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 معالي األمين العام يقدم تعازي املجمع إلى سعادة القنصل العام لإلمارات

املجمع يْنعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه اهلل

ـا  إِنّـَ َقالُــوا  ِصيبَــٌة  مُّ أََصابَتُْهــم  إِذَا  )الَِّذيــَن 
156 البقــرة:  َراِجُعــوَن(  إَِليْــِه  ـا  َوإِنّـَ ِللَّــِه 

اللَّــِه  ِبــِإذِْن  إاَِّلَّ  تَُمــوَت  أَن  ِلنَْفــٍس  َكاَن  )َوَمــا 
ــِه  ــا نُْؤِت نْيَ ــَواَب الدُّ ــِرْد ثَ ــن يُ ــًا َوَم َؤجَّ ــا مُّ ِكتَابً
ــا  ــِه ِمنَْه ــَرِة نُْؤِت ــَواَب اآْْلِخ ــِرْد ثَ ــن يُ ــا َوَم ِمنَْه
145 عمــران:  آل  ــاِكِريَن(  الشَّ َوَســنَْجِزي 

ــه  ــاء الل ــق بقض ــان املطل ــا اإليم ــوب يملُؤه بقل
وقــدره، وبنفــوٍس يقوُدهــا ااَّلستســاُم التــامُّ 
إلرادة اللــه النافــذة، وألَجلــه املحتــوم، تلّقــى 
ــة  ــوم الجمع ــدويلَّ ي ــاميِّ ال ــه اإلس ــع الفق مجم
ــق  ــام 1443هـــ املواف ــوال لع ــهر ش ــن ش 12 م
ــال  ــأ انتق ــام 2022م، نب ــو لع ــهر ماي ــن ش 13 م
املغفــور لــه صاحــب الســموِّ الشــيخ خليفــة بــن 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــس دول ــان، رئي ــد آل نهي زاي
املتحــدة، القائــد األعــى للقــوات املســلَّحة، إىل 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  قام 
يوم  الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
السبت 13 من شهر شوال لعام 1443هـ املوافق 14 
من شهر مايو لعام 2022م بزيارة إىل مقر القنصلية 
العامة لدولة اإلمارات العربية املتحدة بجدة باململكة 
الفقه  مجمع  تعازي  لتقديم  السعودية،  العربية 
إىل  الصادقة  ومواساته  الخالصة  الدويل  اإلسامي 
دولة اإلمارات العربية املتحدة حكومًة وشعبًا، وذلك 
الشيخ السمو  صاحب  له  املغفور  رحيل  بمناسبة 

اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
يوم  ومرضيًّا  راضيًا  ربِّه  جوار  إىل  املتحدة،  العربية 
املوافق  1443هـ  لعام  شوال  شهر  من   12 الجمعة 
13 من شهر مايو لعام 2022م. واغتنم معاليه هذه 
الجزيل،  املجمع  شكر  عن  للتعبري  الحزينة  املناسبة 
من املجمع  به  يحظى  كان  ما  عى  الدائم  وتقديره 

الله  رحمه  كريمني،  ورعاية  دعم  من  سمّوە  لدن 
به وجمعنا  جناته،  فسيح  وأسكنه  واسعة،  رحمة 

يف جنات النعيم يف مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما 
العظيم  وعرفانه  الجليل،  امتنانه  عن  معاليه  عرّّب 
لحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة عى رعايتها 
املوىل  سائلني  باملجمع،  الفائقة  وعنايتها  الكريمة 
اإلمارات  عى  يحفظ  وأن  الفقيد،  يرحم  أن  الكريم 
أمنها ووحدتها واستقرارها ورخاءها. ومن جانبه، 
عرّّب سعادة األستاذ نارص ُهَويدن ذيبان عيل الكتبي، 
املتحدة العربية  اإلمارات  لدولة  العام  القنصل 

األمني  ملعايل  تقديره  وفائق  شكره،  بالغ  عن  بجدة، 
العام للمجمع والوفد املرافق عى التعازي والكلمات 

الطيبة التي سمعها من معاليه، مؤكًدا عى استمرار 
التعاون مع  املتحدة يف تعزيز  العربيَّة  دولة اإلمارات 
املجمع تحت قيادة معاليه. ويف نهاية الزيارة سّجل 
معاليه كلمًة يف سجل العزاء املخصص لذلك. هذا، وقد 
الشوك،  املنذر  العزاء األستاذ محمد  إىل  رافق معاليه 
مدير شؤون الديوان واملراسم، واألستاذ محمد عدنان 
اشماعو الفهري، مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية.

جــوار ربِّــه راضيـًـا ومرضيًّــا، إن شــاء اللــه تعــاىل.
وبهــذه املناســبة الحزينــة، يقــدِّم مجمــع الفقــه 
ــرّباء،  ــاَء، وخ ــًة، وأعض ــدويلُّ، رئاس ــاميِّ ال اإلس
ومنســوبني، تعازيهــم الخالصــة لدولــة اإلمــارات 
ــني إىل  ــعبًا، ُمبتِهل ــًة وش ــدة حكوم ــة املتح العربي
ــه،  ــر ل ــد، ويغف ــم الفقي ــم أن يرح ــوىل الكري امل
ويعفــو عنــه، ويتقبَّلــه يف عليِّني، ويســكنه فســيح 
ِجنانــه، ويحــره مــع الذيــن أنعــم اللــه عليهــم 
ــني  ــهداء والصالح ــني والش ــني والصدِّيق ــن النبيِّ م
ــف  ع إىل اللطي ــرَّ ــا ن ــا. كم ــك رفيًق ــن أولئ وحُس
القديــر أن يُلِهــَم صاحــب الســموِّ الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس دولــة اإلمارات 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  املتحــدة،  ـة  العربيّـَ
ــب  ــي، وصاح ــارة دب ــم إم ــاع، حاك ــر الدف وزي
ــان، ويل  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
ــوات  ــى للق ــد األع ــب القائ ــي، نائ ــد أبوظب عه

ـة املتحــدة،  املســلحة لدولــة اإلمــارات العربيّـَ
وجميــع أقــارب املرحــوم وذَويــه، ومحبِّيــه، 
ــة اإلســاميَّة،  ــم، واألمَّ ــّي العظي والشــعب اإلمارات
الصــرّب والســلوان، والرضــا بمــا قــى الرحمــن. 
الــدويلُّ  اإلســاميِّ  الفقــه  مجمــع  وســيظلُّ 
ــه  ــر الل ــموِّە، غف ًرا لس ــدِّ ــاكًرا ومق ــا وش ُممتنًّ
يحظــى-  يــزال  -واَّل  حِظــي  مــا  عــى  لــه، 
بــه مــن رعايــة كريمــة، ودعــم متواصــل، 
ــه أن  ــم جرَّبوت ــه وعُظ ــت ُقدرت ــه جلَّ ــى الل فع
ــدة  ــة املتح ــارات العربيَّ ــة اإلم ــى دول ــظ ع يحف
أمنهــا، واســتقرارها، ورخاءهــا. أعظــم اللــه 
عزاءكــم. وأحســن  مليتكــم،  وغفــر  أجركــم، 

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
عنهم/ معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو

األمني العام
ملجمع الفقه اإلسامي الدويل بجدة
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معالي وزير الشؤون الدينية واألوقاف السوداني يزور املجمع

سعادة السفير املتجول املكلف بالحريات الدينية بأمريكا يزور املجمع

قـام معايل األسـتاذ عبد العاطي أحمـد عبّاس، وزير 
الشـؤون الدينيـة واألوقـاف بجمهورية السـودان، 
والوفـد املرافـق له يوم الثاثاء 16 من شـهر شـّوال 
لعـام 1443هــ املوافـق 17 مـن شـهر مايـو لعام 
2022م بزيـارة مقـر األمانـة العامة ملجمـع الفقه 
اإلسـامي الـدويل بمدينة جـّدة. وكان يف اسـتقباله 
معـايل األسـتاذ الدكتـور قطـب مصطفـى سـانو، 
العـام للمجمـع. هـذا، وقـد شـكر معـايل  األمـني 
الوزيـر األمنَي العام للمجمع عى ُحسـن ااَّلسـتقبال 
وحـرارة اللقـاء، وعـرّّب عـن رسوره الكبـري بزيـارة 
املجمـع، هـذا الـرح العلمـي الكبـري الـذي تفخر 
بـه األّمـة اإلسـامية قاطبـة. كمـا عـرّّب أيضـا عن 
اعتـزازه شـخصيًّا واعتـزاز وفـد الـوزارة بعاقـات 
التعـاون الراسـخة واملثمـرة مـع املجمـع، وأهمية 
ااَّلسـتفادة من إمكانات وخـرّبات الطرفني يف جميع 
املجـااَّلت ذات ااَّلهتمام املشـرك. ويف هذا اإلطار قدَّم 
معاليـه جملة مـن ااَّلقراحـات التي تخدم اإلسـام 
واملسـلمني ليس فقط يف السـودان، ولكـن يف العالم 
تـه. كمـا عـرّّب عـن تطّلعـه إىل زيـارة  اإلسـام بُرمَّ
معـايل األمـني العـام إىل السـودان، وذلـك لاّطـاع 
عـن َكثٍَب عن قضايا ومشـاغل املسـلم السـوداني، 
وبالتـايل دعـم وتعزيـز جهـود الـوزارة والحكومـة 
السـودانية يف هـذا اإلطـار. مـن جهته رّحـب معايل 
األمـني العـام بمعـايل الوزيـر، وشـكره عـى هـذه 
الزيـارة الكريمـة التـي تؤكـد عـى ُعمق ورسـوخ

ل  قام سـعادة السـيد رشـاد حسني، السـفري املتجوِّ
بالحريـة  املكلَّـف  األمريكيـة  املتحـدة  للواَّليـات 
الدينيـة الدوليـة والوفد املرافـق له بزيـارة مجاَملة 
ملقـر األمانـة العامة ملجمـع الفقه اإلسـامي الدويل 
يـوم الخميس 11 من شـهر شـّوال لعـام 1443ه ـ 
املوافـق 12 مـن شـهر مايـو لعـام 2022م. وعنـد 
وصولـه إىل مقـر املجمع رّحب بـه وبالوفـد املرافق 
لـه معايل األسـتاذ الدكتـور قطب مصطفى سـانو، 
الزيـارة،  عـى  وشـكره  للمجمـع،  العـام  األمـني 
املتجـّول  السـفري  منصـب  بتوّليـه  إيـاه  مهنِّئًـا 
املكلـف بالحريـة الدينيـة الدولية بالواَّليـات املتحدة 
األمريكيـة، ومتمنيًـا لـه كل التوفيـق والنجاح، كما 
عـرّّب معاليـه عـن جزيـل شـكره، وعظيـم تقديره 
لسـعادته عـى مـا يبذلـه مـن جهـود مباركـة يف 
الدفـاع عن حقـوق ومصالـح املسـلمني يف الواَّليات 
املتحدة األمريكيـة، ومكافحة الفكـر املتطرف أينما
كان مأْتـاه، وخاصـة اإلسامــوفوبيا، وما تُسـبِّبه

مـن اعتـداءات عـى املجتمعـات املسـلمة يف الـدول 
الغربيـة، وعـى العاقات بـني الشـعوب والثقافات 
بصفـة عامـة. كمـا أكـد معاليـه اسـتعداد املجمع 
للعمـل مًعـا من أجل تعزيـز الوعي لـدى املجتمعات 
املواَطنـة  بمقتضيـات  ااَّللتـزام  بأهميـة  املسـلمة 
واألنظمـة  القوانـني  احـرام  ورضورة  دولهـم،  يف 
مـع الحفـاظ عـى هويتهـم الدينيـة، إذ اَّل يوجد يف 
واقـع األمـر تعـاُرض بـني ااَّلنتمـاء الدينـي والواَّلء 
للوطـن الـذي يْقُطنـه اإلنسـان املسـلم، ثـّم أعرب 
معاليـه عـن اسـتعداد املجمـع لتنظيـم فعاليـات 
هة  علميـة داخل الواَّليـات املتحـدة األمريكيـة موجَّ
للمجتمعـات املسـلمة تخـدم هذه األفـكار، وتوقيع 
اتفاقيـات تعـاون مـع املؤسسـات العلميـة الرائدة 
األمريـكان  العلمـاء  ودعـوة  املتحـدة،  بالواَّليـات 
املسـلمني إىل املشـاركة يف دورات املجمـع القادمـة 
جانبـه،  ومـن  الفائـدة.  وتعميـم  الحـوار  إلثـراء 
أعـرب سـعادة السـفري السـيد رشـاد حسـني عن 
بالـغ شـكره وعظيـم امتنانـه ملعـايل األمـني العام 
للمجمـع عى حفاوة ااَّلسـتقبال وحـرارة الرحيب، 
مؤكـًدا عى اهتمامـه البالـغ وحرصه الشـديد عى 
القيـام بهـذه الزيـارة إىل املجمـع، وذلـك لاّطـاع 
مجـااَّلت  يف  املجمـع  إسـهامات  مـن  وااَّلسـتفادة 
بـني  والتعايـش  الدينـي  والتسـامح  التعّدديـة 
الفكـر  والثقافـات، ومحاربـة ومكافحـة  األديـان 
سـعادته  وأضـاف  والعنـف.  واإلرهـاب  املتطـرف 
أن حكومـة بـاده تنظـر بـكل تقديـر ملـا يقّدمـه 
املجمـع مـن فكـر معتـدل ورصـني، وكل الجهـود 
السـلمي  والتعايـش  ااَّلعتـدال  لنـر  املحمـودة 
بـني األديـان، وأنـه يتطّلـع إىل مزيـد مـن التعـاون

هـذه  خدمـة  أجـل  مـن  املجمـع  مـع  والتنسـيق 
خـال  مـن  وذلـك  النبيلـة،  اإلنسـانية  األهـداف 
العلميـة  الفعاليـات  لبعـض  املشـرك  التنظيـم 
األمريكيـة  املتحـدة  الواَّليـات  داخـل  الهادفـة 
الدينيـة  املؤسسـات  ومشـاركة  وخارجهـا، 
األمريكيـة املرموقـة يف دورات املجمـع ومؤتمراتـه 
العلميـة املتنوعـة. هـذا، وقد حـر ااَّلجتمـاع مع 
سـعادة السـفري السـيد آاَّلن كـروس، رئيس قسـم 
الشـؤون السياسـيَّة بالقنصلية األمريكية، والسيدة 
جينيفر هـام، نائـب القنصل للشـؤون السياسـية 
وااَّلقتصاديـة بالقنصليـة العامـة للواَّليـات املتحدة 
حـر  املجمـع  جانـب  ومـن  بجـّدة،  األمريكيـة 
مديـر  الشـوك،  املنـذر  محمـد  األسـتاذ  ااَّلجتمـاع 
شـؤون الديـوان واملراسـم، والسـيدة سـارة أمجـد 
حسـني، مديـرة شـؤون األرسة واملـرأة، والدكتـور 
التعـاون  قسـم  رئيـس  درامـه،  مانتـا  الحـاج 
مـراد  واألسـتاذ  الخارجيـة،  والعاقـات  الـدويل 
التليـيل، مستشـار األمـني العـام لشـؤون اإلعـام.

عاقات التعـاون والتنسـيق والتواصل بـني املجمع 
والـوزارة واملؤسسـات العلميـة الرائدة يف السـودان 
والتـي تُوَِّجـت منـذ أشـهر بتوقيـع مذكـرة تعاون 
بـني املجمـع ومجمـع الفقه اإلسـامي السـوداني 
الفرصـة  معاليـه  اغتنـم  كمـا  للـوزارة،  التابـع 
للتعبـري عن أهميـة الـروع يف تنفيذ بنـود املذكرة 
مـن أجـل تحقيـق األهـداف التي تنـص عليهـا. ثم 
قـدَّم معاليـه لضيفـه نبـذة مختـرة عـن رؤيـة 
املجمع، ورسـالته، وأهدافه، وخطته اإلسـراتيجية 
الخمسـية، وأنشـطة وبرامج املجمع املختلفة. كما 
أشـار معاليـه إىل أّن املجمـع قـام باسـتكتاب عدد 
للمشـاركة  املتميزيـن  السـودانيني  الباحثـني  مـن 
بورقـاِت عمـٍل يف دورة املجمـع القادمـة، ورّحـب 
بهذه املناسـبة برشـيح معاليه لباحثـني وباحثات

للمشـاركة يف الدورة من خال إعـداد أبحاث وأوراق 
عمـل حـول عـدد مـن موضوعـات الـدورة، خاصة 
ومجهـويل  السـنَد،  وفاقـدي  اللَُّقطـاء،  موضـوع 
النََّسـب،وظاهرة أطفال الشـوارع واملتسّولني، وغري 
ذلـك. هـذا، وقد حـر اللقـاء مـن جانب الـوزارة 
إدارة  مديـر  الختـم،  رِسّ  أحمـد  األسـتاذ  مـن:  كل 
الحـج والعمـرة، والدكتـور محمـد عبـد الوهـاب، 
املديـر التنفيـذي للحـج والعمـرة، واملهنـدس أحمد 
املبـارك، مديـر تقنيـة املعلومـات، واألسـتاذ عبـد 
العزيـز الصـادق، مدير اإلعـام والعاقـات العامة. 
ومـن جانب املجمـع كل من: األسـتاذ محمـد املنذر 
واملراسـم،  الديـوان  شـؤون  إدارة  مديـر  الشـوك، 
والدكتـور عبد الفتـاح محمود أبنعـوف، مدير إدارة 
التعـاون الدويل والتخطيط، واألسـتاذ مـراد التلييل، 
اإلعـام. العـام لشـؤون  األمـني  مستشـار معـايل 
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معالي األمين العام يشارك يف املؤتمر الدولي عن الوحدة اإلسالمية بأبو ظبي
نتيجة  اإلسامية  الشعوب  أمام  املتاحة  واملعنوية 
املمكنة  التكامل  ووسائط  املتنوعة  التواصل  وسائل 
أّن  إىل  معاليه  وأشار  املنشودة”.  الوحدة  لتحقيق 
املصطلحات  من  يعّد  اإلسامية  الوحدة  مصطلح 
توظيًفا  اليوم  توظيفها  يتم  التي  املِّلة  يف  املستحَدثة 
سيئًا لتحقيق أغراض مشبوهة تتعارض مع مبادئ 
وإقحامها  اسِتْجرارها  يتم  كما  الخالدة،  اإلسام 
املجااَّلت  تلك  لتعّقد  فيها  تحّققها  يتعّذر  مجااَّلت  يف 
والتبّدل  بالتغرّي  واتّساِمها  مقاصدها،  وتشابك 
القرآن  “نصوص  بأن  معاليه  أكد  ثم  والتحّول. 
الحديث  تجاوزت  الريفة  النبوية  والسنة  الكريم 
عن الوحدة اإلسامية باملفهوم التقليدي إىل الحديث 
أوسع  معلوم-  هو  -كما  واألّمُة  األّمِة،  وحدة  عن 
بني  تضّم  إنها  إذ  والقبائل،  الشعوب  من  وأشمل 
تلك  أن  كما  مسلمة،  غري  وجماعات  أفراًدا  جنباتها 
النصوص الرعية قّررت أن وجود الشعوب والقبائل 
والعشائر سنٌة كونية، وإرادة أزليّة اَّل يمكن تجاوزها 
إنا  الناس  أيها  )يا  تعاىل:  قوله  بدليل  تغافلها  أو 
وقبائَل  شعوبًا  وجعلناكم  وأنثى،  ذكر  من  خلقناكم 
اإلشارة  بطريق  تدل  الكريمة  اآْلية  فهذه  لتعارفوا(. 
ومن  متنوعة،  وقبائل  متعددة  شعوب  وجود  عى 
مجموع الشعوب تتكون ما بات يُعرف اليوم بالدولة 
الدول  عن  عبارة  وهي  الُقطرية،  الدولة  أو  الوطنية 
تقاليد  تجمعها  وجماعات  أفراد  من  تتكون  التي 
وعادات وأعراف يف ُقطر من األقطار يحكمهم نظام 
من املراد  فليس  هذا،  عى  عليه”.وبناًء  يتوافقون 

أو  مصطلح الوحدة توحيد الشعوب يف شعب واحد، 
نقا  بها  املراد  وليس  واحدة،  قبيلة  يف  القبائل  دمج 
وعقاً القضاء عى تقاليد وأعراف وعادات الشعوب 
والقبائل والعشائر، بل إن املراد بمصطلح الوحدة يف 
مفهومه الصحيح “وحدة الشعور، ووحدة املشاعر، 
ووحدة الشعائر، وتعد هذه الوحدة وحدة يف التنّوع، 
تلك  التنّوع:  يف  بالوحدة  وُمرادنا  الوحدة؛  يف  وتنّوًعا 
القبائل،  وتنّوع  الشعوب  بتعّدد  تؤمن  التي  الوحدة 
الشعور  مستوى  عى  الوحدة  تعزيز  إىل  وتنّرف 
فإننا الوحدة،  يف  التنّوع  وأما  والشعائر،  واملشاعر 
بني املمكنة  الوحدة  مجااَّلت  وتنّوع  تعّدد  منه  نَُروم 
ااَّلقتصادي املستوى  عى  وذلك  والقبائل،  الشعوب 

مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  شارك 
الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  سانو، 
العاملي  املجلس  نظمه  الذي  الدويل  املؤتمر  أعمال  يف 
الوحدة اإلسامية: املفهوم  للمجتمعات املسلمة عن 
من  وااَّلثنني8-7  األحد  يومي  والُفرص،  والتحديات 
شهر  من   10-9 املوافق  1443هـ  لعام  شوال  شهر 
اإلمارات  بدولة  أبو ظبي  بمدينة  2022م  لعام  مايو 
العربيَّة املتحدة. هذا، وقد ألقى معاليه كلمًة رئيسة 
املؤتمر بحضور  الثاني من  اليوم  افتتاح جلسات  يف 
املؤتمر،  يف  واملشاركات  املشاركني  من  كبري  جمع 
اإلمارات  لدولة  والتقدير  بالشكر  معاليه  وتقّدم 
القائمني  هنَّأ  كما  وشعبًا.  حكومًة  املتحدة  العربية 
رئاسًة  املسلمة،  للمجتمعات  العاملي  املجلس  عى 
املهم  اآْلِنّي  املؤتمر  هذا  تنظيم  عى  عامة،  وأمانة 
التي  امُلقِلقة  الظروف  من  العصيبة  املرحلة  هذه  يف 
خاّصة.  اإلسامية  واألّمة  عامًة،  العالم  بها  يمّر 
عنوان  اختيار  بُحسن  خاّص  بشكل  معاليه  وأشاد 
ومحاور املؤتمر، وذلك “أماً يف أن يتوّصل املشاركون 
صحيح  مفهوم  صياغة  إىل  املؤتمر  يف  واملشاركات 
لجملة  تصحيًحا  الوحدة،  ملصطلح  واضح  منضبط 
من املفاهيم املغلوطة امُلغِرضة التي نُِسَجت عى حني 
ِغّرة حول هذا املصطلح الذي نحسبه قديًما وجديًدا

من  عقود  مرور  إىل  بالنظر  قديم  فهو  واحد،  آٍن  يف 
الزمن عى ظهوره، وجديد بالنظر إىل املفهوم الجديد

الذي سيتبنّاه هذا املؤتمر، وسعيًا يف الوقت نفسه إىل 
تسليط الضوء عى أهم التحديات الفكرية والثقافية 
والسياسية  والربوية  وااَّلقتصادية  وااَّلجتماعية 
التي تواجه األّمة عى كافة األصعدة، ورغبة يف نهاية 
املادية الفرص  من  القصوى  ااَّلستفادة  إىل  املطاف 

وااَّلجتماعي والتعليمي والثقايف؛ وبناًء عى هذا، فإن 
املتكلِّف  املفهوم  ذلك  تجاوز  إىل  اليوم  تَمسُّ  الحاجة 
يف  الوحدة  مفهوم  يحارص-  يزال  -واَّل  حارص  الذي 
مزعومة  واحدة  دولة  يف  اإلسامية  الشعوب  توحيد 
وموهومة، والحال أن الوحدة اإلسامية الصحيحة اَّل 
الشعوب والقبائل”. الدول بتعّدد  تتعارض مع تعّدد 

امُلتََشوَِّف  اإلسامية  “للوحدة  بأن  معاليه  أوضح  ثم 
النبوي  الحديث  عليها  نّص  خمسة  مرتَكزات  إليها 
وآله  عليه  الله  صى  قوله  فيه  ورد  الذي  الريف 
وسّلم: “اَّل تَحاَسدوا، واَّل تَناَجُشوا، واَّل تَباَغضوا، واَّل 
تَدابَروا، واَّل يَِبْع بعُضكم عى بَيِْع أخيه، وكونوا عباَد 
أخاه  أن يحِقر  اإلثم  امِرٍئ من  الله إخوانًا، وبَحْسب 
واَّل  يخذُله  واَّل  يَْظِلُمه  اَّل  املسلم  أخو  املسلم  املسلم، 
للوحدة  “إّن  بالقول:  كلمته  معاليه  وختم  يحقره”. 
اإلسامية املرُجّوة تجّليات ثاثة وردت اإلشارة إليها 
يف قوله صى الله عليه وآله وسلم: “َمثَُل املؤمنني يف 
تواّدهم، وتراحمهم، وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له سائر الجسد بالُحّمى 
والسهر”. فالتََّواّد والراُحم والتعاطف أهم التجّليات 
ُمطاَلبة  اإلسامية  فاألّمة  الحّقة.  اإلسامية  للوحدة 
اليوم أكثر من أي وقت مى إىل تعزيز هذه التجّليات 
عى مستوى الشعور، واملشاعر والشعائر، لتتحقق له 
الوحدة التي دعا إليها الكتاب العظيم والسنة النبوية 
الطاهرة”. هذا، وقد شهد املؤتمر مشاركة عدٍد َغفرٍي 
يفوق 400 مشارك ومشاركة من أكثر من 100 دولة.

سعادة القنصل العام لليابان يزور مقر األمانة العامة للمجمع بجدة
باململكة  اليابان  لدولة  العام  القنصل  سعادة   زار 
إيزورو،  شيمورا  السيد  بجّدة،  السعودية  العربية 
الدويل  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العامة  األمانة  مقر 
1443ه ـ  لعام  رمضان  شهر  من   25 الثاثاء  يوم 
2022م. وقد رّحب  أبريل لعام  26 من شهر  املوافق 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  به 
تعّد  التي  زيارته  للمجمع، وشكره عى  العام  األمني 
اململكة  إىل  قدومه  منذ  لسعادته  نوعها  من  األوىل 
السيد  سعادة  أعرب  وقد  هذا،  مهاّمه.  ملبارشة 
امتنانه  وعظيم  شكره  بالغ  عن  إيزورو  شيمورا 
ااَّلستقبال  حفاوة  عى  للمجمع  العام  األمني  ملعايل 
البالغ،  اهتمامه  عى  مؤكًدا  الرحيب،  وحرارة 
وحرصه العظيم عى القيام بهذه الزيارة إىل املجمع 
يف إطار سعيه وسعي باده الدؤوب إىل تعزيز عاقات 
اإلسامي  التعاون  منظمة  مع  والتنسيق  التعاون 
الفقه  مجمع  رأسها  وعى  لها،  التابعة  واألجهزة 
باده  حكومة  أن  سعادته  وأضاف  الدويل.  اإلسامي 
فكر معتدل  املجمع من  يقّدمه  ملا  تقدير  بكل  تنظر 
ااَّلعتدال  لنر  املحمودة  الجهود  وكل  ورصني 
والتعايش السلمي بني األديان، وأنه يتطّلع إىل مزيد

من التعاون مع املجمع من أجل خدمة هذه األهداف 
بعض  تنظيم  خال  من  وذلك  النبيلة،  اإلنسانية 
وخارجها. اليابان  داخل  الهادفة  العلمية  الفعاليات 

عن  للمجمع  العام  األمني  معايل  عرّّب  جانبه،  ومن 
القنصل،  لسعادة  العظيم  وتقديره  الجزيل  شكره 
خاّص  مبعوث  أول  حديثًا  تعيينه  عى  وهنّأه 
متمنّيًا  اإلسامي،  التعاون  منظمة  لدى  لباده 
هذا بأّن  منّوًها  مهاّمه،  يف  والتوفيق  النجاح  له 

اللقاء سيشّكل بدايًة لعاقات تعاون وتنسيق متينة 
ورصينة بني املجمع والسلُطات املِرفة عى الشأن 
الديني باليابان، كما اغتنم معاليه املناسبة بإعطاء 
سعادته نبذًة مخترة عن رؤية املجمع، ورسالته، 
معاليه  أكد  وأنشطته.كما  وبرامجه،  وأهدافه، 
املجتمعات  لدى  الوعي  لتعزيز  املجمع  استعداد 
يف  املواَطنة  بمقتضيات  ااَّللتزام  بأهمية  املسلمة 
مع  واألنظمة  القوانني  احرام  ورضورة  دَولهم، 
واقع  يف  يوجد  اَّل  إذ  الدينية،  هويتهم  عى  الحفاظ 
للوطن  والواَّلء  الديني  ااَّلنتماء  بني  تعاُرض  األمر 
عن  معاليه  أعرب  ثّم  املسلم،  اإلنسان  يْقُطنه  الذي 
استعداد املجمع لتنظيم فعاليات علمية داخل اليابان 
األفكار،  هذه  تخدم  املسلمة  للمجتمعات  هة  موجَّ
التي  الندوة  لحضور  رسمية  دعوة  لسعادته  وقّدم 
داخل  اإلفتاء  حول  قريبًا  تنظيمها  املجمع  يعتزم 
كلٌّ  ااَّلجتماع  حر  وقد  املسلمة.هذا،  املجتمعات 
من: األستاذ محمد املنذر رضا الشوك، مدير شؤون 
التلييل،  مراد  واألستاذ  باملجمع،  واملراسم  الديوان 
اإلعام. لشؤون  للمجمع  العام  األمني  مستشار 
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سعادة القنصل العام ألملانيا تزور مقر األمانة العامة للمجمع بجدة

أنهـا تتطّلـع إىل مزيـد مـن التعـاون مـع املجمـع 
مـن أجل خدمـة هـذه القضايـا، وذلـك بالتنسـيق 
مـع إدارة شـؤون املـرأة واألرسة باملجمـع لتحديـد 
محـاور ااَّلهتمـام املشـرك بـني الطرفـني والعمـل 
عـى تنفيذهـا سـويًّا، إىل جانـب التنظيـم املشـرك 
لبعـض الفعاليـات العلميـة الهادفـة داخـل أملانيـا 
وخارجهـا. ومـن جانبـه، عرّّب معـايل األمـني العام 
العظيـم  الجزيـل وتقديـره  للمجمـع عـن شـكره 
لسـعادة القنصـل العـام عـى جهودهـا املشـكورة 
املجمـع  مـع  والتنسـيق  التعـاون  جسـور  مـّد  يف 
فيمـا يخـص القضايـا املشـركة واملواضيـع التـي 
تهـّم املجتمعـات املسـلمة داخـل الـدول األوروبية، 
وأضـاف  ااَّلتحاديـة.  أملانيـا  جمهوريـة  وبخاصـة 
ممتـازة  بدايـًة  يُعتـرّب  اللقـاء  هـذا  أن  معاليـه 
لعاقـات تعـاون وتنسـيق متينـة وراسـخة بـني 
املجمـع والسـلطات املِرفـة عـى الشـأن الدينـي 
بأملانيـا، ويرّحـب بالتعـاون والتنسـيق يف دراسـة 
والتطـرف  باإلسـاموفوبيا  املتعلقـة  القضايـا 
والشـعوب. ويف  األديـان  بـني  السـلمي  والتعايـش 
املجمـع  اسـتعداد  معاليـه  أّكـد  نفسـه  السـياق 
لتعزيـز الوعـي لـدى املجتمعـات املسـلمة بأهميـة 
ااَّللتـزام بمقتضيـات املواطنـة يف دولهـم، ورضورة

زارت سـعادة الدكتـورة إيلتيـه آدرهولـد، املبعوثـة 
منظمـة  لـدى  ااَّلتحاديـة  أملانيـا  لدولـة  الخاصـة 
التعـاون اإلسـامي، والقنصـل العـام ألملانيـا بجّدة 
باململكـة العربيـة السـعودية، يـوم األحـد 14 مـن 
شـهر شـّوال لعـام 1443ه ــ املوافق 15 من شـهر 
مايـو لعـام 2022م مقـر األمانـة العامـة ملجمـع 
اسـتقبالها  يف  وكان  الـدويل،  اإلسـامي  الفقـه 
والوفـد املرافـق لها معـايل األسـتاذ الدكتـور قطب 
مصطفـى سـانو، األمـني العـام للمجمـع، والـذي 
شـكرها عـى هـذه الزيـارة التـي تعـّد األوىل مـن 
نوعهـا ملسـؤول أملانـي إىل املجمـع منـذ تأسيسـه. 
هـذا، وقـد أعربَـت سـعادتها عـن بالـغ شـكرها 
وعظيـم امتنانهـا ملعاليـه عـى ُحسـن ااَّلسـتقبال 
وحفـاوة الرحيـب، كمـا أعربـت عـن تطّلعهـا إىل 
التعـاون والتنسـيق مـع مجمـع  تعزيـز عاقـات 
الفقـه اإلسـامي الـدول، منوِّهـًة بحـرص أملانيـا 
عى توطيـد الراكة والحوار املشـرك مـع منظمة 
املحـاور  مـن  جملـة  حـول  اإلسـامي  التعـاون 
بهـذه  ودَعـت  الجانبـني،  تهـم  التـي  والقضايـا 
املناسـبة املجمـع إىل املشـاركة يف الجولـة الثانيـة 
خـال  سـتنعقد  التـي  اإلسـراتيجي  الحـوار  مـن 
النصـف الثانـي من هـذا العـام بالعاصمـة األملانية 
برلـني. وأضافت سـعادتها أّن حكومـة بادها تقدر 
جهـود املجمـع يف نـر ثقافـة ااَّلعتـدال والتعايش 
السـلمي بـني األديـان والشـعوب، كمـا عـرّّبت عن 
امتنانهـا لـدور املجمـع الريـادي يف تعزيـز الوعـي 
الطبيعيـة،  حقوقهـا  مـن  املـرأة  تمكـني  بأهميـة 
والسـماح لهـا باملشـاركة الفعليـة يف جهـود البناء 
والتقـدم والتطور يف دول العالم اإلسـامي، مشـيدة 
بقـرارات املجمـع املوفقـة املتعلقـة بقضايـا ختان 
اإلنـاث، وزواج القـارصات، وعمل املـرأة، وأوضحت

عـى  الحفـاظ  مـع  واألنظمـة  القوانـني  احـرام 
ا تعـاُرض بـني  هويتهـم الدينيـة، إذ اَّل يوجـد فعليًـّ
ااَّلنتمـاء الدينـي والـواَّلء للوطـن الـذي يعيـش فيه 
اإلنسـان املسـلم، ثـّم أعـرب معاليـه عـن ترحيـب 
املجمـع باملشـاركة يف الجولة الثانية مـن املباحثات 
بـني املنظمـة وأملانيـا، إىل جانـب اسـتعداد املجمـع 
لتنظيـم فعاليـات علميـة داخـل أملانيـا تسـتهدف 
الجاليـة املسـلمة هناك وتعالـج القضايا واملسـائل 
كمـا  األملانيـة.  الحكومـة  وتهـّم  تهّمهـم  التـي 
زيـارة  موضـوع  إىل  العـام  األمـني  معـايل  تطـّرق 
خـال  أفغانسـتان  إىل  للمجمـع  العلمـي  الوفـد 
طالبـان  علمـاء  مـع  للتباحـث  القادمـة  الفـرة 
والقيـادة األفغانيـة الحاليـة، وعـرّّب عـن ترحيبـه 
ألفغانسـتان  األملانـي  املبعـوث  مـع  بالتعـاون 
ذات  األفغانيـة  القضايـا  حـول  السـياق  هـذا  يف 
ااَّلهتمـام املشـرك. هـذا، وقـد حر ااَّلجتمـاع كل 
مـن: السـيدة أروى رقبـان، املرجمـة بالقنصليـة 
املنـذر  محمـد  واألسـتاذ  بجـّدة،  ألملانيـا  العامـة 
الشـوك، مدير شـؤون الديـوان واملراسـم باملجمع، 
شـؤون  مديـرة  حسـني،  أمجـد  سـارة  والسـيدة 
التليـيل،  مـراد  واألسـتاذ  باملجمـع،  واملـرأة  األرسة 
مستشـار األمـني العـام لشـؤون اإلعـام باملجمع.

سعادة املقرِّرة الخاصة لألمم املتحدة حول العنف ضّد املرأة تزور املجمع

اسـتقبل معـايل األسـتاذ الدكتـور قطـب مصطفى 
اإلسـامي  الفقـه  ملجمـع  العـام  األمـني  سـانو، 
الـدويل، صبـاح يوم األحد 14 من شـهر شـّوال لعام 
1443هــ املوافق 15 من شـهر مايو لعـام 2022م، 
الخاّصـة  املقـررة  السـالم،  ريـم  السـيدة  سـعادة 
ملنظمـة األمـم املتحـدة حـول العنـف ضـّد املـرأة، 
بمقـّر األمانـة العامة للمجمـع بمدينة جـدة. هذا، 
وقـد رّحـب معاليـه بالضيفـة الكريمة، وشـكرها 
عـى الزيـارة، مهنّئًا إياهـا بتوّليها منصـب املقررة 
الخاصـة لألمـم املتحـدة حـول العنـف ضـّد املرأة، 
ومتمنّيًـا لهـا كل التوفيق والنجـاح يف مهاّمها. كما 
عـرّّب معاليـه عن تقديـره لسـعادتها عى مـا تبذله 
مـن جهـود مـن أجل تسـليط الضـوء عـى مختلف 
أشـكال العنـف ضـد املـرأة بحرمانها مـن حقوقها 
املدنية األساسـية مـن تعليم وعمـل وصحة وغريها 
يف كثري من دول العالـم. وأضاف معاليه أن الريعة 

 السـْمحة حِفَظـت منذ قرون طويلـة جميع حقوق 
املـرأة، وحثّت عـى ُحسـن تعليمهـا وتربيتها، وعى 
ااَّلقتصـاد،  عجلـة  دفـع  يف  الفاعلـة  مشـاركتها 
الوطنيـة،  الثـروة  َخلـق  يف  الفاعلـة  واملسـاهمة 
واعترَّبَتهـا شـقيقَة ورشيكـَة الرُجـل يف مهـاّم بناء 
الشـعوب ونهضـة األمـم، كمـا كّلَفتهـا بواجبات اَّل 
تختلـف عـن الواجبـات التـي كّلَفـت بها شـقيقها 
الرُجل. كما تطـّرق معاليه إىل الزيـارة املرتَقبة لوفد 
املجمـع إىل جمهورية أفغانسـتان بُغية التباحث مع 
علمـاء طالبان حول عـدد من القضايـا واملواضيع، 
منهـا موضوع املـرأة ومشـاركتها يف بنـاء املجتمع 
الحنيـف  ديننـا  تعاليـم  مـن  انطاًقـا  األفغانـي، 
الـذي أوجبَـت التعليـم والتعّلـم عى كا الجنسـني.

الخاصـة  املقـررة  أعربَـت  جانبهـا،  ومـن 
وعـن  املجمـع،  بزيـارة  البالـغ  رسورهـا  عـن 
يف  جهـود  مـن  بـه  يقـوم  ملـا  الفائـق  تقديرهـا 
تصحيـح املمارسـات التـي يتـّم بموجبهـا حْجـب 
التـي  األساسـية  املدنيـة  الحقـوق  مـن  العديـد 
املجـااَّلت، جميـع  يف  للمـرأة  الريعـة  أعطتهـا 

كما عـرّّبت عـن امتنانها لـدور املجمع املِحـَوري يف 
تعزيـز الوعي بأهميـة تمكني املرأة من املشـاركة يف 
جهـود البناء والتقـدم والتطور يف العالم اإلسـامي، 
مشـيدًة يف هـذه األثنـاء بقـرارات املجمـع الناجحة 
املتعلقـة بقضايـا املرأة، مثـل: تعليم املـرأة، وختان 
اإلنـاث، وزواج القـارصات، وعمل املـرأة، وغري ذلك.

وختمـت سـعادتها حديثهـا بالتعبـري عـن تطّلعها 

إىل  معاليـه  بقيـادة  املجمـع  وفـد  نجـاح  إىل 
أفغانسـتان تمكينـا للمـرأة األفغانيـة مـن حّقهـا 
يف التعليـم والعمـل، كمـا أكـدت اسـتعدادها التـام 
وتسـخري  السـياق  هـذا  يف  املجمـع  جهـود  لدعـم 
كل إمكاناتهـا وخرّباتهـا يف خدمـة مهّمـة املجمـع 
السـامية. ويف نهايـة اللقـاء شـكر معاليـه ضيفته 
اقراحـاٍت  مـن  بـه  تقدَّمـت  مـا  عـى  الكريمـة 
ومبـادراِت تعـاون، منّوًهـا بأنّـه يتطّلـع إىل تعزيز 
شـؤون  وإدارة  سـعادتها  مكتـب  بـني  التعـاون 
القضايـا  مـن  العديـد  يف  باملجمـع  واألرسة  املـرأة 
وقـد  هـذا،  املشـرك.  ااَّلهتمـام  ذات  واملسـائل 
حـر ااَّلجتمـاع كل مـن: األسـتاذ محمـد املنـذر 
الشـوك، مدير شـؤون الديـوان واملراسـم باملجمع، 
شـؤون  مديـرة  حسـني،  أمجـد  سـارة  والسـيدة 
التليـيل  مـراد  واألسـتاذ  باملجمـع،  واملـرأة  األرسة 
مستشـار األمـني العـام لشـؤون اإلعـام باملجمع.
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معالي األمين العام يحاضر عن “أمارات الساعة” يف املجالس العلمية الهاشمية
املسئول عنها بأعلم من السائل “. قال: فأخرّبني عن 
أمارتها؟ . قال: ” أن تَِلَد األََمُة َربَّتَها، وأن تَرى الُحفاَة 
“.ثم  البُنيان  يف  يتطاولون  الشاِء  ِرعاَء  العالَة  الُعراَة 
انطلق، فلبثُت َمِليًّا، ثم قال يل: ” يا عمر، أتدري َمن 
السائل؟ . قلُت: اللُه ورسوله أعلم. قال: هذا جرّبيُل 
الرواية  أن هذه  الواضح  دينكم«. من  يعّلمكم  أتاكم 
عى  بالتنصيص  اكتفت  جرّبيل  لحديث  الشهرية 
أمارتني، وهما: أن تلد األمة ربتها، وأن ترى الحفاة 
البنيان. وأما  الشاء يتطاولون يف  العالة رعاء  العراة 
رواية الصحابي الجليل أبي هريرة -ريض الله عنه-، 
فقد نّصت تلك الرواية عى ثاث أمارات، وهذا نّصها 
أبي  عن  صحيحه:  يف  مسلم  أخرجها  كما  اختصارا 
-صى  الله  رسول  كان  قال:  عنه،  الله  ريض  هريرة 
الله عليه وسلم- يوًما بارًزا للناس، فأتاه رُجل.. قال: 
يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: “ما املسئول عنها 
أرشاطها:  عن  سأحّدثك  ولكن  السائل،  من  بأعلم 
األََمُة ربَّها، فذاك من أرشاطها، وإذا كانت  إذا ولَدت 
أرشاطها،  من  فذاك  الناس،  رؤوس  الُحفاة  الُعراة 
وإذا تطاول ِرعاء البَْهم يف البنيان، فذاك من أرشاطها 
عليه  الله  صى  تا  ثم  الله،  إاَّل  يعلمُهّن  اَّل  َخمٍس  يف 
وسلم: }إن الله عنده ِعلم الساعة وينّزُل الغيَث ويعلُم 
تدري نفٌس ماذا تكسُب غًدا وما  األرحاِم وما  ما يف 
خبري{  عليٌم  الله  إن  تموُت  أرٍض  بأيِّ  نفٌس  تدري 
]لقمان: 34[ . إىل آخر الحديث«. فهذه الرواية نّصت 
عى ثاث أمارات بداَّلً من األمارتنَي الشهريتنَي، وهي: 
رؤوس  العراة  الحفاة  ترى  وأن  ربَّها،  املرأُة  تِلَد  أن 
الناس، وأن ترى رعاء البَْهم )=الشاء( يتطاولون يف 
رواية  بأن  معاليه  أوضح  هذا،  عن  وفضاً  البنيان. 
من  صحيحه  يف  البخاري  أخرجها  التي  هريرة  أبي 
بشكل  حدَّدت  األخرى  هي  إنها  إذ  بمكان  األهمية 
واضح املراد بلفظ “األََمة” يف رواية أمري املؤمنني عمر 
بن الخطاب، وهي املرأة عموًما، وليست الرقيقة كما 
يف  اختصارا  الرواية  هو شائع ومشهور، وهذا نص 
صحيح البخاري: عن أبي هريرة ريض الله عنه: أن 
بارًزا  يوًما  كان  عليه وسلم-  الله  الله -صى  رسول 
للناس، إذ أتاه رُجٌل يميش.. قال: يا رسول الله متى 
الساعة؟ قال: “ما املسئول عنها بأعلم من السائل، 
املرأُة ربَّتَها،  إذا وَلدت  ولكن سأحّدثك عن أرشاطها: 
رؤوس  العراة  الحفاة  كان  وإذا  أرشاطها،  من  فذاك 
إاَّل  يعلمهن  اَّل  فذاك من أرشاطها، يف خمس  الناس، 
الله: )إن الله عنده علم الساعة وينّزل الغيث ويعلم 
ما يف األرحام( ثم انرف الرجل، فقال: »ُردُّوا عيَلَّ…« 
جرّبيل  »هذا  فقال:  شيئًا،  يروا  فلم  لريُدُّوا  فأخذوا 
هو  املعنى  هذا  إن  نعم،  دينهم«.  الناَس  ليعّلم  جاء 
الذي ينسجم مع املراد من هذا الباغ النبوي العظيم 
املتمثل يف كون املراد بواَّلدة املرأة ربَّها أو ربَّتها، تعبريًا 
مخالًفا  حدثًا  يعّد  الذي  الوالَدين  عقوق  ظاهرة  عن 
تكون  أن  بني  ذلك  يف  فرق  واَّل  السليمة،  للفطرة 
نَن  للسُّ ومخالف  واحد،  فالعقوق  ُحّرة،  أو  أََمًة  األمُّ 
مشاهد  هو  كما  وانتشاره  ُفُشوُّە  ويعّد  والفطرة، 
ومعايَش يف العر الحارض رشًطا من أرشاط الساعة 
هريرة  أبي  رواية  أن  إىل  معاليه  أشار  ثم  الصغرى. 
بيَّنت أن رؤية الُحفاة الُعراة رؤوس الناس وملوكهم 
يتطاولون  العاَلة  رؤية  رشط  عن  منفصٌل  رشٌط 
حديث  لروايات  التأصيل  هذا  عى  وبناًء  البنيان.  يف 
بأن  معاليه  قّرر  روايتَيه،  أشَهر  ومحتويات  جرّبيل 
حديث جرّبيل برواياته املتعددة يعد من جوامع الكلم 
النبي الهاشمّي، عليه أفضل الصاة وأتم  التي أوتي 
التسليم، كما يعّد املرجع الذي ينبغي رّد كل األرشاط 
األخرى إليها، مما يعني أنه ما ِمن رشٍط من أرشاط 

األرشاط. هذه  أحد  إىل  ويرتّد  إاَّل  الصغرى  الساعة 
وختم معاليه محارضته قائاً: ” إن أرشاط الساعة 
مخالفة  ظواهر  ثاث  انتشار  يف  تتلّخص  الصغرى 
األخاق،  فساد  وهي:  السليمة،  والفطرة  نَن  للسُّ
وأما  الِهَمم.  وَكَلل  الذَِّمم  وفساد  املوازين،  وانقاب 
فساد األخاق، فقد عرّّب عنه الحديث بـ)أن تلد املرأة 
العقوق، والجحود  أو ربَّتها(، ويراد بذلك كثرة  ربَّها 
هذه  تحت  ويندرج  منه،  يتوقع  اَّل  ممن  والنكران 
عدد  إىل  اإلشارة  وردت  صغرى  عامات  العامة 
بنَي  )تكوُن  حديث:  منها:  متعددة  أحاديث  يف  منها 
يدِي الساَعِة ِفتٌَن كِقَطِع الليِل املظِلِم، يُْصِبُح الرُجُل 
فيها مؤمنًا، ويُْميِِس كاِفًرا، ويُْميِِس مؤمنًا، ويُْصِبُح 
وأما  الدنيا(.  ِمَن  ِبعَرٍض  دينَهم  أقواٌم  يبيُع  كاِفًرا، 
عليه  الكريم،  النبيُّ  عنه  عرّّب  فقد  املوازين،  انقاب 
العراة  الحفاة  ترى  بـ”أن  وتسليماته،  ربي  صلوات 
األمانة=  ضياع  الناس=  )ملوك  الناس”  رؤوس 
عامات  العامة  هذه  تحت  ويندرج  العهد(،  خيانة 
ِعدَّة ورد ذكرها يف أحاديث أخرى، كحديث:  صغرى 
كيَف  قاَل:  اَعَة،  السَّ َفانْتَِظِر  األَمانَُة  ُضيَِّعِت  )َفِإذَا 
َفانْتَِظِر  أْهِلِه  غرِي  إىل  األْمُر  َد  ُوسِّ إذَا  قاَل:  إَضاَعتَُها؟ 
انتزاًعا  العلَم  يقبُض  اَّل  اللَه  )إنَّ  وحديث  اَعَة(.  السَّ
بقبِض  العلَم  يقبُض  وَلكن   ، النَّاِس  مَن  ينتزُعُه 
النَّاُس رؤوًسا  اتَّخذَ  إذا لم يرُك عامًلا  الُعلماِء ، حتَّى 
وأضلُّوا(.  فضلُّوا  ِعلٍم  بغرِي  فأْفتَوا  فُسئلوا   ، ااًَّل  ُجهَّ
عنه  عرّّب  فقد  الِهَمم،  وذهاب  الذَِّمم  فساد  وأما 
-صى الله عليه وآله وسلم- بقوله: “وأن ترى رعاء 
والرياء،  )=التفاخر،  البنيان”  يف  يتطاولون  الشاِء 
وااَّلهتمام  ااَّلعتناء  من  فبداَّلً  والتبذير(.  واإلرساف 
كرامته  عى  ومحافظة  وتنمية  تربية  باإلنسان 
باملاّديّات،  وااَّلعتناء  ااَّلهتمام  يغدو  إنسانيته،  وعى 
وُزخرف الحياة، تفاخًرا، ورياًء، وإرساًفا، وتبذيًرا”.

جرّبيل  لحديث  الدقيق  العلمي  التحليل  وبهذا 
بينها  املنطقية  العاقة  بيان  مع  املختلفة  برواياته 
معاليه  دعا  األخرى،  الصغرى  الساعة  أرشاط  وبني 
اإلسامي  العالم  يف  واملعاهد  والكليات  الجامعات 
ااَّلهتمام  إياء مزيد من  إىل  األوان  لقد حان   ” قائاً: 
عليه يف هذه  اصطلح  علم جديد  بتأسيس  وااَّلعتناء 
العلم  هذا  ليُعنى  الساعة”  “علوم  بـ  املحارضة 
بتسليط الضوء عى سائر املسائل والقضايا املتصلة 
الصحيحة  لألحاديث  تمحيًصا  وأماراتها  بالساعة 
وضبًطا  واملوضوعة،  الضعيفة  األحاديث  من 
وإن  والصغرى.  الكرّبى  باألرشاط  املرادة  للمعاني 
التي  للعلوم  تكملًة  يعّد  الجديد  العلم  هذا  تأسيس 
الفقهية،  العلوم  وهو  اإلسام،  ِمحور  حول  ُشّكلت 
وِمحور اإليمان، وهي علوم العقيدة والكام، وِمحور 
والربية،  والتزكية  التصوف  علوم  وهي  اإلحسان، 
الساعة”. علوم  وهو  املقرحة،  العلوم  هذه  وأخريًا 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ألقى 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسامي الدويل، محارضة 
ضمن  وأحوالها”  أماراتها  “الساعة:  عن  علمية 
الهاشمية يوم الجمعة  العلمية  محارضات املجالس 
28 من شهر رمضان لعام 1443هـ املوافق 29 أبريل 
2022م، يف املركز الثقايف اإلسامي التابع ملسجد امللك 
الهاشمية.  األردنية  باململكة  بعّمان  األول  الله  عبد 
والتقدير  الشكر  بتقديم  واستهّل معاليه محارضته 
الله  عبد  امللك  الهاشمية  الجالة  صاحب  لحرة 
عى  ولحكومته  الله،  حفظه  الحسني،  بن  الثاني 
دعوتهم إللقاء هذه املحارضة..ثّم أوضح معاليه املراد 
بمصطلح أرشاط الساعة بأنها عبارة عن “مجموعة 
للنواميس  املخالفة  الكونية  والظواهر  األحداث  من 
بُقرب  مؤِذنًة  الساعة  تسِبق  التي  والفطرة  نن  والسُّ
األحداث  ِتلُكم  كانت  فإذا  فعاً،  بقيامها  أو  قيامها، 
يَت أرشاط  والظواهر مؤذنة بُقرب قيام الساعة ُسمِّ
الساعة الصغرى؛ وأما إذا كانت مؤذنة بقيام الساعة، 
فإنها تسّمى أرشاط الساعة الكرّبى”. وأشار معاليه 
إىل أن هنالك حديثًا نبويًّا رشيًفا تضّمن بيانًا شافيًا 
الذي  الحديث  وهو  الكرّبى،  الساعة  ألرشاط  وافيًا 
الجليل  الصحابي  عن  صحيحه  يف  مسلم  أخرجه 
حذيفة بن أسيد الغفاري، ريض الله عنه، قال: كاَن 
النبيُّ َصىَّ اللَُّه عليه َوَسلََّم يف ُغْرَفٍة َونَْحُن أَْسَفَل منه، 
اَعَة، قاَل:  َفاطََّلَع إَليْنَا، َفقاَل: ما تَذُْكُروَن؟ ُقْلنَا: السَّ
َخْسٌف  آيَاٍت:  َعْرُ  تَُكوَن  تَُكوُن حتَّى  اَّل  اَعَة  السَّ إنَّ 
ِق، َوَخْسٌف بامَلْغِرِب، َوَخْسٌف يف َجِزيَرِة الَعَرِب  بامَلْرِ
اُل، َوَدابَُّة األْرِض، َويَأُْجوُج َوَمأُْجوُج،  َخاُن َوالدَّجَّ َوالدُّ
ُقْعَرِة  ِمن  تَْخُرُج  َونَاٌر  َمْغِرِبَها،  ِمن  ْمِس  الشَّ َوُطلُوُع 
ِة: نُُزوُل  َعَدٍن تَْرَحُل النَّاَس.. وقاَل أََحُدُهما يف الَعارِشَ
اآْلَخُر:  َوَسلََّم، وقاَل  اللَُّه عليه  َمْريََم َصىَّ  ابِْن  ِعيَى 
َوِريٌح تُْلِقي النَّاَس يف البَْحِر.فهذا الحديث بنيَّ بشكل 
أن  تلك األرشاط  الكرّبى، وتكاد  الساعة  جيَلٍّ أرشاط 
مع  العلم  أهل  عاّمة  لدى  وقبول  اتفاق  محل  تكون 
معاليه  انتهى  ثم  األحداث.  ترتيب  يف  بينهم  اختاٍف 
القول بأن هنالك حديثًا نبويًّا رشيًفا آخر  إىل تقرير 
تناول بالتفصيل والتحديد أرشاط الساعة الصغرى، 
وهو حديث جرّبيل -عليه السام- برواياته املتعددة، 
وهما:  رواياته،  من  روايتني  أهم  عرض  إىل  وخلُص 
رواية أمري املؤمنني عمر بن الخطاب ريض الله عنه، 
أمري  رواية  وأما  عنه.  الله  ريض  هريرة  أبي  ورواية 
أماَرتني،  ت عى  الخطاب، فقد نصَّ بن  املؤمنني عمر 
وهذا نّصها اختصارا كما أخرجها مسلم يف صحيحه: 
»بينما  قال:  عنه،  الله  ريض  الخطاب،  بن  عمر  عن 
ذات  وسلم-  عليه  الله  -صى  الله  رسول  عند  نحن 
شديد  الثياب،  بياض  شديد  رُجٌل  علينا  طَلع  إذ  يوٍم 
سواد الشعر، اَّل يُرى عليه أثر السفر، واَّل يعرفه منا 
الله عليه وسلم-،  النبي -صى  إىل  أحد، حتى جلس 
يه عى فخذَيه،  فأسند ركبتَيه إىل ركبتَيه، ووضع كفَّ
وقال يا محمد..: فأخرّبني عن الساعة؟. قال: ” ما

سعادة املقرِّرة الخاصة لألمم املتحدة حول العنف ضّد املرأة تزور املجمع
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معالي األمين العام يتحدث عن اشتراط الضمان للوكيل باإلدارة يف مؤتمر أيويف

شارك معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، 
يوم  الدويل،  اإلسامي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
املوافق  1443هـ  لعام  شوال  شهر  من   15 ااَّلثنني 
السنوي  املؤتمر  يف  2022م  لعام  مايو  شهر  من   16
املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  لهيئة 
البحرين. وكان موضوع مداخلة  بمملكة  اإلسامية 
أو  بالخدمات  الوكيل  اعتبار  إمكانية  حول  معاليه 
الخسارة  بَجرّب  اْلتزامه  يجوز  طرًفا  باإلدارة  الوكيل 
براء  ااَّلستثمار  وكيل  د  تعهُّ وحكم  جهة،  من 
الوحدات ااَّلستثماريَّة والصكوك من حملة الصكوك 
استهّل  وقد  هذا،  أخرى.  جهة  من  محدَّد  بثمن 
الوكيل  بمصطلحات  املراد  بتحديد  مداخلته  معاليه 
بااَّلستثمار،  والوكيل  باإلدارة،  والوكيل  بالخدمات، 
ااَّلقتصاد  يف  بالخدمات  الوكيل  بأن  أوضح  حيث 
بأجر،  الوكيل  اإلسامي:  الفقه  يف  به  يراد  الوضعي 
َطوًرا، املضارب  باإلدارة:  بالوكيل  يراد  كما  واألجري، 

يراد  فإنه  بااَّلستثمار  الوكيل  وأما  تارًة،  واملستأجر 
به حينا: املضاِرب، كما يراد به أحيانًا الريك. وبناًء 
عى هذا، قرَّر معاليه بأن هؤاَّلء الُوكاء الثاثة، وكيل 
الخدمات، ووكيل اإلدارة، ووكيل ااَّلستثمار، اَّل يجوز 
لهم ااَّلْلتزام بَجرّب خسارة املال أو هاكه أو تَلِفه، كما 
اَّل يجوز إْلزامهم بضمان املال الذي يُديرونه إاَّل إذا ثبَت 
اعتداؤهم عليه، أو تقصريهم يف حفظه، وبتعبرٍي أدّق: 
اَّل يضمن هؤاَّلء الوكاء الثاثة املال الذي يديرونه يف 
حالة هاكه أو خسارته إاَّل إذا اعتدوا عليه، أو فرطوا 
الوكيل بأجٍر مؤتَمن،  يف حفظه وحمايته؛ وذلك ألن 
واألجري مؤتَمن، واملضاِرب مؤتَمن، والريك مؤتَمن، 
أو  تعدَّى  إذا  إاَّل  مؤتَمٍن  عى  الريعة  يف  ضماَن  واَّل 
، ذلك ألن املؤتَمن مثل صاحب املال، واَّل ضمان  قرَّ
عى صاحب املال يف حالة هاك ماله أو خسارته أو 
تَلفه، وكذلك الحال اَّل ضمان عى املؤتَمن إاَّل يف حالة 
القواعد  بأن  معاليه  أوضح  ثم  والتقصري.  التعّدي 
يف  الضمان  ومسائل  قضايا  عالَجت  التي  الرعية 
وااَّلعتصام  عليها  املحافظة  ينبغي  اإلسامي  الفقه 
تلك  أن  إىل  وأشار  عليها،  الخروج  يجوز  واَّل  بها، 
القواعد رصينة وُمحَكمة، ومن أهمها: قاعدة الوكيل 
مؤتَمن، وقاعدة اَّل ضمان إاَّل بالتعّدي، وقاعدة الُغْرُم 
بالُغنْم، وقاعدة يُد الوكيل يُد أمانٍة وليست يَد ضمان، 
أوضح  كما  يجتمعان.  اَّل  واألجر  الضمان  وقاعدة 
معاليه أن عدم اْلتزام الوكاء الثاثة بَجرّب الخسارة، 
وعدم إْلزامهم بضمان املال يُعترّب ذلك محافظة عى 
وخاصة  والعقود،  املعامات  يف  الرعية  املقاصد 
مقصد العدل بني املتعاقدين، ومقصد وضوح أركان 
ورشوط العقود، ومقصد ثبات الحقوق واستقرارها.

وأما بالنسبة لحكم الرع يف مدى جواز تعهد الوكيل 

الوحدات  براء  باإلدارة  الوكيل  أو  بااَّلستثمار 
ااَّلستثماريَّة أو الصكوك بالقيمة ااَّلسِميَّة، أو القيمة 
وِقيّة، أو بثَمن محدَّد، فقد أوضح معاليه بأنه اَّل  السُّ
يجوز للوكيل باإلدارة أو الوكيل بااَّلستثمار أن يتعهد 
براء تلك الوحدات أو الصكوك، ألن تعهده بالراء 
يتناىف مع مبدأ امُلخاَطرة الذي يرتّب استحقاق نسبة 
من الربح يف حالة نجاح ااَّلستثمار يف الريعة، فإذا 
انتفى عنر املخاطرة انتفى الحق يف الربح رشًعا، 
وبتعبري آخر: إن تعهد الوكيل بااَّلستثمار يرتّب عليه 
الربح  يف  رشاكة  عقد  كونه  من  ااَّلستثمار  تحويل 
والخسارة إىل عقد َقرض يجب عى املقِرض رّد املال 
ُمناٍف ملقصد  َخرِِس، وهذا  أم  َرِبح  إىل صاحبه سواء 
العدل الذي يقتيض تقاُسم الركاء الربح والخسارة 
مًعا، واَّل يجوز تحّمل طَرف واحد فقط الخسارة. ويف 
املؤسسات  يف  العاملني  معاليه  دعا  مداخلته،  ختام 
بالتعهدات  اإلْلزام  عن  ااَّلبتعاد  إىل  اإلسامية  املالية 
الرعية،  والقواعد  املبادئ  تخالف  التي  والوعود 
املهتّمني  دعا  كما  املسألة،  هذه  يف  الحال  هو  كما 
دوًما  ااَّلْلتفات  إىل  اإلسامية  املالية  الصناعة  بتطّور 
واملعامات  العقود  يف  الرعية  املقاصد  إىل  وأبًدا 
الوضوح. ومقصد  العدل،  مقصد  وخاصة  املالية، 

املجمع وجامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية يوّقعان مذكرة تعاون

يف إطار سعي مجمع الفقه اإلسامي الدويل إىل تحقيق 
املؤسسات  بني  املعريف  والتكامل  الفكري  التاقي 
التعاون  بمنظمة  األعضاء  الدول  يف  الرائدة  العلمية 
اإلسامي، ورغبة يف ااَّلستفادة من الخرّبات والتجارب 
الراقية  العلمية  واملعاهد  الجامعات  بها  تْزَخر  التي 
والعريقة داخل وخارج العالم اإلسامي، وّقع معايل 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام 
املزروعي،  مسّلم  حمدان  الدكتور  ومعايل  للمجمع، 
للعلوم  زايد  بن  محمد  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس 
اإلنسانية، اتفاقية تعاون اسراتيجي بني املؤسستني 
 08 املوافق  1443هـ  07 من شهر شّوال  األحد  يوم 
أبو  بإمارة  الجامعة  بمقر  2022م،  مايو  شهر  من 
هذه  وتهدف  املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  ظبي 
يف  إسراتيجية  رشاكة  بناء  إىل  الجديدة  ااَّلتفاقية 
والقدرات  اإلمكانات  من  املتباَدلة  ااَّلستفادة  مجال 
املشركة  والدراسة  للمؤسستني،  والبحثية  العلمية 
للنوازل والقضايا املعارصة من أجل ُحسن توجيهها 
وترشيدها. كما تهدف ااَّلتفاقية إىل التنظيم املشرك 
للمؤتمرات والندوات، وإقامة ِورش العمل والتدريب، 
الجهتني وتمثيل  واملنشورات،  املطبوعات  وتباُدل 

يف أعمال املؤتمرات والندوات التي تُعقد بمعرفة كل 
وعقب  بينهما.  املشرك  ااَّلهتمام  مجال  يف  منهما 
عن  العام  األمني  معايل  عرّّب  املذكرة،  عى  اإلمضاء 
ابتهاجه الكبري بما تشهده هذه الجامعة الفِتيّة من 
بالرسالة  مشيًدا  مّطرد،  واضح  وتقّدم  جيلّ،  تطّور 
تحقيقها،  إىل  الجامعة  هذه  تهدف  التي  الثاقبة 
التي  امُلحَكمة  والخطط  الواعدة،  بالرّبامج  ومنوِّها 
تتضّمنها مناهجها، مما يدعو إىل التفاؤل بمستقبل 
زاهر للجيل الذي تُخّرجه كل عام، كما أعرب معاليه 
فرصة  ااَّلتفاقية  هذه  تكون  أن  إىل  تطّلعه  عن 
والقدرات  الخرّبات  من  لاستفادة  للمجمع  سانحة 
العلمية التي تُعّج بها هذه الجامعة، وذلك من خال 
كّلياتها  مختلف  من  والباحثات  الباحثني  استكتاب 
وندواته  املجمع  دورات  يف  للمشاركة  ومعاهدها 
الوثيق  والبحثي  العلمي  للتعاون  تعزيًزا  ومؤتمراته؛ 
معاليه  وختم  املجااَّلت.  مختلف  يف  املؤسستني  بني 
مشرك  عمل  أول  بتنفيذ  البدء  إىل  بالدعوة  حديثه 
حة  املنقَّ الجديدة  متمثل يف مراجعة شاملة للطباعة 
ألكرّب موسوعة معارصة للقواعد الفقهية واألصولية 
الفقهية  للقواعد  زايد  “َمعَلمة  وهي  واملقاصدية، 
والباحثني  الدارسني  تمكني  إىل  سعيًا  واألصولية”؛ 
الكنز  ااَّلستفادة من هذا  العالم من  أنحاء  يف جميع 
العلمي الفريد. من جهته عرّّب معايل رئيس الجامعة 
عن رسوره البالغ بمناسبة التوقيع عى هذه املذكرة 
الجامعة  بني  والراكة  التعاون  لعاقات  تعزيًزا 
أكرّب هيئة علمية لاجتهاد  يُعترّب  الذي  املجمع  وبني 
الجليل  تقديره  عن  أعرب  كما  املعارص،  الجماعي 
وتثمينه الكبري للمكانة العلمية الشامخة التي يحتّلها 
وإسهاماته  وخارجه  اإلسامي  العالم  يف  املجمع 
الفقهية والفكرية املتميزة يف مجال ترشيد الخطاب

والتعايش  والتسامح  ااَّلعتدال  قيَم  ونر  الديني، 
بمقتضيات  وااَّللتزام  ااَّلنتماء  وتعزيز  لمي،  السِّ
والغلّو  التطرف  أشكال  جميع  ورفض  املواَطنة، 
والعنف. وأضاف معاليه بأّن جامعة محمد بن زايد 
تتطّلع إىل ااَّلستفادة القصوى من الخرّبات والطاقات 
منّوًها  املجمع،  وخرّباء  ألعضاء  املعروفة  العلمية 
باستعداد الجامعة للبدء بتفعيل جميع بنود ااَّلتفاقية 
يف املجااَّلت العلمية والبحثية ذات ااَّلهتمام املشرك، 
واملنشورات. واملطبوعات  املعرفة  مصادر  وتبادل 

تشكيل  عى  الطرفان  وافق  املذكرة،  لبنود  وتنفيذًا 
لجنة متخصصة تحّدد أوُجه التعاون بينهما، وُطرق 
ااَّلتفاقية.  يف  الوارد  التصّور  حسب  التنفيذ  وآليّات 
من  املذكرة  عى  التوقيع  مراسم  حر  وقد  هذا، 
خالد  الدكتور  سعادة  من:  كل  الجامعة  جانب 
خليفة  الدكتور  وسعادة  الجامعة،  مدير  الظاهري، 
الشؤون  لقطاع  الجامعة  مدير  نائب  الظاهري، 
األكاديمية. ومن جانب املجمع كل من: السيدة ساّرة 
واملرأة،  األرسة  شؤون  إدارة  مديرة  البديوي،  أمجد 
واألستاذ أمجد إبراهيم املنيِس، رئيس قسم املراسم .
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االجتماع الدوري الشهري التاسع عشر ملنسوبي املجمع

االجتماع الدوري السابع والثالثون لرؤساء األقسام

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
شهر  من   08 ااَّلثنني  يوم  للمجمع،  العام  األمني 
شوال لعام 1443هـ املوافق 09 من شهر مايو لعام 
عر  التاسع  الشهري  الدوري  ااَّلجتماع  2022م، 
ملنسوبي املجمع، وذلك عرّب تقنية ااَّلتصال املرئي من 
أبوظبي. ويف مستهّل اللقاء رّحب معاليه بالحضور، 
مناقشة  عى  يركز  ااَّلجتماع  هذا  أن  عى  مؤكدا 
حّلها  عى  والعمل  املوظفني،  ومقرحات  شكاوى 
إىل اآْلراء واملقرحات حولها، ثم  من خال ااَّلستماع 
العربية  اإلمارات  لدولة  زيارته  عن  معاليه  تحدث 
املتحدة ومشاركته يف املؤتمر الدويل للمجلس العاملي 
للمجتمعات املسلمة عن الوحدة اإلساميَّة: املفهوم، 
بكلمة  معاليه  شارك  وقد  والتحديات،  الفرص 
افتتاحية قّدم فيها تصّوًرا منهجيًّا دقيًقا عن مفهوم 
املنشودة هي  الوحدة  بأن  اإلسامية، مؤكًدا  الوحدة 
الشعائر،  ووحدة  املشاعر،  ووحدة  الشعور،  وحدة 
وأن هذه الوحدة اَّل تتعارض بأي حال من األحوال مع

لهم  شاكًرا  األقسام،  برؤساء  معاليه  رّحب  اللقاء 
ااَّلنتظام يف حضور هذه ااَّلجتماعات الدورية املهمة 
تحدث  ثم  املستجدة،  املجمع  قضايا  تناقش  التي 
يف  عقدت  التي  الهاشمية  املجالس  يف  مشاركته  عن 
اململكة األردنية الهاشمية. حيث ألقى فيها محارضة 
مشريًا  جرّبيل”،  حديث  يف  الساعة  “أرشاط  بعنوان 
العلمية  النتائج  من  جملة  إىل  له  توصُّ إىل  معاليه 
الرجوع  خال  من  وذلك  الحديث،  هذا  حول  املهمة 
عن  معاليه  تحدث  الحديث.ثم  روايات  مختلف  إىل 
الوحدة  مؤتمر  يف  ومشاركته  ظبي،  ألبو  زيارته 
حيث ألقى فيه كلمة رئيسًة تحّدث فيها عن حاجة 
املفهوم  وقبول  الوحدة  مفهوم  تصحيح  إىل  األّمة 
يف  وحدة  املنشودة  الوحدة  بأن  املفهوم  يحّدد  الذي 
هي  املنشودة  الوحدة  وهذه  وحدة،  يف  وتنّوع  تنّوع، 
الشعائر.  ووحدة  املشاعر،  ووحدة  الشعور،  وحدة 
توحيد  األحوال  بأي حال من  تعني  اَّل  الوحدة  وهذه 
الشعوب اإلسامية يف دولة واحدة، بل وجود الشعوب 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
شهر  من   11 الخميس  يوم  للمجمع،  العام  األمني 
شوال لعام 1443هـ املوافق 12 من شهر مايو لعام 
2022م، ااَّلجتماع الدوري السادس والثاثني لرؤساء 
مستهّل ويف  بجدة.  العامة  األمانة  بمقّر  األقسام 

الدول الوطنية والُقطرية الحديثة التي وردت اإلشارة 
إليها يف آية سورة الُحجرات يف قوله تعاىل }وجعلناكم 
وُدول  أقطار  يف  تْقُطن  شعوبًا  أي:  وقبائَل{  ُشعوبًا 
متعددة تختار لنفسها األنظمة التي تناسبها وتتوافق 
مع عاداتها وتقاليدها وأعرافها، كما أّكد معاليه أن 
الوحدة،  يف  وتنوًعا  ع،  تنوُّ يف  تعّد وحدًة  الوحدة  هذه 
حيث تكون هنالك وحدة اجتماعية، ووحدة فكرية، 
ووحدة اقتصادية، ومبنى هذه األشكال من الوحدة

عى التكامل، والتضامن، والتعاون، والتآزر والتسانُد 
بني الشعوب اإلسامية. كما ذكر معاليه أن الوحدة 
ورد  مهمة  مرتَكزات  خمسة  عى  تقوم  املنشودة 
ِذكرها يف قوله صى الله عليه وسلم: “اَّل تَحاسُدوا، َواَّل 
تناجُشوا، َواَّل تَباَغُضوا، َواَّل تَدابُروا، َواَّل يِبْع بْعُضُكْم 
َعَى بيِْع بْعٍض، وُكونُوا ِعباَد اللَّه إِْخوانًا، امُلْسِلُم أَُخو 
اْلُمْسِلم: اَّل يَظِلُمه، َواَّل يَْحِقُرُە، َواَّل يَْخذُلُُه، التَّْقَوى َها 
ُهنا”، وختم معاليه كلمته باإلشارة إىل أهّم تجّليات 
الوحدة، وهي التواّد، والراُحم، والتعاُطف، استناًدا إىل 
قوله عليه أفضل الصاة وأتم التسليم: “مثَُل املؤمنني 
إذا  الجسد  تواّدهم، وتراُحمهم، وتعاطفهم كمثل  يف 
بالُحّمى  الجسد  سائر  له  تداعى  عضٌو  منه  اشتكى 
والسهر”. ثم تحدث معاليه عن مذكرة التفاهم التي 
أُبِرَمت مساء يوم األحد املوافق 8 من شهر مايو لعام 
2022م مع جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية 
آفاًقا  املذكرة  هذه  تفتح  بأن  متمنّيًا  ظبي،  أبو  يف 
للتعاون والتواصل مع هذه الجامعة الفتيّة الواعدة.

والوطنية  الُقطرية  والدول  منها،  بّد  اَّل  إلهيّة  ُسنة 
الحديثة ترجمة أمينة لقوله تعاىل: ) يا أيها الناس إنا 
وقبائَل  شعوبًا  وجعلناكم  وأنثى،  ذكر  من  خلقناكم 
كونية،  ُسنة  والقبائل  الشعوب  د  فتعدُّ لتعارفوا( 
وقد  هذا،  واألقطار.  واألوطان  الدول  تعّدد  ,وتعني 
ناقش ااَّلجتماع بنود القرارات الصادرة عن ااَّلجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

العمل  تنظيم  حول  ندوة  عقد  عن  تصّور  إعداد 
الخريياإلسامي، وقضايا )الهجرة، واللجوء، والنزوح( 
املجمع. قبل  من  فيها  قرارات  اَّلستصدار  تمهيًدا 

للباحثني 	  ااَّلستكتاب  خطابات  بإرسال  البدء 
بعنوان:  متخصصة  ندوة  لعقد  والباحثات 
وآفاق”. تحديات  األرُسة.  “مؤسسة 

أعداد 	  من  مراجعته  تم  ما  وإرسال  متابعة 
لتنسيقها  املطبعة  إىل  األخرية  املجمع  مجلة 
للوقت،  كسبًا  طباعتها،  ُكلفة  وتحديد 
.25 الدورة  انعقاد  قبل  لطباعتها  وتمهيًدا 

االجتماع الدوري الثامن والثالثون لرؤساء األقسام

والطيور. الحيوانات  تدويخ  ندوة  بحوث 
وتعليق 	  بجمع  تعنى  متخصصة  لجنة  تكوين 

الدور  أروقة  يف  القدامى  املجمع  أعضاء  صور 
لتكون  للمجمع  الرئيس  املقّر  من  األريض 
للمجمع. القادمة  الندوة  انعقاد  قبل  جاهزة 

اجتماعات  لعقد  األمريكية  املتحدة  بالواَّليات 
واملنظمات  املؤسسات  من  عدد  مع  ولقاءات 
زار  حيث  املتحدة،  بالواَّليات  النافذة  واملراكز 
والتقى  بواشنطن،  الدينية  الحرية  معهد  الوفد 
الوفد  زار  كما  فار.  توماس  الدكتور  برئيسه 
نيويورك،  بمدينة  السام  أجل  من  األديان  مؤسسة 
معها.   اسراتيجي  تعاون  اتفاقية  معهم  ووّقع 

القرارات  بنود  ااَّلجتماع  ناقش  وقد  هذا، 
أهّمها: من  جديدة،  قرارات  وأصدر  الصادرة، 

اإلرساع يف إعداد تصور متكامل عن عقد ندوة 	 
اإلسامي  الخريي  العمل  حول  متخصصة 
وقضايا مرتبطة مثل الهجرة واللجوء والنزوح.

والباحثات 	  الباحثني  استكتاب  يف  البدء 
بعنوان  املتخصصة  الندوة  محاور  حول 
وآفاق«. تحديات  األرسة...  »مؤسسة 

ملراجعة	  باملجمع  علمية  لجنة  تشكيل 

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
شهر  من   25 الخميس  يوم  للمجمع،  العام  األمني 
شوال لعام 1443هـ املوافق 26 من شهر مايو لعام 
لرؤساء  والثاثني  الثامن  الدوري  ااَّلجتماع  2022م، 
األقسام، وذلك عرّب تقنية ااَّلتصال املرئي من واشنطن.

األقسام،  برؤساء  معاليه  رّحب  ااَّلجتماع  بداية  يف 
وشكرهم عى انتظامهم يف حضور هذه ااَّلجتماعات. 
يف  املجمع  وفد  مشاركة  موضوع  عن  تحدث  ثم 
اإلسامي  التعاون  منظمة  بني  اإلسراتيجي  الحوار 
وزارة  نظمته  الذي  األمريكية  املتحدة  والواَّليات 
أن  معاليه  وأفاد  بواشنطن.  األمريكية  الخارجية 
قضايا  والتفصيل  باملناقشة  تناول  الحوار  هذا 
موضوعات  أهّمها:  من  متعددة،  وموضوعات 
األديان،  وفوبيا  واإلرهاب  التطرف  مكافحة 
وغريها. املرأة  وتمكني  والصحة،  البيئة  وقضايا 
وجوده استغل  املجمع  وفد  بأن  معاليه  أضاف  كما 
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االجتماع األسبوعي السادس والسبعون ملديري اإلدارات

االجتماع األسبوعي السابع والسبعون ملديري اإلدارات

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
السابع  األسبوعي  ااَّلجتماع  للمجمع،  العام  األمني 
من   15 ااَّلثنني  يوم  اإلدارات  ملديري  والسبعني 
شهر  من   16 املوافق  1443هـ  لعام  شوال  شهر 
وقد  بجدة.  العامة  األمانة  بمقر  2022م  لعام  مايو 
تحدث  ثم  بالحضور،  بالرحيب  معاليه  استهله 

األسبوعي  اجتماعها  للمجمع  العامة  األمانة  عقدت 
السادس والسبعني ملديري اإلدارات يوم الخميس 11 
1443هـ املوافق 12 من شهر  من شهر شوال لعام 
معايل  ااَّلجتماع  رأس  وقد  بجدة.  2022م  لعام  مايو 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام 
عيد  بمناسبة  الجميع  بتهنئة  واستهله  للمجمع، 
الفطر املبارك، سائا املوىل التوفيق للجميع ثم تحدث 
املتحدة  الواَّليات  إىل  بها  سيقوم  التي  الزيارة  عن 
بني  اإلسراتيجي  الحوار  يف  للمشاركة  األمريكية 
كما  اإلسامي،  التعاون  ومنظمة  األمريكية  اإلدارة 
األمة  علماء  وفد  زيارة  مروع  عن  معاليه  تحدث 
بقيادة املجمع إىل أفغانستان من أجل مناقشة العديد

ودورها  وعملها  املرأة  قضايا  خاصة  القضايا  من 
رضورة  إىل  أشار  كما  البناء.  جهود  يف  ومشاركتها 
ااَّلسراتيجية الخطة  ملناقشة  خاصة  جلسة  عقد 

الربع  خال  وبرامج  أنشطة  من  إنجازه  تم  وما 
ااَّلجتماع  قرارات  ناقش  وقد  العام.،  لهذا  األول 
القرارات السابق، وأصدر قرارات جديدة ، من أهّمها:

عن  متخصصة  ندوة  تنظيم  إىل  الدعوة 
القرن  يف  وآفاقها  تحدياتها،  األرسة  مؤسسة 
. القادم  سبتمرّب  شهر  يف  والعرين،  الحادي 

املجتمعات  دول  من  جدد  وفنيني  باحثني  دعوة 
وأملانيا  والسويد  الرّبازيل  مثل  املسلمة 
والحيوانات. الطيور  تدويخ  ندوة  يف  للمشاركة 

إعداد تقرير مفصل وتصور واضح عن التقييم السنوي 
معاليه  عى  وعرضه  درجاتهم  بمختلف  للموظفني 
تحديده. يتم  خاص  اجتماع  يف  حوله  املناقشة  ليتم 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لقنصلية  زيارته  عن 
العزاء يف مناسبة وفاة صاحب  لتقديم واجب  بجدة 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
املحتوم  األجل  وافه  الذي  املتحدة  العربية  اإلمارات 
 ، 2022م  مايو  شهر  13من  املايض  الجمعة  يوم  يف 
الدعم  تقديم  يف  املتمثلة  اإلمارات  دولة  بدور  مشيًدا 
هنأ  كما  للمجمع،  الكريمة  والرعاية  املتواصل 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  معاليه 
للدولة  األعى  املجلس  قبل  من  انتخابه  عى  نهيان 
رئيًسا لإلمارات العربية املتحدة خلًفا للشيخ خليفة، 
الله تعاىل له التوفيق والسداد وأن يكون خري  سائاً 
خلف لخري سلف. وقد ناقش ااَّلجتماع بنود قرارات 
أهّمها: ، من  قرارات  السابق، وأصدر عدة  ااَّلجتماع 

بخصوص 	  لإلدارات  تذكري  إرسال 
عن إدارة  كل  من  واٍف  تقرير  إعداد 

وفق  وبرامج  أنشطة  من  إنجازه  تم  ما 
األول. للربع  السنوية  ااَّلسراتيجية  الخطة 

املالية 	  التكلفة  بخصوص  تقرير  إعداد 
املجمع،  مجلة  من  األخرية  األعداد  لطباعة 
أخرى  جهات  من  أسعار  عروض  إرفاق  مع 
للمقارنة واختيار أفضل وأقل العروض سعًرا.

يف 	  ُشكلت  التي  اللجان  تفعيل  إعادة 
محدد  هو  ما  وفق  لتعمل  العمات  ندوة 
املزمع  الحيوانات  تدويخ  ندوة  يف  لها 
والدواء. الغذاء  العامة  الهيئة  مع  انعقادها 

عن 	  واضح  وتصور  مفصل  تقرير  إعداد 
التقييم السنوي للموظفني بمختلف درجاتهم، 
والعاوات  الرقيات  بخصوص  يتعلق  وما 
للمنظمة. األسايس  النظام  وفق  للموظفني 

 االجتماع األسبوعي الثامن والسبعون ملديري اإلدارات

 االجتماع األسبوعي التاسع والسبعون ملديري اإلدارات

األسبوعي  اجتماعها  للمجمع  العامة  األمانة  عقدت 
 24 ااَّلثنني  يوم  اإلدارات  ملديري  والسبعني  الثامن 
25 من شهر  1443هـ املوافق  من شهر شوال لعام 
مايو لعام 2022م. وقد رأس ااَّلجتماع معايل األستاذ 
الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام للمجمع، 
حيث  األمريكية،  املتحدة  بالواَّليات  إقامته  مقر  من 
تحدث بعد ترحيبه بالحضور عن الزيارة التي يقوم 
بها للمشاركة يف الحوار اإلسراتيجي بني الخارجية 
بواشنطن،  اإلسامي  التعاون  ومنظمة  األمريكية 
وأشار إىل أن وفد املجمع حرص خال مشاركته عى 
التعريف باملجمع وإبراز أهم إنجازاته خاصة إصدار 
الفكر مكافحة  إىل  تدعو  التي  والتوصيات  القرارات 

الدويل  اإلسامي  الفقه  العامة ملجمع  األمانة  عقدت 
ملديري  والسبعني  التاسع  األسبوعي  اجتماعها 
اإلدارات يوم ااَّلثنني 30 من شهر شوال لعام 1443هـ 
رأس  وقد  2022م،  لعام  مايو  شهر  من   31 املوافق 
مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  ااَّلجتماع 
سانو، األمني العام للمجمع، من مقر إقامته بالواَّليات

املتحدة، حيث استهّله بالرحيب بالحضور، ثم تحدث 
معاليه عن آخر مستجدات زيارته  للواَّليات املتحدة 
األمريكية حيث عقد وفد املجمع اجتماعا مع املدير 
التنفيذي ملجلس العاقات األمريكية اإلسامية)كري( 
تباحث فيه الطرفان أوجه التعاون والتنسيق املمكنة 
يف  املسلمة  املجتمعات  وأوضاع  بقضايا  يتعلق  فيما 
باسم  الرسمي  املتحدث  املجلس  هذ  ويعد  أمريكا، 
من سلسلة  معاليه  عقد  كما   ، هناك  املسلمني 

اتفاقية تعاون مع مؤسسة األديان من أجل السام 
تعزيز  يف  ومساهمتها  األديان  بشؤون  تهتم  التي 
الجمعة،  خطبة  معاليه  ألقى  كما  والسلم،  األمن 
وأمَّ املصلني ألداء صاة الجمعة بمسجد دار الهجرة

توقيع  اىل  باإلضافة  العلمية  واللقاءات  األنشطة 
قرارات بنود  ااَّلجتماع  ناقش  وقد  هذا،  بواشنطن. 

أهّمها:  من   ، قرارات  وأصدرت  السابق،  ااَّلجتماع 
عن 	  مصغرة  ندوة  لعقد  تصور  إعداد 

بغرض  ااَّلطاع  بعد  اإلساموفوبيا  ظاهرة 
باكستان.  يف  تنظيمها  إمكانية  يف  النظر 

واملغادرة 	  الحضور  مواعيد  ضبط  عى  التأكيد 
ندوة  يف  للمشاركني  السري  خط  وتحديد 
لهم. التذاكر  إرسال  عند  الطيور  تدويخ 

املطلوبة 	  الروط  تتضمن  عقد  بنود  إعداد 
بصورة واضحة ودقيقة لطباعة مجلة املجمع 
الجديدة. النسخة  عى  امللحوظات  وإدخال 

للمنظمة 	  العامة  األمانة  مع  التواصل 
الندوة  تنظيم  يف  املشاركة  بخصوص 
تحدياتها  األرسة  مؤسسة  عن  املتخصصة 
والعرين. الحادي  القرن  يف  وآفاقها 

املتطرف، واإلرهاب، ونر ثقافة ااَّلعتدال والتسامح 
تعاليم  عن  املغلوطة  املفاهيم  وتصحيح  والتعايش، 
فيما  اإلسام  لقيم  املخالفة  واملمارسات  اإلسام، 
تعليم، ومشاركة، وحقوق  املرأة من  بقضايا  يتصل 
قرارات  بنود  ااَّلجتماع  ناقش  وقد  هذا،  وواجبات. 
أهّمها: من  قرارات،  أصدر  ثم  السابق،  ااَّلجتماع 

املالية 	  التكلفة  بخصوص  شامل  تقرير  رفع 
املجمع، مع  األعداد األخرية من مجلة  لطباعة 
إرفاق عروض أسعار من جهات أخرى للمقارنة.

يف 	  ُشكلت  التي  اللجان  تفعيل  إعادة 
محدد  هو  ما  وفق  لتعمل  العمات  ندوة 
املزمع  الحيوانات  تدويخ  ندوة  يف  لها 

والدواء. الغذاء  العامة  الهيئة  مع  انعقادها 
عن 	  واضح  وتصور  مفصل  تقرير  إعداد 

التقييم السنوي للموظفني بمختلف درجاتهم.



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

9

 ومضات المعات عن ِسَير أعالم مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )٣( 
أربعة عقود َخَلْوَن عى تأسيس قادة العالم اإلسامي 
الجماعيِّ  لاجتهاد  معارصة  علمية  هيئة  أكرّب 
الريعة  يتكون أعضاؤها من صفوة وخرية علماء 
املعارصين يعضدهم كوكبة نرية متميزة من خرّباء 
والسياسة،  وااَّلقتصاد  وااَّلجتماع  الطبيعة  علوم 
املعارصة  الحياة  مشكات  دراسة  بهدف  وذلك 
تهم  التي  القضايا  يف  الرعيَّة  األحكام  وبيان 
محكمات  إىل  استنادا  البسيطة  أرجاء  يف  املسلمني 
النبويَّة،  الكلم  جوامع  من  ونفاذا  الحكيم،  الذكر 
واستئناسا باملقاصد السامية للمرع، واستصحابا 
وارتكازاً  وااَّلستنباط،  ااَّلستداَّلل  يف  األساف  ملنهج 
جادت  التي  والفقهية  األصولية  القواعد  عى 
األجيال. عرّب  والفقهاء  األصوليني  قرائح  بها 

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

نوازل  يف  الرع  أحكام  معرفة  أجل  من  املسلمة   
العر، ومستجدات الحياة. ولله الحمد حيث إن تلك 
املرجعية اصدرت قرارات رشعية ناصعة إزاء النوازل 
علمية  توصيات  تبنت  كما  واملتغريات،  واملستجدات 
ناجعة للتوجيه والتسديد والرشيد. 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  واألعام  الراسخني،  الفقهاء  أولئك  بسري 
تلك  املحكمات، وصاغوا  القرارات  تلك  الذين نسجوا 
التوصيات النريات، بدءا بأولئكم الذين قضوا نحبهم 
منهم، ولحقوا بالرفيق األعى، رحمهم الله وأسكنهم 
يتحفوننا  يزالون  اَّل  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،  ااَّلجتهادي  النظر  أدوات  من 
وتحقيقا،  اإلفتاء.  وآداب  ااَّلجتهاد  رشوط  فيهم 
األمانة  قررت  املهمة،  الفكرية  املسؤوليَّة  لهذه 
نرتها  من  مساحات  تخصيص  للمجمع  ة  العامَّ
مخترة  تعريفية  نبذة  إلعطاء  الشهرية  اإلخبارية 
لجهودهم،  تقديرا  وخرّباء  أعضاًء  املجمع  ألعام 
بالرحمة  لهم  الدعاء  مع  بإسهاماتهم  واعرافا 
هذا  إتمام  إىل  يوفقنا  أن  الله  وعى  والقبول. 
ما  اإلصاح  إاَّل  نريد  إن  القريب،   العاجل  يف  العمل 
العظيم. العيل  بالله  إاَّل  توفيقنا  وما  استطعنا، 

 
أ.د. قطب مصطفى سانو 

األمني العام للمجمع

فضيلة األستاذ الدكتور علي جمعة 
ولــد فضيلــة األســتاذ الدكتــور عــيل جمعــة 
مارس لعــام  الوّهــاب يف 3  عبــد  محمــد 
بجمهوريــة  بنــي ســويف  1952م بمحافظــة 
ــازة  ــى اإلج ــه ع ــل فضيلت ــة. حص ــر العربيَّ م
اإلســامية  الدراســات  كليــة  مــن  العاليــة 
عــام  الريــف  األزهــر  بجامعــة  والعربيــة 
ــتري يف  ــة املاجس ــى درج ــل ع ــا حص 1979م، كم
أصــول الفقــه من كليــة الريعــة والقانــون 
بتقديــر  1985م  عــام  نفســها  بالجامعــة 
الدكتــوراه يف أصــول  ممتــاز، ونــال شــهادة 
الفقــه من كليــة الريعــة والقانون بجامعــة 
ــرف األوىل.  ــة ال ــع مرتب ــام 1988م م ــر ع األزه
ــع  ــس مجم ــا بمجل ــوا منتدب ــه عض ــنيِّ فضيلت ع
الفقــه اإلســامي الــدويل ممثــا لجمهوريــة 
مــر العربيــة عــام 2004م.  تقلــد فضيلتــه 
ــه مفتيــا  عــددا مــن املناصــب، مــن أهّمهــا: عمل
أســتاذًا 2013م(،  2003م-   ( املريــة  للديــار 

ألصــول الفقــه بكليــة الدراســات اإلســامية 
األزهــر، رئيســا ملجلــس  والعربيــة بجامعــة 
مرفــا  الخــري،  مــر  أمناء مؤسســة 
بقســم  هارفارد بمــر  مشــاركا بجامعة 
ــاركا بجامعة  ــا مش ــة، مرف ــات الرقي الدراس

ــات  ــط يف الدراس ــرق األوس ــفورد ملنطقة ال أكس
ــة  ــة الفقهي ــا للجن ــة، رئيس ــامية والعربي اإلس
باألزهــر  العلمــاء  كبــار  عن هيئــة  املنبثقــة 
ــواب  ــس الن ــه عضًوا بمجل ــنيِّ فضيلت ــف. ع الري
املــري عــام 2021م، عضــوا بهيئــة كبــار 
العلمــاء باألزهــر الريــف، عضــوا عامــا باملجمع 
العلمــي املــري، عضــوا للجنــة الفتوى باألزهــر 
بمؤسســة عامــا  عضــوا  الريــف، 

اإلســامي باململكة  للفكــر  امللكيــة  البيــت  آل 
ــات  ــة الدراس ــوا للجن ــمية، عض ــة الهاش األردني
للشــؤون  األعــى  الفقهية باملجلــس 

ــمة  ــن األوس ــددا م ــه ع ــال فضيلت ــامية. ن اإلس
ــش  ــدس، درع الجي ــة الق ــا: نجم ــز، منه والجوائ
ــة  ــن الطبق ــون م ــوم والفن ــام العل ــري، وس امل
األوىل  الدرجــة  مــن  ااَّلســتقال  وســام  األوىل، 
ــدر  ــذا، ص ــمية. ه ــة الهاش ــة األردني ــن اململك م
لفضيلتــه عــدد مــن الكتــب والدراســات العلميــة، 
ــام  ــم، اإلس ــل يف الحك ــاب املح ــر ذه ــا: أث منه
ــني  ــاء ب ــول، اإلفت ــع واملأم ــني الواق ــاواة ب واملس
الفقــه والواقــع، الحكــم الرعــي عنــد األصوليني، 
األوامــر والنواهــي عنــد األصوليــني، اإلجمــاع 
عنــد األصوليــني، القيــاس عنــد األصوليــني، قــول 
ــاد،  ــات ااَّلجته ــني، آلي ــد األصولي ــي عن الصحاب
ــد  ــني، التجدي ــد األصولي ــا عن ــة الرؤي ــدى حجي م
يف أصــول الفقــه، قضيــة املصطلــح األصــويل 
القيــاس،  التطبيــق عــى رشح تعريــف  مــع 
ــش  ــي يف التعاي ــدي النب ــن ه ــة م ــاذج األربع النم
ــة  ــب الفقهي ــة املذاه ــل لدراس ــر، املدخ ــع اآْلخ م
املؤصلــة،  الفتــاوى  موســوعة  اإلســامية، 
مجلــدات فتــاوى، الدعــاء والذكــر، النــرّباس 
يف تفســري القــرآن الكريــم، ضوابــط التجديــد 
الفقهــي، حقائــق اإلســام يف مواجهــة شــبهات.  

فضيلة األستاذ الدكتور كمال بوزيدي
عام  بوزيدي  كمال  الدكتور  األستاذ  فضيلة  ولد 
شهادة  عى  وحصل  العاصمة،  بالجزائر  1956م 
الرشيد،  ثانوية عمارة  يف  1977م  عام  يف  البكالوريا 
العلوم  كلية  يف  1986م  عام  الليسانس  وشهادة 
برسالة  1992م  يف  املاجستري  وشهادة  اإلسامية، 
عنوانها: »قول الصحابي وأثره يف األحكام الرعية«، 
الدولة،  دكتوراه  وشهادة  واألصول،  الفقه  تخصص 
القضايا  عى  وأثرها  الرعية  »الرخصة  بعنوان: 
واألصول،  الفقه  تخصص  املعارصة«،  الفقهية 
املعارصة. وفضيلته عضو ممثل  الفقهية  والقضايا 
لدولة الجزائر يف مجمع الفقه اإلسامي الدويل منذ 29 
2009م، كما أنه شغل مناصب علمية مهمة،  أبريل 
منها: رئيس املجلس العلمي لكلية العلوم اإلسامية، 

بجامعة الجزائر، ورئيس قسم الريعة يف كلية العلوم 
اإلسامية، بجامعة الجزائر، ورئيس اللجنة العلمية 
وخبري  والقانون،  اإلسامية  الريعة  بقسم  للكلية 
برعاية  اإلسامية،  للعلوم  الرّبامج  تقييم  لجنة  يف 
التي  العلمية  الندوات  ومنسق  العايل،  التعليم  وزارة 
تقريبًا. شهر  كل  يف  اإلسامية  العلوم  كلية  تنظمها 

متعددة،  مؤسسات  يف  مهمة  عضويات  ولفضيلته 
منها: عضو املجلس اإلسامي األعى، وعضو اللجنة 
واألوقاف،  الدينية  الشؤون  بوزارة  لإلفتاء  الوطنية 
األعى،  اإلسامي  باملجلس  الفتوى  لجنة  ورئيس 
الشؤون  بوزارة  لألهلة  الوطنية  اللجنة  وعضو 
لإلفتاء  الوطنية  اللجنة  وعضو  واألوقاف،  الدينية 
والصناعة املالية اإلسامية باملجلس اإلسامي األعى. 
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فضيلة الشيخ محمد املختار ولد امباله

ولـــد فضيلـــة الشـــيخ محمـــد املختـــار ولـــد 
ــل  ــا، وحصـ ــام 1957م يف موريتانيـ ــه عـ امبالـ
عـــى البكالوريـــوس )اإلجـــازة العاليـــة( مـــن 
ـــامية  ـــوث اإلس ـــات والبح ـــايل للدراس ـــد الع املعه
ــا يف  ــو موريتانيـ ــه عضـ ــا، وفضيلتـ بموريتانيـ
ـــارس  ـــذ 9 م ـــدويل من ـــامي ال ـــه اإلس ـــع الفق مجم
ـــة،  ـــب مهم ـــه مناص ـــغل فضيلت ـــا ش 2011م، كم
ـــى  ـــس األع ـــر يف املجل ـــة وزي ـــس برتب ـــا: رئي منه
للفتـــوى واملظالـــم بموريتانيـــا، ومستشـــار 
برتبـــة وزيـــر يف خليـــة الشـــؤون اإلســـامية، 
برئاســـة الجمهوريـــة، وعضـــو يف اللجنـــة 
ـــا  ـــة العلي ـــس اللجن ـــات، ورئي ـــتقلة لانتخاب املس
للحـــج، ورئيـــس مجلـــس إدارة املركـــز الفنـــي 

ـــف  ـــار مكل ـــر، ومستش ـــي املحاظ ـــن خريج لتكوي
ــة،  ــة الجمهوريـ ــامية برئاسـ ــؤون اإلسـ بالشـ
ـــة  ـــة الجمهوري ـــار برئاس ـــة مستش ـــو برتب وعض
يف مجلـــس جائـــزة شـــنقيط، ورئيـــس برتبـــة 
وزيـــر يف املجلـــس اإلســـامي األعـــى، وعضـــو 
يف مجلـــس إدارة األوقـــاف، ومـــدرس يف معهـــد 
ابـــن عبـــاس للدراســـات اإلســـامية، وأســـتاذ 
يف املدرســـة الوطنيـــة لـــإلدارة، وأســـتاذ يف 
ـــايل  ـــد الع ـــدرس يف املعه ـــوط، وم ـــة نواكش جامع
للدراســـات والبحـــوث اإلســـامية بموريتانيـــا، 
اإلســـامي  الفقهـــي  املجمـــع  يف  وعضـــو 
ـــس  ـــو يف املجل ـــامي، وعض ـــم اإلس ـــة العال لرابط
ـــي(. ـــل )دب ـــي بالدلي ـــه املالك ـــاري للفق ااَّلستش

فضيلة الدكتور حمزة أبو فارس

ولـــد فضيلـــة الدكتـــور حمـــزة أبـــو فـــارس 
عـــام 1945م يف ليبيـــا، وحصـــل عـــى إجـــازة 
التدريـــس الخاصـــة )تخصـــص لغـــة عربيـــة 
ـــهادة  ـــى الش ـــل ع ـــنة 1967م، وحص ـــن( س ودي
الثانويـــة )القســـم األدبـــي( عـــام 1971م، 
وتقـــدم للدراســـة بكليـــة الربيـــة )كليـــة 
املعلمـــني العليـــا ســـابقاً( بطرابلـــس، فقبـــل 
واإلنجليزيـــة  )العربيـــة  اللغـــات  قســـم  يف 
ــية  ــة الفرنسـ ــص يف اللغـ ــية( وتخصـ والفرنسـ
ـــن  ـــانس م ـــة الليس ـــى درج ـــل ع ـــا، وحص وآدابه
ـــجل  ـــنة 1975م، وس ـــس س ـــة بطرابل ـــة الربي كلي
ـــس،  ـــة بطرابل ـــة الربي ـــا بكلي ـــات العلي يف الدراس
ـــامية  ـــات اإلس ـــوم يف الدراس ـــى الدبل ـــل ع وحص
ـــة  ـــة الربي ـــن كلي ـــتري م ـــنة 1980م، وماجس س
عـــى وحصـــل  1984م،  ســـنة  بطرابلـــس 
ـــه ـــامية )الفق ـــوم اإلس ـــة يف العل ـــوراه الدول دكت

ــس  ــة بتونـ ــة الزيتونـ ــن جامعـ ــارن( مـ املقـ
ســـنة 2000م، وكانـــت بعنـــوان »القـــايض 
عبـــد الوهـــاب البغـــدادي ومنهجـــه يف رشح 
ــة  ــل لدولـ ــو ممثـ ــه عضـ ــالة«، وفضيلتـ الرسـ
ــذ 13  ــامي منـ ــه اإلسـ ــع الفقـ ــا بمجمـ ليبيـ
ـــتاذا  ـــه أس ـــل فضيلت ـــد عم ـــبتمرّب 2012م. وق س
ـــة  ـــون يف جامع ـــة القان ـــة - كلي ـــم الريع يف قس
ـــي  ـــد األوروب ـــرا يف املعه ـــتاذا زائ ـــس، وأس طرابل
للعلـــوم اإلنســـانية بباريـــس وشـــاتو شـــينو، 
ـــر مـــن ثمانـــني رســـالة  وناقـــش وأرشف عـــى أكث
ــاث  ــه بأبحـ ــارك فضيلتـ ــد شـ ــة، وقـ وأطروحـ
ــس  ــا وتونـ ــدة يف ليبيـ ــدوات عديـ ــدة يف نـ عديـ
والجزائـــر واملغـــرب وموريتانيـــا واإلمـــارات 
ــن  ــر والبحريـ ــدة واألردن وقطـ ــة املتحـ العربيـ
واململكـــة العربيـــة الســـعودية، وعمـــل وزيـــراً 
لألوقـــاف وللشـــؤون اإلســـامية يف ليبيـــا.

فضيلة الدكتور عبد الرحمن محمد علي
عام  عيل  محمد  الرحمن  عبد  الدكتور  فضيلة  ولد 
1971م يف جيبوتي، وحصل عى درجة البكالوريوس 
)اإلجازة العالية( من جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسامية باململكة العربية السعودية، واملاجستري من 
جامعة  من  والدكتوراه  بالسودان،  الجزيرة  جامعة 
القرآن الكريم وتأصيل العلوم يف السودان، وفضيلته 
الدويل  اإلسامي  الفقه  مجمع  يف  جيبوتي  عضو 
املناصب من  العديد  شغل  2015م.  مارس   22 منذ 

العليا لإلفتاء باملجلس  الهيئة  املهمة، ومنها: رئيس 
جيبوتي،  علماء  رابطة  ورئيس  اإلسامي،  األعى 
وخطيب جمعة يف مسجد أقىص باس يف بلبا بجيبوتي، 
ونائب رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الرعية بالبنك 
بالوزارة  واإلرشاد  الدعوة  قسم  ورئيس  املركزي، 
ومسؤول  اليمنية،  املدرسة  يف  وأستاذ  جيبوتي،  يف 
بجيبوتي،  الزكاة  ديوان  ملؤسسة  التطوعية  اللجنة 
واإلذاعية. التلفزيونية  الرّبامج  من  عديد  يف  وشارك 
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فضيلة الدكتور حمزة مصطفى مايغا
ولـــد فضيلـــة الدكتـــور حمـــزة مصطفـــى 
ــى  ــل عـ ــايل، وحصـ ــام 1976م يف مـ ــا عـ مايغـ
ـــام  ـــة( ع ـــازة العالي ـــوس )اإلج ـــهادة البكالوري ش
ـــامية  ـــات اإلس ـــة والدراس ـــة العربي 1996م يف اللغ
ـــام 1999م يف  ـــتري ع ـــية، واملاجس ـــوم السياس العل
الدعـــوة والحضـــارة، والدكتـــوراه عـــام 2004م 
ــن  ــي مـ ــوار الدينـ ــان والحـ ــة األديـ يف مقارنـ
ـــه  ـــا، وفضيلت ـــس ليبي ـــة بطرابل ـــة املفتوح الجامع
ــامي  ــه اإلسـ ــع الفقـ ــايل يف مجمـ ــو مـ عضـ
ـــة مـــايل.  ـــذ 14 مـــارس 2017م عـــن دول الـــدويل من
ـــايل،  ـــة يف م ـــب مهم ـــه مناص ـــغل فضيلت ـــا ش كم
منهـــا: أســـتاذ الربيـــة والحضـــارة اإلســـامية

يف معهـــد الدراســـات العربيـــة بمقـــر جمعيـــة 
ـــب  ـــام وخطي ـــة، وإم ـــامية العاملي ـــوة اإلس الدع
ـــامية،  ـــوة اإلس ـــة الدع ـــع جمعي ـــة يف جام جمع
ــون  ــن والعـ ــة التضامـ ــام ملؤسسـ ــني عـ وأمـ
ــس  ــس للمجلـ ــس مؤسـ ــايل، ورئيـ ــعب مـ لشـ
ــة  ــة والثقافـ ــة العربيـ ــداريس اللغـ ــي لـ الوطنـ
اإلســـامية يف مـــايل، ونائـــب ومســـاعد أول لرئيـــس 
ــايل،  ــلم يف مـ ــباب املسـ ــي للشـ ــاد الوطنـ اإلتحـ
ـــا اإلســـامية داخـــل  وباحـــث ومحـــارض يف القضاي
مـــايل وخارجهـــا، وأمـــني الشـــؤون الدينيـــة يف 
تجمـــع القيـــادات الروحيـــة املســـلمة يف مـــايل.

فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بطيخ
بن  محمد  بن  عثمان  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ولد 
1941م يف الجمهورية التونسية،  عثمان بطيخ عام 
سنة  العلمي  التحصيل  شهادة  عى  حاصل  وهو 
1963م، واإلجازة يف الحقوق سنة 1967م، واإلجازة 
والسياسة  الفقه  قسم  يف  1972م  سنة  الريعة  يف 
الرعية، وشهادة دكتوراه حلقة ثالثة، ثم دكتوراه 
لدولة  ممثل  عضو  وفضيلته  1982م.  سنة  دولة 
 14 منذ  الدويل  اإلسامي  الفقه  بمجمع  تونس 
مهمة،  مناصب  فضيلته  شغل  كما  2017م.  مارس 
بتونس  ااَّلبتدائية  باملحكمة  عديل  قايض  منها: 
بكلية  وأستاذ  1971م،  سنة  إىل  1968م  سنة  من 
1980م  سنة  من  الزيتونية  الدين  وأصول  الريعة 
األعى  اإلسامي  باملجلس  وعضو  2001م،  سنة  إىل 
يف  ومستشار  2010م،  سنة  إىل  1987م  سنة  من 
برئاسة وملحق  نيابية،  دورات  ثاث  تونس  بلدية 

الدينية من سنة  الشؤون  بدائرة  الجمهورية مكلف 
الزيتونة  بجامع  وإمام  سنوات،   5 وملدة   2005
املعمور للصلوات الخمس منذ سنة 2002م إىل غاية 
سنة 2010، وإمام وخطيب بجامع محرز بن خلف، 
الجمهورية  ومفتي  بقرطاج،  العابدين  بجامع  ثم 
2013م، ووزير  إىل سنة  2009م  التونسية من سنة 
الجمهورية  ومفتي  2015م،  سنة  الدينية  الشؤون 
سنة  مطلع  يف  وزير  وامتيازات  برتبة  التونسية 
رسمية،  أوسمة  عدة  حامل  وهو  اآْلن،  إىل  2016م 
والندوات  املنتديات  من  العديد  يف  شارك  وفضيلته 
داخل وخارج تونس، مثل: اململكة العربية السعودية 
املتحدة وإيطاليا،  العربية  ومر واملغرب واإلمارات 
يف  ومقااَّلته  ودراساته  بحوثه  من  كثري  ونُرت 
والخارج. تونس  يف  والصحف  املجات  من  العديد 

فضيلة الدكتور عبد اهلل إدريس أبو بكر ميغا
ـــو  ـــس أب ـــه إدري ـــد الل ـــور عب ـــة الدكت ـــد فضيل ول
ــر، ودرس  ــام 1950م يف النيجـ ــا عـ ــر ميغـ بكـ
ـــامية يف  ـــوم اإلس ـــادئ العل ـــم ومب ـــرآن الكري الق
ـــايخ يف  ـــات املش ـــة، ودرس يف حلق ـــاب بالقري الكتّ
ــة النيجـــر( )1957 - 1971م(،  نيامـــي )عاصمـ
ـــة )1974م(  ــهادة اإلعدادي ــى شـ ــل عـ وحصـ
والثانويـــة )1977م( مـــن معهـــد الجامعـــة 
ـــة  ـــازة العالي ـــورة، واإلج ـــة املن ـــامية باملدين اإلس
مـــن كليـــة الريعـــة )1981م(، وحصـــل عـــى 
الشـــهادة العامليـــة )املاجســـتري( يف الفقـــه 
املذكـــورة،  بالجامعـــة  )1985م(  اإلســـامي 
1992م حصـــل عـــى »دكتـــوراه  ويف عـــام 
ـــانية  ـــوم اإلنس ـــة اآْلداب والعل ـــن كلي ـــة« م الدول
ــة  ــامية(، يف جامعـ ــات اإلسـ ــعبة الدراسـ )شـ
ـــه ـــرب. وفضيلت ـــاط، املغ ـــس، الرب ـــد الخام محم
عضـــو مجمـــع الفقـــه اإلســـامي الـــدويل
عـــن النيجـــر منـــذ 14 مـــارس 2017م. كمـــا عمـــل

ـــات  ـــة يف املؤسس ـــب مهم ـــدة مناص ـــه يف ع فضيلت
ـــوث  ـــر إلدارة البح ـــا: مدي ـــة، منه ـــة والدولي املحلي
ـــدويل،  ـــامي ال ـــه اإلس ـــع الفق ـــات بمجم والدراس
ــداد  ــة باإلعـ ــة املكلفـ ــة الوطنيـ ــو اللجنـ عضـ
بالنيجـــر،  اإلســـامية  الجامعـــة  اَّلفتتـــاح 
وعضـــو هيئـــة التدريـــس ومســـؤول عـــن 
كليـــة الدراســـات اإلســـامية واللغـــة العربيـــة 
ـــس  ـــة التدري ـــو هيئ ـــورة، وعض ـــة املذك بالجامع
بكليـــة الريعـــة والدراســـات اإلســـامية يف 
الجامعـــة اإلســـامية بالنيجـــر، ووكيـــل كليـــة 
ـــة  ـــد كلي ـــامية، وعمي ـــات اإلس ـــة والدراس الريع
ــاعد  ــامية، ومسـ ــات اإلسـ ــة والدراسـ الريعـ
املذكـــورة،  الجامعـــة  يف  الجامعـــة  رئيـــس 
وإمـــام وخطيـــب جامـــع مركـــز األمـــري 
ـــه  ـــي، وفضيلت ـــر يف نيام ـــايف بالنيج ـــلطان الثق س
شـــارك يف العديـــد مـــن الـــدورات واملؤتمـــرات.
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فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد
العزيز  عبد  بن  أحمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  ولد 
شهادة  عى  وحصل  1955م،  عام  الحداد  قاسم  بن 
الريعة  يف  والدكتوراه  واملاجستري  البكالوريوس 
عضو  وفضيلته  القرى،  أم  جامعة  من  اإلسامية 
اإلسامي  الفقه  بمجمع  اإلمارات  لدولة  ممثل 
العديد  2017م. شغل فضيلته  14 مارس  الدويل منذ 
ومدير  مفتني  كبري  منها:  املهمة،  املناصب  من 
بدبي،  العلماء  كبار  هيئة  وعضو  اإلفتاء،  إدارة 
ممثا  الرعي  لإلفتاء  اإلمارات  مجلس  وعضو 
»أبوظبي«  بإمارة  اإلفتاء  لجنة  وعضو  دبي،  إلمارة 
املسلمني،  حكماء  مجلس  وعضو  القضاء،  دائرة 
املالية لألنشطة  الرعية  العليا  الهيئة  ورئيس 

ومدرس  املركزي،  باملرف  اإلسامية  املرفية 
متعاون بجامعة محمد بن زايد اإلنسانية، ومدرس 
اإلمام  وكلية  اإلسامية،  الدراسات  بكلية  متعاون 
الهيئة  وعضو  سابقا،  والقانون   للريعة  مالك 
للبنوك  العام  باملجلس  والرقابة  للتصنيف  الرعية 
املجمع  اإلسامية سابقا، وخبري  املالية  واملؤسسات 
اإلسامي،  العالم  لرابطة  التابع  اإلسامي  الفقهي 
وعضو هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
اللجنة  وعضو   ،AAOIFI  – األيويف   – اإلسامية 
وعضو  سابًقا،  لألوقاف  العامة  الهيئة  يف  الرعية 
اللجان  وعضو  الزكاة،  بصندوق  الرعية  اللجنة 
املالية. والركات  املؤسسات  لبعض  الرعية 

فضيلة الشيخ داتوك حاجي وان زهيدي 
زهيدي  وان  حاجي  داتوك  الشيخ  فضيلة  ولد 
عى  وحصل  ماليزيا،  يف  1942م  عام  تاه  وان  بن 
)1971م(،  العالية(  )اإلجازة  البكالوريوس  شهادة 
األزهر، وفضيلته  )1974م( من جامعة  واملاجستري 
منذ  الدويل  اإلسامي  الفقه  مجمع  يف  ماليزيا  عضو 
3 نوفمرّب 2019م.كما شغل فضيلته مناصب مهمة 
الربية  وزارة  يف  تربوي  موظف  منها:  ماليزيا،  يف 
والتعليم، وأستاذ محارض يف كلية الريعة بجامعة 
رئيس  نائب  مكتب  يف  خاص  وموظف  كبنغسان، 
القانون بالجامعة الوزراء، وأستاذ محارض يف كلية 
اإلسامية الدولية، ومستشار يف الريعة يف ياياسان
شاه، أزاَّلن  سلطان  جامعة  ورئيس  إسامية،  دعوة 

فخري  وزميل  املاليزية،  الحكومة  يف  فدرايل  ومفتي 
ذلك،  إىل  وإضافة  املاليزية،  اإلسامية  الجامعة  يف 
يف  وعضو  املاليزية،  اإلفتاء  لجان  يف  عضو  فضيلته 
الهيئات اإلسامية الفدرالية، وعضو يف مجلس أمناء 
ااَّلقتصادية،  للتنمية  املاليزية  اإلسامية  املؤسسة 
يف  وعضو   ،PPZ-MAIWP إدارة  مجلس  يف  وعضو 
مجلس إدارة MAIWP، ورئيس مؤسسة دار الحديث 
أكتوبر  الوطنية لإلفتاء منذ  اللجنة  ماليزيا، ورئيس 
2017، وفضيلته حصل عى جائزة الشخصية األبرز

يف احتفالية املولد الريف )1437هـ(، ويف ااَّلحتفالية 
الفدرالية بالهجرة النبوية )1437هـ(، ويف احتفالية 
بماليزيا. )1438هـ(  النبوية  بالهجرة  براك  واَّلية 

فضيلة األستاذ الدكتور عبداهلل النجار
النجار  مرّبوك  عبدالله  الدكتور  األستاذ  فضيلة  ولد 
القرآن  وأتم حفظ  الغربية يف مر،  يف  1948م  عام 
الكريم يف العارشة من عمره، والتحق بمعهد دسوق 
اإلعدادية  عى  منه  وحصل  األزهري  العلمي  الديني 
ذلك  بعد  والتحق  األزهرية،  الثانوية  ثم  األزهرية 
بالقاهرة،  والقانون  الريعة  كلية  األزهر  بجامعة 
وحصل منها عى درجة اإلجازة العالية )الليسانس( 
مرتبة  مع  ممتاز  بتقدير  والقانون  الريعة  يف 
الرف األوىل سنة 1975م، ثم عى درجة التخصص 
سنة  ممتاز  بتقدير  املقارن  الفقه  يف  )املاجستري( 
يف  )الدكتوراه(  العاملية  شهادة  عى  ثم  1979م، 
مرتبة  مع  ممتاز  بتقدير  املقارن  الفقه  تخصص 
الرف األوىل سنة 1984م. وفضيلته عضو معني عن 
اإلسامي  الفقه  مجمع  يف  العربية  مر  جمهورية 
مناصب  شغل  كما  2009م.  أبريل   25 من  الدويل 
العليا  الدراسات  لكلية  األول  العميد  منها:  مهمة، 
والقانون  الريعة  بكلية  وأستاذ  األزهر،  بجامعة 
العليا  الدراسات  بالقاهرة يف جامعة األزهر، وأستاذ 
الدراسات  بكلية  الخاص  القانون  قسم  ورئيس 

جامعة  يف  بالقاهرة  للبنات  والعربية  اإلسامية 
باألزهر  اإلسامية  البحوث  مجمع  وعضو  األزهر، 
الريف،  لألزهر  األعى  املجلس  الريف،وعضو 
وعضو اللجنة العليا لإلصاح التريعي بوزارة العدل، 
املري،  الدستور  إلعداد  الخمسني  لجنة  وعضو 
وحاصل عى وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة 
األوىل، وخبري مر بمنظمة املرأة العربية، ومحامي 
بالنقض ومحكم دويل، ورئيس مجلس إدارة مسجد 
اإلمام الحسني، ورئيس مجلس إدارة مسجد السيدة 
نفيسة – ريض الله عنهما – بالقاهرة، وأمني لجنة 
ترقية األساتذة بجامعة األزهر والجامعات املرية 
ومجالس  األزهر  جامعة  مجلس  وعضو  والعربية، 
اإلسامية  والدراسات  والقانون  الريعة  كليات 
ورئيس  األزهر،  بجامعة  والتجارة  للبنات  والعربية 
املتطرف  الفكر  وتفكيك  الفقهية  املستجدات  لجنة 
املناوب  واملقرر  اإلسامية،  للشؤون  األعى  باملجلس 
القدس،  لجنة  ومقرر  الفقهية،  البحوث  للجنة 
وعلوم  السنة  وعلوم  القرآن  علوم  لجان  وعضو 
العقيدة بمجمع البحوث اإلسامية باألزهر الريف.


