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يوزع مجانا تصدر باللغات: العربية واإلنجليزية والفرنسية

معالي األمين العام يشارك يف ندوة “نشر ثقافة التسامح يف العالم” بأبوظبي

بني  االختالف  النتقال  نتيجة  إال  هي  ما  العالم  يف 
البرش من اختالف التنّوع والثراء إىل اختالف التضاّد 
من  لُجملة  نتيجة  األمر  حقيقة  يف  وهي  والرصاع، 
بيئته  يف  الفرد  يتعّلمها  التي  والسلوكيّات  املعتقدات 
يف الله  ُسنة  عكس  الترّصف  إىل  وتدفعه  ومجتمعه، 

الَكون، فاللُه لْم يخلُق البرَش ليتقاتلوا تحت أّي مسّمى 
والتنّوع  االختالف  من  لالستفادة  وإنما  مربر،  أو 
وثقافة والسالم  التسامح  ِقيَم  وترسيخ  إيجابيًّا، 

مواجهة  يف  بدورها  تقوم  أن  يجب  التي  االعتدال 
واإلقصاء”.  العنف  ثقافة  وإنهاء  الرصاعات،  هذه 
وأما عن العالقة بني السالم والتسامح، فقال معاليه: 
“إنه أمٌر يف غاية األهمية أن نْلَحظ ربْط سيدنا رسول 
الله، صّل الله عليه وآله وسلَّم، بني التحاّب وإفشاء

الَجنََّة  تَْدُخلُوَن  “ال  الصحيح:  الحديث  يف  السالم 
أُدلُُّكْم أَوال  تَحابُّوا،  حتَّى  تُْؤِمنُوا  وال  تُْؤِمنُوا،  حتَّى 

الَم بيْنَُكْم”. عَل يشٍء إذا َفَعْلتُُموُه تَحابَبْتُْم؟ أْفُشوا السَّ
السالم،  التسامح  التسامح، وَمْغَزى  َمبناه  فالتّحاّب 
كأّن التسامح مقدمة للسالم. ولهذا، فإن الحاجة تََمّس 
إىل تعزيز التسامح وإفشاء السالم واملحبة بني الناس 
يخشون  ال  وطمأنينة  بأمان  جميًعا  يعيشوا  حتى 
شيئًا بسبب االختالف الديني أو املذهبي أو الِعرقي”.

النوعية  بالنّْقلة  حديثه  يف  معاليه  أشاد  وقد  هذا، 
بثقافة التسامح والسالم من عاَلم النَظر والِفكر إىل 
املتحدة، وذلك  العربية  اإلمارات  بدولة  التطبيق  عاَلم 
بإنشاء وزارة مستقّلة  العاَلم  انفرادها يف  من خالل 
لمي”  السِّ والتعايش  التسامح  “وزارة  اسم  تحِمل 
التسامح  ِقيَم  وترسيخ  بنرش  الوزارة  هذه  لتُعنى 
ومكانتهما  بأهميتهما  الوعي  وتعزيز  والتعايش، 
أشاد  كما  واالستقرار؛  واألمان  األمن  تحقيق  يف 
فرصة  اعتربها  التي  الندوة  هذه  بأهمية  معاليه 
لَصريُورة التسامح والسالم سلوًكا دائًما، وجزًءا من 
عنهما  املكرور  الحديث  من  خروًجا  اليومية  حياتنا 
ملقتضياتهما.  الفعيل  والتطبيق  بهما،  التخّلق  إىل 

للبحوث  ترينْدز  ومركز  االتحاد  جريدة  من  بدعوة 
األستاذ  معايل  شارك  بأبوظبي،  واالستشارات 
ملجمع  العام  األمني  سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور 
شهر  من   14 الثالثاء  يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه 
لعام  سبتمرب  شهر  من   21 املوافق  1443هـ  صَفر 
االتحاد  جريدة  نّظمتها  فكرية  ندوة  يف  2021م، 
ومركز ترينْدز للبحوث واالستشارات بأبوظبي بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، بعنوان “نرش ثقافة السالم 
فعله؟”. علينا  ينبغي  الذي  ما  العالم:  يف  والتسامح 

باليوم  احتفااًل  الندوة  هذه  تنظيم  ويأتي 
نهيان  الشيخ  معايل  افتتح  وقد  للسالم.  العاملي 
والتعايش  التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن 
عل  خاللها  من  أّكد  لة  مسجَّ بكلمة  الندوة 
والتسامح  السالم  بمكانة  الوعي  تعزيز  رضورة 
والندوات. املناسبات  هذه  خالل  من  والتعايش 

قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  مداخلة  وتَمحَورت 
والسالم  التسامح  “ثقافة  حول:  سانو  مصطفى 
وقد  واملنطقة”.  العالم  رصاعات  إلنهاء  كُمنطَلق 
آيَاِتِه  }َوِمْن  آيَة:  “إّن  بقوله:  حديثه  معاليه  استهّل 
َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسنَِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم   َخْلُق السَّ
أن  عل  وتأكيد  تقريٌر  لِّْلَعاِلِمنَي{  َليَاٍت  ذَِٰلَك  يِف  إِنَّ 
اختالَف  أّن  ذلك  أزليّة،  وإرادٌة  كونيٌّة  ُسنٌة  االختالف 
واللغات  الثقافات  اختالف  يعني  واأللوان  األْلُسِن 
االختالف  وهذا  واملعتَقدات،  واألذواق  واألعراق 
اختالف  وليس  وثراء،  تنّوٍع  اختالُف  حقيقته  يف 
االنطالق  االختالف  هذا  من  والقصد  ورصاع،  تضادٍّ 
والتضامن”. والتساند،  والتعاون،  للتكامل،  منه 
اليوم نشهدها  التي  “الرصاعات  أّن  إىل  مضيًفا 

سعادة املبعوث الخاص والقنصل العام للواليات املتحدة يزور مقر األمانة العامة

العام  القنصل  أسعد،  فارس  السيد  سعادة  قام 
األمريكية  املتحدة  للواليات  الخاص  واملبعوث 
املرافق  والوفد  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  لدى 
الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  مقر  بزيارة  له 
صَفر  شهر  من   06 االثنني  يوم  الدويل،  اإلسالمي 
2021م.  سبتمرب  شهر  من   13 املوافق  1443ه ـ 
األمني  معايل  املرافق  وبالوفد  به  رّحب  وقد 
قطب  الدكتور  األستاذ  للمجمع  العام 
زيارته. عل  وشكره  سانو،  مصطفى 

هذا، وقد أعرب سعادة السيد فارس أسعد عن بالغ 
للمجمع  العام  األمني  ملعايل  امتنانه  وعظيم  شكره 
عل حفاوة االستقبال وحرارة الرتحيب، مؤكًدا عل 
بهذه  القيام  عل  الشديد  وحرصه  البالغ  اهتمامه 

وأضاف سعادته أن حكومة بالده تنظر بكل تقدير ملا 
يقّدمه املجمع من فكر معتدل ورصني، وكل الجهود 
بني  لمي  السِّ والتعايش  االعتدال  لنرش  املحمودة 
التعاون والتنسيق  األديان، وأنه يتطّلع إىل مزيد من 
اإلنسانية  األهداف  هذه  خدمة  أجل  من  املجمع  مع 
النبيلة، وذلك من خالل تنظيم بعض الفعاليات العلمية 
الهادفة داخل الواليات املتحدة األمريكية وخارجها.

للمجمع  العام  األمني  معايل  عرّب  جانبه،  ومن 
لسعادة  العظيم  وتقديره  الجزيل  شكره  عن 
منصبه  عل  وهنّأه  له،  املرافق  والوفد  القنصل 
مهاّمه،  يف  والتوفيق  النجاح  له  متمنّيًا  الجديد، 
سعادته  حرص  عل  تدّل  الزيارة  هذه  بأّن  منّوًها 
التواصل  ُعرى  وتوطيد  املجمع،  عل  التعّرف  عل 
املناسبة معاليه  اغتنم  ثم  معه،  والتعاون 

تأسيس  عن  مخترصة  نبذًة  سعادته  بإعطاء 
له  قّدم  كما  وأنشطته،  وبرامجه  وأهدافه  املجمع 
األخرية.  الفرتة  يف  شهدها  التي  التطّورات  عن  نبذًة 
الوعي  لتعزيز  املجمع  استعداد  معاليه  أّكد  كما 
االلتزام  بأهمية  املسلمة  املجتمعات  لدى 
احرتام ورضورة  ُدولهم،  يف  املواَطنة  بُمقتَضيات 
هويّتهم عل  الحفاظ  مع  واألنظمة  القوانني 
بني تعاُرٌض  األمر  واقع  يف  يوجد  ال  إذْ  الدينيّة، 

يَْقُطنه  الذي  للوطن  والوالء  الديني  االنتماء 
استعداد عن  معاليه  أعرب  ثّم  املسلم،  اإلنسان 

الواليات  داخل  علمية  فعاليات  لتنظيم  املجمع 
املسلمة  للمجتمعات  هة  ُموجَّ األمريكية  املتحدة 
االجتماع  حرض  وقد  هذا،  األفكار.  هذه  تخدم 
السيد  األستاذ  من:  كلٌّ  العام  القنصل  سعادة  مع 
بالقنصلية  السياسية  الشؤون  مستشار  رزق، 
محمود، شمس  واألستاذة  بجّدة،  األمريكية 

واألستاذة  األمريكية،  بالسفارة  سياسيّة  مسؤولة 
علياء الرشقاوي، كبري مساعدي املراسم بالقنصلية 
األمريكية بجّدة، ومن جانب املجمع حرض االجتماع 
شؤون  مديرة  حسني،  أمجد  سارة  السيدة  من:  كلٌّ 
اإلدرييس،  محمد  واألستاذ  باملجمع،  واملرأة  األرسة 
باملجمع،  العامة  والعالقات  اإلعالم  إدارة  مدير 
واألستاذ مراد التلييل، مستشار األمني العام للمجمع.
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معالي األمين العام يزور املجلس العاملي للمجتمعات املسلمة بأبو ظبي

املجمع وبنك إندونيسيا يتشاوران حول ندوة التمويل االجتماعي اإلسالمي

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  زار 
مقر  الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
املجلس العاملي للمجتمعات املسلمة بمدينة أبوظبي 
يوم الخميس 16 من شهر صَفر 1443هـ املوافق 23 
من شهر سبتمرب 2021م. وكان يف استقباله سعادة 
للمجلس،  العام  األمني  البشاري،  محمد   الدكتور 
امتنانه  وعظيم  شكره  بالغ  عن  معاليه  أعرب  وقد 
لسعادة األمني العام للمجلس عل ُحسن االستقبال 
الذي  الريادي  بالدور  أشاد  كما  الرتحيب،  وحفاوة 
وثقايف فكري  تغيـري  تحقيق  يف  املجلس  به  يقوم 

املسلمني  تشجيع  خالل  من  املسلمة  املجتمعات  يف 
عل  املجتمعات  هذه  يف  مقيمني  أو  مواطنني 
والعمل  واإلقامة،  املواَطنة  بمقتضيات  االلتزام 
ُدَولهم  داخل  حقيقينّي  رشكاء  يكونوا  أن  عل 
وتقّدم  بناء  يف  وإيجابية  بفاعلية  يساهمون 
يف  به  يُحتذَى  مثاالً  يكونوا  أن  فضالً  مجتمعاتهم، 
واألعراق. األديان  بني  لمي  السِّ والتعايش  التسامح 

يف  للمشاركة  املجمع  استعداد  معاليه  وأّكد 
الوعي لدى  إىل تعزيز  التي تهدف  األنشطة والربامج 
اندماًجا  اندماجهم  بأهمية  املسلمة  املجتمعات 
القوانني  احرتام  ورضورة  ُدَولهم،  يف  إيجابيًّا 
االنتماء  بني  تعاُرٌض  يوجد  ال  حيث  واألنظمة، 
املسلم. اإلنسان  يَْقُطنه  الذي  للوطن  والوالء  الديني 

البشاري  محمد  الدكتور  سعادة  عرّب  جهته،  ومن 
باملكانة  مشيًدا  الكريمة،  الزيارة  بهذه  رسوره  عن 
يحظى  التي  العاملية  األكاديمية  معة  والسُّ املرموقة 
للدول  األوىل  الرشعية  املرجعية  بوصفه  املجمع  بها 
أن مضيًفا  اإلسالمي،  التعاون  بمنظمة  األعضاء 

املجلس يتطّلع إىل تعزيز التعاون والتواصل وتوطيد 
تحقيق  أجل  من  املجمع  مع  والتنسيق  الرشاكة 
يف املسلمة  املجتمعات  وخدمة  املشرتكة  األهداف 

سعادته  أشار  الصدد  هذا  ويف  العالم،  أنحاء  جميع 
الفقه اإلسالمي  أهداف مجمع  العديد من  توافق  إىل 
للمجتمعات  العاملي  املجلس  أهداف  مع  الدويل 
أجل  من  الجاّد  بالعمل  يتعّلق  فيما  خاصة  املسلمة، 
تمكني املجتمعات املسلمة يف جميع أقطار العالم من 
االلتزام بمنهج الوسطية واالعتدال يف الفكر والسلوك، 
أّكد  كما  واإلسالُموُفوبيا.  املتطرف  الفكر  ومحاربة 
التواصل  عالقات  من  مزيد  إىل  تطّلعه  عل  سعادته 
اإلسالمية  الِقيَم  بنرش  يتصل  ما  كل  يف  املجمع  مع 
الشعوب. بني  والتسامح  الحوار  وتعزيز  ة،   النريِّ

العمل  عل  الطرفان  اتّفق  الزيارة  نهاية  ويف 
املؤّسستنَي؛  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  أجل  من 
املدى. طويلة  إسرتاتيجية  لرشاكة  تحقيًقا 

بحضور  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عقد 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل 
صَفر  من   21 الثالثاء  يوم  للمجمع،  العام  األمني 
1443هـ، املوافق 28 من سبتمرب 2021م، االجتماع 
التحضريي الثاني مع وفد البنك املركزي اإلندونييس 
عن  االقتصادية  الفقهية  الندوة  برنامج  ملناقشة 
انعقادها  املقرَّر  اإلسالمي  االجتماعي  التمويل 
الثامن  الرشيعة”  أسبوع  “مهرجان  فعالية  خالل 
القادم. أكتوبر  يف  إندونيسيا  يف  سيُعقد  الذي 

الجانب اإلندونييس ممثلون  وشارك يف االجتماع من 
الشؤون  ووزارة  اإلندونييس،  املركزي  البنك  عن 
الرشيعة  ومجلس  الخارجية،  ووزارة  الدينية، 
بنك  ممثلة  رولينا  السيدة  وافتَتحت  الوطني. 
ملعايل  شكرها  عن  بالتعبري  االجتماع  إندونيسيا 
األمني العام للمجمع عل املشاركة يف هذا االجتماع. 
اإلندونيسية -ممثَّلة يف وزارة  الحكومة  أن  وأضافت 
سعادتها  عن  تعرب  األول-  املقام  يف  الدينية  الشؤون 
وتترّشف بمشاركة مجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف 
الرشيعة”. “أسبوع  فعاليات  من  املهم  الحدث  هذا 

مهرجان  أن  إىل  رولينا  السيدة  أشارت  كما 
املناسبات أهّم  أحد  يمثِّل  الرشيعة”  “أسبوع 

خالله  من  يتم  حيث  بإندونيسيا،  العظيمة 
املختلفة والربامج  األنشطة  من  العديد  مناقشة 
فيما خاصة  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  ضوء  يف 

هذا  بأن  علًما  املالية.  واملؤسسات  باملرصفية  يتعلق 
امَلرُموقة يف العالم  املهرجان أصبح أحد أهّم الربامج 
منذ االعرتاف به بوصفه جزًءا من املنتدى االقتصادي 
منّظمات  سنويًّا  املهرجان  هذا  يف  ويشارك  العاملي، 
أجل من  ودوليّة  وطنيّة  وجمعيّات  ومؤّسسات 

والتمويل  االقتصاد  دمج  حول  والتباُحث  التحاور 
والدولية.  الوطنية  السياسة  برامج  يف  اإلسالمي 
سلسلة  عقد  قّرروا  املهرجان  منظِّمي  فإن  ولهذا، 
حول  واملنتديات  املتخصصة  العلمية  الندوات  من 
بالنفع  تعود  التي  املهمة  املوضوعات  من  العديد 
االفرتايض. االتصال  وسائل  عرب  املايل  القطاع  عل 

الندوة  انعقاد  القصوى من  األهمية  تأتي  ومن هنا، 
اإلسالمي  االجتماعي  التمويل  عن  إليها  املشار 
بالرشاكة والتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي الدويل، 
التمويل  هذا  وأهمية  بمكانة  الوعي  تعزيز  يف  أمالً 
وَدوره الكبري يف مكافحة الفقر والَعَوز يف املجتمعات.

للمجمع  العام  األمني  معايل  رّحب  جانبه،  من 
وتطّلعه  حرصه  عن  ُمعِربًا  اإلندونييس  بالوفد 
الدور عل  شّدد  كما  الحدث،  هذا  يف  للمشاركة 

يف  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  يلعبه  الذي 
املساعي هذه  دعم  خالل  من  األعضاء  الدول 

اإلسالمية  الدول  عل  بالفائدة  تعود  التي  العلمية 
كما العالم.  أنحاء  جميع  يف  املسلمة  واملجتمعات 

تصبح  أن  إىل  شخصيًّا  يتمنى  أنه  معاليه  ذكر 
به  معرتًفا  دوليًّا  مركًزا  إندونيسيا  جمهورية 
العالم،  يف  اإلسالمي  االجتماعي  التمويل  لتعزيز 
خالل  من  ومؤّسساته  بقضاياه  والنهوض 
من  االستفادة  وكيفية  التمويل  بهذا  التعريف 
بأنه  معاليه  وأّكد  الفقر.  ملكافحة  الناجعة  أدواته 
للمسؤولني  األُمنية  هذه  عن  التعبري  له  سبق 
إلندونيسيا. األخرية  زيارته  أثناء  اإلندونيسينّي 

معاليه  اإلندونييس  الوفد  أطَلع  أخرى،  جهة  ومن 
لجنة  أعّدته  الذي  التفصييل  العرض  عل  ومعاونيه 
أهّم متضّمنًا   الندوة  لتنظيم  املشرتكة  العمل 

األطراف  من  طرف  كل  ومهاّم  الربنامج  محتويات 
املشاركة يف التنظيم؛ وقد لقي ذلك العرض استحسان 
وموافقة معاليه عل جميع النقاط الواردة يف مرشوع 
الربنامج، مّما جعله يؤّكد للجانب اإلندونييس استعداد 
واملتطلبات  الدعم  كل  لتوفري  إداراته  بجميع  املجمع 
يف  متحّدثني  بتعيني  يتعلق  فيما  خاصة  العلمية 
وُخرباء  أعضاء  من  ُمعترَب  عدد  ودعوة  الندوة، 
موافقة  عن  فضالً  الندوة،  يف  املشاركة  إىل  املجمع 
معاليه شخصيًّا عل إلقاء الكلمة االفتتاحية للندوة.

بني  واالتصاالت  الجهود  تنسيق  من  مزيد  يف  وأمالً 
ضمان  يف  املشاركة  اإلندونيسية  واألطراف  املجمع 
أمجد  بنت  سارة  السيدة  معاليه  عنيَّ  الندوة  نجاح 
مديرة شؤون األرسة واملرأة ممثِّلًة للمجمع للتواصل 
مع الجانب اإلندونييس، كما أعطى معاليه تعليمات 
خطة  إلعداد  العامة  والعالقات  اإلعالم  إلدارة 
الندوة. يف  أوسع  مشاركٍة  لضمان  ودعائية  إعالمية 

عل  الجانبان  اتّفق  االجتماع،  نهاية  ويف 
حول  التنسيقية  االجتماعات  عْقد  مواصلة 
الندوة. بتنظيم  املتصلة  القضايا  مختلف 
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األمين العام للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية يزور املجمع

معالي األمين العام يشارك يف ندوة األمم املتحدة عن معالجة آثار التغير املناخي

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  استقبل 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
األمني  بْلعتيق،  اإلله  عبد  الدكتور  سعادة  الدويل، 
املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  للمجلس  العام 
اإلسالمية، يوم األربعاء 22 من شهر صفر 1443هـ 
جدة. يف  بمكتبه  2021م،  سبتمرب  من   29 املوافق 

الكريم شاكًرا  العام بضيفه  األمني  وقد رّحب معايل 
وتقديره  شكره  عن  معرّبًا  املهمة،  الزيارة  هذه  له 
للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. 
أنشطة عن  الكريم  للضيف  مْلحًة  معاليه  قدَّم  كما 

األخرية،  الفرتة  يف  شهدها  التي  والتطورات  املجمع 
منوًِّها بهذا الصَدد بمكانة املجمع عامليًّا عل جميع

املستويات من حيث كونه املرجعية الرشعية العاملية 

األوىل التي تتوىل بيان األحكام الرشعية يف املسائل التي
اجتماعية،  املسائل  تلك  أكانت  سواء  املسلمني  تهم 
معاليه  وأخرب  تربوية.  أو  فكرية،  أم  اقتصادية،  أم 
ضيفه عن عْزم املجمع إقامة ندوة علمية خالل شهر 
نوفمرب القادم حول “العمالت الرقمية املشفرة” أمالً 
أحاط  كما  بها،  املتعّلقة  الرشعية  األحكام  بيان  يف 
معاليه ضيَفه علًما بمرشوع إنشاء مجلس تنسيقي

للصناعة  التّحتيّة  الِبنَى  وهيئات  ملؤّسسات  أعل 
اإلسرتاتيجيات  بني  والتنسيق  اإلسالمية،  املالية 
واملقاَربة  املتصاعدة،  الصناعة  تحّديات  ملواجهة 
التي تصدر عن تلك املؤسسات. الفتاوى والراء  بني 

عن  للمجلس  العام  األمني  سعادة  عرّب  جهته  ومن 
العام األمني  ملعايل  العميق  وشكره  البالغ  رسوره 

الرتحيب،  وحفاوة  االستقبال  ُحسن  عل  للمجمع 
مشيًدا بالجهود املقدَّرة التي ما انَْفكَّ املجمع يبذلها يف 
سبيل دعم املؤسسات والهيئات االقتصادية واملالية يف 
الدول األعضاء للمنظمة وداخل املجتمعات املسلمة، 
مما يُسِهم يف دْفع عجلة التنمية، ويحرِّك آليّات إنتاج 
جهاًزا  بوصفه  املجلس  أن  سعادته  وأضاف  الثروة. 
مؤسسة  مئة  من  أكثر  عضويته  يف  يضّم  تنسيقيًّا 
مالية إسالمية موّزعة عل أكثر من ثالثني دولة، يهّمه 
ا هذا املرشوع الذي يتطّلع املجمع إىل تبَـنِّيه، حتى  جدًّ
اإلسالمية. املالية  الصناعة  وتطوير  دعم  يف  يُساهم 

سارة  األستاذة  ِمن:  كلٌّ  اللقاء  حرض  وقد  هذا، 
باملجمع،  األرسة  شؤون  إدارة  مديرة  حسني،  أمجد 
قسم  رئيس  جيـباجي،  إسماعيل  والدكتور 
باملجمع،  البحوث  بإدارة  واملوسوعات  البحوث 
العام  األمني  مستشار  التلييل،  مراد  واألستاذ 
باملجمع. العامة  والعالقات  اإلعالم  لشؤون 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  شارك 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
 28 املوافق  1443هـ  صفر  من   21 الثالثاء  يوم 
لألُمم  العاملية  الندوة  يف  2021م،  سبتمرب  من 
يف  اإلسالمي  االجتماعي  التمويل  دور  حول  املتحدة 
لألمم   )13( رقم  امُلستدامة  التنمية  هدف  تحقيق 
االجتماعية  والقضايا  املناخ  بتغرّي  املتعلق  املتحدة 
البرشية،  عل  يطرحها  التي  والبيئيّة  واالقتصادية 
توفري  يف  التمويل  هذا  استخدام  ُسبل  واستكشاف 
الفقر  حّدة  من  للتخفيف  الالزمة  واإلغاثة  الدعم 
واملجتمعات. األفراد  عل  الطبيعية  الكوارث  وآثار 

التي  املهّمة  املبادرة  إطار  ضمن  الندوة  هذه  وتأتي 
مايو  شهر  خالل  املتحدة  األمم  منظمة  أطلَقتها 
اإلسالمي  البنك  مجموعة  مع  بالرشاكة  املايض 
التعايف  جهود  دعم  أجل  من  للتحاور  وذلك  للتنمية، 
اقتصاديًّا  الوخيمة  وآثارها  كورونا  جائحة  من 
وعل  نُموًّا  األقل  الدول  عل  خاصة  واجتماعيًّا، 
تحقيق  إىل  املبادرة  وتهدف  الفقرية.  املجتمعات 
الدول  اقتصاديات  لتقوية  الرضورية  املرونة 
تنموية  منهجية  تقديم  خالل  من  هشاشة  األكثر 
ومِرنة. شُموليّة  قاعدية  بطبيعة  تتّسم  جديدة 

عن  للمجمع  العام  األمني  معايل  عرّب  مداخلته،  ويف 
شكره للقائمني عل هذه املبادرة الطيبة التي تعنى 
بموضوع لطاملا اهتّمت الرشيعة اإلسالمية به، وهو 
الطبيعية  الكوارث  من  رين  واملترضِّ املحتاجني  دعم 
معاليه  ورشح  واالجتماعية.  االقتصادية  واألزمات 
قضية عالَجت  شُموليّتها  يف  اإلسالمية  الرشيعة  أّن 
اإلساءة تحريم ومنْع  البيئة من خالل  الحفاظ عل 
إليها وتدمريها، فحياة الفرد عل هذا الكون هي جزء

ال يتجّزأ من البيئة العامة التي ُخِلق اإلنسان فيها من 
برش وحيوان ونبات. وأضاف معاليه أن الحفاظ عل 
بالنسبة  اليوم رضورة قصوى  أصبح  واملناخ  البيئة 
إىل العالم أجمع، مّما يدفعنا إىل تطبيق ما جاءت به 
الرشيعة اإلسالمية من تعاليم وِقيَم ومبادئ تمّكننا 
فنْسَلم  متعافية،  ساملًة  بيئتنا  عل  الحفاظ  من 
ويْسَلم العالم من تِبعات التعّدي واالعتداء عل البيئة.

اإلسالمي  التمويل  بوسائل  يتعّلق  فيما  أما 
االجتماعي التي تتوّفر يف الرشيعة اإلسالمية لخدمة

الرخاء  من  األدنى  الحد  ولتحقيق  األهداف،  هذه 
والتكافل االجتماعي، فإن معاليه أوَضح أن للتمويل 
وعل  متعددة،  مؤسسات  اإلسالمي  االجتماعي 
أن  رأسها ثالث مؤسسات تمويلية أساسية يمكنها 
تخدم هذه األهداف، وتوفر الحلول املالئمة ملثل هذه 
املشكالت، وتتمثل تلك املؤسسات يف: مؤسسة الزكاة، 
وأوضح  الَوصايا.  ومؤسسة  األوقاف،  ومؤسسة 
معاليه أن هذه املؤسسات الثالث قادرة بمحتوياتها 
من  ِذكرها  الِنف  األهداف  تحقيق  عل  وَمضاِمينها 
عل  لإلنفاق  وإمكاناتها  مقدرتها  توظيف  خالل 
البيئة،  عل  الحفاظ  إىل  الهادفة  والربامج  املشاريع 
واألزمات  البيئية  الكوارث  من  املترّضرين  وإلغاثة 
تعزيز  أهمية  معاليه  أوضح  كما  عنها.  الناجمة 
التعاون بني املجمع واملؤسسات التي تنْشط يف مجال 
املناخي  للتغرّي  رة  املدمِّ الثار  البيئة وتخفيف  حماية 
عشوائية،  بطريقة  البيئة  عل  التعّدي  من  الناتج 
عل  يرتتّب  ما  بكل  مستهَدف  الجميع  بأن  اعتباًرا 
التضامن  تعزيز  يقتيض  مما  البيئة،  إىل  اإلساءة 
والتعاون بني املؤسسات يف كل ما ِمن شأنه حماية 
واألزمات. الكوارث  من  املترّضرين  ومساعدة  البيئة 

علًما بأنه قد سبق للمجمع أن أصدر قراًرا اعتمد فيه 
للمنكوبني  الزكاة  أموال  الدعم من  مرشوعية تقديم 
يف مناطق الكوارث والزالزل والفيضانات وامَلجاعات.

من  ثُّلة  معاليه  جانب  إىل  الندوة  يف  شارك  وقد  هذا، 
عل  منهم  نذكر  املجال،  هذا  يف  البارزة  الشخصيات 
املستشار  املريخي،  أحمد  د.  سعادة  املثال  سبيل 
وسعادة  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ملعايل  الخاص 
االقتصاد  مركز  مدير  أسوتاي،  محمد  الدكتور 
بربيطانيا. ُدوْرهام  بجامعة  اإلسالمية  واملالية 
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 معالي األمين العام يلقي كلمة رئيسة يف افتتاح املؤتمر العاملي لعلماء  
الشريعة عن املالية اإلسالمية بماليزيا

 معالي األمين العام للمجمع يجتمع مع سعادة املستشار الخاص لألمين العام
لألمم املتحدة

شارك معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
صباح  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
 06 املوافق  1443هـ  صفر  من   29 األربعاء  اليوم 
االفرتايض  االتصال  2021م، عرب وسائل  أكتوبر  من 
الرشيعة يف  لعلماء  السادَس عرش  العاملي  املؤتمر  يف 
املالية اإلسالمية، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان 
األزمات”،  مع  التعامل  وفقه  اإلسالمية  “املالية 
الرشعية  للبحوث  العاملية  األكاديمية  تنّظمه  الذي 
الكلمة  بإلقاء  وذلك  “إرسا”،  اإلسالمية  املالية  يف 
فقه  تنزيل  “ُمرتَكزات  حول  للمؤتمر  الرئيسية 
املعارصة”.  املالية  املعامالت  يف  األزمات  مع  التعامل 
عل  والثناء  بالشكر  كلمتَه  معاليه  واستهّل 
وإنجاح  تنظيم  عل  تسهر  التي  “إرسا”  األكاديمية 
لألبحاث  عاملية  محّطًة  أضحى  الذي  املؤتمر  هذا 
املالية  مجال  يف  امُلحكَّمة  العلمية  والدراسات 
ون  واملهتمُّ العاملون  به  يهتدي  وَعَلًما  اإلسالمية، 
باملالية اإلسالمية، وأضاف معاليه أن “هذه الجهود 
املالية  دور  ترسيخ  يف  السنني  عرب  أسهَمت  املباركة 
كما  العاملية،  االقتصادية  املعامالت  يف  اإلسالمية 
بوصفها  بها  تليق  التي  املكانة  إبراز  يف  أسهَمت 
ملعالجة  الرضورية  االقتصادية  الحلول  أحد 
اليوم”. عاَلُمنا  يشهدها  التي  والتقلُّبات  األزمات 

عل  الواجبات  أوجب  “ِمن  أّن  معاليه  رشح  ثم 
هة من الرجال والنساء إنارة الدَّْرب للسائرين،  املتفقِّ
أْقَدس  وِمن  امُلخلصني،  أمام  العَقبات  وإزالة 
وتعريفهم ِدينهم،  بأحكام  ة  العامَّ تعليم  الفرائض 

الُقربات  أعَظم  ِمن  إنَّه  بل  ومحرَّماتهم،  بواجباتهم 
من ُوسَعهم  بالفقه  العلم  أهل  من  املتمكِّنني  بذُل 

الرشعيَّة  األحكام  لتْلكم  ناضجة  صياغٍة  أجل 
الكريم  الكتاب  يف  ة  العامَّ النصوص  ثنايا  يف  املبثُوثة 
من  واالنطالق  االرتِكاز  خالل  من  رة  املطهَّ نَّة  والسُّ
الفقهيَّة  والقواعد  الغرَّاء،  للرشيعة  الكليَّة  األصول 
عل  تسهيالً  العليا؛  نيَّة  السَّ واملقاصد  الكربى، 
واالجتناب  الربّانيَّة،  باألوامر  االمتثال  من  املكلَّفني 
هذه  ُصلُوحيَّة  عل  وتأكيًدا  اإللهيَّة،  النواهي  عن 
الرشيعة لكلِّ زمان ومكان، ولكلِّ إنسان يف كلِّ آٍن”.

كما أضاف معاليه أنه “إذا كانت األزمات بطوارئها، 
األَزليَّة  اإللهيَّة  نن  السُّ تَُعدُّ من  وجوائحها، وكوارثها 
األمم، ولن يخلو  الوقوع يف حياة  تنَْفّك عن  لن  التي 
التعامل  منها زماٌن َقطُّ عرب العصور والدهور، فإنَّ 
تَشبًُّعا رصينًا  يتطّلب  واقتدار  معها بحكمة وِحنْكة 
املقاصد،  من  أمينًا  وتمكُّنًا  الرشيعة،  بكليَّات 
األزمات،  طبيعة  ألنَّ  ذلك  باملآالت،  َمِكينًا  واستيعابًا 
تقوى  ال  كوارث  أم  جوائح  أم  طوارئ  أكانت  سواء 
الفروع عل استيعابها، وال تقِدر الفتاوى املاضيات 
عل توجيهها، اعتباًرا بُمكّوناتها، وآثارها، ومآالتها”. 
يمكن مهمة  ُمرتكزات  ثّمَة  أّن  معاليه  بنّي  ثم 

األزمات”،  “فقه  سّماه  جديد  فقٍه  لبناء  اعتبارها   
التالية:  املنطَلقات  الفقه يف  وتتلّخص مرتكزات هذا 
النصوص  يف  الواردة  بالعموميّات  االعتصام  أوالً: 
الخاصة بالجوائح والطوارئ، كحديث الرسول صل 
الله عليه وسلم: “َمن باع ثمًرا فأصابتْه جائحٌة فال 
أخيه؟”.  ماَل  أحُدكم  يأخذُ  عالَم  شيئًا،  منه  يأخذْ 
ة  الخاصَّ الرشعيَّة  املقاصد  إىل  االحتكام  ثانيًا: 
العدل.  مقصد  ة  وخاصَّ املعامالت،  بباب 
ة  ثالثًا: استصحاب مجموع القواعد الفقهيَّة، وخاصَّ
قاعدة “ال رَضَر وال رِضار” وما يتفّرع عنها من قواعد. 
األفعال.  بمآالت  االعتبار  رابًعا: 
عل  للمنّظمني  بالشكر  كلمتَه  معاليه  وختم  هذا، 
خالل  من  املؤتمرين  إىل  للتحّدث  له  الفرصة  إتاحة 
األهمية  يف  غاية  موضوع  عن  املتميّز  املنرَب  هذا 
أن ينتفع املسلمون والبرشية قاطبة  والتعقيد، آِمالً 
يكون  وأن  األصيل،  واالجتهاد  املتجّدد،  الفكر  بهذا 
اإلسالمية  املالية  قطاع  تطوير  يف  اإليجابي  األثر  له 
والتوفيق.  النجاح  للمؤتمر  متمنّيًا  به،  والنهوض 

اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  معايل  عقد 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  الدويل، 
اليوم الثالثاء 28 من صفر 1443هـ املوافق 05 من 
أكتوبر2021م، اجتماًعا تشاوريًّا مع سعادة الدكتور 
العام  الخاص ملعايل األمني  املريخي، املستشار  أحمد 
ملنظمة األمم املتحدة، عرب وسائل االتصال االفرتايض.

يف  النظر  وجهات  الطرفان  تبادل  االجتماع  خالل 
املتحدة خالل  األمم  نّظمتها  التي  املتخّصصة  الندوة 
االجتماعي  التمويل  دور  حول  املايض  األسبوع 
املناخي. التغرّي  آثار  معالجة  يف  اإلسالمي 

ويف هذا السياق أشاد سعادة الدكتور أحمد املريخي 
بُمداخلة معاليه القيّمة التي لَفتَت انتباه معايل األمني 
العام للمنظمة األَمميّة، والذي ينقل عنه مستشاُره

توعية  يف  املجمع  ملساهمة  الكبري  تقديَره 
هذه  بأهمية  املسلمة  واملجتمعات  الشعوب 
تخفيف  مجال  يف  اإلسالميّة  التمويليّة  الليات 
دعم  خالل  من  املناخي،  للتغرّي  السلبية  الثار 
لتخفيف  واملنُكوبني  رين  املترضِّ ومساعدة 
تأهيلهم. وإعادة  عنهم  الكوارث  هذه 

تتطّلع  املتحدة  األمم  أّن  املريخي  الدكتور  وأضاف 
متكاملة  إسرتاتيجية  رشاكة  إىل  املناسبة  بهذه 
املنظمة  هياكل  جميع  تشمل  املجمع،  مع 
من  وذلك  موّحد،  تشغييلٍّ  إطار  يف  ومؤسساتها، 
الدور  القصوى من  الجهود واالستفادة  أجل تنسيق 
التوعية  مجهود  دفع  يف  املجمع  يلعبه  الذي  الهاّم 
املسلمة. واملجتمعات  اإلسالمية  الدول  داخل 

عن  للمجمع  العام  األمني  معايل  عرّب  جانبه،  ومن 
املريخي  الدكتور  وأبلغ  املبادرة،  بهذه  ترحيبه 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  ملعايل  وتقديره  شكَره 
فقهية  مؤسسة  بوصفه  باملجمع،  ثقته  عل 
والرتبوي  التوعوي  العمل  لتأطري  جامعة  وعلمية 
املسلمة. واملجتمعات  األعضاء  الدول  داخل 

املجمع  مواصلة  إىل  العام  األمني  معايل  أشار  كما 
ومؤسساتها  املتحدة  األمم  قضايا  دعم  يف  جهوده 
واملفّوضيّة  العاملية  الصحة  منظمة  مثل:  الفرعية، 

التلقيح  وحْملة  الالجئني،  لشؤون  الساِميَة 
األعضاء،  الدول  من  عدد  يف  األطفال  شلل  ضّد 
كورونا. جائحة  ضد  التلقيح  حْملة  ًرا  ومؤخَّ

أحمد  الدكتور  سعادة  عرّب  اللقاء  نهاية  ويف 
عل  العام  األمني  ملعايل  شكره  بالغ  عن  املريخي 
إىل  سينُقل  أنه  وأكد  االجتماع،  هذا  إىل  الدعوة  قبول 
املجمع  استعداَد  املتحدة  لألمم  العام  األمني  معايل 
مع  املدى  طويلة  إسرتاتيجية  رشاكة  يف  للدخول 
املشاريع  والتنسيق إلنجاز  للتعاون  الدولية  املنظمة 
أوضح  كما  اإلنسانية،  األبعاد  ذات  والفعاليات 
العام  باألمني  لّلقاء  شخصيًّا  استعداَده  معاليه 
بنود  جميع  وبَْلَورِة  مناقشِة  ملزيد  املتحدة  لألمم 
قريبًا. النور  ترى  أن  إىل  يتطّلع  التي  االتفاقية  هذه 
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معالي األمين العام يشارك يف ندوة املفوضية السامَية لشؤون الالجئين عن 
دور التمويل االجتماعي اإلسالمي والتنمية املستدامة

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  شارك 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
1443هـ  لعام  صفر  شهر  من   29 األربعاء  يوم 
الندوة  2021م، يف  06 من شهر أكتوبر لعام  املوافق 
الالّجئني  لشؤون  الساِميَة  املفوَّضية  نّظمتها  التي 
االجتماعي  التمويل  “َدور  حول  املتحدة  لألمم 
املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  اإلسالمي 
هذا  استخدام  ُسبل  ومناقشة  املتحدة”،  لألمم 
ني  الرضوريَـّ واإلغاثة  الدعم  توفري  يف  التمويل 
العالم. أنحاء  جميع  يف  َقْسيًّا  رين  وامُلهجَّ لالّجئني 

األمم  منظمة  مبادرة  ضمن  الندوة  هذه  وتأتي 
إىل  الدعوة  يف  املتمثلة  العام  هذا  خالل  املتحدة 
جائحة  من  التعايف  جهود  دعم  أجل  من  التحاور 
واجتماعيًّا،  اقتصاديًّا  الَوخيمة  وآثارها  كورونا 
طريق  عل  التي  والدَول  الناِميَة  الدَول  عل  خاصة 
تمويليّة  منهجية  تقديم  إىل  املبادرة  وتهدف  النُمّو. 
الفئات ودعم  إغاثة  بُوسعها  جديدة  مبتَكرة 

جميع  يف  والرصاعات  الحروب  من  رة  املترضِّ
العالم. حول  عنيفة  نزاعات  تشهد  التي  املناطق 

املفوَّضية  األستاذ خالد خليفة ممثّل  وأشار سعادة 
دَول لدى  الالّجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  الساميَة 

مجلس التعاون الخليجي ومستشار املفوَّض السامي 
خالل  انتفعت  املفوَّضية  “أن  إىل  اإلسالمي  للتمويل 
قام  التي  واملساعدات  التربّعات  من  األخرية  الفرتة 
بها املسلمون يف جميع أنحاء العالم لفائدة صندوق 
التي  الرشعية  للفتوى  تحقيًقا  لالّجئني،  الزكاة 
أصدرها مجمع الفقه اإلسالمي الدويل، ولقي تجاُوبًا 
العالم. وتتمثل  أنحاء  امُلَزكِّني من جميع  لدى  وقبُوالً 
فتوى امَلجمع يف “جواز الرصف من أموال الزكاة لَعون 
وإغاثة الالّجئني واملنكوبني يف جميع أنحاء املعمورة”. 
وأكد سعادة األستاذ خالد خليفة “أن صندوق الزكاة 
لالّجئني شهد ارتفاًعا ملحوًظا يف كميّة التربّعات التي 
يحصل عليها سنويًّا، مّما جعله قادًرا عل مساعدة 
إىل  ذلك  سعادتُه  ويعُزو  املحتاجني”  من  أكرب  أعداد 
الحملة التوعوية املشرتكة التي قامت بها املفوَّضية 
املايض. رمضان  شهر  خالل  امَلجمع  مع  بالرشاكة 

للمجمع  العام  األمني  معايل  أوضح  جهته،  ومن 
املرجعية  بصفته  للمجمع،  والرشعي  العلمي  الدوَر 
واملجتمعات  اإلسالمية  للدَول  األوىل  العاملية  الفقهية 
املسِلمة، ويتمثل ذلك الدَّور يف “إصدار فتاوى رشعية 
وقرارات وتوصيات من أجل الحث عل تقديم الدعم 
َقْسيًّا”،  رين  واملهجَّ لالّجئني  املطلوب  واَلعون  الالزم 
القضية لهذه  اإلنساني  البُعد  عل  معاليه  وأّكد 
والجنس. والِعرق  واللَّون  الدِّين  حدود  تتخّطى  التي 

الواسعة  التوعوية  الحملة  أن  معاليه  أضاف  كما 
تسليط  بهدف  واملفوَّضية  املجمع  بني  املشرتكة 
الرضورية  اإلنسانية  االحتياجات  عل  الضوء 
-وال  أسهَمت  العالم،  أنحاء  يف  والنازحني  لالّجئني 
عل الضوء  تسليط  يف  كبري  بَقدر  تُسِهم  تزاُل- 

البرشية،  منها  تعاني  التي  اإلنسانية  املأساة  هذه 
نصف حوايَل  إّن  حيُث  اإلسالمية،  الدول  خاصًة 

البُلدان. هذه  من  هم  العالم  يف  الالّجئني  عدد 
الدعم  تقديم  سيواصل  املجمع  أّن  معاليه  وأوضح 
لشؤون  الساميَة  للمفوَّضية  والفكري  الرشعي 
من  الرصف  عل  املسلمني  حّث  خالل  من  الالّجئني 
من  وتربّعات  أوقاف  وتخصيص  أموالهم،  َزَكوات 
الساميَة  املفوَّضية  وبرامج  أنشطة  تمويل  أجل 
الذين  البرش  من  املاليني  إنقاذ  إىل  الهادفة  لالّجئني 
الَقسوة،  يف  غاية  َمعيشيّة  ظروف  يف  يعيشون 
الَعيش. الفقر والفاقة وَشَظف  ِنري  ويَْرَزُحون تحت 

آليّات  جميع  توظيف  ينبغي  أنه  إىل  معاليه  وأشار 
وأوقاف  َزَكوات  من  اإلسالمي  االجتماعي  التمويل 
الحياة  تحقيق  أجل  من  وكّفارات؛  ونُذور  وصدقات 
خالل  من  واملنكوبني،  رين  للمترضِّ والِمنة  الكريمة 
توفري أساسيات الحياة لهم من مأَكل وَمْلبَس وَمسَكن.

املريخي،  أحمد  د.  الندوة سعادة  يف  وقد شارك  هذا، 
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ملعايل  الخاص  املستشار 
التنفيذي  الرئيس  سوبدار،  عمر  الشيخ  وسعادة 
بَكندا. الحالل  املنتوجات  مراقبة  لهيئة  للعمليات 

االجتماع الشهري الحادي عشر ملنسوبي املجمع

تـرأس معـايل األسـتاذ الدكتـور قطـب مصطفـى 
اإلسـالمي  الفقـه  ملجمـع  العـام  األمـني  سـانو، 
الـدويل، االجتمـاع الـدوري الشـهري الحـادي عرش 
شـهر  مـن   27 األحـد  يـوم  املجمـع،  ملنسـوبي 
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بالرتحيـب  االجتمـاع  معاليـه  واسـتهّل 
الجديـدة  باملوظَّفـة  وخاصـًة  بالحارضيـن، 
اْلتحَقـت  التـي  عسـريي،  محمـد  ُعـال  األسـتاذة 
ـًرا باملجمـع، متمنّيًـا لهـا النجـاح والتوفيـق مؤخَّ
بهـا الرتحيـب  إىل  الجميـع  وداعيًـا  مهاّمهـا،  يف 
يف النِدماجهـا  تسـهيالً  معهـا؛  الكامـل  والتعـاون 
املجمـع، حتـى تـؤّدي وظيفتها عل أكمـل وْجه. ثم
تحـّدث معاليـه عـن الزيـارة امُلرتَقبة التي سـيقوم

اإلندونيـيس  الدينيـة  الشـؤون  وزيـر  معـايل  بهـا 
األيـام  خـالل  العامـة  األمانـة  مقـر  إىل 
الزيـارة  عـن  معاليـه  وتحـّدث  القادمـة، 
العـام  األمـني  معـايل  ـرا  ُمؤخَّ بهـا  قـام  التـي 
املـايض. األسـبوع  خـالل  للمنظمـة  املنتَخـب 

كما تحـدث معاليه عـن أهمية التعاون بـني إدارات 
املجمـع وموظفيـه لتحقيق أهداف املجمـع، وتنفيذ 
أنشـطته وبرامجـه عـل النحـو املطلـوب، مؤكـدا

عـل رضورة التـداول والتكامـل بـني اإلدارات حتى 
تعـم الخـربات املكتسـبة لـدى املوظفـني ويتعـرف 
الجميـع عل سـري األعمال داخـل جميـع اإلدارات، 
دعمـا لـروح التعـاون والتنسـيق والتشـارك داخل 
اإلسـرتاتيجية  الخطـة  لبنـود  وتنفيـذا  املجمـع 
الخمسـية الجديـدة املعتمـدة. وقد أسـفر االجتماع

أهّمهـا:-  مـن  القـرارات،  مـن  جملـة  عـن 
املجلـة مـن  األول  العـدد  إصـدار  يف  اإلرساع   *

الحـايل.  سـبتمرب  شـهر  نهايـة  قبـل  الفصليـة 
املجمـع  وتوصيـات  قـرارات  كتـاب  إصـدار   *
الشـهر. هـذا  خـالل  اإلنجليزيـة  باللغـة 

والتصميـم  املطلوبـة  بالصيانـة  القيـام   *
الجديـد لقاعـة املكتبـة باملجمع؛ حتـى تتماَش 
املحافظـة  وتتـم  العـرص،  متغـرّيات  مـع 
عليهـا. تحتـوي  التـي  القيّمـة  الكتـب  عـل 

* البدء يف تحديث وتطوير موقع املجمع الرسمي 
وحسـاباته عـل مواقـع التواصـل االجتماعـي.

املحتـوى  أرَشـفة  وإعـادة  اسـتخراج   *
تأسيسـه،  منـذ  املجمـع  أرشـيف  يف  املرئـي 
والعلميـة،  التاريخيـة  ألهميتـه  وذلـك 
الحاجـة. عنـد  السـتخدامه  وكذلـك 

املوظفـني  مـن  عـدٍد  تدريـب  اعتمـاد   *
رْفًعـا  املجمـع؛  داخـل  مختلفـة  مهـاّم  عـل 
ألدائهـم. وتطويـًرا  مسـتوياتهم،  مـن 
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االجتماع الثالث واألربعون ملديري اإلدارات

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
واألربعني  الثالث  األسبوعي  االجتماع  الدويل، 
ملديري إدارات املجمع، ُظهر يوم االثنني 28 من 
شهر  من   06 املوافق  1443هـ،  محرم  شهر 
بجدة. العامة  األمانة  بمقر  2021م،  سبتمرب 

بالحضور،  بًا  مرحِّ االجتماع  معاليه  واستهّل 
حضور  يف  االنتظام  عل  الجميع  وشاكًرا 
أهمية  عن  معاليه  تحّدث  ثم  االجتماعات، 
بيئة  َخلق  إىل  تهدف  التي  االجتماعات  هذه 
العمل تطوير  يف  وتُسِهم  زة،  محفِّ عمل 

املستمر  التواصل  عل  تحافظ  كما  باملجمع، 
اإلدارات، بني  واملقرتحات  الراء  وتباُدل 
عل والتعّرف  أعمال،  من  يستجّد  ما  ومتابعة 

الصعوبات التي تُحول دون تمكُّن بعض اإلدارات 

من إنجاز بعض أنشطتها وبرامجها. ثم تحّدث 
معاليه عن رضورة التواصل مع الجهات امَلعنيّة 
االحرتازية  بالتدابري  يختص  فيما  امَلقّر  دولة  يف 
والندوات. العلمية  امللتقيات  انعقاد  عند 
وناقش معاليه بنود القرارات الصادرة باالجتماع

السابق، ومتابعة ما تّم إنجازه من هذه القرارات، 
وصدرت عن االجتماع عّدة قرارات، من أهّمها:

رؤساء  إىل  الدعوات  بإرسال  البدء   *
الدول  يف  وجهاتها  اإلفتاء  ُدور  وأمناء 
املسلمة؛  واملجتمعات  باملنظمة  األعضاء 
التشاورية  الندوة  يف  املشاركة  أجل  من 
القادم. يناير  شهر  خالل  انعقادها  املقّرر 

اقرتاح  أجل  من  والخرباء؛  األعضاء  مراَسلة   *
إىل  تُضاف  جديدة  وعناوين  موضوعات 
لة للدورة السادسة والعرشين. املوضوعات املؤجَّ

“منتدى  محارضات  بَعقد  البدء   *
يناير  شهر  من  أسبوع  أول  يف  املجمع” 
أسماء  اعتماد  يتم  أن  عل  2022م،  لعام 
الجال. أقرب  يف  واملحارِضات  املحارضين 

االجتماع الثاني والعشرون لرؤساء األقسام

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
 30 املوافق  1443ه   صفر  شهر  من   23 الخميس 
الثاني  الدوري  االجتماع  2021م،  سبتمرب  شهر  من 
العامة  األمانة  بمقر  األقسام  لرؤساء  والعرشين 
بالرتحيب  االجتماع  معاليه  واستهّل  للمجمع. 
تنفيذ  عل  الجميع  حرص  عل  مشّدًدا  بالحضور، 
من  لها  ِلما  الدورية،  االجتماعات  قرارات  وتفعيل 
املجمع.  ونشاطات  أعمال  تسيـري  ضبط  يف  أهمية 
للمجمع  اإلخبارية  النرشة  أهمية  معاليه  أّكد  كما 
إنها توثّق جميع أنشطته، وتُستخدم يف إعداد  حيث 
عن  فضالً  به،  الخاصة  والسنوية  الدورية  التقارير 
تعريف الرشكاء والزُّّوار عامة باملجمع وما يقوم به.
بالنرشة معاليه  أشاد  السياق،  نفس  ويف 
ترحيب من  لقيَته  وما  للمجمع  األخرية  اإلخبارية 
تضّمنت حيث  الجميع،  قبل  من  واستحسان 

والخرباء  األعضاء  حياة  عن  ضافية  معلومات 
قّدموه  ِلما  لهم  وعرفانًا  وفاًء  للمجمع  الراحلني 
معاليه  شكر  كما  جليلة،  خدمات  من  للمجمع 
البحث  يف  مقدَّرة  جهوًدا  بذلوا  الذين  الزمالء 
والخرباء،  األعضاء  ألولئك  الذاتية  رَي  السِّ عن 
والئقة. فة  مرشِّ بصورة  للعموم  وإخراجها 

املوضوعات،  من  عدًدا  االجتماع  ناقش  وقد  هذا، 
أهمها: من  القرارات،  من  جملة  إزاءها  واتّخذ 

* التحضري املبّكر لعقد الندوتنَي املتخّصصتنَي حول 
“أهمية الِقيَم اإلسالمية يف نطاق األرسة”، و “ظاهرة 
عقدهما تقّرر  والتي  الحارض”،  العرص  يف  التكفري 
2022م. عام  من  األول  الفصل  خالل 
بتقديم اإلهداءات  لجنة  توجيه   *
الجهات جميع  عن  تفصييل  دوري  تقريٍر 
املجمع. ومنشورات  مطبوعات  تسّلمت  التي 
تجهيز من  االنتهاء  عل  اإلدارات  جميع  حّث   *

إدارة  إىل  وتقديمها  بسعة،  السنوية  تقاريرها 
تقرير  يف  وإصدارها  تجميعها  يتم  حتى  التخطيط، 
اكتمال عام منذ تويلِّ معايل األستاذ  د بمناسبة  موحَّ
الدكتور قطب سانو مقاليد األمانة العامة باملجمع.

  االجتماع الحادي والعشرون لرؤساء األقسام

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
املوافق  1443ه   صَفر  شهر  من   02 الخميس 
الدوري  االجتماع  2021م،  سبتمرب  شهر  من   09
األمانة  بمقر  األقسام،  لرؤساء  والعرشين  الحادي 
االجتماع معاليه  واستهّل  للمجمع.  العامة 

العائدين  املوظفني  خاّصة  بالحضور،  بالرتحيب 
كل  ببذل  الجميع  مطالبًا  السنوية،  اإلجازات  من 
ينتمون  التي  اإلدارة  أهداف  لتحقيق  ُوسعهم  يف  ما 
اإلدارات،  باقي  مع  والتعاون  والتنسيق  إليها، 
الخطة  وأنشطة  برامج  جميع  تنفيذ  أجل  من 
املجمع مكانة  عن  معاليه  وتحّدث  اإلسرتاتيجية. 
املجمع تفّرد  موّضًحا  وبرامجه،  ورؤيته  ورسالته 

الذي يتكون أعضاؤه  الوحيد  الفقهي  بكونه املجمع 
التي  املعترَبة،  اإلسالمية  املذاهب  فقهاء  من 
جميع يف  ومسلمة  مسلم  مليار  من  أكثر  يتّبعها 

جميع  تعرُّف  برضورة  معاليه  ونوَّه  العالم.  أنحاء 
وبُمؤّسِسيها،  املذاهب،  بتاريخ  املجمع  منسوبي 
املخالفني. عل  اإلنكار  من  تجنُّبًا  بينها؛  والعالقة 

اجتماعات  وأهمية  خاّصية  عل  معاليه  أّكد  كما 
تُعنى  والتي  شهرية،  النصف  األقسام  رؤساء 
التي والخطط  الكربى  السياسات  بتفاصيل 

بكل  تنفيذها  األقسام  وتتوىّل  اإلدارات،  تَضعها 
األقسام  جميع  بني  تامٍّ  تناُغم  يف  وِحَرِفيّة،  ِدّقٍة 
للنجاح الطريق  ويُمّهد  يسّهل  مما  واإلدارات، 
املجمع. ألهداف  الكيّل  والتحقيق  الكامل 

هذا، وقد ناقش االجتماع عدًدا من القضايا واملواضيع، 
أهّمها: من  القرارات،  من  جملًة  إزاءها  واتّخذ 

بتقديم  باملجمع  اإلهداءات  لجنة  توجيه   *
املوجودة  املطبوعات  بجميع  كامل  َجْرٍد 
املكتبات  عل  توزيعها  يتم  حتى  باملستودعات؛ 
وخارجها. األعضاء  الدول  داخل  بالجامعات 

حول  العلمية  للندوة  بالتحضري  اإلرساع   *
التكفري. حول  العلمية  والندوة  األرُسة، 

عل  العمل  يف  بالبدء  البحوث  إدارة  تكليف    *
مرشوع إعداد ُمعَجم ألعالم املجمع منذ تأسيسه إىل 
للمجمع. الثالث  الرسمية  باللغات  وإصداره  اليوم، 
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االجتماع الرابع واألربعون ملديري اإلدارات

االجتماع الخامس واألربعون ملديري اإلدارات

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، االجتماع 
األسبوعي الرابع واألربعني ملديري إدارات املجمع، ُظهر 
يوم االثنني 06 من شهر صَفر 1443هـ، املوافق 13 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
واألربعني  الخامس  األسبوعي  االجتماع  الدويل، 
 13 االثنني  يوم  ُظهر  املجمع،  إدارات  ملديري 
شهر  من   20 املوافق  1443هـ،  صَفر  شهر  من 
بجدة. العامة  األمانة  بمقر  2021م،  سبتمرب 

واستهّل معاليه االجتماع مرّحبًا بالحضور، وشاكًرا 
ثم  االجتماعات،  حضور  يف  االنتظام  عل  الجميع 
مجمع  لنرشة  العارش  اإلصدار  عن  معاليه  تحّدث 
من  تضّمنته  وما  اإلخبارية،  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
املجمع أعالم  من  لَكوكبة  دعاٍء  وواجب  وفاٍء  مْلسة 
ومالحظات آراء  إىل  معاليه  استمع  ثم  الراحلني، 

وإخراجها  تطويرها  إىل  سعيًا  حولها؛  الحضور 
بشكل جميل، وتحّدث معاليه عن تأكيد موعد الندوة 
الرقمية  “العمالت  بعنوان:  عقدها  امُلْزَمع  لعلمية 
رة” وهو الثامن من نوفمرب القادم بإذن الله- املشفَّ

من شهر سبتمرب 2021م، بمقر األمانة العامة بجدة.
واستهّل معاليه االجتماع مرّحبًا بالحضور، وشاكًرا 
ثم  االجتماعات،  حضور  يف  االنتظام  عل  الجميع 
عقُدها  امُلْزَمع  العلمية  الندوة  عن  معاليه  تحّدث 
ستُقام  والتي  رة”  املشفَّ الرقمية  “العمالت  بعنوان 
بمدينة جدة، وسوف يشارك  املقِبل  يف شهر نوفمرب 
املتخّصصني  العلماء  من  مجموعة  حضوريًّا  فيها 
املوضوع،  هذا  حول  علمية  بحوث  تقديم  خالل  من 
كما سيتم دعوة بعض العلماء للمشاركة عرب تقنية 
الفيديو، ودعا معاليه الجميع إىل البدء يف اإلعداد لهذه 
إلنجاحها. اإلدارات  بني  التعاون  ورضورة  الندوة، 

باالجتماع  الصادرة  القرارات  بنود  معاليه  وناقش 
القرارات،  هذه  من  إنجازه  تم  ما  ومتابعة  السابق، 
أهّمها: من  قرارات،  عّدة  االجتماع  عن  وصدرت 

جميع  ودعا  لها،  بالتجهيز  البدء  أهمية  مع 
لهذه  التحضري  الستكمال  التعاون  إىل  اإلدارات 
نجاحها. لضمان  الجهد  من  املزيد  وبذْل  الندوة 

الصادرة  القرارات  بنود  معاليه  وناقش 
منها،  إنجازه  تم  ما  ومتابعة  السابق،  باالجتماع 
أهّمها:  من  قرارات،  عدة  االجتماع  عن  وصدرت 

حجز  يف  املتمثِّلة  الرضورية  باالستعدادات  البدء   *
“ندوة  يف  للمشاركني  الطريان  وتذاكر  الفندق 
انعقادها  املقّرر  املشّفرة”  الرقمية  العمالت 
القادم. نوفمرب  شهر  من  الثاني  األسبوع 

عن  تقرير  بعمل  اإلدارات  جميع  تذكري   *
شهر  نهاية  وحتى  العام  خالل  أنجَزته  ما 
السنوي  التقرير  إعداد  يتسنّى  حتى  أغسطس، 
اإلدارات. هذه  وبرامج  أنشطة  متضّمنًا  للمجمع 

ُشّقة  ملوقع  العام  األمني  ملعايل  زيارة  تنظيم   *
الخريجي  سليمان  املهندس  بها  ترّبع  التي  الوقف 
القادم. أكتوبر  شهر  بداية  يف  املكرمة  مكة  يف 

* العمل عل إنهاء اإلجراءات املتعلِّقة بفتح حساب 
الدويل. اإلسالمي  الفقه  مجمع  وقف  صندوق 

* تقديم تقرير عن العدد الذي وصل من أسماء املفتني 
بالدول األعضاء ودول املجتمعات املسلمة، وذلك من 
أجل البدء بدعوة رؤساء وأمناء دور اإلفتاء وجهاتها 
املسلمة. واملجتمعات  باملنظمة  األعضاء  الدول  يف 

العمالت  ندوة  ألبحاث  العارِضني  تحديد   *
الخارجية  وزارة  ومخاطبة  رة،  املشفَّ الرقمية 
املشارك. والعدد  الندوة،  بموعد  وإعالمهم 

* البدء بالتواصل مع املحارضين واملحارِضات الذين 
تم اقرتاحهم لتقديم محارضات يف “منتدى املجمع”، 
التي  وذلك من أجل اختيار موضوعات للمحارَضات 
يرغبون تقديمها عل أن تكون حول قضايا الساعة.

االجتماع السادس واألربعون ملديري اإلدارات
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو 
واألربعني  السادس  األسبوعي  االجتماع  الدويل 
من   20 االثنني  يوم  ظهر  املجمع  إدارات  ملديري 
شهر  من   27 املوافق  1443هـ،  صفر  شهر 
بجدة. العامة  األمانة  بمقر  2021م،  سبتمرب 

واستهل معاليه االجتماع مرحبا بالحضور، وشاكًرا 
وعرب  االجتماعات،  حضور  يف  االنتظام  عل  الجميع 
عبد  الدكتور  االجتماعات  ألمني  شكره  عن  معاليه 
جُزويل أحمد  األستاذ  وُمعاِونه  أبنعوف،  الفتاح 
وقرارات مخَرجات  إيصال  يف  الدائم  حرصهما  عل 

االجتماعات ورفعها لجميع املوظفني يف وقت وجيز. 
الرتتيبات من  التأكد  أهمية  عن  معاليه  تحدث  كما 
األمانة ستنظمها  التي  العلمية  بالندوة  املتعلقة 

“العمالت  بعنوان  نوفمرب  شهر  يف  للمجمع  العامة 
بذل  برضورة  معاليه  ووّجه  املشفرة”،  الرقمية 
املشاركني مع  للتواصل  والسعي  الجهد  من  املزيد 

ثم  لها.  املحدد  الوقت  يف  الندوة  انعقاد  لضمان 
االجتماع  عن  الصادرة  القرارات  بنود  معاليه  ناقش 
وقد  هذا  منها،  إنجازه  تم  ما  ومتابعة  السابق، 
أهمها: من  قرارات،  عدة  االجتماع  عن  صدرت 

مع  التواصل  واملتابعة  األرشيف  قسم  توجيه   *
حفظه  إىل  يحتاجونه  فيما  للنظر  اإلدارات  كل 
من  يحتاجونه  ال  وما  امللفات،  من  وأرشفته 
املستودع. من  منها  التخلص  ليتّم  امللفات 

* وضع جدول زمني محدد ومفصل يتضمن ضبًطا 
وتحديًدا ملراحل إعداد النرشة الشهرية اإلخبارية بدًءا
بجمع املادة، ومروًرا بتصحيحها، وانتهاء بإرسالها
للنرش، عل أن يكون لكل مرحلة وقت كاٍف إلنجازها.

* متابعة إعداد ونرش ِسرَيْ األعضاء والخرباء الراحلني 
وتحريرها. جمعها  بعد  إلعدادها  البقاء  دار  إىل 
للنرش، عل أن يكون لكل مرحلة وقت كاٍف إلنجازها.
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كوكبة من أعالم املجمع الراحلين: ملسة وفاء وواجب دعاء )2(

فضيلة الشيخ أحمد أزهر بشير
عام 1928م  بشري  أزهر  أحمد  الشيخ  فضيلة  ُولد 
وتويّف  إندونيسيا،  دولة  عاصمة  جاَكرتا  مدينة  يف 
رحمه  جاكرتا.  لعام 1994م يف  يونيو  شهر  يف 
النعيم. جنات  يف  الفردوس  يف  َمقاَمه  وأعل   الله، 

الفقه  مجمع  بمجلس  منتدب  عضو  أول  ُعنيِّ   
إىل  إندونيسيا  لجمهورية  ممثالً  الدويل   اإلسالمي 
القانون  كليّة  من  فضيلته  تخّرج  املنية،  وافته  أن 
املاجستري  درجة  ونال  إندونيسيا،  بمعهد  اإلسالمي 
العلوم دار  كليّة  من  اإلسالمية  يف  الدراسات 

وتوىّل  مرص.  بجمهورية  القاهرة  بجامعة 
العلمية  املناصب  من  عدًدا  الله-  -رحمه 
وأهمها: وخارجها،  اندنيسيا  بالده  يف  واإلدارية 

الدويلِّ  اإلسالمي  الفقه  مجمع  أنَّ  القول  نافلة  من 
علميٍَّة  هيئٍة  أكرب  ومنته،  الله  بتوفيق  اليوم،  بات 
االجتهاد  ملؤسسة  حيًّا  نموذًجا  تمثِّل  معارصة 
دهور؛  منذ  تنشدها  األمة  كانت  الذي  الجماعيِّ 
أضحى  العلميَّ  الرصح  هذا  أنَّ  القول  مكرور  ومن 
األعضاء  للدول  األوىل  الرشعيَّة  املرجعيَّة  يمثِّل  اليوم 
املسلمة  وللمجتمعات  اإلسالمي  التعاون  بمنظمة 
الناجعة  الرشعيَّة  الحلول  بتقديم  يتعلق  فيما 
األصيل  واالجتهاد  املعارصة،  الحياة  ملشكالت 
للنوازل  املناسبة  الحنيف  الرشع  أحكام  بيان  يف 
املسلمني.  تهمُّ  التي  والقضايا   واملستجدات 
ا، إنَّ الفضل يف تبوُّء املجمع تلكم املكانة العلمية  حقًّ
جالله  جلَّ  الله  توفيق  إىل  يعود  الهيئات  بني  العلية 
برح وما  بذلها  التي  الجبَّارة  الجهود  تلكم  إىل  ثم 
ليلهم يواصلون  مخلصون  موثوقون  أعالم  يبذلها 

والتحقيق؛  والتحرير  والتأصيل  التبيني  يف  بنهارهم 
الناصعة  املجمع  قرارات  صريورة  يف  الفضل  إنَّ  بل 
املؤسسات  إليها  ترتد  مراجع  الناجعة  وتوصياته 
والثقافيَّة واالقتصاديَّة  واالجتماعيَّة  الفكريَّة 

منَّته،  إىل  يعود  وخارجه  اإلسالميِّ  العالم  داخل 
والعناية  الفائقة،  الدقة  تلكم  إىل  ثم  شأنه،  عزَّ 
جهابذة   يوليها  انفك  وما  أوالها  التي  العميقة 
والتوصيات.  القرارات  صياغة  عند   راسخون 
إزجاء  علينا  يميل  الفكريَّ  الواجب  فإن  ثمَّ،  ومن 
باملغفرة  والدعاء  اسمه،  تبارك  للدائم،  الدائم  الثناء 
البقاء  وبطول  األعالم،  أولئك  من  للراحلني 
الحافظ. حفظهم  ظهرانينا،  بني  منهم   للموجودين 

السابق  العدد  يف  صفحات  خصصنا  لنئ  نعم، 
األجيال  لتعريف  الشهرية  اإلخبارية  نرشتنا  من 
األعالم  من  لكوكبة  النوعية  باإلسهامات  الصاعدة 
تعريفا  الخر  هو  يتضمن  العدد  هذا  فإن  الراحلني، 
وغايتنا،  العظام؛  األعالم  أولئكم  من  أخرى  بطائفة 
العظيم  عرفاننا  تسجيل  قبل،  من  قلنا  كما 
تقديرنا  عن  والتعبري  املتميز،  الفكري  بعطائهم 
والقيام  املقدرة،  العلمية  إلسهاماتهم  الجليل 
والرضوان.  واملغفرة  بالرحمة  لهم  الدعاء   بواجب 
لهؤالء  كان  قد  أنَّه  لله،  والشهادة  نشهد،  إننا  نعم، 
املجمع، دورات  يف  متميز  حضور  الراحلون  األعالم 

وندواته،  باحثني حينًا، وعارضني طوًرا، ومناقشني 
جلسات  إثراء  يف  جهدا  يألوا  لم  كثرية؛  أحيانًا 
بها  تتميز  التي  العلمية  واملداوالت  والنقد  النقاش 
البوح  يف  قط  يرتددوا  ولم  وندواته؛  املجمع  دورات 
من  يطرح  كان  فيما  واجتهاداتهم  آرائهم  عن 
تميز  عل  شديدا  حرصهم  كان  ولقد  موضوعات، 
قرارات املجمع وتوصياته بالدقة والرصانة والرزانة. 
السفر  مشاقِّ  من  موا  تجشَّ كم  أََجْل، 
املجمع..!!  دورات  يف  املشاركة  أجل   من 
الجلسات  عناء  من  لوا  تحمَّ وكم 
األبحاث..!! ملناقشة   الطوال 

والدراسة  البحث  يف  لياٍل  من  سهروا  وكم 
وَقْصَد  املفاهيم،  تصحيح  بغية  والتفكر  والتأمل 
الواقعات..!! تسديد  أجل  ومن  النوازل،   توجيه 

يف  قدما  ماضون  فإننا  قبل،  من  وعدنا  وكما 
أعضاء  أكانوا  سواء  املجمع،   بأعالم  التعريف 
معيَّنني  أعضاء  كانوا  أم  لدولهم،  ممثِّلني  منتدبني 
أم كانوا خرباء استكتبهم  اختارهم مجلس املجمع، 
مناقشني.  أو  باحثني  دوراته  يف  للمشاركة   املجمع 
أعالم  من  الراحلني  يتقبل  أن  نسأل  والله 
خري  األمة  وعن  عنا  يجزيهم  وأن  املجمع، 
يف  بهم  يجمعنا  وأن  قدموا،  ما  عل  الجزاء 
مقتدر. مليك  عند  صدق  مقعد  يف  النعيم  دار 

والفلســفة  اإلســالمي  التاريــخ  يف  ُمحــارٌض 
امُلقاَرنــة  الدراســات  يف  ُمحــارٌض  والقانــون، 
للقانــون اإلســالمي )الفقــه( يف املعهــد الحكومــي 
اإلســالمية  الكليــة  اإلســالمي، عميــد  للديــن 
ــس  ــب رئي ــا، نائ ــالمية بجاَكرت ــة اإلس بالجامع
يف  محّمديّــة(  لـ)ترجيــح  املركــزي  املجلــس 
اإلســالمي  القانــون  لجنــة  عضــو  جاكرتــا، 
ألَّــف  للقانــون،  الوطنــي  التطويــر  بمجلــس 
ــون  ــب يف القان ــن الكت ــدًدا م ــه- ع ــه الل -رحم
اإلســالمي )باللغــة اإلندونيســية( يف القوانــني 
ــة،  ــالت، والدول ــزواج، واإلرث، واملعام ــة بال املتعلق
ــرياث يف  ــام امل ــة: نظ ــة العربي ــة، وباللغ والحكوم
ــالمية. ــة اإلس ــرف والرشيع ــني الُع ــيا ب إندونيس

فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى
نهاية دراسته ما كان يسمى يف ذلك الوقت بشهادة 
أنها  عل  التطوير  قواعد  نصت  التي  التخصص 
. »عالمة«  بلقب  التلقب  يف  االحقية  صاحبها   تمنح 

املناصب  من  عددا  الله-  رحمه   - فضيلته  شغل 
اإلداريَّة والعلميَّة، حيث عمل مدرًسا بكلية الرشيعة 
اإلسالم، رسالة  ملجلة  مديًرا  األزهر،  بجامعة 

اإلسالمية،  والثقافة  للبحوث  مساعدا  مراقبًا 
الدينية،  باملعاهد  والعربية  الدينية  للعلوم  مفتًشا 
عاما  مديًرا  اإلسالمية،  البعوث  ملعهد  شيًخا 
لألزهر  وكياُل  والعربية،  الدينية  العلوم  لتفتيش 
املرصي،  الشورى  مجلس  يف  معينا  عضًوا  الرشيف، 
املتخصصة: القومية  املجالس  من  ثالثة  يف  عضًوا  

والتكنولوجيا،  العلمي  والبحث  للتعليم  القومي 
واإلعالم.  للثقافة  والقومي  للخدمات،   والقومي 
من  مجموعة  الله-  رحمه  فضيلته-  ونرش  ألَّف 
اإلذاعية،  واألحاديث  العلمية،  والبحوث  املؤلفات 

ولد فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيىس عام 1908م 
يف محافظة  البحرية بجمهورية مرص العربية، ولبَّى 
1994م.  عام  القاهرة  بمدينة  وعال،  جلَّ  ربِّه،  نداء 
الصالحني.  يف  وتقبله  واسعة،  رحمة  الله   رحمه 
الفقه  مجمع  بمجلس  منتدبا  عضوا  فضيلته  كان 
العربية.  مرص  لجمهورية  ممثالً  الدويل  اإلسالمي 
حفظ  فضيلته- غفر الله له- القرآن الكريم صغريا، 
وانتظم يف حلقات العلم باألزهر الرشيف منذ كان يف 
الثانوية  الشهادة  عل  وحصل  عمره،  من  العارشة 
من  تسع  من  بدال  سنوات  خمس  بعد  األزهرية 
تابع دراسته ثم  العام،  القسم  النظامية يف  الدراسة 

العاملية،  بالقسم العايل لألزهر وحصل عل الشهادة 
واصل  ثم  تخرجه،  عام  فيها  الناجحني  أول  وكان 
وعلم والرتبية  واألدب  البالغة  يف  متخصصا  دراسته 

مؤهالً  أصبح  وهكذا  سنوات،  ثالث  ملدة  النفس 
نال يف األزهر، وقد  العلمي يف  التأهيل  بأعل درجات 

مدى  عل  اإلذاعة  طريق  عن  قدمها  التي  والفتاوى 
وتحج. تعتمر  كيف  مؤلفاته:  أهم  من  عاما،   40 

الطبقة  من  الجمهورية  وسام  فضيلته  منح 
األوىل  الطبقة  من  والفنون  العلوم  ووسام  األوىل، 
لألزهر. األلفي  بالعيد  االحتفال  مناسبة  يف 
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معالي الشيخ مصطفى أحمد الزَّرقا
ُولد معايل الشيخ مصطفى بن أحمد بن محمد الزَّرقا 
العربية  بالجمهورية  َحَلب  مدينة  يف  عام 1904م 
السورية، وتويّف عام1999 م بمدينة الرياض باململكة 
وأكَرَمه. له،  وغفر  الله،  رحمه  السعودية،   العربية 

مجمع  بمجلس  معينا  عضوا  معاليه  كان 
العلمية،  ملكانته  تقديرا  الدويل  اإلسالمي  الفقه 
اإلسالمي.  الفقه  تجديد  يف  الفكرية   وإسهاماته 

الحقوق  ُكّليتَي  من   - الله  رحمه   - معاليه  تخرج 
سورية يف  جَمع  من  أول  بذلك  وكان  مًعا،  والداب 

والقانونية  الرشعية  الثالث  الثقافات  بني 
الرشيعة  يف  الدبلوم  شهادة  عل  حصل  ثم  واألدبية، 
األّول فؤاد  بجامعة  الحقوق  كلية  من  اإلسالمية 
القاهرة حاليًّا. إىل جامعة  الحقا  تتحول  أن   قبل 

العلمية  املناصب  من  عدًدا  الله-  -رحمه   توىّل 
عمل وزيًرا  حيث  وخارجها،  سوريا  داخل  واإلدارية 
الحنفي للفقه  ومدّرسا  لألوقاف،  وزيًرا  ثم  للعدل، 

الرشعية  ِويّة  الُخْسَ باملدرسة  العربي  واألدب 
والرشعية  املدنية  وللحقوق  األَُموي،  والجامع 
لقسم  ورئيًسا  دمشق،  بجامعة  املدني  والقانون 

املدنية والرشعية بجامعة دمشق، وخبـريًا  الحقوق 
الخرباء لجنة  وعضو  الكويتية،  الفقهية  باملوسوعة 

وقد  العربية،  الدول  لجامعة  القانونية  بالدائرة 
عدد وتطوير  تأسيس  يف  فّعالة  مشاركة  له  كانت 

واملدينة  والقاهرة  دمشق  يف  العربية  الجامعات  من 
متميزا. شاعرا  كان  كما  املكرمة،  ومكة   املنورة 

ألَّف -رحمه الله- عدًدا من الكتب واألبحاث العلمية، 
العاّم،  الفقهي  امَلدَخل  املطبوعة:  مؤلَّفاته  أهّم  ومن 
امَلدَخل إىل نظرية االْلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، 
العقود امُلسّماة يف الفقه اإلسالمي عقُد البيع، رشح 
القانون املدني السوري، الفقه اإلسالمي وَمدارُسه، 
اإلسالمي،  الفقه  يف  امُلرَسلة  وامَلصالح  االستصالح 
عقد  فيه،  والضمان  الضاّر  الفعل  الوقف،  أحكام 
نظام  اإلسالمية،  البنوك  نشاط  يف  وأثُره  االسِتصناع 
فْهم  يف  والفقه  العقل  فيه،  الرشعّي  والرأُي  التأمني 
اللِه  رُسِل  خاتَِم  محمٍد  عَظمة  النبوي،  الحديث 
 َمجَمُع َعَظماِت البرشيّة، ديواُن ِشعرّي: قوُس ُقَزح.

  سعادة األستاذ محمد ميكو 

بوزارة العدل، أمينا عاما ملجلس وزراء العدل العرب، 
للمجلس  عاما  أمينا  العليا،  املحكمة  لغرفة  رئيسا 
االستشاري لحقوق اإلنسان. كما عمل أستاذ القانون 
املدني وقانون الدفع والتنظيم القضائي يف املؤسسات 
املغربية التالية: املعهد الوطني للدراسات القضائية، 
التدريب  ومدرسة  العامة؛  لإلدارة  الوطنية  املدرسة 
الداخلية، ممثال  لوزارة  التابعة  بالقنيطرة  التنفيذي 
املدنية  القوانني  لتوحيد  العامة  الهيئة  يف  للمملكة 
العربية، عضو لجنة الخرباء لتوحيد قوانني القانون 
بوضع  املكلفة  الخرباء  للجنة  رئيسا  العربي،  املدني 
العربي املوحد لألحوال الشخصية،  القانون  مرشوع 
العربي. املغرب  التحاد  القضائية  بالهيئة   عضوا 

أبحاثا  ونرش  مؤلفات  الله-  -رحمه  سعادته  ألف 
يف  املْسطرة  قواعد  منها:  والقانون،  الفقه  يف 
األرسة،  وقانون  العربية  واملرأة  االجتماعية،  املادة 
الخاص،  القضائي  القانون  يف  ومحارضات 
االجتماعية. الشؤون  يف  اإلجرائية  القواعد 

ولد سعادة األستاذ محمد ميكو عام 1935م بمدينة 
بمدينة  1996م  عام  وتويف  املغربية،  باململكة  فاس 
واسعة  رحمة  الله  رحمه  املغربيَّة.  باململكة   الرباط 
مجمع  بمجلس  منتدب  عضو  أول  سعادته  عنيِّ 
املغربية.  للمملكة  ممثال  الدويل  اإلسالمي   الفقه 
بجامعة  الله-  رحمه   - سعادته  درس 
املغربيَّة.  باململكة  فاس  بمدينة  ني   القرويِـّ
داخل  والعلميَّة  اإلداريَّة  املناصب  من  عدد  يف  وتقّلب 
غرفة  رئيس  عمله  أهمها،  ومن  وخارجها،  اململكة 
للشؤون  مديرا  التميـيز،  بمحكمة  األعل  باملجلس 
املدنية بوزارة العدل، عضوا باللجنة امَلَلكية لإلصالح 
عضوا  للتدوين،  امَلَلكية  للجنة  رئيسا  القضائي، 
للمفاوضات حول التعاون القضائي مع بعض الدول 
الدويل  للقانون  الهاي  منظمة  وخاصًة  األوروبية، 
االستئناف  بمحكمة  العامة  النيابة  وكيل  الخاص، 
رئيس  ملراكش،  الجهوية  املحكمة  رئيس  بطنجة، 
املدنية الشؤون  مدير  للرباط،  الجهوية  املحكمة 

ام   فضيلة الشيخ عبد اهلل البسَّ

عبدالرحمن  بن  الله  عبد  الشيخ  فضيلة  ولد 
العربية  باململكة  بمدينة عنيزة  البسام 
الله  رحمة  إىل  وانتقل  السعودية  عام 1346هـ،  
وأعل  عنه  وعفا  له  الله  غفر  هـ.  عام 1423 
رحمه  فضيلته-  كان  النعيم.  جنات  يف  درجته 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  بمجلس  معينا  عضوا  الله- 
إليه  ويعود  املجمع،  تأسيس  يف  وشارك  الدويل، 
اإلسالمي  الفقه  بمجمع  املجمع  تسمية  يف  الفضل 
له  تمييزا  الدويل  الفقهي  املجمع  من  بدال  الدويل 
اإلسالمي. العالم  برابطة  الفقهي  املجمع  من 

كان فضيلته- رحمه الله- حافظا لكتاب الله،  وأخذ 
والتفسري  النحو،  وعلم  الفقه،  علم  مبادئ  أبيه  عن 
مة  والسرية النبوية والتاريخ اإلسالمي؛ كما الزم العالَّ
عبد الرحمن بن نارص السعدي - رحمه الله - لسنوات

املكرمة.  يف مكة  الرشيعة  بكلية  التحق  ثم    طويلة، 
القضايا  يف  القضاء  الله-  رحمه   - فضيلته  توىل 
والتدريس  املكرمة،  يف مكة  املستعجلة  الجزئية 
الكربى  املحكمة  ورئاسة  الحرام،  باملسجد 
املكرمة. بمكة  التمييز  محكمة  ورئاسة  بالطائف، 

ألف - عفا الله عنه- العديد من الكتب واملؤلفات، من 
خالصة  األحكام،  عمدة  رشح  العالم  تيسري  أهمها: 
ثمانية  األحكام، علماء نجد خالل  الكالم عل عمدة 
قرون، القول الجيل يف زكاة الحيل، االختيارات الجليلة 
الخالفية، توضيح األحكام يف رشح بلوغ املسائل  يف 

املرام، حاشية عل عمدة الفقه، تنبيه ذوي األبصار 
عن ما يف كتاب الثار املحمدية من األرضار، نيل املآرب 
الشبهات. كشف  عل  رشح  الراغب،  عمدة  تهذيب 
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معالي الدكتور عبد الهادي بوطالب
بوطالـب  الهـادي  عبـد  الدكتـور  معـايل  ولـد 
بمدينة فـاس  باململكـة  1923م  عـام 
عـام  األعـل  بالرفيـق  ولحـق  املغربيـة، 
املغربيـة.  باململكـة  الربـاط،  بمدينـة   2009م 
رحمـه اللـه رحمـة واسـعة. كان معاليـه عضـواً 
درس  اإلسـالمي.  الفقـه  مجمـع  بمجلـس  معينـاً 
معاليـه يف جامعـة القرويـني، فحصـل فيهـا عـل 
اإلجازة وشـهادة الدكتـوراه يف الرشيعة اإلسـالمية، 
الحقـوق. يف  أخـرى  دكتـوراه  عـل  حصـل   كمـا 

ة،  والعلميَـّ ة  اإلداريَـّ املناصـب  مـن  عـددا  تـوىل 
أسـتاذا  املولويـة،  باملدرسـة  أسـتاذا  عمـل  حيـث 
بالربـاط  الخامـس  محمـد  بجامعتـي  للقانـون 
والحسـن الثانـي بالـدار البيضـاء، أسـتاذا لجاللـة 
امللـك الراحل الحسـن الثانـي، رحمـه اللـه، وابنـه 
اللـه.  نـرصه  السـادس،  محمـد  امللـك  جاللـة 
االجتماعيـة عنـد والشـؤون  للشـغل  عـني وزيـرا 
بعـد مغربية وطنيـة  حكومـة  أول  تأسـيس 

والشـبيبة  األنبـاء  يف  الدولـة  كاتـب  االسـتقالل، 
والتعليـم،  والرتبيـة  للعـدل،  وزيـرا  والرياضـة، 
لبنـان،  يف  للمغـرب  سـفريا  والخارجيـة، 
االمريكيـة،  املتحـدة  والواليـات  وسـوريا، 
املغربـي،  للربملـان  رئيسـا  املكسـيك،  وجمهوريـة 
الثانـي. الحسـن  امللـك  لجاللـة   ومستشـارا 

صـدر لـه جملة مـن املؤلفـات يف السياسـة واألدب 
والفرنسـية  العربيـة  والقانون واألدب باللغتـني 
األرسة  حقـوق  أهمهـا:  مـن  كتابـا،   58 بلغـت 
وتحريـر املـرأة، بـني القوميـة العربيـة والتضامـن 
العربيـة  القضيـة  يف  نظـرات  اإلسـالمي، 
القوميـة  بـني  )باللغتني العربية والفرنسـية(، 
معجم تصحيـح  اإلسـالمية،  والجامعـة  العربيـة 
لغـة اإلعـالم العربـي، العالـم اإلسـالمي والنظـام 
العربيـة والفرنسـية(،  العاملـي الجديـد )باللغتـني 
وإنسـانية. عـدال  أكثـر  أخـرى  عوملـة  نحـو 

فضيلة الشيخ القاضي محمد علي عبد اهلل
ُولـــد فضيلـــة الشـــيخ القـــايض محمد عيل 
عبـــد اللـــه عـــام 1949م بمدينـــة لُومـــي 
2010م  عـــام  وتـــويّف  تُوُجـــو،  بجمهوريـــة 
يـَجــــر،  بمدينـــة ِنــــيامي بجمهوريـــة النَـّ
 رحمـــه اللـــه، وغفر لـــه، وتقبلـــه يف عليِّني.
مجمع بمجلس  منتـــدب  عضو  أول  فضيلته  كان 
النيجر. الدويل ممثال لجمهورية   الفقه اإلســـالمي 
الحقوق البكالوريـــوس يف    حصل عل شـــهادة 

التونســـيَّة، كمـــا حصل  ــة  الجمهوريَـّ مـــن 
الوطنيـــة  املدرســـة  مـــن  دبلـــوم  عـــل 
الله-  -رحمـــه  تـــوىّل  بفرنســـا.  للقضـــاء 
واإلدارية العلميـــة  املناصـــب  مـــن  عـــدًدا 

يـَجــــر وخارجهـــا، حيث  داخـــل بـــالده النَـّ
يف  للتحقيـــق  األول  باملكتـــب  عمل قاضيـــا 
ِنيامـــي،  بالعاصمـــة  االبتدائيـــة  املحكمـــة 
أغاديس. مدينـــة  محكمة  لقســـم  ورئيســـا 

  معالي الشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط 
تعـاىل  اللـه  رحمـة  إىل  وانتقـل  1924م، 
األردنيـة  باململكـة  ـان  عمَّ بمدينـة  عـام 2011م 
عنـه.  وعفـا  لـه،  اللـه  غفـر   الهاشـمية. 
معيَّنـا  عضـوا  اللـه-  رحمـه  معاليـه-  كان 
الـدويل.  اإلسـالمي  الفقـه  مجمـع   بمجلـس 
نشـأ معاليه يف أرسة علمية متدينة، وأكمل دراسـته 
األسـاس يف مدينـة نابلـس بفلسـطني. حصـل عل 
يف  والدكتـوراه  واملاجسـتري  الليسـانس  شـهادة 
الرشيعـة اإلسـالمية من جامعـة األزهر، كمـا نـال 
درجة الليسـانس يف الداب العربية واللغات السامية
  مـن جامعـة القاهـرة بجمهوريـة مـرص العربية.

العلميـة  املناصـب  مـن  عـددا  معاليـه  تبـوَّأ 
ومفتشـا  معلمـا  عمـل  حيـث  واإلداريـة، 
الهاشـمية،  األردنيـة  باململكـة  التعليـم  بـوزارة 
األردنيـة؛  بالجامعـة  الرشيعـة  لكليـة  عميـدا 
اإلسالمية واملقدسات  والشـــؤون  لألوقاف  وزيرا 

ولد معايل الشيخ الدكتور عبد  العزيز بن عزت مصطفى
عـام بفلسـطني  نابلـس  مدينـة  يف  الخيـاط 

مجلس  يف  عضـــوا  مـــرات،  خمس  األردنيـــة 
البيت،  آل  مؤسســـة  لرئيـــس  نائبًا  األعيـــان، 
عضـــوا باملجلس األعل للشـــؤون اإلســـالمية 
اإلســـالمي  الدويل  باملركز  بالقاهـــرة، عضـــوا 
ملنظمة األمم  التابـــع  الســـكانية  للدراســـات 
والثقافة )اليونســـكو(.  والعلوم   املتحدة للرتبية 
ألـــف معاليـــه - رحمـــه اللـــه- عـــددا من 
املؤلفـــات والدراســـات، مـــن أهمهـــا: ظالل 
النظام  االجتماعـــي،  والضمان  الـــزكاة  املجد، 
الســـيايس يف اإلســـالم، املجتمـــع املتكامـــل 
يف ظـــل اإلســـالم، حكـــم العقم يف اإلســـالم، 
مناهـــج الفقهـــاء، رشوط االجتهـــاد، حقوق 
اإلســـالم،  نظر  يف  العنرصي  والتمييز  اإلنســـان 
والقدس. أنبيائهـــم  حول  وخرافاتهـــم   اليهود 

اللـــه عنه- وســـام  - عفـــا  ومنح معاليـــه 
الكوكـــب األردني مـــن الدرجة األوىل، ووســـام 
أخرى.  أوســـمة  إىل  باإلضافة  املمتـــاز،  الرتبية 
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سماحة الشيخ كمال الدين جعيط

ولد سماحة الشيخ كمال الدين بن محمد العزيز بن 
يوسف جعيط عام 1922م يف ضاحية املرىس بالعاصمة 
2012م. عام  تعاىل  الله  رحمة  إىل  وانتقل   تونس، 

كان  النعيم.  دار  يف  وتقبله  لفضيلته،  الله  غفر 
الفقه  مجمع  بمجلس  منتدبا  عضوا  سماحته 
التونسيَّة.  للجمهورية  ممثال  الدويل،   اإلسالمي 
ينتمي سماحته - عفا الله عنه- إىل عائلة علم وحكم 
يف تونس. تلقى تعليمه األساس يف املدرسة الصادقية، 
واملدرسة الخريية، ثم تابع دراسته بجامع الزيتونة 
حتى حصل منها عل درجة العامليَّة. تقلد سماحته 
كان  حيث  واإلداريَّة،  العلميَّة  املناصب  من  عددا 
أصول  علم  يف  الزيتونة  جامع  علماء  أبرز  من  يعدُّ 

عاًما،  أربعني  طيلة  التعليم  قطاع  يف  وعمل  الفقه، 
األحكام،  لتقنني  العربية  بالجامعة  خبريا  وانتدب 
وعضوا  بتونس،  األعل  اإلسالمي  باملجلس  وعضوا 
بمجلس النواب التونيس، كما عنيِّ مفتيا للجمهورية 
أعوام. املنصب عرشة  هذا  يف  وقىض   التونسية 

الكتب  من  عددا  الله-  رحمه  سماحته-  ونرش  ألف 
العوملة  العاملي الجديد،  النظام  منها:  واألبحاث، 
وحقوق  اإلسالم  وأثرها،  اإلقليمية  والتكتالت 
موارد  استثمار  العاملية،  املتغريات  ضوء  يف  اإلنسان 
يف  التصوف  حقيقة  االستصناع،  عقد  األحباس، 
السابع  وسام  وخصومه. منح  أدعيائه  مواجهة 
الدين. خدمة  يف  ولجهده  ملكانته  تقديًرا  نوفمرب  من 

سعادة األستاذ محمد يوسف جيري
ُولد سعادة األستاذ محمد يوسف جريي عام 1944م 
يف مدينة سيغو بجمهورية مايل يف غرب أفريقيا، وتويّف 
يف شهر أكتوبر عام 2015 م بمدينة بماكو بجمهورية 
جنانه. فسيح  وأسكنه  له،  وغفر  الله،  رحمه   مايل، 

مجمع  بمجلس  منتدب  عضو  أول  سعادته  كان 
مايل.  لجمهورية  ممثال  الدويل  اإلسالمي   الفقه 

حصل عل ليسانس الداب بجامعة القاهرة، وبعدها 
االقتصادي والرتشيد  لإلنتاج  العايل  باملعهد  اْلتحق 
باماكو. العاصمة  يف  الدويل(  العمل  ملكتب  )التابع 

العلمية  املناصب  من  عدًدا  الله-  -رحمه  توىّل 
سفريًا  عمل  حيث  وخارجها،  بالده  داخل  واإلدارية 
السعودية العربية  اململكة  لدى  مايل  لجمهورية 

ودول الخليج العربي، أستاذًا للغة والداب الفرنسية 
بدولة تْمبوْكتو  بمدينة  العربي  الفرنيس  باملعهد 
اللغة ملعلمي  التدريب  برنامج  عل  ُمرِشفا   مايل، 

الداب  وأستاذ  تْمبوْكتو(،  )مركز  مايل  يف  العربية 
أسيكا(  )محمد  بمعهد  واإلفريقية  الفرنسية 
التعليم  بمعهد  الرتبوي  واملدير  باماكو،  بالعاصمة 
نشاطات عل  ُمرِشفا  باماكو،  بالعاصمة  العام 

فنّيا  مستشار  اإلعالم،  وسائل  يف  واإلرشاد  الوَعظ 
لدى  ومستشارا  اإلعالم،  بوزارة  اإلسالمية  للشؤون 
والعربية،  اإلسالمية  بالشؤون  مكلَّفا  الدولة  رئاسة 
ورئيس عاّم املؤسسة اإلسالمية اإلنتاجية، باإلضافة 
إفريقيا. يف  اإلسالم  نرش  سبيل  يف  الدعوية   لجهوده 

واألبحاث  الكتب  من  عدًدا  الله-  -رحمه  ألَّف 
ترجمة  املطبوعة:   مؤلَّفاته  أهّم  ومن  العلمية، 
الفرنسية  اللغة  إىل  الكريم  القرآن  معاني 
الكريم(،  القرآن  إىل  )َمدَخل  كتاب  يف  ورشحها 
الفرنسية.  اللغة  إىل  الزَّبُور  كتاب  وترجمة  رشح 

فضيلة األستاذ الدكتور حسين حامد حسان
حامد حسني  الدكتور  األستاذ  الشيخ  فضيلة  ولد 

حسان عام 1932م بمدينة القاهرة بجمهورية مرص 
العربية، ولحق بالرفيق األعل عام 1442هـ/2020م. 
جنانه.  فسيح  وأسكنه  له  وغفر  الله  رحمه 
اإلسالمي  الفقه  بمجمع  خبريا  فضيلته  كان 
وفاته.حصل  إىل  املجمع  تأسيس  منذ  الدويل 
اإلسالمية  الرشيعة  يف  املاجستري  عل   فضيلته 
حصل  كما  القاهرة،  الحقوق بجامعة  من كلية 
املدني من ذات  يف القانون  آخر  ماجستري  عل 
الدكتوراه  عل  وحصل  القاهرة،  بجامعة  الكلية 
الرشيعة بجامعة  كلية  الفقه من  يف الفقه وأصول 
يف القانون  دبلوم  عل  وحصل  األزهر. 
الحقوق  كلية  من  القانون  يف  املقارن واملاجستري 
الدويل للقانون املقارن. بجامعة نيويورك من املعهد 

داخل  والعلمية  اإلدارية  املناصب  من  العديد  توىل 
وخارج جمهورية مرص العربية، حيث عني محاميا 
معيدا بكلية  ثم  بالقاهرة،  الحكومة  قضايا  بإدارة 
الرشيعة  لقسم  رئيسا  القاهرة،  الحقوق بجامعة 
محمد  اإلمام  العليا بجامعة  للدراسات  رئيسا  بها، 
للدراسات  رئيسا  السنويس الكبري بليبيا،  عيل  بن 
عبد امللك  املكرمة جامعة  الرشعية بمكة  العليا 
الرتاث وإحياء  العلمي  البحث  ملركز  مديرا  العزيز، 

نفسها،  الرشيعة بالجامعة  اإلسالمي بكلية 
اإلسالمية  للجامعة  عاما  عرش  أربعة  ملدة  رئيًسا 
مستشاًرا  بباكستان،  آباد  بإسالم  العاملية 
ورئيس جمهورية  كازاخستان،  لرئيس جمهورية 
وزراء قرغيزستان ورئيس  باكستان اإلسالمية، 

العربية  الرتاث باإلمارات  إحياء  لهيئة  مستشاراً   ،
اإلسالمية،  للبنوك  الدويل  لالتحاد  خبريا  املتحدة، 
الرشعية ببنك  والرقابة  الفتوى  لهيئة  رئيسا 
اإلسالمي،  الوطني  الشارقة  وبنك  اإلسالمي،  دبي 
لهيئة  وعضوا  السيولة بالبحرين،  إدارة  ومركز 
اإلسالمي  بالبنك  الرشعية  والرقابة  الفتوى 
العالم  التنفيذي ملؤتمر  املكتب  يف  عضوا  للتنمية، 
لإلفتاء  األوروبي  اإلسالمي، عضوا للمجلس 
املرصية.  التأسيسية   والبحوث، عضو الجمعية 
له مجموعة من الكتب واملؤلفات، من أهمها: نظرية 
التأمني العيني يف الفقه اإلسالمي، الرهن الوارد عل 
يف اإلفالس  آثار  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  األعيان  غري 
شخص املدين وماله يف الرشيعة اإلسالمية باللغتني

يف  اإلسالمية  الرشيعة  حكم  واإلنجليزية،  العربية 
عقود التأمني، أثر التضخم يف الحقوق والديون الجلة، 
املصلحة وتطبيقاتها املعارصة يف املجال االقتصادي، 
مقارنة. دراسة  اإلسالمية:  الرشيعة  يف  اإلرث  نظام 
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معالي الدكتور محمد بن عمر زبير

باملدينة  زبري  عمر  بن  محمد  الدكتور  معايل  ولد 
رحمة  إىل  وانتقل  عام1351هـ/1932م،  املنورة 
باملسجد  الظهر  يصيل  وهو  2021م  عام  الله 
الجنوبي  فواز  األمري  بحي  ملنزله  املجاور 
السعودية. العربية  باململكة  جدة   بمدينة 

الجامعية  الشهادة  عل   - الله  رحمه  معاليه-  حاز 
كما  العربية،  بجمهورية مرص  القاهرة  من جامعة 
حصل عل شهادة املاجستري والدكتوراه يف االقتصاد 
األمريكية.  املتحدة  كونيتيكت بالواليات   من جامعة 
مجمع  بمجلس  خبريا   - الله  رحمه   - معاليه  كان 
من  العديد  معاليه  توىل  الدويل.  اإلسالمي  الفقه 
خبريا عمل  حيث  واإلدارية،  العلمية  املناصب 

العربية  باململكة  للتخطيط  املركزية  بالهيئة 
بجامعة  واإلدارة  االقتصاد  لكلية  عميدا  السعودية، 
فوكياًل  للجامعة،  عاًما  أمينًا  العزيز،  عبد  امللك 
العلمية  للجنة  رئيسا  للجامعة،  مديًرا  ثم  لها، 
للبنك  التابع  والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  باملعهد 
للجمعية  ًسا  مؤسِّ عضًوا  للتنمية بجدة،  اإلسالمي 
لها.  رئيًسا  يف لندن ثم  اإلسالمي  لالقتصاد   الدولية 
كتاب  له  وصدر  األبحاث،  من  عددا  معاليه  نرش 
اإلسالمي.  االقتصاد  أهداف  تحقيق  يف  الدولة  دور 
االقتصاد  للتنمية جائزة  اإلسالمي  البنك  منحه 
الجادة  ومساعيه  الرائدة  لجهوده  تقديًرا  اإلسالمي 
الحديث. اإلسالمي  االقتصاد  علم  تطوير  سبيل  يف 

فضيلة األستاذ الدكتور حسن عبد الغني أبو ُغّدة

ُولد فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الغني بن 
محمد بشري أبو ُغدَّة عام 1947م بمدينة َحَلب بسوريا، 
بجمهورية  إسطنبول  بمدينة  م  عام2020  وتويّف 
النعيم. جنات  يف  درجتَه  وأعل  الله،  رحمه   تركيا، 

العالية  الشهادة  عل  فضيلته  حصل 
درجة  ونال  دمشق،  يف الرشيعة من جامعة 
الرشيعة  كلية  من  الرشعية  يف السياسة  املاجستري 
عل  وحاز  الرشيف،  األزهر  جامعة  والقانون من 
والسياسة  الفقه  مجال  يف  الدولة  دكتوراه  شهادة 
التُّونسيّة.  الزَّيتونيّـة بالجامعة  من الكليّة  الرشعية 
قدم  حيث  املجمع،  دورات  من  عدد  يف  خبريا  شارك 
-رحمه  توىّل  متميزة.  علمية  أبحاثا  الدورات  تلك  يف 
الله- عدًدا من املناصب العلمية واإلدارية، حيث كان 
اإلسالمية  للرشيعة  العايل  املعهد  بمجلس  عضًوا  
ملجلس  أمينًا  بالجزائر،  القادر  عبد  األمري  بجامعة 

بجامعة الرتبية  بكلية  اإلسالمية  الدراسات   قسم 
امللك سعود بالرياض، مقرراً ِلَلجنة دراسة فكرة إنشاء 
اإلسالمية  للدراسات  السعودية  العلمية  “الجمعية 
املعارصة”، باحثًا متعاونًا مع اللجنة الفنّـية لكريس 
اإلسالمية  للدراسات  العزيز  عبد  بن  سلطان  األمري 
الله-  -رحمه  ألَّف  سعود.  امللك  بجامعة  املعارصة 
عدًدا من الكتب واألبحاث العلمية، ومن أهّم مؤلَّفاته 
الرشيعة  بني  والسجون  امُلعتَقالت  فقه  املطبوعة: 
من  )قضايا  املعارص  املسلم  إىل  رسائل  والقانون، 
الحياة يف ضوء اإلسالم( ، َقبَسات تربوية من السرية 
فقه  يف  َمباحُث  للنسـاء،  نبويٌة  ُقطوٌف  النبوية، 
يف  السعيدة  األرسة  املعارصة،  ومسائلها  العبادات 
رحاب اإلسالم، قضايا فقهية يف العالقات الدولية حال 
ُمعَجم  النســاء،  املَِزاح يف اإلسالم، جليـُس  الحرب، 
اإلسالمي. الفقه  يف  الدولية  العالقات  مصطلحات 

  سماحة الشيخ طاهر بن أحمد موالنا جمل الليل 

جمل  موالنا  أحمد  بن  طاهر  الشيخ  سماحة  ولد 
القمر  جزر  بجمهورية  نيتسودجني  مدينة  يف  الليل 
عام  أبريل  شهر  يف  وتويف  1936م،  عام  االتحادية 
جزر  جمهورية  عاصمة  مورني  بمدينة  2020م 
الله وأسكنه فسيح جنانه.  القمر االتحادية. رحمه 

الفقه  مجمع  بمجلس  منتدبا  عضوا  فضيلته  كان 
 اإلسالمي الدويل ممثال لجمهورية جزر القمر املتحدة.

الرشعية  العلوم  الله-  رحمه   - فضيلته  درس 
الشهادة  عل  وحصل  اإلسالمية،  زنجبار  بأكاديمية 
من  املقارن  الفقه  يف  املاجستري   وشهادة  الجامعية 
العربية. مرص  بجمهورية  الرشيف  األزهر   جامعة 

واإلدارية  العلمية  املناصب  من  عدد  يف  تقلد 
ُمدرًِّسا   - الله  رحمه   - عمل  حيث  بلده،  يف 
مستشارا  موروني،  بالعاصمة  العربيَّة  للغة 
العليا،  موروني  بمحكمة  اإلسالمية  للرشيعة 
املتحدة. القمر  جزر  لجمهورية  ا  عامًّ  مفتيًا 

مجموعة   - الله  رحمه   - سماحته  ألقى 
اإلذاعة  موجات  عل  الدينية  الدروس  من 
إىل  باإلضافة  التلفزة،  وشاشة  الوطنية، 
نيتسودجني. رأسه  مسقط  يف  الجمعة  خطب 


