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املجمع يعقد ندوة فقهية حول تدويخ الطيور والحيوانات قبل ذبحها
مع  بالتعاون  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  نّظم 
العربية  باململكة  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة 
الطيور  “تدويخ  بعنوان  علمية  ندوة  السعودية 
الذبح“  رشعية  عىل  وأثره  ذبحها،  قبل  والحيوانات 
لعام  القعدة  ذي  شهر  من   15-14 يومي  خالل 
لعام  يونيو  شهر  من   14-13 املوافق  1443هـ 
السعودية. العربية  باململكة  جّدة  بمدينة  2022م 

وهدَفت الندوة التي شارك فيها عدد معترََب من أعضاء 
مع  متعاونني  وفنّينّي  خرَباء  مع  املجمع،  وخرَباء 
العامة للغذاء والدواء إىل مناقشة مستجدات  الهيئة 
بالصدمة  التدويخ  وخاصة  التدويخ،  أساليب 
املستجدات  بتلك  االستعانة  يف  أمالً  الكهربائيَّة، 
التي  والتوصيات  القرارات  من  جملة  مراجعة  يف 
وبشأن  عامة،  الذبائح  بشأن  املجمع  أصدرها 
أساليب التدويخ خاصة. ونظًرا ملا يشهده هذا املجال 
قررت  متتالية،  وتغرّّيات  متصاعدة  تطورات  من 
أجل  من  الندوة  هذه  عقد  للمجمع  ة  العامَّ األمانة 
مواكبة تلك التطورات والتغرّّيات، من خالل دراستها 
دراسة فنّية تمّكن أعضاء وخرَباء املجمع من التأكد 
أو  السابقة  قراراته  مراجعة  إىل  الحاجة  مدى  من 
جلسة  الندوة  تضمنت  وقد  ذلك.  إىل  الحاجة  عدم 
ختامية. وجلسة  علمية،  جلسات  وست  افتتاحية، 

هذا، وقد ألقى معايل الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله 
بن حميد، رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل، عضو 
الحرام،  املسجد  وخطيب  إمام  العلماء،  كبار  هيئة 
الكلمة االفتتاحية، وعرَّب فيها عن سعادته ورسوره 
بهذا التعاون املثمر بني الهيئة واملجمع يف هذا املجال 
الهاّم والحّساس بالنسبة إىل عامة املسلمني يف جميع 
أنحاء العالم. وأضاف معاليه: “نسعى دوًما يف مجمع 
الفقه اإلسالمي الدويل إىل تقديم التوجيه والرتشيد إىل 
اللحوم  مجال  يف  تعمل  التي  واملؤسسات  الرشكات 

من  وخارجه،  اإلسالمي  العالم  داخل  عامًة  والغذاء 
الكريم  الرشع  بتعاليم  االلتزام  من  تمكينها  أجل 
أيًضا  تحدث  كما  القطاع.“  بهذا  املتعلقة  وأحكامه 
الرئيس  الجضعي،  سعد  بن  هشام  الدكتور  معايل 
باململكة  والدواء  للغذاء  العامة  للهيئة  التنفيذي 
مشيًدا  االفتتاحية،  الجلسة  يف  السعودية،  العربية 
بهذا التعاون بني املؤسستني: “يسعدنا أن نتعاون من 
خالل هذه الندوة املباركة مع مجمع الفقه اإلسالمي 
واحتياجات  متطّلبات  إىل  االستجابة  أجل  من  الدويل 
التي  والخليجية  الوطنية  واملؤسسات  الرشكات 
من  وذلك  الحالل،  اللحوم  توفرّي  مجال  يف  تعمل 
ومواكبة  العلمية،  الدراسات  آِخر  مراجعة  خالل 
التي  والفنية  التقنية  والتحديثات  التطورات  أهّم 
الثالثة  العقود  الواسع خالل  طرأت عىل هذا القطاع 
املاضية، والنظر فيها ودراستها من جميع جوانبها 
الصحيح  والرشعي  الفقهي  الرأي  إبداء  أجل  من 
املؤسسات“. هذه  به  تلتزم  حتى  لها  واملناسب 

قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  عرَّب  جهته،  ومن 
كلمته  يف  للمجمع،  العام  األمني  سانو،  مصطفى 
بهذه  رسوره  عن  االفتتاحية  الجلسة  يف  التأطرّيية 
الرشاكة بني الهيئة واملجمع يف موضوٍع بهذه األهمية 
ومغاربها.  األرض  مشارق  يف  املسلمني  لجموع 
وأضاف معاليه قائال: “إّن قرارات وتوصيات املجمع 

ومسائل  الذبائح،  مجال  يف  أصدرها  التي  السابقة 
دليل قاطع  األطعمة واألرشبة واألدوية،  الحالل من 
الفقهية  املرجعية  بوصفه  املجمع  حرص  عىل 
يف  اإلسالمي  التعاون  بمنظمة  األعضاء  للدول  العليا 
أنشطة  بتوجيه وتسديد  تُعنى  التي  العلمية  املسائل 
التي تعمل يف مجال  التجارية  الرشكات واملؤسسات 
األغذية واألدوية لتتوافق مع تعاليم الرشع الحنيف، 
إىل  الندوة  هذه  جلسات  خالل  من  اليوم  ونسعى 
الجديدة  والحقائق  النتائج  عىل  األّمة  فقهاء  إطالع 
التي توّصل إليها املختصون املعارصون حول جملة 
جذريًّا  تؤثّر  قد  التي  املهّمة  الجوهرية  املسائل  من 
تدويخ  موضوع  حول  الرشعية  األحكام  صياغة  يف 
أصدر  وقد  هذا،  ذبحها”.  قبل  والحيوانات  الطيور 
املجمع بيانًا ختاميًّا للندوة تضّمن تلخيًصا ملستوى 
جلسات الندوة، وسيتم نرشه قريبًا بإذن الله تعاىل.

الهيئة  من  كبرّيًا  حرًصا  ثّمة  أن  بالذكر  والجدير 
اإلسالمي  العالم  داخل  الرقابية  الهياكل  وجميع 
املجمع وتوصياته يف  بقرارات  االلتزام  وخارجه عىل 
منها  إيمانًا  وذلك  الحالل،  الذبائح وقضايا  موضوع 
جميًعا بأن تلك القرارات امَلجمعية الرصينة والناجعة 
صادرة عن علماء وفقهاء األّمة بعد دراسة وتمحيص 
واستشارة للعلماء والخرَباء املختصني يف هذا املجال.

وفد املجمع يشارك يف الحوار اإلستراتيجي مع الخارجية األمريكية بواشنطن

بدعوة رسمية من الخارجية األمريكية، شارك معايل 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام 
للمجمع، والسيدة سارة أمجد حسني، مديرة شؤون 
اإلسرتاتيجي  الحوار  يف  باملجمع،  واملرأة  األرسة 
املتحدة  والواليات  اإلسالمي  التعاون  منظمة  بني 
االثنني  يومي  خالل  واشنطن  بالعاصمة  األمريكية 
1443هـ  لعام  شوال  شهر  من   23-22 والثالثاء 
2022م. لعام  مايو  شهر  من   24-23 املوافق 

املجمع  جهود  معاليه  أبرز  الحوار  يف  مداخلته  ويف 
ناجعة  وتوصيات  ناصعة  قرارات  إصدار  يف  املقدرة 
االعتدال  ثقافة  ونرش  الوسطية،  منهج  تعزيز  حول 
والتسامح والتعايش يف العالم، ونبذ الغلو والتعصب، 
الفكرية  اإلجراءات  من  جملة  اقرتاح  عن  فضال 
واإلرهاب.  املتطرف،  الفكر  ملكافحة  والعملية 

تصحيح  يف  املجمع  جهود  عن  معاليه  تحدث  كما 
الرشعية،  املصطلحات  املغلوطة عن بعض  املفاهيم 
مؤكًدا  والرَباء،  الوالء  ومصطلح  الجهاد،  كمصطلح 
الفكر  انتشار  يف  بارزا  دورا  املفاهيم  لتلك  بأن 
بما  معاليه  نوه  ثم  واإلرهاب.  والتعصب  املتطرف 
كيفية  بيان  يف  واضح  أثر  من  املجمع  لقرارات  كان 
تعامل املسلمني مع مختلف املسائل املتعلقة بجائحة 
وأحكام  االحرتازية،  اإلجراءات  بحكم  بدءا  كورونا، 
وأخذ  بسببه،  واملتوّفني  كورونا،  بفرّيوس  املصابني 
لرشائها  الزكاة  أموال  من  والرصف  اللقاحات، 
وتوفرّيها للعاجزين من األفراد واملجتمعات والدول.

مديرة  حسني،  أمجد  بنت  سارة  السيدة  وتحّدثت 
املتعلقة  املجمع  جهود  عن  باملجمع،  األرسة  شؤون 
العنف  أشكال  جميع  ومكافحة  املرأة،  بتمكني 
قرارات  أصدر  املجمع  أن  إىل  مشرّيًة  ضّدها،  والظلم 
الحقوق  وواضح  جيِِلّ  بشكل  توّضح  ناجعة 
حق  رأسها  وعىل  للمرأة،  الرشيعة  أعَطتها  التي 
اإلرث،  وحق  التملُّك،  وحق  العمل،  وحق  التعليم، 
بأن  أوضحت  كما  الحركة،  وحق  االختيار،  وحق 
من  كثرّي  يف  واملرأة  الرُجل  بني  تفّرق  لم  الرشيعة 
وحج،  وصوم  وزكاة  صالة  من  الرشعية  الواجبات 
أنه  التكليف  خطاب  يف  األصل  بأن  أيًضا  وأوضحت 

من  استُثني  ما  إالّ  الجنَسني  كال  إىل  ه  موجَّ خطاب 
واملرأة  الرجل  أن  يعني  مما  خاّص،  آَخر  بدليل  ذلك 
ذلك  أقّرت  كما  والواجبات  الحقوق  يف  يتساويان 
الطاهرة. النبوية  والسنّة  العظيم  الكتاب  نصوص 

هذا، وقد نالت مشاركة وفد املجمع ترحيبًا وإشادة 
الكبرّي  ارتياحه  األمريكي عن  الجانب  كبرّيَين، وعرَّب 
لجهود املجمع يف كافة املجاالت، خاصة جهوده األخرّية 
يف مكافحة الشائعات حول اللقاحات، وحث املسلمني 
االحرتازية  باإلجراءات  االلتزام  عىل  مكان  كل  يف 
رشاكات  عقد  يف  رغبتهم  عن  أعربوا  كما  الصحية؛ 
تعاون وتفاهم بني بعض األجهزة التابعة للخارجية 
واملجمع، أمالً يف تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل.
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معالي األمين العام يلتقي برئيس معهد الحرية الدينية بواشنطن
معايل  بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  إطار  يف 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام 
املتحدة  الواليات  إىل  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع 
الخارجية  وزارة  من  رسمية  بدعوة  األمريكية 
الدينية  الحرية  معهد  معاليه  زار  األمريكية، 
لعام  شّوال   24 يوم  واشنطن  األمريكية  بالعاصمة 
1443هـ املوافق 25 مايو 2022م. وكان يف استقبال 
سعادة  وصوله  عند  له  املرافق  والوفد  معاليه 
للمعهد. التنفيذي  الرئيس  فار،  توماس  الدكتور 

وشكره  ترحيب،  أيّما  بمعاليه  سعادته  رّحب  وقد 
بشكل خاص عىل حرصه عىل تعزيز عالقات التعاون 
الدويل ومعهد  الفقه اإلسالمي  والرشاكة بني مجمع 
الرَبامج  أهم  عىل  معاليه  أطَلع  ثم  الدينية،  الحرية 
واألنشطة واملشاريع التي ينّظمها املعهد، كما أعرب 
متينة  إسرتاتيجية  رشاكة  لعقد  املعهد  استعداد  عن 
املشرتك،  االهتمام  ذات  املجاالت  يف  املؤسستنَي  بني 
وخاصة مجال تعزيز الوعي بالحرية الدينية ودورها 
يف تحقيق السالم واالستقرار يف جميع أنحاء العالم، 
فضالً عن تنسيق الجهود من أجل نرش ثقافة الحوار 
أتباع  بني  السلمي  والتعايش  اآلَخر،  وقبول  البنّاء، 
األديان، منوًِّها يف هذا الصدد باستعداد املعهد لتوقيع 
املوضوعات  مختلف  حول  متعددة  رشاكة  اتفاقيات 
ذات الصلة بالحرية الدينية، ومرّحبًا بتنظيم فعاليات 
وخارجها. املتحدة  الواليات  داخل  مشرتكة  علمية 

الجليل،  شكره  عن  معاليه  أعرب  جانبه،  ومن 
االستقبال،  حسن  عىل  لسعادته  الفائق  وتقديره 
بتجّدد  رسوره  عن  أعرب  كما  الرتحيب،  وحفاوة 

لقاء  آخر  من  سنوات  أربع  بعد  بسعادته  لقائه 
جمعهما يف مدينة ماليبو بوالية كاليفورنيا، وأشاد 
يف  املعهد  بها  يقوم  التي  املتميزة  بالجهود  معاليه 
الدينية داخل وخارج  الحرية  مجال ترسيخ مفهوم 
إرساء  يف  يُسهم  مما  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
األديان  بني  السلمي  والتعايش  والسالم  األمن 
انتهز  ثم  البرشية.  املجتمعات  داخل  واألعراق 
عن  ضافية  تعريفية  نبذة  إلعطاء  املناسبة  معاليه 
وخّطته  وأهدافه،  وقيَمه،  ورسالته،  املجمع،  رؤية 
اإلسرتاتيجية الخمسية، منّوًها إىل أّن املجمع بوصفه 
بمنظمة  األعضاء  للدول  األوىل  الفقهية  املرجعية 
التعاون اإلسالمي واملجتمعات املسلمة خارج العالم 
اإلسالمي، ويحظى بتقدير واحرتام املسلمني جميًعا 
يف كافة أنحاء العالم، ولذلك، فإّن املجمع يتطّلع إىل 
يف  لجهوده  تقديًرا  املعهد  مع  التعاون  ُعرى  توثيق 
األديان.  أتباع  بني  والتواصل  التعاون  تعزيز  مجال 

تقاُربًا  ثّمَة  بأن  املناسبة  بهذه  معاليه  أوضح  ثم 
املعهد،  وأهداف  املجمع  أهداف  بعض  بني  كبرّيًا 
خاصة ذلك الهدف الذي يتعلق بنبذ الغلو والتعصب 
البنّاء  الحوار  وهدف  واإلرهاب،  والتطرف  املذهبي 
التعاون  بهدف  األخرى  والثقافات  األديان  أتباع  مع 
أعرب  كما  اإلنساني؛  املجتمع  خرّي  يحّقق  فيما 
معاليه عن تطّلع املجمع إىل توقيع اتفاقيات تعاون 
ندوات  وعقد  القريب،  العاجل  يف  مرّكزة  متعددة 
الحرية  مفهوم  حول  عمل  وِورش  متخصصة، 
لم واألمن الدولينَي. ورضورته، وأهميته يف تعزيز السِّ

الرئيس  العام  األمني  معايل  دعا  الختام،  ويف 
العامة  األمانة  مقر  زيارة  إىل  للمعهد  التنفيذي 
سعادته؛  وقت  به  يسمح  حسبما  بجدة  للمجمع 
والتواصل. التعاون  لعالقات  وترسيًخا  تعزيًزا 

هذا، وقد رافق معاليه إىل هذا االجتماع األستاذة ساّرة 
املرأة واألرسة باملجمع. أمجد حسني، مديرة شؤون 

املجمع ومؤسسة األديان من أجل السالم بنيويورك يوّقعان مذكرة تعاون

رشاكة  عالقات  بناء  إىل  املجمع  سعي  إطار  يف 
العلمية  واملراكز  املؤسسات  مع  إسرتاتيجية 
االعتدال  ثقافة  نرش  مجال  يف  تعمل  التي  والبحثية 
األديان،  أتباع  بني  والوئام  والتعايش  والتسامح 
من  واملراكز  املؤسسات  تلك  تمكني  يف  ورغبة 
املجمع،  وتوصيات  قرارات  من  القصوى  االستفادة 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  وّقع 
الدكتورة  األستاذة  وسعادة  للمجمع،  العام  األمني 
أجل  من  األديان  ملؤسسة  العام  األمني  كرم،  عّزة 
مساء  املؤسستني،  بني  تعاون  مذكرة  السالم، 
املوافق  1443هـ  شّوال  شهر  من   24 األربعاء  يوم 
العامة  األمانة  بمقّر  2022م  مايو  شهر  من   25
األمريكية. املتحدة  بالواليات  بنيويورك  للمؤسسة 

إسرتاتيجية  رشاكة  بناء  إىل  االتفاقية  هذه  وتهدف 
املؤسستني  بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز  عىل  تقوم 
يف  لألديان  امُلرتجى  املحَوري  الدور  إبراز  أجل  من 
والتعصب  الغلو  أشكال  جميع  مكافحة  مجال 
والتطرف واإلرهاب، وذلك من خالل تنسيق الجهود 
َوعي  تعزيز  إىل  الهادفة  واألنشطة  الرَبامج  وتنظيم 
والتسامح من جهة،  التعايش  بأهمية  األديان  أتباع 
السالم  ثقافة  نرش  يف  الدين  برجال  واالستعانة 
كما  أخرى،  جهة  من  املشرتك  والعيش  والتسامح 
التنظيم  يف  املؤسستني  تعاون  إىل  االتفاقية  تهدف 

العمل  ِورش  وإقامة  والندوات،  للمؤتمرات  املشرتك 
وتمثيل  واملنشورات،  املطبوعات  وتبادل  والتدريب، 
تُعقد  التي  والندوات  املؤتمرات  أعمال  يف  الجهتني 
بمعرفة كل منهما يف مجال االهتمام املشرتك بينهما.

العام  املذكرة، عرَّب معايل األمني  وعِقب اإلمضاء عىل 
املهمة  االتفاقية  هذه  بإتمام  البالغ  رسوره  عن 
فيها  الحاَجة  “باتَت  التي  املرحلة  هذه  يف  للطرفني 
حرائق  إطفاء  أجل  من  املهم  األديان  دور  إىل  ماّسة 
املعمورة،  أنحاء  يف  املشتعلة  والرصاعات  االحرتاب 
وذلك نتيجة تأثر بعض الناشئة بدعوات وتفسرّيات 
ُمفتعلًة  رصاعات  اختلقوا  الذين  واملتطرفني  الغالة 
األديان  -باسم  فاستحلُّوا  واملذاهب،  األديان  بني 
وهتْك  املعصومة،  الدماء  سْفك  وَجوًرا-  ُظلًما 
والفوقيَّة  التحتيّة  الِبنى  وتدمرّي  امَلُصونة،  األعراض 
بَغيًا وُعدوانا”؛ كما عرَّب معاليه عن ثَقته بأن تٌمكِّن 
خالل  الجهود  “تضافر  من  املؤسستنَي  املذكرة  هذه 
العمل  وورش  والندوات  للمؤتمرات  مشرتك  تنظيٍم 
حول تعزيز الوعي باحرتام األديان والرموز الدينية، 
وحث  األديان،  وفوبيا  إسالمـوفوبيا،  ومكافحة 
أتباع األديان عىل نبذ التعصب والتطرف واإلرهاب”.

ا عىل القيام  كما أضاف معاليه بأّن املجمع ” حريص جدًّ
بدوره املحَوري املتمثل يف تصحيح الصورة النمطية 
املفاهيم  وتصحيح  جهة،  من  اإلسالم  عن  السلبية 
املغلوطة واملمارسات املخالفة لقيَم اإلسالم ومبادئه 
وتعاليمه حول عالقة املسلم بالعالم حوله من جهة 
أخرى، منّوًها يف هذا الصدد باألهمية القصوى لنرش 
والتسامح،  االعتدال  ثقافة  ونرش  الوسطية  منهج 
املسلمة  املجتمعات  بدول  املسلمني  املواطنني  وحّث 
سواء أكانوا من داخل الواليات املتحدة األمريكية أم 
من خارجها عىل رضورة التقيّد بمقتضيات املواَطنة 
مشاركتهم  عن  فضالً  دَولهم،  بقوانني  وااللتزام 
بعيًدا  وازدهارها،  أوطانهم  بناء  يف  كاملة  مشاركة 

دولهم”. ترشيعات  إىل  اإلساءة  أشكال  جميع  عن 
بإنجازات  إشادته  عن  بالتعبرّي  معاليه  وختم 
القيادة  تحت  وامللموسة  املتميزة  املؤسسة 
عّزة  الدكتورة  العام  األمني  لسعادة  الحكيمة 
تكون  بأن  متمنّيًا  معها،  الذي  العمل  وفريق  كرم، 
التعاون  بعالقات  لالرتقاء  فرصة  املذكرة  هذه 
واإلتقان. الجودة  مدارج  نحو  املؤسستني  بني 

ومن جهتها عرَّبت سعادة األمني العام للمؤسسة عن 
العام  الفائق ملعايل األمني  الجزيل وتقديرها  شكرها 
لزيارته ملقر املؤسسة، كما عرَّبت عن رسورها البالغ 
دولية  علمية  مؤسسة  مع  االتفاقية  هذه  بتوقيع 
عريقة بمكانة مجمع الفقه اإلسالمي الدويل، منوِّهًة 
والتقدير  العظيمة  العلمية  باملكانة  الصدد  هذا  يف 
العميق اللَّذبن يتمتع بهما املجمع داخل دول العالم 
اإلسالمي وخارجه، فضالً عن دوره القيادي يف نرش 
كما  العالم.  يف  والتعايش  والتسامح  االعتدال  ثقافة 
مرشق  مستقبل  إىل  حماس  بكل  تطّلعها  عن  عرَّبت 
واملجمع  املؤسسة  بني  املثمر  الثنائي  التعاون  من 
حول كافة القضايا واملواضيع ذات االهتمام املشرتك.

هذا، وقد حرض حفل التوقيع سعادة الراهب الدكتور 
العام  األمني  نائب  نيموتو،  مساهرّيو  نبيهرّيو 
ساّرة  واألستاذة  السالم،  أجل  من  األديان  ملؤسسة 
املرأة واألرسة باملجمع. أمجد حسني، مديرة شؤون 
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معالي األمين العام يلقي خطبة الجمعة بمسجد دار الهجرة بواشنطن

الهجـرة  مسـجد  إدارة  مـن  كريمـة  بدعـوة 
بالواليـات  واشـنطن  األمريكيـة  بالعاصمـة  الشـهرّي 
الدكتـور  األسـتاذ  معـايل  ألقـى  األمريكيـة،  املتحـدة 
ملجمـع  العـام  األمـني  سـانو،  مصطفـى  قطـب 
 26 الجمعـة  يـوم  الـدويل،  اإلسـالمي  الفقـه 
املوافـق  1443هــ  لعـام  شـّوال  شـهر  مـن 
خطبـة  2022م،  لعـام  مايـو  شـهر  مـن   27
الجمعـة. صـالة  ألداء  املصلـني  أمَّ  ثـم  الجمعـة، 

هـذا، وقـد اختـار معاليه الحديـث الـذي رواه جابر 
بـن عبـد الله، ريض الله عنهما، قال: “ُسـئل رسـول 
اللـه -صـىلَّ اللـه عليـه وآلـه وسـلم- : َمـن أحـبُّ 
النـاس إىل اللـه؟ فقال: صـىل الله عليه وآله وسـّلم: 
أنفعهـم للنـاس، ثـم سـئل عـن أفضـل األعمـال، 
فقـال: رسور تُدِخلـه عـىل قلب مسـلم. أو كما قال.

وأوضـح معاليـه قائـالً: “نعـم، إن محبـة اللـه جلَّ 
شـأنه هـي أعظـم غايـة يف الحيـاة، وأعـزُّ َمقصـد 

عـىل وجـه األرض، وأسـمى مرتبـة ينالها اإلنسـان 
املسـلم يف هذه الدنيـا، وإن كل ما يعملـه الواحد منا 
يف هـذه الـدار، دار االبتـالء والفنـاء، فإنمـا نبتغـي 
مـن وراء ذلـك كلـه أن ننـال مرضـاة اللـه ونحظى 
، وكلُّ  ٌ ، فالكلُّ هـنيِّ محبتـه لنـا.. إذا ِنلُت منـك الـُودَّ
الـذي فـوق الـرتاب تُـراُب.. فالعبـادة اسـم جامـع 
لـكل مـا يحبـه اللـه ويرضـاه مـن قـول أو فعـل. 
وعليـه، فإن هـذا البـالغ النبـويَّ العظيم قـرصَّ لنا 
املسـافة، وأمـاَط لنـا اللِّثام عـن ذلك الـر الذي ما 
كنـا لنصـل إليه لـوال هـذا البيـان النبـوي الرشيف 
الواضـح الجـيِِلّ. نعـم، إنَّ بمقـدور كل واحـد منـا 
أن نكـون أحـب النـاس إىل اللـه، يكفينـا أن نكـون 
أحـد أولئـك الذيـن ينفعـون النـاس بتقديـم العالج 
لهـم مـن عياداتنـا، ومستشـفياتنا، وصيدلياتنـا، 
وبتقديـم العلـم النافـع يف املـدارس، والجامعـات، 
التـي  االجتماعيـة  الخدمـات  وبتقديـم  واملعاهـد، 
ومجتمعاتنـا،  وُمُدنُنـا،  أحباؤنـا،  إليهـا  يحتـاج 
ومقيمينـا.  ملواطنينـا  واألمـان  األمـن  وبتقديـم 
إنهـم اختصـاًرا -أيها اإلخـوة واألخـوات- أطباؤنا، 
واملكاتـب، ورجـال  الدوائـر  ومعلمونـا، وموظفـو 
النظافـة، ومهندسـونا، وكل مـن  األمـن، وعمـال 
أمننـا  أجـل راحتنـا، والحفـاظ عـىل  يسـهر مـن 
واسـتقرارنا، وكل من يحرص عىل تحقيق السـعادة 
والرخـاء لذَوينـا وجرّياننـا، ونُظرائنـا. هنيئًـا ملـن 
وّفقـه اللـه إلجادة مهنـة ينفع بهـا النـاس، هنيئًا 
ملـن سـّخره اللـه لقـول أو عمل ينفـع بـه الناس.. 
هنيئًـا لـكل مـن يعمـل يف الليـل والنهـار مـن أجل 
نفـع النـاس.. هنيئًا ثـم هنيئًـا ملـن كان هّمه نفع 

النـاس وإسـعادهم بكلمـة طيبة أو بعمـل طيب”.
ثـم تحـدث معاليـه يف الخطبـة الثانية عن الشـطر 
الثانـي مـن الحديـث الـذي جعل أحـب األعمـال إىل 
اللـه رسوًرا يُدخلـه املسـلُم يف قلـب أخيـه، منّوًهـا 
بسـعة رحمـة الله وفضلـه وكرمه حيـث فتح أمام 
النـاس أبـواب الخـرّي والفـالح والنجـاح يف الدارين.

إدخـال  إن   ” قائـال:  الصـدد  بهـذا  معاليـه  وأكـد 
امَلـرء الـروَر يف نفـس غـرّيه دليـل عـىل صفـاء 
قلبـه، وطهـارة رسيرتـه، وعَظمـة نفسـه، فليبـدأ 
كل واحـد منـا يوَمـه بإدخـال الرور عـىل نفوس 
مـن حولنـا مـن األهـل واألوالد واآلبـاء واألمهـات 
وأويل األرحـام والجـرّيان والزمـالء، ولنختـم يومنـا 
بإدخـال الـرور عىل كل مـن نْقيض معهـم لحظة 
ـا منحٌة  أو نلتقـي بهـم بُرهـًة من الزمـن.. إنها حقًّ
إلهيـة ينبغـي علينـا اغتنامهـا واالسـتفادة منها”.

هذا، وقد نالت الخطبة استحسـانًا كبرّيًا من املصّلني 
الذيـن تمنّـوا أن تتكـّرر زيـارة معاليـه ملسـجدهم 

معالي األمين العام للمجمع يشارك يف أعمال املؤتمر حول مساهمات محمد أسد

شارك معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، يف أعمال 
املؤتمر الدويل االفرتايض حول “شخصية ومساهمة 
ومفر،  سيايس،  ومنظر  كصحفي،  أسد  محمد 
معهد  نّظمه  الذي  العرشين”  القرن  يف  ديني  وعالم 
بالتعاون  بالهند،  بنيودلهي  املوضوعية  الدراسات 
مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالواليات املتحدة 
لعام  شّوال  من   28-27 يومي  خالل  األمريكية 
2022م. لعام  مايو  من   29-28 املوافق   1443هـ 

وقد اشتمل املؤتمر عىل خمس جلسات فنّية، بلغ عدد 
األبحاث املقدمة إىل املؤتمر 45 بحثا تناولت بالتحليل 
وفكره،  وتوّجهه  أسد  محمد  شخصية  والتحرير 
وزمنه، وفْهمه لألديان ومساهمته يف األدب اإلسالمي 
األفكار  حول  أفعاله  وردود  اإلسالم،  يف  ودخوله 
السياسية الغربية ومواجهاتها من الرشق، ومنظوره 
العرشين. القرن  يف  السيايس  البناء  إعادة   حول 

خالل  للمؤتمر  الختامية  الجلسة  يف  له  مداخلة  ويف 
أسد  محمد  ”أفكار  عن  معاليه  تحدث  الثاني  اليوم 
وأهميتها املعارصة” مشرّيًا إىل أن األستاذ محمد أسد 

كان بالفعل عامًلا ومفكًرا عظيًما ساهم بشكل كبرّي 
والغرب  املسلمني  بني  والعالقات  اإلسالمي  الفكر  يف 
عديدة  مجلدات  كتب  حيث  النواحي،  من  كثرّي  يف 
أعماله  وأثرت  اإلسالم،  من  مختلفة  جوانب  عن 
املتنوعة بشكل كبرّي يف الفكر اإلسالمي داخل البلدان 
اإلسالمية واملجتمعات املسلمة يف الغرب عموًما، ويف 
أوروبا بشكل خاص. وأضاف معاليه قائال: ” إّن أحد 
أهّم أعمال محمد أسد هي ترجمته للقرآن إىل اللغة 
اإلنجليزية، حيث استخدم أدوات جديدة للتأويل وال 
من  والفكرية  والثقافية  االجتماعية  خلفيّته  سيّما 
هي  القرآن”  “رسالة  وكانت  النيّّص،  التحليل  خالل 
الحياتية  أعظم مؤلفاته، حيث قام بتجميع خرَباته 
واملعرفة التي اكتسبها وتراكمها عىل َمّر السنني من 
دراسته للمصادر اإلسالمية األولية والثانوية، وعَمد 
إىل ترجمة تلك الرسالة إىل اللغة اإلنجليزية، ويعّد إىل 
يومنا هذا العالم املسلم األوروبي الوحيد الذي ترجم 
باللغة  الناطقني  لغرّي  يتسنى  القرآن ورَشحه، حتى 
القرآن  ترجم  لقد  و  معانيه،  وإدراك  فْهمه  العربية 
ليَجِلب ُعمقه وحكمته لقلوب وعقول الناس البعيدين 
عن األفكار املسبَقة التي عّمت الغرب منذ زمن الحملة 
إىل  معاليه  أشار  ثم  االستعمار”.  فرتة  إىل  الصليبية 
أسد  تناولها محمد  التي  الحاسمة  القضايا  بني  من 
املصدَرين  إىل  املسلمني  إعادة  يف  املساعدة  أعماله  يف 
الروحية  نهضتهم  أساس  كانا  اللذَين  األساسيَّني 
انتقد  فقد  والسنة.  القرآن  يف  املتجّسدة  والحضارية 
أسد تقليد التجارب املريرة وغرّي الناجحة للمسلمني 
يف  الغرب  وتقليد  ناحية،  من  الوسطى  العصور  يف 
من  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  مفاهيمه 
األصيل  الرد  أن  أسد  محمد  ويعتقد  أخرى.  ناحية 
 يْكُمن يف العودة إىل تعاليم القرآن وأحاديث الرسول.

ويف الختام أوضح معاليه أّن محمد أسد قام بدراسة 

واملشكالت  والقوى  املسلمني  انحدار  ألسباب  نْقدية 
التي تالحقهم وتَُعوُق نهضتهم. وبدافٍع من حماسة 
التقليد  بني  الفجوة  َسدَّ  أسد  محمد  حاول  امُلصلح، 
والحداثة ألهميته اليوم بشكل خاص لجهود االجتهاد 
النَمطية  الصور  عن  بمنْأى  اإلسالم  تقديم  أجل  من 
املعادية له، والتي تميل إىل تشويه صورته الناصعة. 
ويمكن االستفادة من أعمال أسد يف تطوير عالقات 
ويجب  االحرتام،  أساس  عىل  الغرب  مع  املصلحة 
قيم  عىل  يحث  وسطا  دينا  بوصفه  اإلسالم  تقديم 
أساسية  قيما  بوصفها  والتعايش  والحوار  التعاون 
اإليديولوجيات  هزيمة  خاللها  من  يتم  لإلسالم 
واإلسالموفوبيا. والعنف  والتعصب   املتطرفة 

هذا، وقد ترأس الجلسة الختامية للمؤتمر رئيس معهد 
علم،  منصور  محمد  الدكتور  املوضوعية  الدراسات 
بأنه مجّدٌد استخدم  الراحل محمد أسد  الذي وصف 
العقل والفكر. أدوات جديدة لالجتهاد لتطوير كلية 



أخبار الَمجمع العدد العشرون نشرة إخبارية شهرية تصدر عن َمجمع الفقه اإلسالمي الدولي

4

عىل هامش مشاركته يف مؤتمر الخارجية السعودية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي حول »الوساطة: تجارب 
وآفاق« زار معايل األستاذ نصرّيو باكو أريفاري مقر 
مساء  الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العامة  األمانة 
1443ه  لعام  القعدة  ذي  شهر  من   7 االثنني  يوم 
2022م. وقد كان يف  6 من شهر يونيو لعام  املوافق 
قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  وصوله  لدى  استقباله 
الذي شكره  للمجمع،  العام  األمني  مصطفى سانو، 
ا لألمني  عىل زيارته، وهنَّأه عىل تعيينه مبعوثا خاصًّ
املناسبة  هذه  يف  مؤكدا  أفريقيا،  إىل  للمنظمة  العام 
الذي  الدعم  كل  لتقديم  التام  املجمع  استعداد  عىل 
فيما  خاصة  مهامه،  يف  لنجاحه  معاليه  يحتاجه 
بأهمية  الوعي  تعزيز  يف  الفكرية  باملساهمة  يتعلق 
والتسامح  االعتدال  ثقافة  ونرش  الوسطية،  منهج 
القارة  يف  األديان  أتباع  بني  والوئام  والتعايش 

معالي األمين العام يشارك يف مؤتمر الخارجية حول الوساطة

معالي املبعوث الخاص ملنظمة التعاون اإلسالمي إلى أفريقيا يزور املجمع 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  شارك 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
“تجارب  الوساطة  حول  الرابع  املؤتمر  أعمال  يف 
باململكة  الخارجية  وزارة  تستضيفه  الذي  وآفاق” 
العامة  األمانة  مع  بالتعاون  السعودية  العربية 
خالل  جدة  مدينة  يف  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة 
1443هـ  لعام  القعدة  ذي  شهر  من   7-6 يومي 
معاليه  وتحدث  2022م.  ولعام  يونيو   6-5 املوافق 
ترأسها  التي  املؤتمر  جلسات  من  الثالثة  الجلسة  يف 
العام املساعد للشؤون  السفرّي طارق بخيت، األمني 
باملنظمة. واالجتماعية  والثقافية  اإلنسانية 

الثالثة  الحوارية  الجلسة  يف  كلمته  مستهّل  ويف 
ظّل  يف  إنساني  منظور  من  “الوساطة  عنوان  تحت 
العربية  اململكة  املقر،  دولة  معاليه  شكر  األزمات”، 
يف  املهم  اآلِنّي  املؤتمر  هذا  الستضافتها  السعودية، 
الً  التي تُمّر بها البرشية، مؤمِّ هذه املرحلة العصيبة 
نتائج عمليَّة  إىل  “الوصول  املؤتمر من  يتمكن  أن  يف 
وتوصيات واقعيٍَّة قادرة عىل الحيلولة دون رؤية مزيٍد 
من ماليني البرش وهم ينزحون من ديارهم، ويلجؤون 
إىل العيش يف املخيمات التي تفتقر إىل أدنى مقّومات 
أن تعني نتائج  املأمول  إنَّه من  الحياة اإلنسانيَّة، بل 
املاليني من  أولئك  املؤتمر عىل تمكني  وتوصيات هذا 
النازحني والالجئني من العودة إىل ديارهم بعد أن جاَر 
عليهم الزمان، وعاشوا َردًحا يف املخيمات واملالجئ“.

الوساطة  موضوع  اختيار  بأّن  معاليه  أوضح  كما 
يعترَب  الجلسة،  لهذه  عنوانًا  إنسانيِّ  منظور  من 
بالجانب  املنُوطة  األهميّة  تلك  عىل  وتقريًرا  “تأكيًدا 
من  توظيفه  إىل  الوساطة  تسعى  والذي  اإلنسانّي 
أجل وضع حّد نهائّي للظروف املأساويّة التي يعيش 
عىل  املغلوب  من  والنزاعات  الرصاعات  ضحايا  فيها 

أمرهم من الولدان والنساء والعَجزة. ومن هنا، تأتي 
بإبراز  العلميّة  والعناية  الفكري  االهتمام  أهميّة 
الوساطة  من  تحقيُقه  امُلرتجى  اإلنسانّي  البُعد  ذلك 
الناجحة التي يَرنُو إليها عاَلُمنا امُلعارص، وتِحّن إليها 
إىل  الفرح  تعيد  التي  الوساطة  إنَّها  الحيّة،  الضمائر 
ِشفاه املحرومني، وترفع القَلق عن الخائفني، وتُعيد 
معاليه  تحدث  ثم  امَلْفُجوعني“.  إىل  واألمان  األمن 
الوساطة  ملصطلح  لة  املؤصِّ الرشعية  األصول  عن 
يعني  الوساطة  “مصطلح  بأن  موّضًحا  وأُُسسها، 
الصلح  بمهمة  قيام جهة محايدة  معانيه  أبسط  يف 
حالة  إنهاء  بُغية  املتنازعة  األطراف  بني  واإلصالح 
الحنيف  رشعنا  وأّن  بينها،  القائمة  والنزاع  الرصاع 
اعترَبها من أعظم القُربات، وأفضل األعمال وأحبِّها 
إىل الله جلَّ جالله. وقد تضافرت آيات كريمات تؤّصل 
}يسألونك  تعاىل:  قوله  منها  العظيمة،  الُقربة  لهذه 
الله  فاتقوا  والرسول،  لله  األنفاُل  قل  األنفال،  عن 
إن  ورسوله  الله  وأطيعوا  بيِنكم،  ذاَت  وأصلحوا 
فأصِلحوا  إخوٌة  املؤمنون  }إنما   ، مؤمنني{  كنتم 
}وإن   ، ترحمون{  لعلكم  الله  واتقوا  أخَويكم،  بني 
بينهما،  فأصِلحوا  اقتَتلوا  املؤمنني  من  طائفتان 
تَبِغي  التي  فقاِتلوا  األخرى،  عىل  إحداهما  بََغت  فإن 
حتى تِفيء إىل أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب املقسطني{ ، }الَّ َخرّْيَ 
َمْعُروٍف  أَْو  ِبَصَدَقٍة  أََمَر  َمْن  إاِلَّ  نَّْجَواُهْم  ن  مِّ َكِثرٍّي  يِف 
أَْو إِْصالٍَح بنَْيَ النَّاِس، َوَمن يَْفَعْل ذَِلَك ابْتََغاء َمْرَضاِت 
الّلِه َفَسْوَف نُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما{ ، }وإن ِخفتم شقاَق 
أهلها  من  وَحَكًما  أهله،  من  َحَكًما  فابعثوا  بينهما، 
كان  الله  إن  بينهما،  الله  ق  يُوفِّ إصالًحا  يريَدا  إن 
نُُشوًزا  بَْعِلَها  ِمن  َخاَفْت  اْمَرأٌَة  }َوإِِن   ، عليًما خبرّيًا{ 
بَيْنَُهَما  يُْصِلَحا  أَن  َعَليِْهَما  ُجنَاَْح  َفالَ  إِْعَراًضا  أَْو 
َوإِن  حَّ  الشُّ األَنُفُس  ِت  َوأُْحرِضَ َخرّْيٌ  ْلُح  َوالصُّ ُصْلًحا 
َخِبرّيًا{.  تَْعَملُوَن  ِبَما  َكاَن  الّلَه  َفِإنَّ  َوتَتَُّقواْ  تُْحِسنُواْ 
وتنضاف إىل هذه النصوص القرآنية الكريمة أحاديث 
ة ومقرِّرة ومؤكِّدة ألهمية هذه  نبويَّة رشيفة مفرِّ
الُقربة، ومكانتها عند الله جلَّ شأنه. ومن أهم تلك 
ريض  الدرداء  أبو  رواه  الذي  ذلك  الجامعة  األحاديث 
الله عنه قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: 
والصالة  الصيام  درجة  من  بأفضَل  أخرَبكم  “أال 
ذاِت  الله قال: إصالح  يا رسول  والصدقة؟ قالوا بىل 
البنَْي، فإنَّ فساد ذاِت البنَْي هي الحالقة” أو كما قال.

الحنيف  الرشع  تأصيل  بأنَّ  معاليه  أوضح  ثم 
للوساطة لم يكن تأصيال نظريّا، بل يحّدثنا التاريخ 

صلح  إىل  أفضت  التي  للوساطة  حيّة  نماذج  عن 
األعراض،  وهتك  األنفس،  إزهاق  به  الله  حمى 
نموذج،  أعظم  الحديبية  صلح  ويعدُّ  األموال،  وإبادة 
عمر  املؤمنني  أمرّي  عقده  الذي  الصلح  ذلك  يعّد  كما 
وسلم  القدس،  أهل  مع  عنه  الله  ريض  الخطاب  بن 
للوساطة  آخر  نموذجا  القدس  مفاتيح  بموجبه 
واألعراض  األنفس  بها  الله  حمى  التي  الناجحة 
واألموال. ودعا معاليه يف كلمته إىل صرّيورة الوساطة 
الجامعات واملعاهد  فنا مستقال وتخصصا علميا يف 
اإلسالميّة  األّمة  إّن   ” الصدد:  بهذا  وقال  والكليات، 
إىل إعداد جيل  أّي وقت مىض  أكثر من  اليوم  مدعّوة 
من النشء كفء يتم تأهيله تأهيال متكامال وشامال 
عن  املنبثقة  الوساطة  صناعة  أو  الوساطة،  فّن  يف 
استحضار للبعد اإلنسانّي، بحيث يصبح ذلك الجيل 
ومرشفا  آلياتها،  من  ومتشبعا  أدواتها،  من  متمكنا 
واملأساة  َجَلل،  فاألمر  وضوابطها،  آدابها،  عىل 
مشتعلة“. والحرائق  متصاعدة،  واملعاناة  مستمرة، 

بالتأكيد عىل استشعار املجمع  وختم معاليه كلمته 
واملؤتمرات  الندوات  تنظيم  يف  الفكرية  مسؤوليته 
الوعي  تعزيز  إىل  الهادفة  وامللتقيات  العمل  وورش 
مكانتها  عىل  الضوء  وتسليط  الوساطة،  بأهمية 
التي  والتوصيات  القرارات  وصياغة  ورضورتها، 
الجوامع،  تعظيم  إىل  اإلسالميّة  الشعوب  تدعو 
والتطرف  العنف  ونبذ  أمرها،  والة  حول  وااللتفاف 
املجمع  يستشعر  كما  واإلرهاب،  والتعصب 
املغلوطة  املفاهيم  تصحيح  يف  العلميّة  مسؤوليته 
ثقافة  ونرش  وتعاليمه،  ومبادئه  اإلسالم  قيَم  عن 
مع  البنّاء  والحوار  والتعايش،  والتسامح  االعتدال 
يحقق  بما  التعاون  بهدف  العالم  يف  األديان  أتباع 
الخرّي للمجتمع اإلنساني انطالًقا من مبدأ الوساطة 
امُلْفضية إىل تحقيق الصلح واإلصالح وإنهاء األزمات 
البرش. من  ماليني  تحتها  يَرَزح  التي  والقالِقل 

نبذة  إلعطاء  الفرصة  معاليه  اغتنم  كما  السمراء. 
تعريفية ضافية عن املجمع رؤية، ورسالة، وأهدافا، 
وتنسيق  وثيق  تعاون  إىل  متطلعا  وأنشطة،  وبرامج 
واملسائل  القضايا  كافة  حول  معاليه  مع  متني 

املتصلة باألمن الفكري، ووضع حد لحاالت االحرتاب، 
القارة.  يف  الدول  بعض  بها  تمر  التي  واالضطراب 
ومن جهته، أعرب معايل املبعوث عن سعادته البالغة 
بهذه الزيارة، مشيدا بالجهود الفكرية املتميزة التي 
املتطرف  الفكر  مكافحة  مجال  يف  املجمع  يبذلها 
بالتطورات  ومشيدا  والغلو،  والتعصب  واإلرهاب 
منذ  للمجمع  العامة  األمانة  تشهدها  التي  النوعية 
يشء،  عىل  دل  إن  وهذا  عاما،  أمينا  معاليه  تعيني 
اإلدارية،  وخرَبته  املعروفة  كفاءته  عىل  يدل  فإنما 
أشكر   « قائال:  حديثه  وختم  املوثوقة.  وتجربته 
الرتحيب،  وحفاوة  االستقبال،  حسن  عىل  معاليكم 
اإلسالمي  العلمي  الرصح  هذا  يزدهر  أن  وأتمنى 
وتصحيح  الجهل  مكافحة  يف  ليستمر  العريق  
املفاهيم املغلوطة ألسس وتعاليم اإلسالم أمال يف أن 
النور يف كل مكان..«. العالم ويشع  إيقاظ  يزيد من 
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سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية يزور مقر األمانة العامة للمجمع

عىل رأس وفد كبرّي زار سعادة السيد تشان وابينغ، 
العربية  باململكة  الشعبية  الصني  سفرّيجمهورية 
منظمة  لدى  لبالده  الخاّص  واملبعوث  السعودية 
التعاون اإلسالمي يوم األحد 06 من شهر ذو القعدة 
لعام  يونيو  شهر  من   05 املوافق  1443ه ـ  لعام 
جدة. بمدينة  للمجمع  العامة  األمانة  مقر   2022م 

اللقاء أعرب سعادته عن شكره الجزيل،  يف مستهل 
االستقبال  حسن  عىل  ملعاليه  العزيز  وامتنانه 
زيارة  عىل  حرصه  عىل  مؤكًدا  الرتحيب،  وحفاوة 
تعزيز  إىل  الحثيث  بالده  سعي  إطار  يف  املجمع 
منظمة  مع  والرشاكة  والتنسيق  التعاون  عالقات 
وخاّصة  لها،  التابعة  واألجهزة  اإلسالمي  التعاون 
املرجعية  يُعترَب  الذي  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
الفقهية العليا للدول األعضاء باملنظمة وللمجتمعات 
سعادته  أشاد  كما  اإلسالمي.  العالم  خارج  املسلمة 
بجهود املجمع املقدرة يف مجال نرش ثقافة االعتدال 
ومستقّر،  ن  آِمِ عالم  أجل  من  والتعايش  والتسامح 
التعاون  ُعرى  ترسيخ  إىل  بتطلعه  الصدد  بهذا  ونوه 
األهداف  تلك  خدمة  أجل  من  املجمع  مع  والتنسيق 

والتواصل  التعاون  إىل  تدعو  التي  النبيلة  اإلنسانية 
والتعارف بني الشعوب، وذلك من خالل تنظيم بعض 
وخارجها،  الصني  داخل  الهادفة  العلمية  الفعاليات 
بتقديم  بالده  ترّشف  عن  املناسبة  هذه  يف  ُمعربًا 
دعوة رسمية ملعاليه لزيارة جمهورية الصني لبحث 
القضايا  مختلف  حول  والتنسيق  التعاون  أوُجه 
املجمع  بني  املشرتك  االهتمام  ذات  واملوضوعات 
املعنية. والعلمية  الفكرية  واملراكز   واملؤسسات 

عن  للمجمع  العام  األمني  معايل  أعرب  جانبه،  ومن 
السفرّي  لسعادة  العظيم  وتقديره  الجزيل  شكره 
ملسؤول  نوعها  من  األوىل  تعّد  التي  الزيارة  هذه  عىل 
صيني رفيع املستوى للمجمع منذ تأسيسه، كما هنّأ 
سعادته عىل تعيينه مبعوثا خاّصا لبالده لدى املنظمة، 
بأن  والتوفيق يف مهاّمه، ومتمنيا  النجاح  له  متمنيا 
يكون هذا اللقاء بداية لبناء عالقات تعاون وتنسيق 
املرشفة  والسلطات  املجمع  بني  ومستدامة  متينة 
عىل الشأن الديني بالصني. ثم قدم معاليه لسعادته 
وأهدافه،  ورسالته،  املجمع،  رؤية  عن  ضافية  نبذة 
عىل  األثناء  هذه  يف  مؤكدا  وأنشطته،  وبرامجه، 
استعداد املجمع التام للتعاون مع السلطات الصينية 
لدى  واالعتدال  الوسطية  منهج  تعزيز  أجل  من 
وبهدف  بالجمهورية،  القاطنة  املسلمة  املجتمعات 
اإلسالمية  هويتهم  عىل  املحافظة  عىل  مساعدتهم 
القوانني  واحرتام  املواطنة،  بمقتضيات  االلتزام  مع 
هذه  يف  مؤكدا  دولتهم؛  داخل  بها  املعمول  واألنظمة 
مكفول  طبيعي  حق  الدينية  الحرية  أن  عىل  األثناء 
كل  تمكني  وأن  مكان،  كل  يف  إنسان  لكل  بالفطرة 
بحرية  وعقيدته  دينه  شعائر  ممارسة  من  إنسان 
تامة مما تتفق عليه القيم اإلنسانية العاملية النبيلة، 

دين  اعتناق  عىل  اإلنسان  إكراه  بأن  اعتبارا  وذلك 
حقه  عىل  واعتداء  لكرامته،  امتهانا  يعترَب  بعينه 
املجمع  جهود  فإن  هنا،  ومن  االختيار.  حرية  يف 
احرتام حرية  إىل  الدعوة  يف  تنصّب  تزال-  كانت -وال 
واإلقصاء  والتطرف  والتعصب  الغلو  ونبذ  االعتقاد، 
املغلوطة  املفاهيم  تصحيح  عن  فضالً  واإلرهاب، 
ترفض  التي  وتعاليمه  ومبادئه  اإلسالم  قيَم  عن 
اإلسالم  إىل  االنتماء  بني  التعارض  أشكال  جميع 
معاليه  أعرب  املواَطنة.كما  بمقتضيات  وااللتزام 
سعادته  بدعوة  ا  خاصًّ ترحيبًا  يرّحب  بأنه  لضيفه 
من  القريب  العاجل  يف  الصني  جمهورية  لزيارة  إياه 
الشأن  عىل  املرِشفة  الصينية  لطات  بالسُّ اللقاء  أجل 
الديني، وزيارة املجتمعات املسلمة داخل الجمهورية. 
يونغ،  ليوتشنغ  األستاذ  االجتماع  حرض  وقد  هذا، 
بالسفارة،  السيايس  القسم  مدير  األّول،  السكرترّي 
بالسفارة،  الثالث  السكرترّي  جينغلون،  يل  واألستاذ 
الديوان  شؤون  مدير  الشوك،  املنذر  محمد  واألستاذ 
حسني،  أمجد  ساّرة  واألستاذة  باملجمع،  واملراسم 
واألستاذ  باملجمع،  واألرسة  املرأة  شؤون  مديرة 
اإلعالم. لشؤون  العام  األمني  مستشار  التلييِل،  مراد 

سعادة املندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا يزور مقر املجمع بجدة
استقبل معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
سعادة  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
لدى  الدائم  املندوب  هرتونو،  إيكو  السيد  السفرّي 
منظمة التعاون اإلسالمي والقنصل العام لجمهورية 
األربعاء  يوم  السعودية،  العربية  باململكة  إندونيسيا 
 08 املوافق  1443هـ  لعام  القعدة  ذي  09 من شهر 
جّدة. بمدينة  املجمع  بمقر  م   2022 لعام  يونيو 

وترّشفه  رسوره  عن  السفرّي  سعادة  عرَّب  وقد  هذا، 
بزيارة املجمع، شاكًرا ملعايل األمني العام عىل حسن 
االستقبال وحفاوة الرتحيب، ومؤكًدا حرصه الشديد 
لجمهورية  الدائمة  املندوبية  مهاّم  تسّلمه  منذ 
عىل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  لدى  إندونيسيا 
مع  والرشاكة  والتواصل  التعاون  عالقات  تعزيز 
الفرعية  وأجهزتها  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
وأعرب  الدويل.  اإلسالمي  الفقه  مجمع  وخاصة 
داخل  بلده  دور  تفعيل  إىل  تطّلعه  عن  سعادته 
مجلس املجمع من خالل ترشيح عضو جديد ممثل 
إندونيسيا  استعداد جمهورية  أكد  كما  للجمهورية، 
الذين  األّمة  علماء  وفد  يف  علمائها  بعض  مشاركة 
بقيادة  القادمة  األيام  خالل  كابل  يزورون  سوف 
تعاىل. الله  بإذن  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 

وشكره  امتنانه  عن  بالتعبرّي  حديثه  سعادته  وختم 
للزيارة التي قام بها معاليه مع وفد من املجمع إىل 
إندونيسيا خالل العام املايض، حيث ترَكت تلك الزيارة 
أثًرا طيبًا لدى املسؤولني اإلندونيسيني، خاصة معايل 
وزير الشؤون الدينية، والشخصيات الدينية والعلمية 
بها. اْلتقى  التي  العريقة  اإلسالمية  والجمعيات 

الزيارة  بهذه  رسوره  عن  معاليه  عرَّب  جهته،  ومن 

دائًما  مندوبًا  تعيينه  عىل  سعادته  مهنِّئًا  الكريمة، 
لجمهورية إندونيسيا لدى منظمة التعاون اإلسالمي، 
تعزيز  عىل  إندونيسيا  جمهورية  بحرص  ومشيًدا 
عالقات التعاون والتنسيق والرشاكة مع املجمع عىل 
كافة األصعدة، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها وفد 
أّكد  كما  املايض،  العام  خالل  إندونيسيا  إىل  املجمع 
معاليه بتوطيد ُعرى التعاون والتنسيق مع مختلف 
وفد  زارها  التي  الكرَبى  العلمية  واملراكز  املؤسسات 
املجمع، ووّقع مع بعضها اتفاقيات رشاكة وتعاون، 
وعىل رأسها مجلس علماء إندونيسيا، وجامعة رشيف 
هداية، ونهضة العلماء، والحركة املحمدية، وغرّيها. 
إىل  املجمع  تطّلع  إىل  املناسبة  هذه  يف  معاليه  وأشار 
املجمع  دورات  إحدى  إندونيسيا  جمهورية  عقد 
الجهات  به  تعّهدت  ملا  تنفيذًا  ربوعها؛  عىل  القادمة 
بهذا  مشرّيًا  الوفد،  زيارة  أثناء  بإندونيسيا  الرسمية 
الصدد إىل استعداد املجمع التاّم لصرّيورة إندونيسيا 
مرجًعا ومركًزا دوليًّا للتمويل اإلسالمي االجتماعي.

عن  ضافية  نبذة  بإعطاء  حديثه  معاليه  وختم 
اإلسرتاتيجية  وخطته  املجمع  وبرامج  أنشطة 
واملشاريع  الرَبامج  جملَة  نة  املتضمِّ الخمسية 
الدول  منها  تستفيد  أن  يمكن  التي  واملبادرات 
إىل  مشرّيًا  اإلسالمي،  التعاون  بمنظمة  األعضاء 
والخرَباء  العلماء  من  عدًدا  سيدعو  املجمع  أن 
اإلندونيسيني للمشاركة يف ندوته القادمة عن تدويخ 
تعاىل. الله  بإذن  اإلسالم  يف  والحيوانات  الطيور 

إلهام  السيد  من  كّل  االجتماع  حرض  وقد  هذا، 
إلندونيسيا  العامة  بالقنصلية  أول  سكرترّي  أفندي، 
أمجد حسني، مديرة شؤون  بجّدة، واألستاذة سارة 
مانتا  حاجي  والدكتور  باملجمع،  واألرسة  املرأة 
والعالقات  الدويل  التعاون  قسم  رئيس  درامي، 
التلييِل  مراد  واألستاذ  باملجمع،  الخارجية 
باملجمع. اإلعالم  لشؤون  العام  األمني  مستشار 
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وفد من أئمة جمهورية صربيا يزور مقر األمانة العامة للمجمع
ــالمي  ــه اإلسـ ــع الفقـ ــعي مجمـ ــار سـ يف إطـ
الـــدويل إىل بنـــاء رشاكـــة إســـرتاتيجية وتعـــاون 
ــة  ــة والفكريـ ــات العلميـ ــع املؤسسـ ــق مـ وثيـ
ـــا  ـــلمة، وانطالًق ـــات املس ـــدان املجتمع ـــدة يف بل الرائ
ـــيق  ـــل والتنس ـــىل التواص ـــع ع ـــرص املجم ـــن ح م
مـــع املرشفـــني عـــىل الشـــأن الدينـــي يف املجتمعـــات 
ـــع  ـــة م ـــم الديني ـــىل هويته ـــا ع ـــلمة حفاًظ املس
ـــك  ـــة يف تل ـــة واإلقام ـــات املواَطن ـــزام بمقتضي االلت
املجتمعـــات، اســـتقبل اليـــوم معـــايل األســـتاذ 
ــني  ــانو، األمـ ــى سـ ــب مصطفـ ــور قطـ الدكتـ
ــا مـــن  ــًدا كبـــرّيًا مكوَّنًـ ــام للمجمـــع، وفـ العـ
أئمـــة مســـاجد بجمهوريـــة رصبيـــا، يقودهـــم 
فضيلـــة األســـتاذ الدكتـــور أنـــور غيتســـيتش، 
ـــة  ـــالمية بجمهوري ـــات اإلس ـــة الدراس ـــد كلي عمي
رصبيـــا، وذلـــك يـــوم الخميـــس 10 مـــن 
1443هــــ املوافـــق 09 مـــن  شـــهر ذي القعـــدة 
شـــهر يونيـــو 2022م بمقـــر األمانـــة العامـــة 
ـــعودية. ـــة الس ـــة العربي ـــدة باململك ـــع بج للمجم

هـــذا، وقـــد رّحـــب معاليـــه بالوفـــد الكريـــم، 
الدراســـات  كليـــة  جهـــود  عـــىل  وأثنـــى 
ـــب  ـــن وتدري ـــال تكوي ـــدَّرة يف مج ـــالمية املق اإلس
الكـــوادر الدينيـــة الَكُفـــوءة التـــي تحمـــل 
ــه  ــاد وتوجيـ ــؤولية إرشـ ــا مسـ ــىل عاتقهـ عـ
ورعايـــة املســـلمني داخـــل مجتمعاتهـــم، كمـــا 
ـــدَّرة يف  ـــة املق ـــود الكّلي ـــىل جه ـــه ع ـــى معالي أثن
ـــن  ـــدين م ـــة واملرش ـــل األئم ـــىل تأهي ـــة ع املواظب
ـــرص  ـــة، والح ـــدورات الرشعي ـــدوات وال ـــالل الن خ
ـــرص  ـــتجدات الع ـــم مس ـــن فه ـــم م ـــىل تمكينه ع

فضيلة الدكتور محمد مصطفى شعيب يمّثل املجمع يف تحكيم املسابقة    
الدولية لحفظ القرآن الكريم يف قازان – روسيا

شـــارك فضيلـــة الدكتـــور محمـــد مصطفـــى 
ـــاوى  ـــد الفت ـــىل مرص ـــرشف ع ـــعيب، امل ـــد ش أحم
ـــدويل،  ـــالمي ال ـــه اإلس ـــع الفق ـــات بمجم واملراجع
ـــم  ـــع يف تحكي ـــام للمجم ـــني الع ـــايل األم ـــالً ملع ممثِّ
ــرآن  ــظ القـ ــة لحفـ ــازان الدوليـ ــابقة قـ مسـ
الكريـــم، والتـــي نظَّمتهـــا حكومـــة جمهوريـــة 
تتارســـتان، ومنتـــدى التعـــاون اإلســـالمي 
الدينيـــة  واإلدارة  إســـطنبول،  يف  للشـــباب 
ملســـلمي جمهوريـــة تتارســـتان، يف الفـــرتة 
1443هــــ  ــام  ــوال لعـ ــن شـ 19 مـ 16 إىل  ــن  مـ
ــام 2022م ،  ــو لعـ ــن مايـ ــق 17 إىل 20 مـ املوافـ
وتأتـــي املســـابقة يف إطـــار الرَبنامـــج الـــدويل: 

“قـــازان عاصمـــة الشـــباب ملنظمـــة التعـــاون 
ـــن  ـــدرج ضم ـــا تن ـــام 2022م”، كم ـــالمي لع اإلس
ـــة  ـــف ومئ ـــرور أل ـــرى م ـــال بذك ـــات االحتف “فعالي
عـــام عـــىل دخـــول اإلســـالم يف بـــالد بْلغـــار”.

ــا  ــون طالبًـ ــابقة خمسـ ــس يف املسـ ــد نافـ وقـ
وطالبـــة مـــن عرشيـــن دولـــة، وكان الدكتـــور 
ــني  ــَد املحكَّمـ ــعيب أحـ ــى شـ ــد مصطفـ محمـ
الخمســـة يف املســـابقة، وباقـــي املحكَّمـــني 
هـــم: مفتـــي قـــازان فضيلـــة الشـــيخ كامـــل 
ســـميع اللـــه، وفضيلـــة الشـــيخ مأمـــون 
ــن العـــراق، وفضيلـــة  شـــعبان الـــراوي، مـ
ـــة  ـــا، وفضيل ـــن تركي ـــش، م ـــحاق دن ـــيخ إس الش

ــد  ــا. وقـ ــن تركيـ ــودار، مـ ــار شـ ــيخ يشـ الشـ
ــب:  ــور الطالـ ــن الذكـ ــز األول مـ ــاز باملركـ فـ
ــوع  ــلمانوفيتش، بمجمـ ــوىس سـ ــف مـ غايتييـ
ــن  ــز األول مـ ــازت باملركـ ــات %100، وفـ درجـ
ــن  ــدا، مـ ــا نيـ ــوي يوخـ ــة: ديـ ــاث الطالبـ اإلنـ
.99.75% درجـــات  بمجمـــوع  إندونيســـيا، 

الدكتـــور محمـــد  كمـــا حـــرض فضيلـــة 
ــف  ــرور ألـ ــال بمـ ــعيب االحتفـ ــى شـ مصطفـ
ــالد  ــالم بـ ــول اإلسـ ــىل دخـ ــام عـ ــة عـ ومائـ
رئاســـة  رشف  عـــىل  كان  والـــذي  بْلغـــار، 
فعاليـــات  ضمـــن  تتارســـتان  جمهوريـــة 
2022م. مايـــو   20 يـــوم  قـــازان،  إكســـبو 

ونوازلـــه لُحســـن توجيههـــا والتعامـــل معهـــا 
ـــلمني  ـــات املس ـــات واحتياج ـــي تطّلع ـــالً يُلبِّ تعام
ـــا. ـــان عموًم ـــة البَْلق ـــا، ومنطق ـــة رصبي بجمهوري

ودعًمـــا لهـــذه الجهـــود، أعـــرب معاليـــه 
لتقديـــم  التـــاّم  املجمـــع  اســـتعداد  عـــن 
الَعـــون الفكـــري والدعـــم الرشعـــي واملـــؤازرة 
ـــن  ـــا م ـــي برصبي ـــأن الدين ـــىل الش ـــني ع للمرشف
خـــالل تنظيـــم دورات تدريبيـــة تأهيليـــة لهـــم 
يف اإلفتـــاء واإلرشـــاد ارتقـــاء بمســـتوياتهم 
ـــرق  ـــن ُط ـــم م ـــا له ـــم وتمكينً ـــة ملداركه وتقوي
ـــتجدات. ـــوازل واملس ـــتدالل يف الن ـــتنباط واالس االس

وختـــم معاليـــه كلمتـــه بدعـــوة األئمـــة 
واملرشـــدين إىل االســـتمرار يف القيـــام بواجبهـــم 
ــوا  ــىل أن يكونـ ــلمني، وعـ ــاه املسـ ــي تجـ الدينـ
ـــلوك  ـــه يف الس ـــذى ب ـــا يُحت ـــاالً ناصًع ـــدوًة ومث ق
ــة  ــىل أهميـ ــًدا عـ ــة، مؤكـ ــرّصف والحكمـ والتـ
ــة  ــرش ثقافـ ــطية، ونـ ــج الوسـ ــزام بمنهـ االلتـ
االعتـــدال والتســـامح والحـــوار والتعايـــش.

هـــذا، وقـــد أعـــرب فضيلـــة األســـتاذ الدكتـــور 

أنـــور غيتســـيتش عـــن شـــكره الجزيـــل 
وتقديـــره العظيـــم ملعـــايل األمـــني العـــام 
عـــىل ُحســـن االســـتقبال وحفـــاوة الرتحيـــب 
ــذه  ــه هـ ــىل إتاحتـ ــدة، وعـ ــات املفيـ والتوجيهـ
ــع  ــارة املجمـ ــة لزيـ ــة لألئمـ ــة الطيبـ الفرصـ
تأكيـــًدا عـــىل حـــرص معاليـــه عـــىل تعزيـــز 
ـــلمة. ـــات املس ـــع املجتمع ـــل م ـــاون والتواص التع

ـــد  ـــادة الوف ـــه بقي ـــام معالي ـــارة، ق ـــة الزي ويف نهاي
ـــّدم  ـــع، ق ـــام املجم ـــع إدارات وأقس ـــة بجمي يف جول
لهـــم خاللهـــا نبـــذًة ضافيـــًة عـــن املجمـــع، 
ـــن  ـــارات م ـــم مخت ـــه، ووّزع عليه ـــة عمل وطريق
ـــف  ـــن مختل ـــرة ع ـــم فك ـــه إلعطائه ـــّم إصدارات أه
ـــه  ـــوف معالي ـــكر الضي ـــاريعه. وش ـــطته ومش أنش
ـــا  ـــىل م ـــوا ع ـــب، وأثن ـــن ترحي ـــوه م ـــا لق ـــىل م ع
ســـمعوه خـــالل كلمـــة معاليـــه مـــن معانـــي 
ـــا  ـــتكون نرَباًس ـــة، س ـــرََب قيّم ـــامية، ودروس وِع س
ــا. ــم يف رصبيـ ــم ملهاّمهـ ــالل تأِديتهـ ــم خـ لهـ
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االجتماع الدوري الشهري العشرون ملنسوبي املجمع
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
يوم  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
االثنني 08 من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ املوافق 
الدوري  االجتماع  لعام 2022م،  يونيو  07 من شهر 
بمقر  وذلك  املجمع،  ملنسوبي  العرشين  الشهري 
بجدة. الدويل  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العامة  األمانة 

ويف مستهّل اللقاء رّحب معايل األمني العام بالجميع، 
االجتماعات  هذه  حضور  يف  انتظامهم  لهم  شاكًرا 
الدورية املهمة التي تناقش قضايا املجمع، ثم تحدث 
ملوظفي  تمت  التي  والتعديالت  الرتقيات  معاليه عن 
مبدأ  من  انطالًقا  وذلك  ل،  مفصَّ بشكل  املجمع 
الشفافية واإلنصاف، كما بنّي معاليه أن املجمع قام 
بتشكيل لجنة من املجمع لدراسة ملفات املتقّدمني لها 
يف مارس من عام 2021م، ومروًرا برفع تقرير اللجنة 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
 10 الخميس  يوم  للمجمع،  العام  األمني  سانو، 
املوافق  1443هـ  لعام  القعدة  ذي  شهر  من 
االجتماع  2022م،  لعام  يونيو  شهر  من   09
وذلك  األقسام،  لرؤساء  والثالثني  التاسع  الدوري 
جّدة. بمدينة  للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر 

األقسام،  برؤساء  معاليه  رّحب  االجتماع  بداية  يف 

ه لألمني العام املساعد  املشكَّلة لذلك مع خطاب موجَّ
ذلك. ومتابعة  باملنظمة،  واإلدارية  املالية  للشؤون 

للمجمع  العام  األمني  معايل  حرص  من  وانطالًقا 
يحملون  الذين  املوظفني  أوضاع  معالجة  عىل 
صالحياته  عىل  بناًء  قام  فقد  علمية؛  مؤهالت 

أوضاع  بمعالجة  النظام  حسب  له  املخوَّلة 
منح  كما  مؤهالتهم،  حسب  املوظفني  أولئك 
املوظفني  لبعض  تشجيعية  مكافأة  معاليه 
أوضاعهم. وتعديل  ترقيتهم  تعّذرت  الذين 

ومقرتحات  آراء  إىل  معاليه  استمع  وقد  هذا، 
االرتقاء  يخّص  وفيما  املوضوع  هذا  يف  الجميع 
أن  إىل  النقاشات  َخلَُصت  حيث  املجمع،  بعمل 
رصف  إمكانية  عن  واضح  تصّور  وضع  يتم 
بأيام  واستبداله  اإلضايف  العمل  أجر  استحقاق 
إجازة. كما وّجه معاليه إدارة االستثمار واملشاريع 
الشّقة  من  القصوى  لالستفادة  العاجل  بالتحّرك 
املوسم  لهذا  املكرمة  مكة  يف  للمجمع  املوقوفة 
ِمنى. يف  الجمرات  من  لُقربها  1443هـ؛  حج 

عىل  وحثّهم  واملشاركة،  الحضور  عىل  وشكرهم 
بني  والتنسيق  التعاون  وتكثيف  العمل  مواصلة 
القادمة  الندوة  إلنجاح  واألقسام  اإلدارات  مختلف 
العامة  الهيئة  مع  بالرشاكة  املجمع  ينّظمها  التي 
حول  السعودية  العربية  باململكة  والدواء  للغذاء 
ذبحها”. قبل  والحيوانات  الطيور  “تدويخ  موضوع 

للمنظمة  اإلطاري  النظام  عن  معاليه  تحّدث  ثّم 
والتعديل  الرتقية  واستحقاقات  رشوط  يحّدد  الذي 
املجمع  منسوبي  من  لعدد  التشجيعية  واملكافأة 
كّل  تعنيه  ما  مستفيض  بشكل  للحضور  ورشح 
بعض  عند  الحاصل  اللبس  يرفع  حتى  عبارة 
واملساعي  اإلجراءات  معاليه  بنّي  كما  املوظفني. 
التي قامت بها األمانة العامة للمجمع لرتقية بعض 
ثالث  املوظفني وتعديل وضع بعضهم، ومنح بعض 
به  يسمح  ما  حسب  وذلك  تشجيعية،  مكافأت 
العامة للمجمع.  للمنظمة واألمانة  النظام األسايس 

وأشار معاليه إىل أن عددا كبرّيا من منسوبي املجمع 
استفاد من هذه املساعي األوىل من نوعها باملجمع .

االجتماع  قرارات  بنود  االجتماع  ناقش  ثم  هذا، 
أهّمها: من  جديدة،  قرارات  عدة  وأصدر  السابق، 

العمل  حول  متخصصة  ندوة  بعقد  التوجيه   •
الهجرة  مثل  مرتبطة  وقضايا  اإلسالمي  الخرّيي 
.2022 نوفمرَب  شهر  نهاية  قبل  والنزوح  واللجوء 

• تحديد نهاية شهر ذي القعدة آخر موعد الستكتاب 
الباحثني والباحثات حول محاور الندوة املتخصصة 
وآفاق“. تحديات  األرسة…  “مؤسسة  بعنوان 

العلمية  املجمع  مجّلة  أعداد  مراجعة  إتمام   •
تنسيقها  أجل  من  النرش  لدار  وتسليمها 
النهائية. الطباعة  قبل  الكلفة  وتحديد 

املشاركة  إىل  املجمع  موظفي  جميع  دعوة   •
ملختلف  دعما  لغرض  التدويخ  ندوة  يف 
الندوة. نجاح  أجل  من  تعمل  التي  اللجان 

االجتماع الدوري التاسع والثالثون لرؤساء األقسام

االجتماع األسبوعي الثمانون ملديري اإلدارات
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
االجتماع  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عام  أمني 
األسبوعي الثمانني ملديري اإلدارات، يوم األربعاء 09 
من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ املوافق 08 شهر 
يونيو لعام 2022م، وذلك بمقر األمانة العامة بجدة.

بالحضور،  معاليه  رّحب  االجتماع  مستهّل  ويف 
وشكرهم عىل املشاركة يف االجتماع ، مجّدًدا التأكيد 
عىل أهمية هذه االجتماعات التي يتم خاللها التباحث 
اتخاذ قرارات  أجل  املجمع من  حول مختلف قضايا 
األخرّية  الرتتيبات  عن  معاليه  تحدث  ثم  حولها، 
النعقاد ندوة تدويخ الطيور امُلزمع عقدها مع هيئة 
الغذاء والدواء باململكة العربية السعودية يف الفرتة ما 
بني 13-14 يونيو 2022م املوافق 14-15ذو القعدة 
للندوة  الجيد  اإلعداد  أهمية  عىل  مؤكًدا   ، 1443هـ 
بالندوة،  املتعلقة  القضايا واملسائل  بمراجعة جميع 
جميع  بني  والتنسيق  التعاون  أهمية  عىل  ومشّدًدا 

ونجاحها. َسرّيها  ُحسن  لضمان  واإلدارات  اللجان 
هذا، وقد ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن 
االجتماع السابق، وأصدرت عدة قرارات ، من أهّمها:

دعوة سعادة مدير دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخرّيي بدبي، ومدير جامعة الشارقة إىل املشاركة يف الندوة 
املجمع. وبني  بينهم  تمت  التي  التعاون  ملذكرات  تفعياًل 

املنظمة  من  مرتجمني  مع  مبارشة  والتعاقد  التعاون 

لندوة التدويخ. إعداد بنود عقد طباعة مجلة املجمع، 
مراجعة  عند  عليها  تمت  التي  امللحوظات  وإدخال 
تأكيد  مع  مفكرون،  دار  ملطبعة  الجديدة  النسخة 
الخارجيني. للمراجعني  واملراجعة  التدقيق  مبدأ 

إعدادها  تم  التي  املخصصة  امليزانية  عىل  املوافقة 
الباحثني  استحقاق  عىل:  واملشتملة  التدويخ  لندوة 
السائقني  بتفاصيلها،  اإلعالمية  التغطية  الندوة،  يف 
ضمن  من  وذلك  الهيئة،  تتحّمله  ال  مما  وغرّيها   ..
املجمع. ميزانية  يف  الواردة  العلمية  األنشطة  بنود 

الندوة  يف  املشاركني  من  النهائية  القائمة  إرسال 
املكرمة  مكة  بمنطقة  الخارجية  وزارة  فرع  إىل 
هاتفينْي  جهازيْن  تخصيص  اعتمادها.  ليتم 
األنشطة  يف  استخدامهما  يتم  منفصلنْي  برقمنْي 
للتواصل  املجمع  يعقدها  التي  والرَبامج  العلمية 
. األنشطة  تلك  يف  املشاركني  مع  خاللهما  من 
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االجتماع األسبوعي الحادي والثمانون ملديري اإلدارات

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عام  أمني  سانو 
ملديري  والثمانني  الواحد  األسبوعي  االجتماع 
القعدة  ذي  شهر  من   17 الخميس  يوم  اإلدارات، 
لعام  يونيو  شهر  16من  املوافق  1443هـ  لعام 
بجدة. العامة  األمانة  بمقر  وذلك  2022م، 

بالحضور،  معاليه  ب  رحَّ االجتماع  مستهل  ويف 
وشكرهم عىل املشاركة يف االجتماع ، مجّدًدا التأكيد 
عىل أهمية هذه االجتماعات التي يتم خاللها التباحث 

االجتماع األسبوعي الثاني والثمانون ملديري لإلدارات

االجتماع األسبوعي الثالث والثمانون ملديري لإلدارات

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األسبوعي  االجتماع  للمجمع،  العام  األمني  سانو، 
شهر  من   20 االثنني  يوم  لإلدارات  والثمانني  الثاني 
شهر  19من  املوافق  1443هـ  لعام  القعدة  ذي 
بجدة. العامة  األمانة  بمقر  2022م  لعام  يونيو 

بالحضور،  معاليه  ب  رحَّ االجتماع  مستهل  ويف 
عىل  مؤكًدا   ، االجتماع  يف  املشاركة  عىل  وشكرهم 
الندوة  لتقويم  خاصا  سيكون  االجتماع  هذا  أن 
ة للمجمع  العلمية األخرّية التي نظمتها األمانة العامَّ
وأثره  ذبحها  قبل  والحيوانات  الطيور  تدويخ  حول 
14-15ذو  بني  ما  الفرتة  خالل  الذبح  رشعية  عىل 
2022م،  يونيو   14-13 املوافق  1443هـ  القعدة 
مهنّئا الجميع عىل نجاح الندوة وتحقيقها األهداف 
أن  عىل  ومؤكدا  أقيمت،  أجلها  من  التي  األساسية 
هذا النجاح الواضح ال يمنع من إجراء تقويم شامل 
لكافة القضايا واملسائل املتصلة بالتخطيط والتنظيم 
واألخطاء  الثغرات  تجنب  يف  أمال  وذلك  والتنفيذ، 
خاصة  القادمة  واملؤتمرات  الندوات  يف  وقعت  التي 
الدورة الخامسة والعرشين القادمة بإذن الله تعاىل.

األسبوعي  اجتماعها  للمجمع  العامة  األمانة  عقدت 
الثالث والثمانني ملديري اإلدارات يوم األربعاء 30 من 
شهر ذي القعدة لعام 1443هـ املوافق 29 من شهر 
العامة بجدة. وقد  األمانة  2022م بمقر  يونيو لعام 
رأس االجتماع معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى 
سانو، األمني العام للمجمع ، الذي استهله بالرتحيب 
مع  أفغانستان  إىل  زيارته  عن  تحدث  ثم  بالحضور، 
الزيارة  هذه  وتأتي  البارزين،  األمة  علماء  من  وفد 
تنفيذًا لقرار املجلس الوزاري للدول األعضاء بمنظمة 
آباد  التعاون اإلسالمي يف دورته االستثنائية بإسالم 
بجمهورية باكستان اإلسالمية خالل شهر ديسمرَب 
من  وفدا  املجمع  قيادة  عىل  نّص  والذي  املايض، 
التباحث  أجل  من  أفغانستان  زيارة  إىل  األّمة  علماء 
تعليم  موضوع  حول  الحالية  لطة  السُّ مع  والتحاور 
التسامح  وموضوع  املرأة،  عمل  وموضوع  البنات، 
العلماء  ووفد  معاليه  التقى  وقد  والتعايش.هذا، 
التقى  كما  البارزين،  أفغانستان  علماء  من  بعدد 

اتخاذ قرارات  حول مختلف قضايا املجمع من أجل 
حولها، ثم هنَّأ معاليه الجميع بمناسبة نجاح انعقاد 
وأثرها  ذبحها  قبل  والحيوانات  الطيور  تدويخ  ندوة 
الهيئة  مع  املجمع  عقدها  والتي  الذبح  رشعية  عىل 
السعودية  العربية  باململكة  والدواء  للغذاء  العامة 
املوافق  1443هـ  القعدة  14-15ذو  مابني  الفرتة  يف 
13-14 يونيو 2022م، موضحا أنها حققت األهداف 
األساسية التي من أجلها أقيمت هذه الندوة ، َواَلَِّتي 
يف  الحالل  بصناعة  لتعلقها  املهمة  الندوات  من  تَُعدُّ 
أشار  كما  املسلمة،  واملجتمعات  اإلسالمية  الدول 
املؤتمرات  املزيد من  إىل طموح املجمع لعقد  معاليه 
مسائل  حول  تدور  أنها  وخاصة  املجال  هذا  يف 
املسلمة  املجتمعات  يف  الحالل  صناعة  يف  مهمة 
معالجة  الستمرار  املاسة  الحاجة  إليه  تدعو  والتي 
وإعانتهم. الجهود  وتكثيف  املوضوعات  هذه  مثل 

إىل  املرتقبة  زيارته  عن  معاليه  تحدث  ثم 
العامة  األمانة  و  العلماء  من  وفد  مع  أفغانستان 
مناقشة  أجل  من  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة 
املرأة  قضايا  خاصة  القضايا،  من  العديد 

البناء. جهود  يف  ومشاركتها  ودورها  وعملها 
هذا، قد ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن 
االجتماع السابق، وأصدرت عدة قرارات،من أهّمها:

تنظيم ندوة مركزة عن ظاهرة اإلسالموفوبيا • 
حولها  املجمع  قرارات  عىل  االطالع  بعد 
باكستان. يف  منها  عمل  برامج  واستخالص 

الرئيس •  ملعايل  وتقدير  شكر  خطاب  إرسال 
عىل  والدواء  للغذاء  العامة  للهيئة  التنفيذي 
الرشاكة االسرتاتيجية املتميزة يف انعقاد الندوة.

لكل •  وتقدير  شكر  خطاب  إرسال 
التدويخ. ندوة  يف  واملشاركني  الباحثني 

لسعادة •  وتقدير  شكر  خطاب  إرسال 
عىل  الخارجية  وزارة  فرع  عام  مدير 
قدمتها  التي  املتميزة  التسهيالت 
الندوة. يف  املشاركني  للضيوف  الخارجية 

منفصلنْي •  برقمنْي  هاتفنْي  جهازيْن  تخصيص 
العلمية  األنشطة  يف  استخدامهما  يتم 
من  للتواصل  املجمع  يعقدها  التي  والرَبامج 
األنشطة. تلك  يف  املشاركني  مع  خاللهما 

نصف  التقرير  عىل  الحضور  معاليه  أطلع  كما 
أعدته  الذي  االسرتاتيجية  الخطة  حول  السنوي 
إدارة التخطيط مشكورًة، بناء عىل ما ورد إليها من 
تقارير اإلدارات مقارنة مع مؤرشات األداء املوجودة 
يف  عقدها  املجمع  قرر  التي  واألنشطة  بالخطة، 
النصف األول من العام 2022م، أي من شهر يناير إىل 
يونيو. للنظر حوله حيث تقرر أن يطلع عليه الجميع 
والرَبامج  األنشطة  عىل  للوقوف  مفصلة،  بصورة 
التي كان يفرتض أن تنفذ، ولم يتم تنفيذها، وكذلك 

تتم  أن  عىل  وتنفيذه،  إنجازه  تم  ما  حول  التداول 
املداوالت حوله يف جلسة مخصصة. وبعد مناقشات 
مستفيضة صدر عن االجتماع قرارات ، من أهّمها:

يف •  االستكتاب  محاور  ضبط  رضورة 
بإعالم  التأكيد  مع  علمية  ندوة  كل 
عنها،  الخروج  بعدم  املستكتبني  الباحثني 
املشاِركة. األبحاث  جدِّية  من  والتأكد 

السعي يف توفرّي موظف متفرغ مختص ملتابعة موضوع • 
الالحقة. العلمية  األنشطة  يف  والتأشرّيات  التذاكر 

أ •  ومراجعة  تنسيق  يف  حاال  البدء 
والعرشين. الخامسة  الدورة  بحاث 

من: •  املكونة  للندوات  العلمية  اللجنة   اعتماد  
د.  شعيب،  محمد  د.  قمر،  عبدالقاهر  د. 
أبنعوف،  عبدالفتاح  د.  جيباجي،  إسماعيل 
الحرضمي. وليد  أ.  سيال،  األمني  محمد  د. 

تم •  التي  الجديدة  املؤسسات  استكتاب 
من  مؤخًرا  معهم  تعاون  مذكرة  توقيع 
يرونه  من  وترشيح  التخطيط  إدارة  قبل 
القادمة. الدورة  يف  للمشاركة  الباحثني  من 

نائب  رأسهم  عىل  األفغان،  املسؤولني  من  بعدد 
التعليم  ووزراء  السياسية،  للشؤون  الوزراء  رئيس 
العايل، واملعادن، والداخلية، واألمر باملعروف والنهي 
إىل  الحالية  لطَة  السُّ الوفد  ودعا  والعدل،  املنكر،  عن 
إىل  رسيًعا  العودة  من  األفغانيات  الفتيات  تمكني 
دعا  كما  الحكومية،  املدارس  يف  الدراسة  مقاعد 
للعمل  األفغانية  للمرأة  السماح  إىل  السلطة  الوفد 
السلطة.  تقررها  التي  الرشعية  الضوابط  وفق 
الوفد من املسؤولني  أن ما سمعه  إىل  وأشار معاليه 
أشار  كما  الصدر،  يثلج  البنات  تعليم  حول  األفغان 
معاليه إىل أنه سرّيسل تقريرا مفصال عن الزيارة إىل 
معايل األمني العام للمنظمة. ثم ناقش بنود قرارات 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  وأصدر  السابق،  االجتماع 

عن  املقدم  التصور  مناقشة  إىل  •الدعوة 
اإلسالموفوبيا  ظاهرة  عن  املصغرة  الندوة 
الدائم. باكستان  مندوب  مع  باكستان  يف 

املرتجمني  من  أولية  قائمة  •توفرّي 

القادمة الندوات  يف  معهم  التعاون  قصد 
•استكتاب املؤسسات الجديدة التي تم توقيع مذكرة 
القادمة. الدورة  يف  للمشاركة  مؤخًرا  معهم  تعاون 

من  فعالية  لكل  منفرد  ايميل  •تخصيص 
الباحثني  مع  للتخاطب  يستخدم  املجمع  فعاليات 
تسهيال  والراعية  الداعمة  واملؤسسات  واملشاركني 
فعالياته. إدارة  وحسن  املجمع  أعمال  لسرّي 



أخبار الَمجمع العدد العشرون نشرة إخبارية شهرية تصدر عن َمجمع الفقه اإلسالمي الدولي

9

 ومضات المعات عن ِسَير أعالم مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )4( 
أربعة عقود َخَلْوَن عىل تأسيس قادة العالم اإلسالمي 
الجماعيِّ  لالجتهاد  معارصة  علمية  هيئة  أكرَب 
الرشيعة  يتكون أعضاؤها من صفوة وخرّية علماء 
املعارصين يعضدهم كوكبة نرّية متميزة من خرَباء 
والسياسة،  واالقتصاد  واالجتماع  الطبيعة  علوم 
املعارصة  الحياة  مشكالت  دراسة  بهدف  وذلك 
تهم  التي  القضايا  يف  الرشعيَّة  األحكام  وبيان 
محكمات  إىل  استنادا  البسيطة  أرجاء  يف  املسلمني 
النبويَّة،  الكلم  جوامع  من  ونفاذا  الحكيم،  الذكر 
واستئناسا باملقاصد السامية للمرشع، واستصحابا 
وارتكازاً  واالستنباط،  االستدالل  يف  األسالف  ملنهج 
جادت  التي  والفقهية  األصولية  القواعد  عىل 
األجيال. عرَب  والفقهاء  األصوليني  قرائح  بها 

الهيئة  تلك  أصبحت  الكريم  املوىل  من  وبتوفيق 
الدول بها  تلوذ  التي  العليا  الرشعية  املرجعيَّة  
واملجتمعات اإلسالمي،  التعاون  بمنظمة  األعضاء 

نوازل  يف  الرشع  أحكام  معرفة  أجل  من  املسلمة   
العرص، ومستجدات الحياة. ولله الحمد حيث إن تلك 
املرجعية اصدرت قرارات رشعية ناصعة إزاء النوازل 
علمية  توصيات  تبنت  كما  واملتغرّيات،  واملستجدات 
ناجعة للتوجيه والتسديد والرتشيد. ولنئ قالها ذات 
»إن  املبارك:  ابن  الله  عبد  املبارك  الزاهد  اإلمام  يوم 
ة  من بركة العلم نسبته إىل أهله«، فإنَّ األمانة العامَّ
للمجمع تحس أن ثمة حاجة ماسة إىل تعريف األجيال 
البارزين  واألعالم  الراسخني،  الفقهاء  أولئك  بسرّي 
تلك  املحكمات، وصاغوا  القرارات  تلك  الذين نسجوا 
التوصيات النرّيات، بدءا بأولئكم الذين قضوا نحبهم 
منهم، ولحقوا بالرفيق األعىل، رحمهم الله وأسكنهم 
يتحفوننا  يزالون  ال  بمن  وانتهاء  جنانه،  فسيح 
باجتهاداتهم الصائبة، متعهم الله الصحة والعافية،
ثقة والداني  القايص  ليزداد  وذلك  بقاءهم،  وأطال 
التوصيات ورشاد  القرارات،  سداد  يف  واطمئنانا 

الورع  ذوي  كبار  علماء  عن  صادرة  بحسبانها 
تمكنوا  ممن  حسيبهم-  -والله  نحسبهم  والتقوى 
وتوافرت  املنشود،  االجتهادي  النظر  أدوات  من 
وتحقيقا،  اإلفتاء.  وآداب  االجتهاد  رشوط  فيهم 
األمانة  قررت  املهمة،  الفكرية  املسؤوليَّة  لهذه 
نرشتها  من  مساحات  تخصيص  للمجمع  ة  العامَّ
مخترصة  تعريفية  نبذة  إلعطاء  الشهرية  اإلخبارية 
لجهودهم،  تقديرا  وخرَباء  أعضاًء  املجمع  ألعالم 
بالرحمة  لهم  الدعاء  مع  بإسهاماتهم  واعرتافا 
هذا  إتمام  إىل  يوفقنا  أن  الله  وعىس  والقبول. 
ما  اإلصالح  إال  نريد  إن  القريب،   العاجل  يف  العمل 
العظيم. العيِل  بالله  إال  توفيقنا  وما  استطعنا، 

 
أ.د. قطب مصطفى سانو 

األمني العام للمجمع

معالي الشيخ عبد اهلل بن بيه
ولـــد معـــايل الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن الشـــيخ 
املحفـــوظ بـــن بيـــه عـــام 1935م يف تمبدغـــة 
ـــأ  ـــة، ونش ـــالمية املوريتاني ـــة اإلس رشق الجمهوري
وتربـــى يف بيـــت علـــم وورع حيـــث نهـــل مـــن 
ـــوظ،  ـــيخ املحف ـــايض الش ـــده الق ـــم وال ـــني عل مع
وأخـــذ علـــوم العربيـــة عـــن الشـــيخ محمـــد 
ـــرآن  ـــوم الق ـــذ عل ـــا أخ ـــني، كم ـــن الش ـــالم اب س
ـــومي، ودرس  ـــالك املس ـــن الس ـــه ب ـــيخ بي ـــن الش ع
جميـــع العلـــوم الرشعيـــة اإلســـالمية يف هـــذه 
املحظـــرة. واختـــار مجلـــس املجمـــع معاليـــه 
عضـــوا معينـــا باملجمـــع تقديـــرا ملكانتـــه 
ــا  ــا ومعقبـ ــه باحثـ ــارك معاليـ ــة، وشـ العلميـ
 ومناقشـــا يف مختلـــف دورات ونـــدوات املجمـــع.

ــب  ــدة مناصـ ــه عـ ــد معاليـ ــد تقلـ ــذا، وقـ هـ
ـــاء  ـــارات لإلفت ـــس اإلم ـــا ملجل ـــه رئيس ـــا: عمل منه
ـــا  ـــذا، رئيس ـــا ه ـــه إىل يومن ـــذ تأسيس ـــي من الرشع
ـــلمة،  ـــات املس ـــلم يف املجتمع ـــز الس ـــدى تعزي ملنت
ـــل  ـــا عم ـــي، كم ـــأ يف أبوظب ـــة املوط ـــا ملؤسس رئيس
ـــة يف  ـــة الرشيع ـــا ملصلح ـــك رئيس ـــل ذل ـــه قب معالي
وزارة العـــدل بالجمهوريـــة اإلســـالمية املوريتانيـــة، 
ــب  ــتئناف، نائـ ــة االسـ ــس محكمـ ــب رئيـ نائـ
ــاميا  ــا سـ ــا، مفوضـ ــة العليـ ــس املحكمـ رئيـ
ـــث  ـــة حي ـــة الجمهوري ـــة برئاس ـــؤون الديني للش
اقـــرتح إنشـــاء وزارة للشـــؤون اإلســـالمية، 
ـــم  ـــًرا للتعلي ـــوزارة، وزي ـــذه ال ـــر له ـــني أول وزي فع
األســـايس والشـــؤون الدينيـــة، وزيـــًرا للعـــدل 
ـــادر  ـــًرا للمص ـــم، وزي ـــا للخوات ـــع وحافظ والترشي
ـــًرا  ـــوزراء، وزي ـــس ال ـــب رئي ـــة نائ ـــة برتب البرشي
ـــا  ـــة، أمينً ـــات الحزبي ـــي واملنظم ـــه الوطن للتوجي
دائًمـــا لحـــزب الشـــعب املوريتانـــي الحاكـــم، 
رئيســـا ملعهـــد ومحظـــرة غـــازة للعلـــوم 
موريتانيـــا،  بـــرشق  واإلســـالمية  العربيـــة 
ــس  ــس مجلـ ــاء ورئيـ ــس األمنـ ــس مجلـ رئيـ
والرتشـــيد  للتجديـــد  العاملـــي  املركـــز  إدارة 
ــة  ــة الرشعيـ ــا للهيئـ ــدن، رئيسـ )GCRG( يف لنـ
اإلســـالمية.  للماليـــة  الفرنـــي   للمجلـــس 
ــة  ــة العامليـ ــوا يف الهيئـ ــه عضـ ــل معاليـ ويعمـ
لإلعجـــاز العلمـــي يف القـــرآن والســـنة، عضـــوا 
ـــة  ـــاجد برابط ـــي للمس ـــىل العامل ـــس األع يف املجل

العالـــم اإلســـالمي، عضـــوا يف الهيئـــة الخرّييـــة 
اإلســـالمية العامليـــة يف الكويـــت، عضـــوا يف 
مؤتمـــر العالـــم اإلســـالمي كراتـــي، عضـــوا يف 
املجلـــس األوربـــي لإلفتـــاء والبحـــوث، عضـــوا 
ـــة  ـــوا يف اللجن ـــدي، عض ـــي الهن ـــع الفقه يف املجم
ـــة  ـــنة النبوي ـــف للس ـــرّي ناي ـــزة األم ـــة لجائ العلمي
ـــا  ـــة العلي ـــوا يف الهيئ ـــالمية، عض ـــات اإلس والدراس
ـــوا يف  ـــة، عض ـــد الرشيع ـــات مقاص ـــز دراس ملرك
ـــز  ـــد العزي ـــك عب ـــة املل ـــس بجامع ـــة التدري هيئ
ــس  ــوا يف مجلـ ــتاذ، عضـ ــة أسـ ــدة بمرتبـ بجـ
حكمـــاء املســـلمني، عضـــوا يف مؤسســـة آل 
البيـــت للفكـــر اإلســـالمي، عضـــوا يف املجلـــس 
ــو  ــة بأبـ ــة طابـ ــىل ملؤسسـ ــاري األعـ االستشـ
ـــدوات  ـــن الن ـــرّي م ـــاركات يف كث ـــه مش ـــي. ل ظب
املؤتمـــرات، منهـــا: أول مؤتمـــر قمـــة للـــدول 
ــيس  ــر تأسـ ــاط، وأول مؤتمـ ــالمية بالربـ اإلسـ
ملنظمـــة املؤتمـــر اإلســـالمي يف جـــدة، ومؤتمـــر 
القمـــة لعـــدم االنحيـــاز يف الجزائـــر، ومؤتمـــر 
ـــا.  ـــرة، وغرّيه ـــي يف القاه ـــي األفريق ـــة العرب القم
ــالمي  ــوار اإلسـ ــوالت الحـ ــارك يف جـ ــا شـ كمـ
ـــالمية  ـــة اإلس ـــد، والقم ـــا ومدري ـــيحي يف روم املس
ــا.  ــد 11 ســـبتمرَب 2001 م برومـ  املســـيحية بعـ
 ملعاليـــه العديـــد مـــن املؤلفـــات، مـــن أبرزهـــا: 
توضيـــح أوجـــه اختـــالف األقـــوال يف مســـائل 
ـــول  ـــد ح ـــن بع ـــوار ع ـــوال، ح ـــالت األم ـــن معام م

ـــن يف  ـــاب األم ـــالم، خط ـــان يف اإلس ـــوق اإلنس حق
ــام، أمـــايل  ــة التســـامح والوئـ اإلســـالم وثقافـ
الـــدالالت ومجـــايل االختالفـــات، ســـد الذرائـــع 
وتطبيقاتـــه يف مجـــال املعامـــالت، فتـــاوى 
فكريـــة، صناعـــة الفتـــوى وفقـــه األقليـــات، 
مقاصـــد املعامـــالت ومراصـــد الواقعـــات، مشـــاهد 
ــول  ــة يف حقـ ــارات تجديديـ ــد، إثـ ــن املقاصـ مـ
األصـــول، أثـــر املصلحـــة يف الوقـــف، الرَبهـــان، 
ـــض  ـــل املري ـــول، دلي ـــخيص والحل ـــاب، التش اإلره
ــض،  ــر العريـ ــن األجـ ــه مـ ــد اللـ ــه عنـ ــا لـ ملـ
 تنبيـــه املراجـــع عـــىل تأصيـــل فقـــه الواقـــع.  
وقـــد حصـــل معاليـــه عـــىل عـــدد مـــن مـــن 
ـــد  ـــك عب ـــام املل ـــا: وس ـــز، منه ـــمة والجوائ األوس
ـــك  ـــام املل ـــازة، ووس ـــة املمت ـــن الدرج ـــز م العزي
ـــة  ـــن الدرج ـــني م ـــن الحس ـــي ب ـــه الثان ـــد الل عب
املمتـــازة، وجائـــزة شـــنقيط فـــرع الدراســـات 
اإلســـالمية عـــن كتابـــه “حـــوار عـــن بعـــد”، 
ـــة  ـــة التكريمي ـــادس التنويهي ـــد الس ـــزة محم وجائ
ـــك  ـــزة املل ـــالمية، وجائ ـــات اإلس ـــر والدراس للفك
ـــاألردن،  ـــاة ب ـــاء والدع ـــي للعلم ـــه الثان ـــد الل عب
ــن  ــالمي مـ ــر اإلسـ ــة املؤتمـ ــهادة منظمـ وشـ
الدرجـــة املمتـــازة. واختـــارت جامعـــة جـــورج 
تـــاون الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن بيـــه بوصفـــه 
ــالمية  ــخصية إسـ ــني شـ ــن الخمسـ ــًدا مـ واحـ
األكثـــر تأثـــرّيًا يف العالـــم لألعـــوام 2009 - 2016 م.
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ولد معايل األستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم محمد 
1356هـ/1937م،  عام  املكرمة  بمكة  سليمان  أبو 
وتتلمذ  رحابها،  يف  العام  تعليمه  وتلقى  بها،  ونشأ 
عىل  وحصل  الرشيف،  املكي  الحرم  علماء  عىل 
املكرمة،  بمكة  الرشيعة  بكلية  بكالوريوس  شهادة 
عىل  وحصل  1377هـ/1958م،  عام  فيها  وتخرج 
1390هـ/1970م،  عام  لندن  الدكتوراه من جامعة 
مدينة  كلية  من  القانون  يف  دبلوم  عىل  حصل  كما 
املجمع  مجلس  اختار  القانونية.  للدراسات  لندن 
العلماء  كبار  لهيئة  ممثال  معينا  عضوا  معاليه 
يف  معاليه  وشارك  السعودية،  العربية  باململكة 
ومعقبا.  ومناقشا،  باحثا،  املجمع  وندوات   دورات 
منها:  املناصب،  من  عددا  معاليه  توىل  وقد  هذا، 
القرى،  أم  بجامعة  الرشيعة  لكلية  عميدا  عمله 
من  عدد  يف  زائرا  أستاذاً  العلماء،  كبار  بهيئة  عضوا 

معالي األستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم محمد أبو سليمان
وأمريكا،  السعودية،  العربية  باململكة  الجامعات 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  وماليزيا، 
معاليه  وشارك  اإليرانية،  اإلسالمية  والجمهورية 
عىل  أرشف  كما  العلمية،  املؤتمرات  من  عدد  يف 
والدكتوراه.  املاجسترّي  رسائل  من  معترَب   عدد 
منهجية  منها:  العلمية،  املؤلفات  من  عدد  ملعاليه 
منهج  وأصوله،  الفقه  يف  الشافعي  اإلمام 
ونقائصه،  خصائصه  اإلسالمي  الفقه  يف  البحث 
ترتيب  نقدية،  تحليلية  دراسة  األصويل  الفكر 
األربعة.    املذاهب  يف  الفقهية ومناسباته   املوضوعات 
الجامعات،  من  وأوسمة  جوائز  معاليه  ونال 
أبرزها:  ومن  األدبية،  واألندية  العلمية،  واملؤسسات 
وجائزة  النبوية،  للسنة  العاملية  نايف  األمرّي  جائزة 
اإلسالمية. الدراسات  فرع  العاملية  فيصل  امللك 

فضيلة الدكتور نزيه حّماد
ــام  ــاد عـ ــه حّمـ ــور نزيـ ــة الدكتـ ــد فضيلـ ولـ
1946م يف مدينـــة نابلـــس بفلســـطني، وحصـــل 
عـــىل بكالوريـــوس يف الرشيعـــة مـــن جامعـــة 
ــة  ــن جامعـ ــترّي مـ ــق )1967م(، وماجسـ دمشـ
بغـــداد )1970م(، ودكتـــوراه مـــع مرتبـــة 
ـــة دار  ـــرة كلي ـــة القاه ـــن جامع ـــرشف األوىل م ال
ـــق:  ـــص الدقي ـــرص )1973م(، التخص ـــوم بم العل
ـــالمي  ـــه اإلس ـــة يف الفق ـــالت املالي ـــود واملعام العق
املقـــارن، وكان عنـــوان رســـالته« أحـــكام 
القبـــض يف العقـــود يف الفقـــه اإلســـالمي«، 
ــوا  ــه عضـ ــع فضيلتـ ــس املجمـ ــار مجلـ اختـ
ــدا،  ــالمية يف كنـ ــة اإلسـ ــال للجاليـ ــا ممثـ معينـ
دورات  مـــن  العديـــد  يف  فضيلتـــه  وشـــارك 
 ونـــدوات املجمـــع باحثـــا ومعقبـــا ومناقشـــا. 
ـــا:  ـــة، منه ـــب مهم ـــه مناص ـــد فضيلت ـــذا، تقل ه
ــه  ــالمي وأصولـ ــه اإلسـ ــتاذا للفقـ ــه أسـ عملـ
بكليـــة الرشيعـــة لســـبعة عـــرش عامـــا، 
ــة  ــة لرشكـ ــة الرشعيـ ــة الرقابـ ــا لهيئـ رئيسـ
منهـــاج لالستشـــارات يف مجـــال التمويـــل 
اإلســـالمي بإمـــارة دبـــي باإلمـــارات العربيـــة 

ــيتي  ــة لسـ ــة الرشعيـ ــا للهيئـ ــدة، رئيسـ املتحـ
بالبحريـــن،  االســـتثماري  اإلســـالمي  بنـــك 
ـــتثمار  ـــدوق االس ـــة لصن ـــة الرشعي ـــا للهيئ رئيس
ـــة،  ـــة الرشعي ـــس الهيئ ـــدود، ورئي ـــالمي املح اإلس
وعضـــو رشكـــة تكافـــل بدبـــي، اإلمـــارات 
ـــوا  ـــه عض ـــل فضيلت ـــا عم ـــدة. كم ـــة املتح العربي
ــا،  ــة” اإلســـالمي يف بريطانيـ بصنـــدوق “الواحـ
“الفنـــار”  صناديـــق  بمجموعـــة  عضـــوا 
لالســـتثمار يف بريطانيـــا، عضـــوا بصنـــدوق 
ــدا. ــرتاليا ونيوزيالنـ ــالمي بأسـ ــرّي اإلسـ  التأجـ

ـــون  ـــا: عي ـــات، منه ـــن املؤلف ـــد م ـــه العدي لفضيلت
ــة  ــة املرصفيـ ــة يف صناعـ ــتجدات الفقهيـ املسـ
يف  االلتـــزام  عـــن  واملعاوضـــة  اإلســـالمية، 
ــد األجـــور  الفقـــه اإلســـالمي، وكيفيـــة تحديـ
والتأجـــرّي  العمـــل  عقـــود  يف  وتطبيقاتـــه 
ـــال  ـــارصة يف امل ـــة مع ـــا فقهي ـــارصة، وقضاي املع
واالقتصـــاد، والحيـــازة يف العقـــود يف الفقـــه 
اإلســـالمي – مكتبـــة دار البيـــان )رســـالة 
دكتـــوراه(، ومعجـــم املصطلحـــات املاليـــة 
واالقتصاديـــة يف لغـــة الفقهـــاء. وغرّيهـــا.

معالي الشيخ عبد اهلل بن سليمان املنيع

ولد معايل الشيخ عبد الله بن سليمان بن محمد املنيع 
باململكة  شقراء  بمحافظة  1930م  1349هـ/  عام 
مدرسة  يف  األولية  دراسته  درس  السعودية.  العربية 
شقراء االبتدائية، ثم التحق باملعهد العلمي الذي كان 
اإلمام محمد بن سعود حيث  األوىل لجامعة  الركيزة 
واصل دراسته حتى حصل عىل الشهادة الجامعية من 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض. 
واختار مجلس املجمع معاليه عضوا معينا باملجمع 
ممثال لرابطة العالم اإلسالمي. هذل، قد واكب معاليه 
حيث  هذا،  يومنا  إىل  تأسيسه  من  املجمع  مسرّية 
دورات  مختلف  يف  ومناقشا  ومعقبا،  باحثا،  شارك 
املناصب،  من  عددا  معاليه  وتقلد  وندواته،  املجمع 
منها: عمله مستشارا رشعيًّا بالديوان امللكي باململكة 
إىل  1429هـ/2008م  عام  من  السعودية  العربية 
منذ  باململكة  العلماء  كبار  بهيئة  عضوا  هذا،  يومنا 

قبل  من  عمل  كما  هذا،  يومنا  إىل  الهيئة  تأسيس 
الشيخ  سماحة  للمملكة  العام  للمفتي  عاما  نائبا 
يف  تمييز  قايض  الله،  رحمه  باز  ابن  العزيز  عبد 
محكمة التمييز يف املنطقة الغربية يف مكة املكرمة، 
رئيس محكمة تمييز، وال يزال معاليه يعمل رئيسا 
للمؤسسات  الرشعية  والهيئات  املجالس  من  لعدد 
واإلمارات.  والبحرين،  باململكة،  اإلسالمية   املالية 
النقدي  الورق  منها:  املؤلفات  من  العديد  ملعاليه 
اإلذاعة،  يف  أحاديثي  تاريخه-حكمه-حقيقته، 
بحوث  مجلدات(،   4( وفتاوى  بحوث  مجموع 
عروض  زكاة  يف  رسالة  اإلسالمي،  االقتصاد  يف 
مجلدات(،حوار   3( املجتمع  عىل  نافذة  التجارة، 
اإلسالمية،  الرشيعة  ضوء  يف  االشرتاكيني  مع 
يوم  قبل  التمتع  هدي  ذبح  جواز  يف  الير  القول 
اإلسالمية. الرشيعة  يف  وحكمه  التأمني  النحر، 
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 فضيلة األستاذ الدكتور مرتضى بدر
ـــدر  ـــىض ب ـــور مرت ـــتاذ الدكت ـــة األس ـــد فضيل ول
ـــىل  ـــل ع ـــا، وحص ـــة تركي ـــام 1968م بجهوري ع
شـــهادة البكالوريـــوس  مـــن كليـــة اإللهيـــات 
ـــل  ـــا حص ـــام 1992م، كم ـــرة ع ـــة مرم يف جامع
عـــىل املاجســـترّي عـــام 1995م يف الحقـــوق 
ـــال  ـــدة، ون ـــة املتح ـــة لنـــدن باململك ـــن جامع م
شـــهادة الدكتـــوراه عـــام 1999م يف كليـــة 
اآلداب مـــن جامعـــة مانشســـرت باململكـــة 
ـــول  ـــأة أص ـــالته »نش ـــوان رس ـــدة، وكان عن املتح
القانونيـــة(«.  )القضايـــا  الحنفـــي   الفقـــه 
عـــني فضيلتـــه عضـــوا منتدبـــا يف مجلـــس مجمـــع 
الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل ممثـــال لجمهوريـــة 

ـــب  ـــه مناص ـــوىل فضيلت ـــام 2015م. وت ـــا ع تركي
ـــات  ـــة اإللهي ـــدا لكلي ـــه عمي ـــا: عمل ـــدة، منه عدي
ـــة  ـــه يف جامع ـــتاذا للفق ـــطنبول، أس ـــة إس يف جامع
ـــا  ـــكاريا، باحث ـــة س ـــتاذا يف جامع ـــطنبول، أس إس
ــارد  ــة هارفـ ــوق بجامعـ ــة الحقـ ــرا يف كليـ زائـ
ـــه  ـــل فضيلت ـــة، ويعم ـــدة األمريكي ـــات املتح بالوالي
ــة  ــات يف جامعـ ــة اإللهيـ ــتاذا بكليـ ــا أسـ حاليـ
ـــة  ـــىل لرئاس ـــس األع ـــوا باملجل ـــطنبول، وعض إس
ــىل  ــد أرشف عـ ــة، وقـ ــة الرتكيـ ــؤون الديانـ شـ
عـــدة رســـائل املاجســـترّي الدكتـــوراه وعمـــل يف 
لجـــان تنظيـــم املؤتمـــرات الدوليـــة واملحليـــة.

 فضيلة الدكتور عبد الرحيم آدم سليمان

ولـــد فضيلـــة الدكتـــور عبـــد الرحيـــم آدم 
ـــودان،  ـــة الس ـــام 1968م يف جمهوري ـــليمان ع س
)اإلجـــازة  البكالوريـــوس  عـــىل  وحصـــل 
العاليـــة( يف الرشيعـــة والقانـــون مـــن جامعـــة 
أم درمـــان اإلســـالمية عـــام 1993م، كمـــا 
1997م،  عـــام  املاجســـترّي  عـــىل  حصـــل 
ـــا.  ـــة ذاته ـــن الجامع ـــام 2009م م ـــوراه ع  والدكت
ــس  ــا يف مجلـ ــوا منتدبـ ــه عضـ ــني فضيلتـ عـ
مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي الـــدويل ممثـــال 
2020م.  عـــام  الســـودان   لجمهوريـــة 
ــب،  ــدة مناصـ ــه عـ ــغل فضيلتـ ــد شـ ــذا، قـ هـ
ـــالمي  ـــه اإلس ـــع الفق ـــا ملجم ـــه رئيس ـــا: عمل منه
ـــالمية  ـــات اإلس ـــة الدراس ـــدا لكلي ـــوداني، عمي الس
ـــة  ـــاعدا يف كلي ـــتاذا مس ـــوم، أس ـــة الخرط بجامع
ـــة  ـــالمية بجامع ـــات اإلس ـــة الدراس ـــون وكلي القان

الدراســـات  كليـــة  يف  محـــارضا  الربـــاط، 
ـــول  ـــم أص ـــس قس ـــوم، رئي ـــالمية يف الخرط اإلس
ـــة  ـــالمية بجامع ـــات اإلس ـــة الدراس ـــه بكلي الفق
ـــا  ـــودانية. كم ـــم الس ـــا يف املحاك ـــاط، ومحامي الرب
ـــوا  ـــج، عض ـــىل للح ـــس األع ـــوا باملجل ـــل عض عم
ـــوا  ـــالم، عض ـــات الس ـــة ملفاوض ـــان الفرعي باللج
ــن  ــة الديـ ــث عالقـ ــة لبحـ ــة التمهيديـ بالورشـ
بالدولـــة، عضـــوا باملجلـــس األعـــىل لألوقـــاف، 
عضـــوا للجنـــة اإلعـــداد ملؤتمـــر التأمـــني األول، 
ـــة.  ـــة ومحلي ـــرات دولي ـــدة مؤتم ـــارك ع ـــد ش  وق
ـــورة،  ـــل املنش ـــن أوراق العم ـــد م ـــه العدي ولفضيلت
ـــرّي  ـــىل غ ـــة ع ـــكام الرشعي ـــق األح ـــا: تطبي منه
ـــد  ـــي عن ـــم الرشع ـــودان، والحك ـــلمني يف الس املس
األصوليـــني، واملـــرّياث والرشيعـــة يف ضـــوء اتفاقيـــة 
ســـيداو، والـــزواج العـــريف وحكمـــه، وغرّيهـــا.

ـــام  ـــاري ع ـــد البش ـــور محم ـــة الدكت ـــد فضيل ول
ــى  ــة، وتلقـ ــة املغربيـ ــدة باململكـ 1967م يف وجـ
ــىل  ــل عـ ــرب، وحصـ ــاس باملغـ ــه األسـ تعليمـ
ـــة  ـــن جامع ـــالم اآليل م ـــوراه يف اإلع ـــهادة الدكت ش
باريـــس بفرنســـا. واختـــار مجلـــس املجمـــع 
فضيلتـــه عضـــوا معينـــا ممثـــال للجاليـــة 
ـــا  ـــه باحث ـــارك فضيلت ـــا، وش ـــالمية بفرنس اإلس
ومناقشـــا ومعقبـــا يف العديـــد مـــن دورات 
ونـــدوات املجمـــع. وتقلـــد فضيلتـــه مناصـــب 
ـــس  ـــا للمجل ـــا عام ـــه أمين ـــا: عمل ـــدة، منه عدي
العاملـــي للمجتمعـــات املســـلمة باإلمـــارات 
ــس إىل  ــاء املجلـ ــذ إنشـ ــدة منـ ــة املتحـ العربيـ
يومنـــا هـــذا، كمـــا عمـــل عميـــدا ملعهـــد ابـــن 
ســـينا للعلـــوم اإلنســـانية، بمدينـــة ليـــل، 
ــالمي  ــر اإلسـ ــا للمؤتمـ ــا عامـ ــا، أمينـ فرانسـ
ـــلمي  ـــة ملس ـــة العام ـــا للفدرالي ـــي، رئيس األوروب
ــي  ــس الفرنـ ــس للمجلـ ــب رئيـ ــا، نائـ فرنسـ
للديانـــة اإلســـالمية، نائـــب رئيـــس للمؤسســـة 
ـــالمية بفرنســـا، نائـــب  ـــة لألعمـــال اإلس الوقفي
ـــرص.  ـــالمية بم ـــات اإلس ـــة الجامع ـــس لرابط رئي
ــاء  ــس أمنـ ــوا  بمجلـ ــه عضـ ــل فضيلتـ ويعمـ
ـــلمة،  ـــات املس ـــلم يف املجتمع ـــز الس ـــدى تعزي منت
عضـــوا بمؤسســـة آل البيـــت امللكيـــة للفكـــر 

فضيلة الدكتور محمد البشاري

ـــوا  ـــمية، عض ـــة الهاش ـــة األردني ـــالمي باململك اإلس
باملجلـــس األعـــىل لألمانـــة العامـــة لـــدور وهيئـــات 
ـــة،  ـــرص العربيَّ ـــة م ـــم بجمهوري ـــاء يف العال اإلفت

ــك  ــز امللـ ــاري ملركـ ــس االستشـ ــوا باملجلـ عضـ
ـــوار  ـــي للح ـــز العامل ـــد العزي ـــن عب ـــه ب ـــد الل عب
ــا(،  ــات )النمسـ ــان والثقافـ ــاع األديـ ــني أتبـ بـ
ـــة  ـــادات الديني ـــي للقي ـــس األوروب ـــو املجل وعض
ـــؤون  ـــىل للش ـــس األع ـــوا باملجل ـــج(، عض )النروي
اإلســـالمية، عضـــوا باملجلـــس األعـــىل للثقافـــة 
اإلســـالمية يف الغـــرب )اإليسيســـكو، املغـــرب(، 
ــّدة،  ــوار )جـ ــي للحـ ــدى العاملـ ــوا باملنتـ عضـ
الســـعودية(، كاتبـــا يف جريـــدة االتحـــاد اإلماراتيـــة، 
مستشـــارا ســـابقا يف القضايـــا اإلســـالمية 
والعالقـــات األوروبيـــة العربيـــة يف الرَبملـــان 
ــات  ــابقا يف العالقـ ــارا سـ ــي، ومستشـ األوروبـ
العربـــي.  الرَبملـــان  يف  العربيـــة   األوروبيـــة 
نـــال فضيلتـــه عـــددا مـــن األوســـمة، منهـــا: 
ـــام  ـــز، وس ـــي للتمي ـــه الثان ـــد الل ـــك عب ـــام »املل وس
 جمهوريـــة مـــرص العربيـــة للعلـــوم والفنـــون. 
لفضيلتـــه العديـــد مـــن املؤلفـــات واألبحـــاث، 
منهـــا: اإلســـالم واإلعـــالم الغربـــي وتحديـــات 
ــبتمرَب 2001 – 2004  ــداث 11 سـ ــد أحـ ــا بعـ مـ
ــات  ــالمي وتحديـ ــم اإلسـ ــر، والعالـ – دار الفكـ
11 ســـبتمرَب 2001 – الواقـــع واملـــآل – 2006 
– دار الفكـــر، وســـؤال التســـامح: مدخـــل 
.2020  – حضـــاري  إنســـاني  نســـق  إىل 



أخبار الَمجمع العدد العشرون نشرة إخبارية شهرية تصدر عن َمجمع الفقه اإلسالمي الدولي

12

إدارة التحرير:
د. عبدالفتاح أبنعوف
أ. محمد وليد اإلدري�سي

أ. مراد تليلي

تصوير:
أ. أمجد املن�سي

تصميم:
أ. سعد صالح الدين

www.iifa-aifi.org info@iifa-aifi.org @aifi_org @aifi.org

ملزيد من املعلومات يرجى التفضل بالتواصل 
معنا على العنوان التالي

اململكة العربية السعودية ص.ب 13719 جدة 21414
هاتف: 6980518 / 2575662 / 6900346 / 6900347 )96612+(

فاكس:  6900347 )966612+(

املشرف العام:
أ.د. قطب مصطفى سانو

األمين العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي

فضيلة الدكتور سويد جمعة ميانجا
ـــا  ـــة ميانج ـــويد جمع ـــور س ـــة الدكت ـــد فضيل ول
ــل  ــدا، وحصـ ــة أوغنـ ــام 1966م يف جمهوريـ عـ
ـــة(   ـــازة العالي ـــوس )اإلج ـــهادة البكالوري ـــىل ش ع
ـــة  ـــالمية باملدين ـــة اإلس ـــن الجامع ـــة م يف الرشيع
ــام  ــعودية عـ ــة السـ ــة العربيـ ــورة باململكـ املنـ
1996م،  عـــام  املاجســـترّي  ونـــال  1990م 
والدكتـــوراه  يف أصـــول الفقـــه مـــن الجامعـــة 
نفســـها عـــام 2000م، كمـــا حصـــل عـــىل 
الدبلـــوم العـــايل يف الرتبيـــة مـــن الجامعـــة 
ــوم  ــام 2003م، والدبلـ ــدا عـ ــالمية يف أوغنـ اإلسـ
ــاال  ــون يف كمبـ ــد القانـ ــن معهـ ــون مـ يف القانـ
عـــام 2008م. عـــني فضيلتـــه عضـــوا منتدبـــا 
ــدويل  ــالمي الـ ــه اإلسـ ــع الفقـ ــس مجمـ بمجلـ
 ممثـــال لجمهوريـــة أوغنـــدا عـــام 2021م. 
هـــذا، وقـــد تقلـــد فضيلتـــه مناصـــب عـــدة، 

ـــة  ـــة العربي ـــة اللغ ـــارضا بكلي ـــه مح ـــا: عمل منه
ـــالمية يف  ـــة اإلس ـــالمية بالجامع ـــات اإلس والدراس
أوغنـــدا، وكيـــال للكليـــة نفســـها، ثـــم عميـــدا 
للكليـــة نفســـها، كمـــا عمـــل أيضـــا عميـــدا 
لكليـــة الرشيعـــة والقانـــون، ورئيـــس قســـم 
الرشيعـــة يف جامعـــة زنجبـــار بجمهوريـــة 
ــتاذا  ــا أسـ ــه حاليـ ــل فضيلتـ ــا. ويعمـ تانزانيـ
أوغنـــدا، وإمـــام  اإلســـالمية يف  بالجامعـــة 
ـــاال  ـــري يف كمب ـــة ماكرّيي ـــجد جامع ـــب مس وخطي
ــدوات  ــن النـ ــد مـ ــارك يف العديـ ــدا. شـ يف أوغنـ
عـــن القانـــون الـــدويل اإلنســـاني بالجمهوريـــة 
ـــا  ـــاب يف إفريقي ـــن اإلره ـــة، وع ـــالمية اإليراني اإلس
ـــيس  ـــارك يف تأس ـــا ش ـــودان، كم ـــة الس بجمهوري
ــايل. ــة مـ ــا بجمهوريـ ــاء إفريقيـ ــاد علمـ اتحـ

فضيلة الدكتور كهالن الخروصي
ولد فضيلة الدكتور كهالن بن نبهان بن عبد الرحمن 
وحصل  عمان،  بسلطنة  1972م  عام  الخرويص 
من  الرشعي  القضاء  يف  البكالوريوس  شهادة  عىل 
بمسقط  واإلرشاد  والوعظ  الرشعي  القضاء  معهد 
الدراسات  يف  املاجسترّي  عىل  وحصل  1995م،  عام 
املتحدة  باململكة  أكسفورد  جامعة  من  اإلسالمية 
الدراسات  يف  الدكتوراه  شهادة  ونال  1999م،  عام 
اإلسالمية من جامعة أكسفورد باململكة املتحدة عام 
الفقه  2003م. عني فضيلته عضوا بمجلس مجمع 
2021م.  الدويل ممثال لسلطنة عمان عام   اإلسالمي 
هذا، توىل فضيلته مناصب عديدة، منها: عمله باحثا 
والشؤون  األوقاف  بوزارة  اإلفتاء  بمكتب  علميا 
العام  املفتي  بمكتب  رشعيًا  مستشاًرا  الدينية، 
للسلطنة،  العام  للمفتي  مساعًدا  عمان،  لسلطنة 

املصارف  عىل  الرشعية  للرقابة  العليا  للهيئة  رئيسا 
مراجعة  لجنة  رئيس  عمان،  بسلطنة  اإلسالمية 
وتحقيق ونرش املخطوطات وطباعتها، رئيسا للجنة 
للجنة  رئيس  نائب  الوقفية،  للمؤسسات  الرشعية 
الوطنية ألخالق البيولوجيا، نائب رئيس ملجلس أمناء 
الرشعي  باملجلس  وعضوا  الرشعية،  العلوم  كلية 
املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  بهيئة 
املؤتمرات  من  العديد  يف  شارك  )أيويف(.  اإلسالمية 
والندوات داخل وخارج سلطنة عمان. لفضيلته عدد 
والغرب،  املسلمون  منها:  املطبوعة،  املؤلفات  من 
الكرَبى شاهد  وقضايا فقهية معارصة، وغزوة بدر 
عىل التاريخ ومحطات للتأمل، والعنف داخل األرسة، 
املستهلك ضمان ووقاية لإلنسان، ومقاليد  وحماية 
التنزيل للشيخ أبي نبهان الخرويص: دراسة وتحقيق.

معالي الدكتور محمد أحمد مسلم الخاليلة
عام  الخاليلة  مسلم  أحمد  محمد  الدكتور  معايل  ولد 
1967م يف مدينة الزرقاء باململكة األردنية الهاشمية، 
تخصص  رشيعة،  بكالوريوس  درجة  عىل  وحصل 
الرّيموك،  جامعة  من  1995م،  عام  وأصوله،  فقه 
عام  وأصوله،  فقه  ماجسترّي  عىل  حصل  كما 
فقه  دكتوراه  ونال  األردنية،  الجامعة  من  2001م، 
اإلسالمية  العلوم  جامعة  من  2009م،  عام  وأصوله 
ممثال  باملجمع  منتدبا  عضوا  معاليه  عني  العاملية. 
2020 م. هذا، توىل  للمملكة األردنية الهاشمية عام 
لألوقاف  وزيرا  عمله  منها:  عديدة،  مناصب  معاليه 
األردنية  باململكة  اإلسالمية  واملقدسات  والشؤون 
مفتيا  هذا،  يومنا  إىل  2019م  عام  من  الهاشمية 
عاما باألردن )2017-2019(، رئيسا ملجلس اإلفتاء، 
كما عمل   .)2011-2008( األردنية  للعاصمة  مفتيا 
مدرسا بكلية األمرّي الحسن للعلوم اإلسالمية بعّمان، 
ومحارضا بجامعة العلوم اإلسالميّة العاملية، مدرسا 

يف دائرة اإلفتاء العام، ومدير تحرير يف نرشة اإلفتاء 
لجنة  رئيس  العام،  اإلفتاء  دائرة  تصدرها  التي 
املصحف الرشيف يف وزارة األوقاف األردنية. كما عمل 
والدراسات  والبحوث  اإلفتاء  بمجلس  عضوا  معاليه 
اإلسالمية األردني، عضوا بمجلس األوقاف والشؤون 
واملقدسات اإلسالمية يف وزارة األوقاف األردنية، عضوا 
بلجنة إعمار املسجد األقىص الرشيف، عضوا بلجنة 
األردنية،  الرتبية  وزارة  يف  والتعليم  الرتبية  مجلس 
األردنية،  الرتبية  وزارة  يف  املناهج  بلجنة  عضوا 
تنمية  مديرية  يف  الرشعية  الرقابة  لجنة  رئيس 
بمجلس  عضوا  القضاة،  قايض  األيتام/دائرة  أموال 
األردنية.  األوقاف  وزارة  يف  الزكاة  صندوق   إدارة 
ابن  الثاني  الله  عبد  امللك  وسام  عىل  معاليه  حصل   
لجهوده  تقديرا  الثانية  الدرجة  من  للتميز  الحسني 
إبراز  عىل  والعمل  اإلفتاء  مجال  يف  املتميز  وعطائه 
النبيلة. اإلنسانية  وقيمه  املرشقة  اإلسالم  صورة 


