و 
ملس أنه  ذاكرا  املجمع،  مع  والرشاكة   التعاون 
إلندونيسيا، مؤخرا  زيارته  خالل  األمر   هذا 
وعدد الدينية،  الشؤون  وزير  بمعايل  التقى   حيث 
املرموقة.ا والعلمية  الدينية  الشخصيات  من 
أنشطة عن  تعريفيَّة  نبذة  معاليه  قدَّم   ثم 
التي اإلسرتاتيجية  وخطته  املجمع،   وبرامج 
األعضاء الدول  كافة  لتمكني  مؤخرا   وضعها 
االستفادة من  اإلسالمي  التعاون   بمنظمة 
معاليه ودعا  وبرامجه،  املجمع  خدمات   من 
دور تفعيل  أجل  من  سويا  العمل  إىل   سعادته 
من واالستفادة  املجمع،  داخل  إندونيسيا 
القريب العاجل  يف  إندونيسيا  دولة  تصبح  أن 

.ا االجتماعيِّ اإلسالميِّ  للتمويل  دوليًّا  مركزا 
الشؤون قسم  رئيس  أعرب  جانبه،   ومن 
املجمع، بزيارة  البالغ  رسوره  عن   السياسية 
حسن عىل  العام  األمني  ملعايل  وامتنانه   وشكره، 
منذ العظيم  حرصه  ملعاليه  أكد  كما   االستقبال، 
عىل العام  هذا  بداية  بالسفارة  مهامه   تسلمه 
مع والرشاكة  والتواصل  التعاون  عرى   توطيد 
الفرعية وأجهزتها  اإلسالمي  التعاون   منظمة 
الدويل.ا اإلسالمي  الفقه  مجمع  رأسها  وعىل 
وتنظيم تنسيق  التعاون  هذا  بداية  كانت   وقد 
الزيارة التي قام بها معاليه مؤخرا إىل إندونيسيا،ا

لدى طيبا  أثرا  التاريخية  الزيارة  تلك  وتركت 
وزير معايل  خاصة  اإلندونيسيني،  املسؤولني 
والعلمية الدينية  والشخصيات  الدينية،   الشؤون 
 والجمعيات اإلسالمية العريقة. ثم أضاف سعادته
دورها لتفعيل  جاهدة  تسعى  إندونيسيا   أن 
أجل من  تعمل  كما  املجمع،  مجلس  داخل   كامال 
 االستفادة من إمكانات املجمع العلمية، وخباته،
جميع يف  املشاركة  إىل  إندونيسيا  تطلع  عن   وعّب 
الباحثني خالل  من  للمجمع  العلمية   األنشطة 
سيمثلونها الذين  املؤهلني  والكوادر   األكفاء، 
الله.ا بإذن  املستقبل  يف  العامة  األمانة  داخل 
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 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل االجتماع

إدارات ملديري  والثالثني  السادس   األسبوعي 

الحجة ذي  شهر  من   4 األحد  يوم  صباح   املجمع 

2021م.ا يوليو  شهر  من   14 املوافق  1442هـ 

 وبعد الرتحيب بالحضور، تحدث معاليه عن زيارته

وللمملكة العربية،  مرص  لجمهورية   األخرية 

 األردنية الهاشمية، وأشار إىل أنها حققت أهدافها

إىل زيارته  أثناء  معاليه  التقى  حيث   األساسية، 

وعىل كبار،  بمسؤولني  العربية  مرص   جمهورية 

 رأسهم فضيلة اإلمام األكب شيخ األزهر الرشيف

وزير ومعايل  الطيب،  أحمد  الدكتور   األستاذ 

جمعة، مختار  محمد  الدكتور  األستاذ   األوقاف 

الدكتور األستاذ  الجمهورية  مفتي  وفضيلة 

األزهر جامعة  رئيس  وسعادة  عالم،  شوقي 

املحرصاوي،  محمد  الدكتور  األستاذ   الرشيف 

فحوى ذكر  كما  وأساتذتها،  كلياتها   وعمداء 

خالل دارت  التي  العلمية  واملناقشات   املحاورات 

هذه الزيارات، وتمحورت أساسا حول سبل تعزيز

العلمية التعاون بني املجمع واملؤسسات املرصية 

 الرائدة، وعّب معاليه عن شكره وتقديره للسلطات

الضيافة.ا وكرم  االستقبال  لحفاوة  املرصية 

تحدث الهاشمية،  األردنية  للمملكة  زيارته  وعن 

رئيس بدولة  جمعه  الذي  اللقاء  عن   معاليه 

ووزير الخصاونة،  برش  الدكتور  األردني   الوزراء 

معايل اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون   األوقاف 

يف جاء  ما  أهم  وذكر  الخاليلة،  محمد   الدكتور 

بني تفاهم  مذكرة  توقيع  وهو  الزيارة  هذه 

بسماحة أيضا  التقى  كما  والوزارة،  املجمع 

وسعادة القضاة،  قايض  وسماحة  املفتي، 

وصدر العاملية،  اإلسالمية  العلوم  جامعة  رئيس 

ها:ا أهمِّ من  القرارات،  من  عدد  االجتماع  عن 

ملتقى مرشوع  عن  متكامل  تصور  وضع  إ. 
يف  اإلفتاء  ودور  جهات  وبني  املجمع  بني   علمي 

 الدول األعضاء، من أجل تعزيز الرشاكة والتعاون

ا والتنسيق.                                         

الرقمية العمالت  عن  متخصصة  ندوة   إ. تنظيم 
ا املشفرة.                                                 

اإلدارات السادس والثالثين ملديري  انعقاد االجتماع األسبوعي 

التاسع ملنسوبي املجمع الشهري  الدوري  االجتماع  انعقاد 

 امتدادا لسلسلة االجتماعات الدورية اإلدارية التي

اإلسالمي الفقه  ملجمع  العامة  األمانة   تعقدها 

 بهدف تعزيز التواصل والتنسيق بني مختلف إدارات

 األمانة العامة عامة وبني منسوبيها خاصة، سعيا

 إىل تقوية روابط األخوة، وتبادل اآلراء واملقرتحات،

عىل وحرصا  أعمال،  من  مايستجد   ومتابعة 

تمكن دون  تحول  التي  الصعوبات  عىل   التعرف 

أنشطتها بعض  إنجاز  من  اإلدارات   بعض 

 وبرامجها، فقد ترأس معايل األستاذ الدكتور قطب

 مصطفى سانو االجتماع الدوري الشهري التاسع

 ملنسوبي املجمع يوم األحد 24 من شهر ذي القعدة

بمقر 2021م  يوليو  شهر  من   4 املوافق   1442ه  

االجتماع معاليه  بجدة.اواستهل  العامة   األمانة 

بحضور التزامهم  لهم  وشاكرا  بالجميع،   مرحبا 

 االجتماعات، ثم تحدث معاليه عن أهم ما جاء يف

االجتماع األول لهيئة املكتب لعام 2021م الذي عقد

القعدة ذي  شهر  من   24 األحد  يوم   صباح 

2021م.ا يوليو  شهر  من   4 املوافق  1442ه  

كما نقل معاليه إىل الحضور ما عب عنه أصحاب

وأعضاء  رئيس  والسعادة  والفضيلة   املعايل 

األمني ملعايل  وتقدير  شكر  من  املكتب   هيئة 

العامة األمانة  به  قامت  ما  عىل  ومعاونيه  العام 

 من أنشطة وبرامج متميزة وجهود مقدرة من أجل 

الرغم من بأدائه عىل  باملجمع واالرتقاء   النهوض 

الحياة.ا مناحي  تأثري جائحة كورونا عىل جميع 

 ثم أشار معاليه إىل أن األمانة العامة أعدت تقريرا

نظمتها التي  والبامج  األنشطة  ألهم   مفصال 

 بعد االجتماع األخري للهيئة، واشتمل ذلك التقرير

التعاون اتفاقيات  عىل  الهيئة  أعضاء  إطالع   عىل 

الندوات وتوصيات  العامة،  األمانة  وقعتها   التي 

فضال العامة،  األمانة  عقدتها  التي   وامللتقيات 

الدول. عن تقرير مايل عن مساهمات ومتأخرات 

بني األعمال  توزيع  أهمية  عن  معاليه  تحدث   اثم 

للضغوط، تجنبا  للمجمع،  العامة  األمانة   إدارات 

عن واالبتعاد  واالنسيابية،  للمرونة   وضمانا 

تأخري إىل  تؤدي  التي  والبريوقراطية   الروتني 

قصارى بذل  إىل  الجميع  معاليه  دعا  كما   العمل، 

ممكن وجه  أفضل  عىل  باألعمال  للقيام  جهدهم 

يف واإلنجاز  اإلنتاج،  مستوى  نفس  عىل   لإلبقاء 

ومستلزمات نطاق  ضمن  الكفاءة  ورفع   العمل، 

عامة.ا األداء  بمستوى  للنهوض  العمل 

ببنود االلتزام  رضورة  عىل  معاليه   وأكد 

اإلسرتاتيجية، الخطة  وبرامج   أنشطة 

للوصول تنفيذها  أجل  من  الدؤوب   والسعي 

الخطة.ا هذه  من  املرجوة  التطلعات  إىل 

تركيز برضورة  الجميع  معاليه  ذكَّر  وقد  هذا 

 الجهود عىل أعمال املجمع دون غريها أثناء الدوام،

 اعتبارا بأن ذلك من املسؤولية الجسيمة أمام الله،

 وسبب استحقاق الرواتب التي تعتب يف حقيقتها

أجورا مقابل ما يقوم به كل واحد من عمل أثناء

 الدوام. مما يعني أن االنشغال باألعمال الخاصة 

 أثناء الدوام، أو عدم التفاني يف أداء املهام التي كلف

 بها كل واحد منها يرتتب عىل ذلك عدم استحقاق

أحمد: اإلمام  مسند  يف  الصحيح  للحديث   الرواتب 

به”.ا أوىل  فالنار  سحت،  من  نبت  لحم  “كل 

منسوبو به  يقوم  ما  أن  أيضا  معاليه   وأوضح 

نرش مسؤولية  ضمن  يندرج  أعمال  من   املجمع 

فإنهم ولذلك  وخدمتهما،  والسنة  القرآن   علوم 

يستحقون األجرين أجرا من الله وآخر من املجمع.ا

الحضور ومقرتحات  آراء  إىل  معاليه  استمع   ثم 

وصدرت املجمع،  داخل  العمل  يخص   فيما 

أهمها:ا من  قرارات،  عدة  االجتماع    عن 

إ.  إسناد مهمة ترجمة محتوى موقع و وسائل
معايل مستشار  إىل  للمجمع  االجتماعي   التواصل 

العامة.ا والعالقات  اإلعالم  لشؤون  العام    األمني 

برتجمة       الرتجمة  قسم  رئيس  تكليف   إ. 
 جميع بيانات املجمع والوثائق العلمية والرسمية

.ا باملجمع.                                 املتعلقة 

  إ.  توجيه شكر وتقدير  لرئيس قسم املعلومات
إعادة  وتقنية االتصاالت عىل ما بذله من جهد يف 

امللونة واملطويات  املطبوعات  من  عدد   طباعة 

بشكل أنيق يف وقت وجيز وبتكلفة زهيدة .ا              .ا
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 ترأس معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو
 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل االجتماع
املجمع إدارات  ملديري  والثالثني  الثامن   األسبوعي 
1442ه  الحجة  ذي  شهر  من   23 االثنني   يوم 
 املوافق 2 من شهر أغسطس 2021م بمقر األمانة
 العامة بجدة وبعد الرتحيب بالحارضين وشكرهم
 عىل ما يبذلونه من جهود مقدرة من أجل تحقيق
واالرتقاء وأهدافه،  ورسالته  املجمع   رؤية 
الرشوع معاليه  طلب  املستويات،  أعىل  إىل   بأدائه 
)28-27-26( املوالية  للدورات  التحضري   يف 
ونجاحها املحددة،  مواعيدها  يف  عقدها   لضمان 
املعنية اإلدارات  وّجه  كما  املستويات  كافة   عىل 
 برضورة الرشوع يف التحضري لتنظيم ندوة فقهية
 اقتصادية عن العمالت الرقمية املشفرة، واإلرساع
واالقتصاديني الفقهاء  إىل  الدعوات   بتوجيه 
املوضوع، حول  بحوثهم  لتقديم   املتخصصني 
وجهات املجمع  بني  تشاورية  ندوة  وإقامة 
والرشاكة التعاون  ألوارص  تعزيزا  اإلفتاء 
ا عديدة،  قضايا  االجتماع  خالل  وطرحت   معها، 

وتم اتخاذ جملٍة من القرارات، من أهمها:ا
التعاقد مع رشكة مختصة لتحديث و حفظ  .  ا 
أرشيف املجمع  السمعي والبرصي.                              ا
اإلفتاء ودور  جهات  أسماء  قائمة  إعداد   .  ا 
بالعالم اإلسالمي وخارجه مع عناوينهم للتواصل

 معهم، تحضريا لدعوتهم للمشاركة يف الندوة املقرر
عقدها بني املجمع وجهات اإلفتاء.                            ا
 ا . إرسال خطابات االستكتاب إىل فقهاء وعلماء
 اقتصاد متخصصني حول محاور الندوة الفقهية
االقتصادية عن العمالت الرقمية املشفرة.                  ا

اإلدارات الثامن والثالثين ملديري  االجتماع األسبوعي  انعقاد 

 عقد معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو
 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل االجتماع
 األسبوعي السابع والثالثني ملديري إدارات املجمع
الحجة ذي  شهر  من   16 االثنني   يوم   صباح 
2021م.ا يوليو  شهر  من   26 املوافق  1442هـ 
منسوبي بتهنئة  االجتماع  معاليه  افتتح   وقد 
الكريم املوىل  داعيا  املبارك،  األضحى  بعيد   املجمع 
اإلسالمية األمة  وعىل  الجميع  عىل  يعيده   بأن 
أهمية عن  معاليه  تحدث  كما  والبكات،   باليمن 
 التزام اإلدارات واألقسام بإنجاز األنشطة والبامج
اآلجال يف  اإلسرتاتيجية  الخطة  تتضمنها   التي 
إىل الجميع  معاليه  دعا  لهذا،  وتحقيقا   املحددة. 
التأكد من أجل  الخطة من   املواظبة عىل مراجعة 
ووّجه وبرامج.  أنشطة  من  فيها  ورد  ما   تنفيذ 
والتعاون التخطيط  إدارة  املناسبة  بهذه   معاليه 
 الدويل إىل مراجعة محتويات الخطة بغية  التواصل
الخطة، من  تنفيذه  تم  ما  ملعرفة  اإلدارات   مع 
واملعوقات، األسباب  بيان  مع  تنفيذه  يتم  لم   وما 
حديثه معاليه  وختم  بذلك،  مفصل  تقرير   ورفع 
من ستنجزه  بما  سيقاس  اإلدارات  أداء   بأن 
اإلسرتاتيجية.ا الخطة  وفق  وبرامج  أنشطة 

اإلدارات السابع والثالثين ملديري  االجتماع األسبوعي  انعقاد 
القرارات،  من  عدد  االجتماع  عن  صدر  وقد   هذا، 
من أهمها:                                                   ا
الرقمية العمالت  عن  متخصصة  ندوة   إ. تنظيم 
فيها.ا الرشعية  األحكام  بيان  أجل  من  املشفرة 
)الخطة املجمع  منشورات  جميع  إرسال   إ. 
وللوقف، للمجمع  األساس  النظام   اإلسرتاتيجية، 
ا اإلخبارية(  النرشة  أعداد  التعريفية،  الكتيبات 

واملندوبيات.  والقنصليات  والخباء  األعضاء  إىل 
سنوية نصف  مجلة  إعداد  يف  الرشوع  اإ. 

 تتضمن أهم األنشطة والبامج التي يتم تنظيمها
ا خالل كل ستة أشهر.                                
ندوات تنظيم  عن  متكامل  تصور  وضع   إ. 
ا األعضاء.            الدول  خارج  متخصصة 
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الدوري السابع عشر لرؤساء األقسام انعقاد االجتماع 

مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   ترأس 
اإلسالمي الفقه  ملجمع  العام  األمني   سانو 
لرؤساء عرش  السابع  الدوري  االجتماع   الدويل، 
ذي شهر  من   5 الخميس  يوم  ظهر   األقسام، 
2021م.ا يوليو   15 املوافق  1442ه   لعام  الحجة 
إىل مؤخرا  الرسمية  زيارته   عن  بالحديث   وبدأ 
األردنية واململكة  العربية،  مرص   جمهورية 
مسؤولني مع  اجتماعات  عقد  حيث   الهاشمية، 
اإلمام رأسهم  وعىل  الشقيقني،  بالبلدين  كبار 
األكب شيخ الجامع األزهر الرشيف فضيلة الشيخ
األوقاف وزير  ومعايل  الطيب،  أحمد  الدكتور 

األستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة مفتي
الدكتور شوقي عالم، ورئيس الشيخ   الجمهورية 
محمد الدكتور  األستاذ  الرشيف  األزهر   جامعة 
رئيس بدولة  معاليه  التقى  كما   املحرصاوي، 
ومعايل الخصاونة،  برش  الدكتور  األردني   الوزراء 
اإلسالمية واملقدسات  والشؤون  األوقاف   وزير 
باألردن الدكتور محمد الخاليلة ، وسماحة قايض
رئيس وسعادة  العام،  املفتي  وسماحة   القضاة، 
ا معاليه:  وقال  العاملية،  اإلسالمية  العلوم  جامعة 
بالبلدين املسؤولني  كبار  مع  االجتماعات  “إن   ا 
توقيع من  الزيارة  من  املرجوَّة  النتائج  أثمرت 

تعزيز أوجه  حول  وتباحث  تعاون،   التفاقيات 
التجارب، وتبادل  والرشاكة،  التعاون   عالقات 
 واالستفادة من الخبات”. وختم معاليه  بالتعبري
 عن شكره وتقديره للمندوبية املرصية، واملندوبية
األردنية عىل حسن التنسيق، والتنظيم، واملتابعة.ا
االجتماع أعمال  جدول  يف  ورد  ما  مناقشة   وبعد 
جملة االجتماع  عن  صدر  األقسام،  رؤساء  مع 

من القرارات، من أهمها:ا
أهمية حول  األوىل  متخصصتني:.  ندوتني   إ. عقد 
عن والثانية  األرسة،  نطاق  يف  اإلسالمية   القيم 
ا ا  خطورة “التكفري” يف اإلسالم.                    
املجمع ألعضاء  املفّصلة  الذاتية  السري  نرش   إ. 
النرشة أعداد  يف  املجمع  خدموا  الذين   الراحلني 
بجهودهم اعرتافا  القادمة  الشهرية   اإلخبارية 
عب املجمع  أركان  تثبيت  سبيل  يف  بذلوها   التي 
مسرية امتدت إىل أربعة عقود من الزمان.            ا
املجمع وأنشطة  وأخبار  بيانات  ترجمة   إ. 
اللغتني إىل  اإللكرتوني  املوقع  يف   املنشورة 
ا والفرنسية.                   اإلنجليزية 
عىل بناًء  املجمع  وبيانات  قرارات  نرش  إعادة   إ. 
النسخة النهائية املنقحة املعتمدة.                    ا
موقع يف  الحج  بموسم  املتعلقة  البيانات   إ. رفع 
ا املجمع.                                               

الثامن عشر لرؤساء األقسام الدوري  انعقاد االجتماع 
 ترأس معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو
 األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل ظهر يوم
1442ه  لعام  الحجة  ذي  شهر  من   19  الخميس 
 املوافق 29 يوليو 2021م االجتماع الدوري الثامن
بمقر االجتماعات  بقاعة  األقسام  لرؤساء   عرش 
بالحضور الرتحيب  وبعد  للمجمع  العامة   األمانة 
 وتهنئتهم  بعيد األضحى املبارك، داعيا الله أن يتقبل
من الجميع صالح األعمال وأن يعيد هذه املناسبة
والخريات باليمن  اإلسالمية  األمة  عىل  السعيدة 

بأهمية الجميع  معاليه  ذكَّر  واملرسات،   والبكات 
 االلتزام بقيم املجمع خاصة قيمة االنضباط التي
أو االجتماعات،  مواعيد  احرتام  رضورة   تقتيض 
مشريا الحضور،  تعذر  صورة  يف  املسبق   االعتذار 
االسرتاتيجية الخطة  برامج  مراجعة  رضورة   إىل 
تقارير لألنشطة  املنسقة  الجهة  ورفع   أسبوعيا، 
تنفيذ تأخر  أسباب  وبيان  تنفيذه،  تم  ملا   دورية 
بقية األنشطة، ثم ناقش معاليه بنود جدول أعمال
يخصه.و فيما  كل  األقسام  رؤساء  مع  االجتماع 

وصدر عن االجتماع جملة من القرارات،   من  أهمها:ا
متخصصة ندوة  لعقد  التحضري  يف   ا.االرشوع 
األرسة” نطاق  يف  اإلسالمية  القيم  “أهمية   عن 
اإلسالم.ا يف  التكفري”    “ حرمة  عن  أخرى  وندوة 
الشهرية اإلخبارية  النرشة  محتوى   ا.اتقسيم 
تفاصيل عىل  األول  يحتوي  نصفني،  إىل   القادمة 
 زيارتي جمهورية مرص العربية واململكة األردنية
ويتناول مؤخرا،  معاليه  بها  قام  التي   الهاشمية 
الذين الراحلني  األجالء  بالعلماء  تعريفا   الثاني 
ا املجمع.                                      خدموا 
 ا.االعمل عىل االنتهاء من ترجمة بيانات املجمع
يف نرشها  ثم  والفرنسية  اإلنجليزية  اللغتني   إىل 
املوقع اإللكرتوني.                                        ا
منصات ملحتويات  اليومية  املتابعة  رضورة   ا.ا 
الخاصة باملجمع، لتطويرها  التواصل االجتماعي 
وتحديثها.                                                                  ا
األمانة إىل  املجمع  منشورات  جميع   ا.اإرسال 
واملتخصصة الفرعية  واألجهزة  للمنظمة   العامة 
اإلسالمية الشؤون  ووزارات  والخباء   واألعضاء 
الجامعات ورؤساء  والقنصليات   والسفارات 
معها تعاون  اتفاقيات  عقد  تم  التي   واملؤسسات 
ا إرساله.          يتم  عما  مفصل  تقرير  وإعداد 
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امَلْيس..!!خ لبنان الشيخ خليل  رحمك اهلل يا فقيهنا وفقيه 

ة سعادة القنصل العام اإليفواري يزور مقر األمانة العامة للمجمع بجدَّ

َونَْقٍص َواْلُجوِع  اْلَخْوِف  ِمَن  ٍء  ِبَشْ َوَلنَبْلَُونَُّكْم   ا)) 
اِبِريَن * ِ الصَّ  ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُْفِس َوالثََّمَراِت َوبرَشِّ
إَِليِْه َوإِنَّا  ِللَِّه  إِنَّا  َقالُوا  ُمِصيبٌَة  أََصابَتُْهْم  إِذَا   الَِّذيَن 
 َراِجُعوَن * أُوَلِئَك َعَليِْهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة
155–157(ا  : )البقرة   )) اْلُمْهتَُدوَن  ُهُم  َوأُوَلِئَك 

***

الخالق يبلونا  أن  الخالدة  الحياة  سنة   إنها 
بشء واألخرى  الفينة  بني  واملميت   املحيي 
األموال، من  ونقص  والجوع،  الخوف،   من 
يمنُّ ممن  نكون  أن  علَّنا  والثمرات،   واألنفس، 
التي والبشارة  واملثوبة،  األجر  بنيل   عليهم 
ا االبتالءات..  تيكم  عىل  للصابرين  ادخرها 
ا الكراُم،  العلماُء  أولئكم  هم  ُكثٌُر  حقا.. 
خالل املنية  يد  طالتهم  الذين  الِعظاُم  والفقهاُء 

األشهر املاضية..ا 
قلوبنا وتبدأ  تجف،  دموعنا  ترشع  أن   وما 
الراسخني أولئك  فراق  عىل  الحزن  من   تهدأ 
أهل من  آخرين  كبار  أئمة  برحيل  نفجع   حتى 
جميعا..ا الله  والذكر..رحمهم  والفكر  العلم 
 ها نحن اليوم نودِّع فقيًها آخر ُمحقًقا قىض ثمانني
ًها  عاًما من حياته املباركة ُمعلًِّما لألجيال، وموجِّ
للسائلني، وُمفتيًا  للطالبني،  وُمرِشًدا   لألمصار، 
 وُمْصِلًحا بني الفرقاء، لم يجزع قط من املصائب،
يملَّ لم  بل  البني،  ذات  إصالح  من  قط  يََكْل   ولم 
املتخاصمني.ا بني  النظر  وجهات  تقريب  من  أبدا 
جمعني لقاء  أول  عىل  مىض  عاما   عرشون 

مصطفى قطب  الدكتور  األستاذ  معايل   استقبل 
الدويل اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني   سانو 
باململكة ديفوار  كوت  لجمهورية  العام   القنصل 
بامبا سميال  السفري  سعادة  السعودية   العربية 
ذي شهر  من   30 االثنني  يوم  له  املرافق   والوفد 
م،  2021 أغسطس   9 املوافق  هـ   1442  الحجة 
ا للمجمع يف جدة.             العامة  األمانة  بمقر 
الزيارة هذه  له  شاكرا  بضيفه  معاليه  رحب   وقد 
كوت لجمهورية  تقديره  عن  ومعبا   الكريمة، 
ديفوار عىل دعمها املتواصل للمجمع منذ تأسيسه.  ا

عن ومرافقيه  للضيف  ملحة  معاليه  قدم  كما 
التطورات عن  فضال  املجمع،  وبرامج   أنشطة 
باملكانة ومنوها  األخرية،  الفرتة  يف  شهدها   التي 
 املرموقة التي يحظى بها املجمع عامليا خاصة يف
الوسطية، ومنهج  االعتدال،  ثقافة  تعزيز   مجال 
 والتعايش السلمي بني الشعوب واألديان. وأضاف
األعضاء الدول  من  عددا  “إن  قائال:   معاليه 
املجمع ملؤتمر  السنوية  الدورات  نظمت   باملجمع 
االستفادة من مخرجاتها يف معالجة بعض  بغية 
قضايا إىل  إضافة  تخصها،  التي  املحلية   القضايا 
 أخرى تهم املسلمني يف العالم، ولذلك، فإنَّه يتطلع إىل
 استضافة دولة كوت ديفوار إحدى دورات املجمع
أعرب جانبه،  القريب”.امن  العاجل  يف   القادمة 
املجمع بزيارة  رسوره  عن  العام  القنصل   سعادة 
حفاوة عىل  العام  األمني  ملعايل  وامتنانه   وشكره 
ترسيخ عىل  الشخيص  حرصه  مؤكدا   الرتحيب، 
 عالقات قوية ومستدامة بني املجمع واملؤسسات
عن أعرب  كما  ديفوار،  بكوت  والدينية   العلمية 
تطلعه إىل استفادة الجمهورية من خبات املجمع.ا

تشغل التي  املحلية  القضايا  من  العديد  توجيه   يف 
بال املسلمني. كما أكد تقديره وتثمينه للتطورات
 املهمة التي يشهدها املجمع عىل جميع املستويات 
للمجمع. عاما  أمينا  مهامه  معاليه  مبارشة  منذ 
وختم سعادته بالرتحيب بمعايل األمني العام لزيارة
 رسمية إىل جمهورية كوت ديفوار قبل نهاية العام
 الحايل من أجل تعزيز عالقات التعاون والتواصل بني
التي تنشط يف مجال العلمية   املجمع واملؤسسات 
السلمي والتعايش  والتآخي  التسامح  قيم   نرش 
 بني األديان، مبديا أيضا ترحيبه باستضافة كوت
 ديفوار إحدى دورات املجمع القادمة عىل أن يحدد
ذلك خالل زيارة معاليه املرتقبة إىل كوت ديفوار.ا

ا التبسم،  دائم  كان  الوقور،  بشيخنا 
التأمل، عظيم  التدبر،  عميق  اللسان،   فصيح 
وحدة عن  منافحا  الضاد،  للغة   محبا 
ومتفانيا الشمل،  لمِّ  عىل  وحريصا   الصف، 
األمة..ا كلمة  توحيد  أجل  من  مسعاه  يف 
املجمع دورات  جميع  يف  كان  بأنه  أشهد   إنني 
 التي شارك فيها دائم اإللحاح، والتذكري برضورة
االعتصام وبأهمية  الزاخر،  األمة  برتاث   اللواذ 
االستئناس أجل  من  الوافر  الفكري   باإلرث 
عند درره  من  القصوى  واالستفادة   بكنوزه، 
مستجدات وتسديد  العرص،  نوازل  بتوجيه   الهمِّ 
املعاش..ا الواقع  مستحدثات  وترشيد  الحياة، 
بالتجديد مؤمنا  كان  بأنه  أشهد  أنني   كما 
العرص..ا عىل  واملنفتح  املنضبط  واالجتهاد 

أحوال عن  السؤال  دائم  كله  ذلك  فوق  وكان 
اإلسالم واملسلمني يف أنحاء املعمورة، وما جمعني
 به مجلس إال ملست منه ذلك االهتمام الكبري بأمر

املسلمني..ا
اليوم ولحق  املحتوم،  بارينا  نداء  لبَّى  وقد   أما 
كان الذين  واألصول  بالفقه  العلم  أهل  من   بفئام 
إىل الرضاعة  أكفَّ  نرفع  فإنَّنا  ويحبُّونه،   يحبُّهم 
النبيِّني والصدِّيقني يتقبَّله يف  أن  الكريم من   املوىل 
رفيقا؛ أولئك  وحسن  والصالحني   والشهداء 
يتغمد أن  األحد  الواحد  اإلله  إىل  نبتهل  أننا   كما 
عنده من  برحمة  واملروءة  العلم  وفقيد   فقيدنا 
ومحبيه وطالبه  وذويه  ويلهمنا  جالله،   جلَّ 
ا الرحمن.  قىض  بما  والرضا  والسلوان  الصب 
أستاذنا ويا  العزيز،  شيخنا  يا   وختاًما، 
الذي مجمعكم  إنَّ  األجيال،  وأستاذ   العظيم، 
-نيابة يقدم  أركانه  من  ركينا  ركنا   كنتم 
تعازيهم ومنسوبيه-  وخبائه  أعضائه   عن 
لبنان، وألهل  البقاع،  وألهل  ألهلكم،   الحارة 
جميًعا..ا اإلسالمية  ولألمة  الشام،  وألهل 
عنكم، ويعفو  يرحمكم،  أن  الله   عىس 
الحرش يوم  بكم  ويجمعنا  لكم،  ويغفر 
مقتدر.ا مليك  عند  صدق  مقعد  يف  النعيم  دار  يف 

إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إَِليِْه َراِجُعوَن
***

محبكم/ قطب مصطفى سانو
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل


