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معالي األمين العام للمنظمة يشيد باملجمع عند افتتاح اجتماع هيئة املكتب

العام  األمني  طه  إبراهيم  حسني  السيد  معايل  رأس 
املكتب، يوم  التعاون اإلسالمي، رئيس هيئة  ملنظمة 
1443ه   لعام  الحجة  ذي  شهر  من   29 الخميس 
االجتماع  2022م  لعام  يوليو  شهر  من   28 املوافق 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مكتب  لهيئة  األول 
املرئي. االتصال  تقنية  عرب  2022م  الحالية  للسنة 

هذا، وقد ألقى معاليه كلمة افتتاحية مهمة عربَّ فيها 
املعايل  العظيم ألصحاب  الجزيل وتقديره  عن شكره 
مشاركتهم،  عىل  املكتب  هيئة  أعضاء  والفضيلة 
ودعمهم املستمر للمجمع، مشيًدا بدعم معايل الشيخ 
الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس مجلس 
املجمع، وبما يشهده املجمع من نقلة نوعية بقيادة 
معايل األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني 
العام للمجمع؛ كما أعرب عن أهمية املجمع ومكانته 
بوصفه  وذلك  املتفرعة،  املنظمة  أجهزة  ضمن 
املرجعية الفكرية والعلمية التي تعمل من أجل توحيد 
كلمة املسلمني، وتحقيق املقاربة الفكرية والفقهية 
الهادفة إىل تحقيق الوحدة والتقارب بني املسلمني يف 
شتى مجاالت الحياة، منوًِّها بأن التضامن السيايسَّ 
يتحقق  باملنظمة  األعضاء  الدول  بني  واالقتصاديَّ 
عندما تتوفر له البيئة الفكريَّة والدينيَّة املتزنة التي 
أهمية  عن  تحدث  ثم  توفريها.  عىل  املجمع  يعمل 
تصاعًدا  هنالك  إن  إذ  االجتماع،  هذا  انعقاد  فرتة 
املعادية لإلسالم  للمشاعر واملمارسات  غري مسبوق 
واإلساءة  الغربية،  الدول  من  العديد  يف  واملسلمني 
وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  الكريم  النبي  لشخص 
يتطلب  مما  املتطرفني،  الهنود  الساسة  بعض  من 
قيام املجمع بجهد مضاعف لصياغة موقف إسالمي 

األعضاء  الدول  يف  الدينية  املرجعيات  لكافة  موحد 
املشينة،  تلك االستفزازات والحمالت  باملنظمة تجاه 
أجل وقف سيل  وبلورة موقف جماعي عقالني من 
اإلساءة والتعرض للرموز اإلسالمية خاصة، وللدين 
اإلسالمي عامة، والعمل عىل التعريف بقيم اإلسالم، 
وأثرهم  رموزه،  وبعظمة  ومبادئه،  وتعاليمه، 
اإليجابي العظيم عىل البرشية. وختم معاليه كلمته 
باإلشادة بجهود املجمع يف ملف أفغانستان من أجل 
ورأي  الحالية  السلطة  نظر  وجهات  بني  املقاربة 
العام  والرأي  اإلسالمي  العالم  يف  الدينية  املرجعيات 
الدويل، وبارك بشكل أخص تلك الزيارة األخرية التي 
نظمها املجمع لوفد من علماء األمة إىل أفغانستان، 
معتربًا إياها نجاحا كبريًا سيبقى يف سجل إنجازات 
املجمع  دور  املجمع عقوًدا طويلة، مما سيعزز من 
يف  العالقة  القضايا  من  العديد  حلحلة  يف  ومكانته 
الشيخ  معايل  عرب  جانبه،  ومن  املسلمة.  املجتمعات 
الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس املجمع، 
األمني  ملعايل  العظيم  وتقديره  الجليل  شكره  عن 
العام للمنظمة لرتأسه هذا االجتماع املبارك ولدعمه 
عن  أعرب  كما  املجمع،  وبرامج  ألنشطة  املتواصل 
املجمع.  لجهود  الهيئة عىل دعمهم  امتنانه ألعضاء 
والتربيكات  التهاني  كلمات  أسمى  معاليه  قّدم  ثّم 
كما  العام،  هذا  حّج  موسم  نجاح  عىل  املقّر  لدولة 
وباسم  للمنظمة  العام  األمني  معايل  باسم  قّدم، 
لخادم  واالمتنان  الشكر  عبارات  أصدق  املجمع، 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الرشيفني،  الحرمني 
امللكي  السمو  صاحب  األمني  عهده  ولويل  سعود، 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمري 
حفظهما الله، ولحكومة اململكة، عىل املكرمة امللكية 
األعضاء  الدول  متأخرات  تسديد  املتضمنة  األخرية 
األقّل نمًوا للمنظمة وألجهزتها املتفرعة، من ضمنها 
مجمع الفقه اإلسالمي الدويل، إذ تقدر تلك املتأخرات 
أشاد  ثم  دوالر.  مليون  عرش  اثني  بحوايل  للمجمع 
تحت  عظيمة  نتائج  من  املجمع  حققه  بما  معاليه 
يف  ورد  ما  أن  إىل  مشريًا  العام،  األمني  معايل  قيادة 
االجتماع  لهذا  املقدم  للمجمع  العامة  األمانة  تقرير 
يعترب خري دليل عىل ما تحققه األمانة العامة بشكل 
املحيل  املستوى  عىل  طيبة  إنجازات  من  منتظم 
واإلقليمي والدويل. ويف كلمته، عرّب معايل األمني العام 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  للمجمع، 
العام  األمني  ملعايل  امتنانه  وبالغ  شكره،  عظيم  عن 
للمنظمة عىل ما يخص به املجمع من رعاية كريمة 

وعناية فائقة بأنشطته وبرامجه ومشاريعه، مشيًدا 
بثقة معاليه الغالية يف املجمع رئاسة وأمانة عامة، 
ومعتًزا بالفرصة الطيبة التي منحها معاليه املجمع 
أفغانستان  إىل  األمة  علماء  وفد  بقيادة  بتكليفه 
بهدف التحاور والتباحث مع السلطة الحالية وعلماء 
بالتسامح  تتعلق  موضوعات  حول  أفغانستان 
املرأة  ومشاركة  الجنسني،  وتعليم  والتعايش، 
وأعرب  والتطور.  والتقدم  البناء  جهود  يف  األفغانية 
للسلطة  الوافر  املجمع  شكر  عن  املناسبة  هذه  يف 
الحاكمة بأفغانستان عىل حسن االستقبال وحفاوة 
الرتحيب وكرم الضيافة، مما مكَّن الوفد من القيام 
بمهمته يف يرس وسهولة. وختم حديثه بتجديد شكر 
التسهيالت والخدمات  املقر عىل كافة  لدولة  املجمع 
ناقش  ثم  للمجمع.  تقدمها  تزال  ال  التي  املتميزة 
املصادقة  يف  املتمثلة  أعماله  جدول  بنود  االجتماع 
السابق، وإطالع أعضاء  الهيئة  عىل محرض اجتماع 
إىل  األمة  علماء  وفد  وتوصيات  تقرير  عىل  الهيئة 
أفغانستان بقيادة املجمع، ومرشوع توصيات ندوة 
تدويخ الطيور والحيوانات وأثره عىل رشعية الذبح، 
األمانة  وقعتها  التي  والتفاهم  التعاون  واتفاقيات 
بعض  من  املقدمة  والرتشيحات  للمجمع،  العامة 
الدول ألعضاء جدد يف مجلس املجمع، والتقرير املايل 
سّجل  االجتماع  نهاية  ويف  الحالية.  للسنة  للمجمع 
الجليل  وتقديرهم  الكبري  ارتياحهم  املكتب  أعضاء 
شارك  وقد  هذا،  للمجمع.  العامة  األمانة  إلنجازات 
يف االجتماع فضيلة الشيخ الدكتور أبوبكر دوكوري، 
األستاذ  وفضيلة  األفريقية،  للمجموعة  ممثاًل 
العربية. للمجموعة  ممثاًل  النشمي،  عجيل  الدكتور 
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كلمة معالي رئيس املجمع يف االجتماع األول لهيئة املكتب لعام ٢٠٢٢
رب  للـه  الحمـد  الرحيـم  الرحمـن  اللـه  بسـم 
اللـه،  رسـول  عـىل  والسـالم  والصـالة  العاملـني 
وتابعيهـم، والتابعـني  وأصحابـه،  آلـه،  وعـىل 
معـايل أخـي الكريـم األسـتاذ حسـني إبراهيـم طه

األمـني العـام ملنظمـة التعـاون اإلسـالمي، رئيس 
الدكتـور قطـب مصطفـى  املكتـب، معـايل  هيئـة 
سـانو األمني العـام ملجمع الفقه اإلسـالمي الدويل،

هيئـة  أعضـاء  والفضيلـة  املعـايل  أصحـاب 
املكتـب. السـالم عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه.

األول  االجتمـاع  هـذا  افتتـاح  يف  يل  يطيـب 
بكـم  أرحـب  أن  الحـايل  للعـام  املكتـب  لهيئـة 
ودعمكـم  مشـاركتكم،  عـىل  وأشـكركم  جميًعـا، 
املتواصـل ملجمعكـم الـذي يتطلـع إىل توجيهاتكـم 
الكـربى  بمسـؤوليته  لينهـض  واقرتاحاتكـم 
تجـاه األمـة اإلسـالمية؛ إنهـا مسـؤولية البيـان، 
والتبيـني، والتوجيـه، والتسـديد، والرتشـيد، وذلك 
مـن خـالل القـرارات والتوصيـات التـي يصدرهـا 
والقضايـا  واملسـتجدات  النـوازل  إزاء  املجمـع 
التـي تهـم املسـلمني يف كل زمـان ويف كل مـكان.

ونظـرا إىل أن  قيـام املجمـع بهـذه املسـؤولية عىل 
معنويـا  ودعًمـا  تأييـدا  يتطلـب  األمثـل  الوجـه 
وماديـا ألمانتـه العامـة مـن لـدن الـدول األعضاء 
وشـعوبا  قيـادة  اإلسـالمي  التعـاون  بمنظمـة 
ومؤسسـات، لذلـك، فإنَّنـا نأمل أن تواصـل األمانة 
ـة للمنظمـة تحت قيـادة معايل أخي األسـتاذ  العامَّ
حسـني طه، األمـني العـام، يف حّث الـدول األعضاء 
عـىل تقديـم املزيـد مـن الدعـم والرعايـة، خاصـة 
يف  اإللزاميـة  مسـاهماتها  بتسـديد  يتصـل  فيمـا 

التربعـات  وتقديـم  السـنوية،  املجمـع  ميزانيـة 
املجمـع  وقـف  لصنـدوق  والنقديـة  العينيـة 
إضافيـة  مـوارد  لتوفـري  خصيصـا  أنشـئ  الـذي 
والفضيلـة، املعـايل  أصحـاب  للمجمـع.  ثابتـة 

أغتنم هذه املناسـبة الطيبة الشـكر باسمكم جميعا 
حكومة خـادم الحرمني الرشيفني امللك سـلمان بن 
عبـد العزيز آل سـعود، حفظه الله، عىل املسـاهمة 
القيمـة األخـرية التـي تمثلـت يف تسـديدها دفعـة 
مـن املتأخـرات املاليـة عىل الـدول األعضـاء  األقل 
نمـوا؛ وإن املجمـع يتطلع إىل موافقـة معايل األمني 
العـام للمنظمة، وفقـه الله، عىل تحويل نسـبة من 
تلـك املسـاهمة إىل األمانـة العامة للمجمـع لتمول 
بهـا أنشـطتها وبرامجهـا، علمـا بـأن متأخـرات 
الـدول املذكـورة للمجمع تقـدر بحـوايل اثني عرش 

مليـون دوالر أمريكـي. أصحـاب املعـايل والفضيلة
عـىل أمـل أن نصـل معـا إىل قـرارات معينـة عـىل 
عـىل  الشـكر  لكـم  أجـدد  باملجمـع،  النهـوض 
شـكري  أكـرر  جميعـا  وباسـمكم  املشـاركة، 
عـىل  للمنظمـة  العـام  األمـني  ملعـايل  وتقديـري 
دعمـه املسـتمر للمجمع، كما أشـكر معـايل األمني 
العـام للمجمـع وجميـع منسـوبي املجمـع عـىل 
ـة مـن تغيـريات موفقة  مـا تشـهده األمانـة العامَّ
ونهضـة شـاملة، سـائال املـوىل الكريـم أن يوفقنا 
وشـكرا  واملسـلمني.  اإلسـالم  لخدمـة  جميعـا 
لألمانـة العامـة للمجمـع عىل حسـن اإلعـداد لهذا 
االجتماع. والسـالم عليكـم ورحمة اللـه وبركاته.

كلمة معالي أمين عام املنظمة يف االجتماع األول لهيئة املكتب لعام ٢٠٢٢

والسـالم  والصـالة  للـه  والحمـد  اللـه  بسـم 
والفضيلـة،  املعـايل  أصحـاب  اللـه  رسـول  عـىل 
وبركاتـه. اللـه  ورحمـة  عليكـم  السـالم 

االجتمـاع  افتتـاح  يف  معكـم  أكـون  أن  يسـعدني 
األول لهيئـة املكتـب ملجمـع الفقه اإلسـالمي الدويل 
للسـنة الحاليـة، معـربا لكـم عـن شـكري الجزيل 
عـىل تعاونكـم ودعمكـم للمجمـع، كمـا يسـعدني 
الفائـق  تقديـري  جميعـا  باسـمكم  أُسـجل  أن 
ملعـايل الشـيخ صالـح بـن حميـد رئيـس املجمـع 
عـىل مـا يقدمـه للمجمـع مـن دعـم وتوجيـه من 
أجـل تمكينـه مـن تحقيـق األهـداف النبيلـة التـي 
تأسـس مـن أجلهـا، وال أنـى أن أسـجل امتنانـي 
وشـكري ملعـايل األسـتاذ الدكتـور قطـب مصطفى 
سـانو األمـني العـام للمجمع عـىل النقلـة النوعية 
التـي تشـهدها األمانـة العامـة للمجمع عـىل كافة 
دوام  لـه  متمنيـا  مهامـه،  توليـه  منـذ  األصعـدة 
للمنظمـة  العامـة  األمانـة  إن  والتوفيـق.  النجـاح 
تعتـرب مجمـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل مـن أهـم 

أجهزتهـا املتفرعـة، وذلك نظـرا لألهميـة القصوى 
التـي يمثلهـا توحيد املسـلمني وتقريـب مقارباتهم 
الوحـدة  تحقيـق  سـبيل  يف  والفكريـة  الفقهيـة 
القطاعـات  باقـي  يف  املسـلمني  بـني  والتقـارب 
واملجـاالت، فالتضامـن السـيايس واالقتصـادي بني 
الـدول األعضـاء يكـون أجـدى عندمـا تتوفـر لـه 
البيئـة الفكريـة والدينيـة املتزنـة واملتقاربـة التـي 
يعمـل املجمـع عـىل توفريهـا، وهـو ما يعتـرب أهم 
أجلـه يف مؤتمـر قمـة مكـة  تأسـس مـن  هـدف 
يف  املجمـع  تأسـس  لقـد  1981م،  سـنة  الشـهرية 
ضـوء الحاجـة امللحـة إىل توحيد جهود املسـلمني يف 
مسـائل االجتهاد والفتوى تعزيزا ملنهج  الوسـطية، 
الغلـو  ونبـذ  والتسـامح،  االعتـدال  ثقافـة  ونـرش 
كمـا  االجتمـاع،  هـذا  واإلرهاب.ويأتـي  والتطـرف 
تعرفـون، يف فـرتة حرجة تشـهد تصاعدا للمشـاعر 
الغربيـة  الـدول  مـن  العديـد  يف  لإلسـالم  املعاديـة 
الكريـم  النبـي  التعـرض لشـخص  أزمـة  ووسـط 
صـىل اللـه عليـه وسـلم من طـرف بعض الساسـة 

املجمـع جهـداً  الهنـود، وهـو مـا يسـتدعي مـن 
مضاعفـا لصياغة موقـف موحد لكافـة املرجعيات 
الدينيـة يف الدول األعضـاء اتجاه هذه االسـتفزازات 
موقـٍف  بلـورة  إنَّ  املسـتمرة.  املشـينة  والحمـالت 
ة وصياغـة مفاهيم  جماعـيٍّ يقـوم عـىل العقالنيَـّ
وسياسـات أصيلـة ومسـتجدة وقابلـة للتطبيق يف 
القضيـة التـي أرشت إليهـا آنفاً، هو السـبيل األمثل 
لوقـف سـيل التعـرض للرمـوز اإلسـالمية وللديـن 
اإلسـالمي بشـكل عـام، وتحويـل هـذه الهجمـات 
املسـتمرة إىل فـرص للتعريـف بالقيم الحقـة للدين 
اإليجابـي  وأثرهـم  رمـوزه  وعظمـة  اإلسـالمي 
الكبـري عـىل البرشيـة.  أصحـاب املعـايل والفضيلة 
أعـّرج  أن  إال  هـذه  كلمتـي  اختتـام  يف  يسـعني  ال 
عـىل الجهـد الكبـري الـذي يبذلـه املجمـع يف ملـف 
أفغانسـتان مـن أجـل املقاربـة بـني وجهـات نظر 
السـلطة الحاليـة وبـني رأي املرجعيـات الدينيـة يف 
العالـم اإلسـالمي والـرأي العـام الـدويل، فالزيـارة 
األخـرية التـي نظمهـا املجمـع لوفـد مـن العلمـاء 
اإلسـهامات  أهـم  أحـد  تعتـرب  أفغانسـتان  إىل 
العمليـة ملسـاعدة الشـعب األفغانـي عـىل تجـاوز 
هـذه املرحلـة، وتعتـرب تلـك الزيـارة نجاحـا كبـريا 
سـيبقى يف سـجل إنجـازات املجمع عقـودا طويلة، 
العالقـة  القضايـا  َحْلَحلـة  يف  دوره  وسـيعزز مـن 
يسـعنا  وال  املسـلمة،  مجتمعاتنـا  مـن  العديـد  يف 
يف األمانـة العامـة ملنظمـة التعـاون اإلسـالمي إال 
تسـجيل مباركتنـا لهـذه الجهود وشـكرها وتجديد 
دعمنـا لهـا بـكل اإلمكانيـات املتاحـة. ويف الختـام 
أجـدد شـكري الجزيـل لكافـة أعضاء هيئـة مكتب 
املجمـع، متمنيـا الجتماعكم هذا التوفيق والسـداد. 
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والصـالة  الرحيـم،   الرحمـن  اللـه  بسـم 
الطيبـني  آلـه  وعـىل  اللـه،  رسـول  عـىل  والسـالم 
الطاهريـن، وريض اللـه عـن أصحابهـم امليامـني، 
الديـن.  يـوم  إىل  بإحسـان  تابعيهـم  ورحـم 
ـة ملجمع الفقه  بـدًءا بذي بدٍء تتـرشف األمانة العامَّ
اإلسـالمي الدويل أن تهنِّئ أصحـاب املعايل والفضيلة 
والسـعادة، رئيـس املكتـب، ونائبه، وأعضـاءه بعيد 
األضحـى املبـارك، داعـني الله جـلَّ جاللـه أن يعيده 
ات واالنتصارات،  ة بالخريات واملـرسَّ علينا وعـىل األمَّ
قنا  وأن يتقبـل منـا ومنكـم صالـح األعمـال، ويوفِّ
ة بخري. لخدمـة ديننا وأمتنـا. وكل عاٍم وأنتـم واألمَّ

ـة هـذه املناسـبة لتقدِّم  كمـا تغتنـم األمانـة العامَّ
إىل أعضـاء هيئـة املكتـب تقريـًرا موجـًزا ومركَّـًزا 
عن أهـمِّ األنشـطة والربامج التـي نّظمتهـا األمانة 
ـة بعـد االجتمـاع األخـري للهيئـة الـذي انعقد  العامَّ
يـوم الخميـس 26جمـادى األول 1443 املوافـق 30 
يـن  ديسـمرب 2021 عـرب االتصـال الفضائـي، معربِّ
عـن جزيـل شـكرنا وفائـق تقديرنـا ملعـايل األمـني 
العـام ملنظمـة التعاون اإلسـالمّي األسـتاذ حسـني 

إبراهيـم طـه، حفظـه اللـه، رئيـس هيئـة املكتب، 
للمجمـع،  يقدِّمـه مـن دعـٍم ومسـاندٍة  عـىل مـا 
ومشـيدين بذلـك التوجيه املتـني والتسـديد الرصني 
ـة تحظى بـه من لدن  الـذي مـا فتئت األمانـة العامَّ
معـايل الشـيخ الدكتـور صالـح بـن عبـد اللـه بـن 
، عضـو هيئـة  حميـد، املستشـار بالديـوان امللكـيِّ
الحـرام،  املسـجد  وخطيـب  إمـام  العلمـاء،  كبـار 
ورئيـس املجمع، أثابـه الله، وحفظه ذخًرا لإلسـالم 
واملسـلمني. أصحـاب املعـايل والسـماحة والفضيلة 
والسـعادة، ينتظـم التقريـر عرًضا موجـًزا ملحرض 
اجتمـاع هيئـة املكتـب السـابق، وإحاطـًة بالندوة 
ة  ة املتخصصـة التـي عقدتها األمانـة العامَّ الفقهيَـّ
للغـذاء  العامـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون  للمجمـع 
والـدواء حـول تدويـخ الطيـور والحيوانـات قبـل 
ة الذبـح، كمـا ينتظـم  ذبحهـا وأثـره عـىل رشعيَـّ
ة بقيـادة املجمع  إحاطـًة موجزًة بوفـد علمـاء األمَّ
إىل أفغانسـتان بغية التحـاور والتباحـث مع علماء 
أفغانسـتان حول موضوعات تهمُّ الشـعب األفغاني 
وعـىل رأسـها موضـوع تعليـم البنـات، وموضـوع 

عمـل املـرأة، وموضوع التسـامح والتعايـش، وذلك 
تنفيـذا لقـرار املجلـس الـوزاري لـوزراء خارجيـة 
الـدول األعضـاء بمنظمة التعـاون اإلسـالميِّ الذي 
نـصَّ عـىل دعـوة املجمـع إىل قيـادة وفـد العلمـاء 
للقيـام بتلك الزيـارة؛ وفضال عن هذا، فـإنَّ التقرير 
تضمن إحاطـًة بأهمِّ مذكـرات واتفاقيـات التعاون 
ـة مـع عدٍد  عتهـا األمانـة العامَّ والتفاهـم التـي وقَّ
مـن املؤسسـات الرسـميَّة داخـل الـدول األعضـاء 
والتواصـل  التعـاون  تعزيـز  أجـل  مـن  باملنظمـة 
املجمـع.  أهـداف  تحقيـق  يف  معهـا  والتنسـيق 
وأخـريًا، يتضمـن التقريـر عرًضـا للسـري الذاتيـة 
لتمثيلهـا  دولهـم  مـن  ـحني  مرشَّ جـدد  ألعضـاء 
تلخيصـا  التقريـر  ويختتـم  املجمـع،  مجلـس  يف 
ملسـاهمات الدول األعضـاء يف ميزانيـة املجمع التي 
بلغـت %55 ، ويتوقـع أن تصـل خـالل الشـهرين 
القادمني إىل نسـبة تـرتاوح ما بـني 65-%75 بإذن 
ة إىل اسـتعداد  اللـه تعـاىل، وثمـة مـؤرشات إيجابيَـّ
مـن  عليهـا  مـا  تسـديد  األعضـاء  الـدول  بعـض 
متأخـرات يف قـادم األيـام بـإذن اللـه تعـاىل. وترسُّ 
ـة أن تنتهـز هـذه الفرصـة لتعـرب  األمانـة العامَّ
عـن بالـغ شـكرها، وعظيـم عرفانهـا لدولـة املقرِّ 
قيـادًة وشـعبًا عـىل مـا تقدِّمه لهـا من تسـهيالت 
فائقـة، وخدمـات جليلة عـىل كافة األصعـدة، مما 
برامجهـا  وتنفيـذ  أنشـطتها  تنظيـم  مكَّنهـا مـن 
ل األمانة  ومشـاريعها يف يـرس وسـهولة، كما تسـجِّ
العامـة امتنانهـا العظيـم عىل ما نمـا إىل علمها من 
وفـاء اململكـة بوعدهـا املتمثـل يف تسـديد جزء من 
متأخـرات الـدول األقـل نمـًوا، راجـني مـن األمانة 
ـة للمجمع  ـة للمنظمـة تمكـني األمانـة العامَّ العامَّ
مـن نصيبها مـن تلك املتأخـرات علًما بـأنَّ عىل تلك 
. الـدول ما يقـدَّر باثني عـرش مليـون دوالٍر أمريكيٍّ

والسـعادة،  والفضيلـة  املعـايل  أصحـاب 
كريـم  راجـني  التقريـر،  جنبـات  إىل  بنـا  هلـمَّ 
توجيهاتكـم وتعليقاتكـم وملحوظاتكـم، ودمتـم.

ــالمية  ــة اإلس ــن إدارة الجامع ــة م ــوة كريم بدع
ــب  ــور قط ــتاذ الدكت ــايل األس ــرشف مع ــة ت العاملي
ــه  ــع الفق ــام ملجم ــني الع ــانو، األم ــى س مصطف
ــرم  ــهر مح ــن ش ــوم 21 م ــدويل، الي ــالمي ال اإلس
ــهر  ــن ش ــق 19 م ــام 1444هـــ املواف ــرام لع الح
أغســطس لعــام 2022 م، بإلقــاء خطبــة الجمعــة 
ــة  ــة بمدين ــالمية العاملي ــة اإلس ــجد الجامع يف مس
ــة  ــالث، العربي ــات الث ــا باللغ ــور بماليزي كواالملب
موضــوع  كان  وقــد  واملاليويــة.  واإلنجليزيــة 
ــه،  ــه، مكانت ــالم: أهميت ــاء يف اإلس ــة “الدع الخطب
أوقاتــه، رشوط قبولــه”. ودعــا معاليــه يف خطبتــه 
ــن  ــة م ــوبي الجامع ــن منس ــني م ــوع املصل جم
واملوظفــات  واملوظفــني  والطالبــات  الطــالب 
ــة  ــة النبوي ــن األدعي ــوى م ــتفادة القص إىل االس
ــىل  ــم، ص ــول األعظ ــا الرس ــي ورَّثه ــدة الت الخال
ــا  ــه، وكان يعلمه ــّلم، أمت ــه وس ــه وآل ــه علي الل
ــه  ــا بأن ــم، منّوه ــه عليه ــوان الل ــه، رض ألصحاب
ــلم  ــان املس ــاة اإلنس ــن حي ــب م ــن جان ــا م “..م
ــه  ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ــا رس ــد علَّمن إال وق
ــاك  ــبه. فهن ــذي يناس ــاء ال ــلم، الدع ــه وس وآل
أدعيــة للوقايــة مــن األمــراض وســيئ األســقام، 
ــة،  ــة والذل ــر والفاق ــن الفق ــة م ــة للوقاي وأدعي
ــة عــىل قضــاء الديــون املرتاكمــة،  ــة لإلعان وأدعي
وكشــف الهمــوم املتكاثــرة، وأدعيــة للوقايــة مــن 
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ــن  ــفاء م ــة للش ــن، وأدعي ــس والج ــياطني اإلن ش
ــمع  ــة الس ــتمتاع بنعم ــة لالس ــراض، وأدعي األم
والبــر والعقــل، بــل هنــاك أدعيــة عنــد الخــوف 
مــن الظاملــني، وأدعيــة لــرشح الصــدر عنــد 
ــن  ــلم أن يحصِّ ــري باملس ــذا، فح ــدائد.. وهك الش
نفســه بهــذه األدعيــة واألذكار يف كل وقــت ويف كل 
ــل  ــه قب ــن بيت ــرج م ــه أال يخ ــري ب ــبة، وح مناس
قــراءة تلــك األدعيــة واألذكار املأثــورة الصحيحــة، 
ــذي  ــه ال ــر، وحصن ــذي ال يقه ــالحه ال ــي س فه
ــن  ــا مل ــزم. هنيئ ــي ال ته ــه الت ــب، ووقايت ال يغل
اســتفاد مــن هــذه الكنــوز وتعلمهــا وعّلــم أهلــه 
إياهــا”.. كمــا تحــدث معاليــه عــن أوقــات خاصة 
ــه  ــه علي ــم املعظــم، صــىل الل أوىص الرســول املعل
وآلــه وســلم، بالدعــاء فيهــا، كوقــت نــزول 

ــري  ــث األخ ــة، والثل ــني األذان واإلقام ــر، وب املط
ــة  ــة، وليل ــوم الجمع ــن ي ــال ع ــل، فض ــن اللي م
ــم  ــار.. وخت ــد اإلفط ــة، وعن ــوم عرف ــدر، وي الق
خطبتــه ببيــان الــرشوط الواجبــة التوافــر يف تلــك 
األدعيــة التــي تســتجاب بــإذن اللــه تعــاىل، وهــي 
ــث  ــا يف الحدي ــارة إليه ــي وردت اإلش ــرشوط الت ال
ــم  ــا ل ــد م ــتجاب للعب ــزال يس ــح: “ال ي الصحي
يــدع بإثــم، أو “قطيعــة رحــم، مــا لــم يســتعجل؛ 
ــال: أن  ــتعجال؟ ق ــا االس ــه م ــول الل ــا رس ــل ي قي
ــتجب  ــم يس ــوت ول ــد دع ــوت، ق ــد دع ــول ق يق
ــذا،  ــاء.. ه ــدع الدع ــك، وي ــد ذل ــتخرس عن يل، فيس
ــن  ــا م ــانا وترحيب ــة استحس ــت الخطب ــد لقي وق
الحضور..والجديــر ذكــره أنــه قــد ســبق ملعاليــه 
أن نــال رشف التدريــس يف هــذه الجامعــة العريقــة 
باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة خــالل ســتة عــرش 
ــال الوســام امللكــي املعــروف  )16( عامــا، كمــا ن
ــه  ــور ل ــة املغف ــب الجالل ــن صاح ــؤ” م ب”دات
ــه  ــتعني بالل ــاه املس ــد ش ــاج أحم ــلطان الح الس
ــن  ــة الدي ــر رعاي ــلطان أبوبك ــوم الس ــن املرح اب
املعظــم شــاه، امللــك األســبق ملاليزيــا، وذلــك 
تقديــرا إلســهامه يف النهــوض بالتعليــم يف ماليزيــا 
ــجد  ــذا املس ــع ه ــذا، ويس ــرا. ه ــا، وتطوي تدريس
الجامعيــة  املدينــة  الواقــع يف وســط  الكبــري 
بقريــة غومبــاك لعــرشة آالف مــن املصلــني.
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األمين العام يجتمع بأعضاء املكتب التنفيذي للمجلس الفقهي ألمريكا الشمالية

سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  عقد 
األمني العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، مساء يوم 
االثنني 03 من شهر محرم لعام 1444 هـ، املوافق 1 
من شهر أغسطس لعام 2022م، اجتماعا تشاوريا 
الفقهي  للمجلس  التنفيذي  املكتب  أعضاء  مع 
مزمل  الدكتور  بفضيلة  ممثال  الشمالية  ألمريكا 
زينب  الدكتورة  وفضيلة  املجلس،  رئيس  صديقي 
العلواني، نائبة رئيس املجلس، وفضيلة الدكتور ذو 
الفقار عيل شاه، املدير التنفيذي للمجلس، وفضيلة 
الدكتور جارس عودة عضو املجلس، ورئيس املجلس 
الفقهي الكندي، وذلك عرب تقنية االتصال االفرتايض.

عىل  معاليه  مزمل  الدكتور  فضيلة  شكر  البداية،  يف 
دعوته وإتاحته الفرصة للمكتب التنفيذي لالجتماع 
التعاون  تعزيز  سبل  حول  التشاور  أجل  من  به 
والتواصل بني مجمع الفقه اإلسالمي الدويل واملجلس 
املشرتك،  االهتمام  ذات  املجاالت  كافة  يف  الفقهي 
ستة  املجلس  تأسيس  عىل  مىض  “قد  بأنه  وأضاف 
الراحل  الجليل  العالم  وثالثون عاما تقريبا، وترأسه 
رحمه  العلواني،  جابر  طه  الربوفيسور  فضيلة 
ممثيل  من  العديد  قيادته  تحت  املجلس  ويضم  الله، 
يف  البارزين  واألئمة  والعلماء  اإلسالمية  املنظمات 
مع  بالتعاون  يرحب  فإنه  ولذلك،  الشمالية،  أمريكا 
املرجعية  بوصفه  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
الفقهية العليا للدول األعضاء باملنظمة وللمجتمعات 
التعاون  ترجمة  إىل  بتطلعه  املسلمة”. وختم حديثه 

تعاون  اتفاقية  توقيع  يف  املؤسستني  بني  املرجو 
بينهما الحقا، وذلك بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات 
الروتينية املعتادة يف هذا املوضوع. من جانبه، أعرب 
معايل األمني العام عن شكره الجزيل وتقديره الفائق 
عىل  الفقهي  للمجلس  التنفيذي  املكتب  ألعضاء 
تعزيز  كيفية  حول  للتشاور  املجمع  دعوة  قبولهم 
عالقات التعاون والرشاكة والتنسيق بني املؤسستني، 
وذلك انطالقا من كون أحد أهداف املجمع متمثال يف 
القيام بواجب التنسيق بني جهات الفتوى والهيئات 
العالم اإلسالمي  الفقهية واملجالس اإلسالمية داخل 
اآلراء  التناقض والتضاد يف  أجل تجنب  وخارجه من 
 ” قائال:  وأضاف  البلوى.  بها  تعم  التي  املسائل  يف 
أهم  أحد  الشمالية  ألمريكا  الفقهي  املجلس  يعد 
وزنه  له  اإلسالمي،  العالم  خارج  الفقهية  املجالس 
للمسلمني  الرشعيَّة  األحكام  بيان  يف  الكبري  وتأثريه 
والتنسيق  التعاون  يجعل  مما  الشمالية،  أمريكا  يف 
والعلمي  الفقهي  الدعم  تقديم  أجل  من  مهما  معه 
مطبوعات  من  االستفادة  من  أعضائه  وتمكني  له، 
قراراته وتوصياته” كما  املجمع خاصة  ومنشورات 
املجلس  لرئيس  مدين  “املجمع  أن  إىل  معاليه  أشار 
الدكتور طه  الشيخ  أستاذنا فضيلة  الراحل  الفقهي 
أحد  فضيلته  كان  حيث  الله،  رحمه  العلواني،  جابر 
املجمع  تأسيس  يف  شاركوا  الذين  البارزين  األعضاء 
يف بداية الثمانينات، وأسهم بفكره وعلمه بالنهوض 
له،  الله  غفر  مؤثرا،  فاعال  عضوا  وكان  باملجمع، 

أحسن  املجمع  مجلس  يف  الفقهي  املجلس  مثَّل  وقد 
تمثيل إىل أن وافته املنية؛ ولذلك، فإن املجمع يتطلع 
بني  كانت  التي  التاريخية  الرشاكة  تفعيل  إىل  اليوم 
الفقهي  املجلس  أدعو  فإنني  املؤسستني. ومن هنا، 
إىل ترشيح عضو قدير من فقهاء املجلس ليحل محل 
املرحوم، ويصبح عضوا معينا بمجلس املجمع ابتداء 
اعرتافا  وذلك  الله،  بإذن  القادمة  املجمع  دورة  من 
الفكرية  ملكانته  وتقديرا  للمجلس،  الريادي  بالدور 
والعلمية يف أمريكا الشمالية”. كما أعرب معاليه عن 
العلواني  زينب  الدكتورة  فضيلة  بعضوية  سعادته 
باملكتب التنفيذي للمجلس ملستواها العلمي املتميز، 
الرشيعة  بمقاصد  الرصينة  الفقهية  ومعرفتها 
بعضوية  رسوره  عن  أعرب  كما  األرسة،  وقضايا 
فضيلة الدكتور جارس عودة بوصفه من جيل فقهاء 
بفضيلة  رحب  وكذلك  الواعد،  الشباب  من  املقاصد 
تعريفية  نبذة  معاليه  قدم  ثم  الفقار.  ذو  الدكتور 
وبرامج  وأهدافا  ورسالة  رؤية  باملجمع  ضافية 
وأنشطة مؤكدا استعداد املجمع التام لتوقيع اتفاقية 
تعاون أو مذكرة تفاهم مع املجلس يف العاجل، كما 
تحدث معاليه عن منهجية املجمع يف إصدار قراراته 
املستفيضة  العلمية  املناقشات  وتوصياته من خالل 
مناقشة  الدورة  إىل  املقدمة  البحوث  تناقش  حيث 
عميقة وواسعة من أجل الوصول إىل صياغة رصينة 
اليوم  بلغت  التي  والتوصيات  للقرارات  ومتينة 
مختلف  إزاء  وتوصية  قرارا  وثالثني  وثمانية  مائتني 
املسائل والقضايا التي تهم املسلمني يف هذا العر.

ثم تبادل معاليه أطراف الحديث مع أعضاء املجلس 
حول العديد من القضايا واملوضوعات ذات االهتمام 
إىل  التنفيذي  املكتب  أعضاء  معاليه  ودعا  املشرتك، 
جّدة  بمدينة  للمجمع  العامة  األمانة  مقر  زيارة 
القريب. العاجل  يف  السعودية  العربية  باململكة 

ويف الختام شكر أعضاء املجلس معاليه عىل دعوتهم 
ضافية  معلومات  من  قدمه  وما  االجتماع  هذا  إىل 
معاليه  دعوا  كما  وبرامجه،  وأنشطته  املجمع  عن 
الذي  للمجلس  السنوي  االجتماع  يف  املشاركة  إىل 
تعاىل. الله  بإذن  القادم  أكتوبر  شهر  يف  سيعقد 

رئيس  درامي  مانتا  الحاج  الدكتور  اللقاء  حرض 
باملجمع. الخارجية  والعالقات  الدويل  التعاون  قسم 

صدور كتاب قرارات وتوصيات املجمع باللغة الفرنسية
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  قدَّم 
ملعايل  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني 
ملنظمة  العام  األمني  طه،  إبراهيم  حسني  السيد 
التعاون اإلسالمي، يوم األحد 4 من شهر ذي الحجة 
عام 1443ه املوافق 3 من شهر يوليو عام 2022م، 
قرارات  لكتاب  الثاني  اإلصدار  من  األوىل  النسخة 
باللغة  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  وتوصيات 
الفرنسية، ويأتي هذا اإلصدار الجديد لكتاب القرارات 
من  عقدين  ميض  بعد  الفرنسية  باللغة  والتوصيات 
2000م، حيث  األول عام  الزمن عىل صدور اإلصدار 
 )117( عرش  وسبعة  مائة  يضم  اإلصدار  ذلك  كان 
عىل  يحتوي  فإنه  الجديد،  اإلصدار  هذا  وأما  قراًرا؛ 
مائتني وثمانية وثالثني )238( قراًرا وتوصية صادرة 
األمانة  يرس  وإنه  هذا،  دورة.  وعرشين  أربع  عن 
ة للمجمع أن تحيط القراء والباحثني علًما بأن  العامَّ

ترجمة كتاب القرارات والتوصيات إىل عدد من اللغات 
اإلسالمي  التعاون  بمنظمة  األعضاء  للدول  الحية 
املجمع  موقع  يف  متاحة  وستكون  قريبًا،  ستنتهي 
تعاىل. الله  بإذن  الحايل  امليالدي  العام  نهاية  قبل 
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املجمع والجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا يوقعان مذكرة تفاهم

إىل  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  سعي  إطار  يف 
املتميزة  العلمية  الخربات  من  القصوى  االستفادة 
العلمية  واملراكز  واملعاهد  الجامعات  بها  تزخر  التي 
وخارجه،  اإلسالمي  العالم  داخل  الراقية  والفكرية 
واملؤسسات  املجمع  بني  العالقة  تعزيز  يف  ورغبة 
بمنظمة  األعضاء  الدول  داخل  املرموقة  البحثية 
التعاون اإلسالمي ، وّقع معايل األستاذ الدكتور قطب 
وسعادة  للمجمع،  العام  األمني  سانو،  مصطفى 
الرزاق،  عبد  الكفل  ذو  رسي  تان  الدكتور  األستاذ 
مساء  بماليزيا،  العاملية  اإلسالمية  الجامعة  مدير 
املوافق  الخميس 27 من شهر محّرم 1444هـ  يوم 
تفاهم  مذكرة  2022م  أغسطس  شهر  من   25
االتفاقية  هذه  وتهدف  بماليزيا.  كواالملبور  بمدينة 
الشهرية يف جزر  الجامعة  نوعها بني هذه  األوىل من 
أرخبيل ماليو إىل بناء رشاكة اسرتاتيجية متينة بني 
املؤسستني يف مختلف املجاالت ذات االهتمام املشرتك، 
والقدرات  اإلمكانات  االستفادة من  خاصة يف مجال 
املشرتكة  والدراسة  للمؤسستني،  والبحثية  العلمية 
للنوازل والقضايا املعارصة، وتبادل الزيارات العلمية، 
ترسيخ  مجال  يف  والتعاون  التنسيق  جهود  وتعزيز 
والتسامح  االعتدال  ثقافة  ونرش  الوسطية  منهج 
والتعايش يف املؤسسات والهيئات العلمية. كما تهدف 
االتفاقية إىل تمكني املؤسستني من التنظيم املشرتك 
للمؤتمرات والندوات، وإقامة ِورش العمل والتدريب، 

الجهتني  وتمثيل  واملنشورات،  املطبوعات  وتبادل 
بمعرفة  تعقد  التي  والندوات  املؤتمرات  أعمال  يف 
هذا،  بينهما.  املشرتك  االهتمام  مجال  يف  منهما  كل 
لسعادة  ترحيبية  بكلمة  التوقيع  مراسم  بدأت  وقد 
شكره  جزيل   ..“ عن  أعرب  الذي  الجامعة  مدير 
وعميق تقديره ملعايل األمني العام للمجمع عىل زيارة 
نهوضها  يف  فاعال  عضوا  كان  التي  الجامعة  هذه 
اليوم يف هذه  أن وجود معاليه  إىل  وتطورها، مشريا 
لجامعته  ومحبة  تقدير  من  يكنه  ملا  تأكيد  املناسبة 
التي درس فيها، وشارك يف تخريج جيل متميز خالل 
أعرب  كما  عظيما.  قديرا  أستاذًا  بها  عمله  سنني 
يف  الغالية  ثقته  عىل  ملعاليه  امتنانه  “..فائق  عن 
وتوجًها،  قيادًة  بماليزيا  العاملية  اإلسالمية  الجامعة 
إذ إنها تكاد أن تكون الجامعة العاملية الفريدة التي 
تسعى من خالل برامجها وأنشطتها إىل تأهيل جيل 
الدين  جعل  عىل  قادر  والخريجات  الخريجني  من 
القيام  للعاملني، وقادر عىل  الحنيف رحمة  اإلسالمي 
التكامل  وتحقيق  للعلوم  الرشعي  التأصيل  بواجب 
بني علوم الدين وعلوم الدنيا”، مؤكدا يف هذه األثناء 
جميع  تسخري  يف  جهدا  تدخر  لن  الجامعة  “أن  عىل 
االتفاقية،  هذه  نجاح  ضمان  أجل  من  اإلمكانات 
نموذجية  اسرتاتيجية  رشاكة  لبناء  بنودها  وتفعيل 
علمية  بمكانة  يحظى  الذي  واملجمع  الجامعة  بني 
األعضاء  الدول  داخل  كبريا  دوليا  وصيتا  متميزة 
باملنظمة وخارجها”. وختم سعادته كلمته بالتعبري 
االتفاقية  هذه  بنود  تطبيق  يف  البدء  إىل  تطّلعه  عن 
العام  األمني  معايل  عرّب  جهته،  ومن  وقت.  أقرب  يف 
االتفاقية  بتوقيع هذه  البالغة وترشفه  عن سعادته 
إحدى  “..تعد  عريقة  علمية  مؤسسة  مع  الهامة 
أبرز وأنجح الجامعات يف منطقة جنوب رشق آسيا 
عامة، ويف ماليزيا خاصة، منوها بذلك الدور الريادي 
تقديم  مجال  يف  الجامعة  به  تقوم  الذي  الواضح 
نموذج فريد ناجح للتعليم اإلسالمي النوعي الجامع 
بني األصالة واملعارصة، وبني تمكن طلبتها من علوم 
الدين وعلوم الدنيا، مما جعل خريجيها وخريجاتها 

مجتمعاتهم  يف  وريادية  قيادية  مناصب  يتبوؤون 
داخل العالم اإلسالمي وخارجه، كما جعلهم نموذجا 
لالعتدال والوسطية. وأعرب معاليه عن “.. تطلعه إىل 
مشاركة العديد من الباحثني والباحثات البارزين يف 
ومؤتمراته  وندواته  املجمع  دورات  يف  الجامعة  هذه 
مشكالت  حل  عىل  اإلسالم  لقدرة  إبرازا  القادمة 
صالحية  عىل  وتأكيدا  النوازل،  وتوجيه  العر، 
تعاليم اإلسالم لكل زمان ومكان من خالل عرضها 
والواقعية.  واملرونة  بالشمول  يتسم  معتدال  عرضا 
وتقديره  الجزيل  “شكره  عن  بالتعبري  حديثه  وختم 
التعليم  فرصة  إتاحتها  عىل  الجامعة  إلدارة  الفائق 
الجامعي الرشعي والعلمي والتطبيقي ألبناء وبنات 
هذه  لجعل  التام  املجمع  استعداد  مؤكدا  املسلمني، 
املؤسستني  بني  الوثيق  للتعاون  نموذجا  االتفاقية 
التوقيع  حفل  حرض  وقد  هذا  املجاالت”.  مختلف  يف 
غومباك  وادي  يف  للجامعة  العلمي  املجلس  بقاعة 
الجامعة  مقّر  كواالملبور  مدينة  ضاحية  يف  الكائن 
الطلبة  األكاديمية وشؤون  للشؤون  الجامعة  وكالء 
اإلشارة  وتجدر  الجامعة.  كليات  بعض  وعمداء 
هذه  يف  درس  أن  العام  األمني  ملعايل  سبق  أنه  إىل 
الجامعة ستة عرش )16( عاما، وأرشف عىل عرشات 
مديرا  عمل  كما  والدكتوراه،  املاجستري  رسائل 
وكيل  وأول  األمة،  لوحدة  العاملي  للمعهد  مؤسسا 
واالبتكارات،  الخارجية  العالقات  لشؤون  للجامعة 
شاه  أحمد  السلطان  له  املغفور  جاللة  ومنحه 
درجة  وسام  األسبق،  ماليزيا  ملك  بالله،  املستعني 
بماليزيا. التعليم  مجال  يف  لجهوده  تقديرا  “داتؤ” 

معالي األمين العام للمجمع يحضر مناسبة غسل الكعبة املشرفة بمكة املكرمة
العربية  اململكة  حكومة  لدن  من  كريمة  بدعوة 
معايل  حرض  الخارجية  وزارة  يف  ممثلة  السعودية 
األستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، األمني العام 
ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، مساء يوم االثنني 17 
من شهر محرم لعام 1444هـ املوافق 15 من شهر 
لغسل  التاريخية  املناسبة  2022م  لعام  أغسطس 
الله  رسول  لسنة  إحياء  العام  لهذا  املرشفة  الكعبة 
املكرمة  الله عليه وآله وسلم عندما فتح مكة  صىل 
ترشف  وقد  الرشيفة.  الهجرة  من  الثامن  العام 
بن  سلمان  بن  محمد  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
عبدالعزيز آل سعود، ويل العهد، نائب رئيس مجلس 
الكعبة  بغسل  الله-،  -حفظه  الدفاع  وزير  الوزراء 
امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  عن  نيابة  املرشفة 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اململكة العربية 
السعودية -رعاه الله-. وحرض هذه املناسبة الكريمة 
عدد من أصحاب السمو واملعايل والفضيلة والسعادة. 
ويف نهاية املناسبة أدى سمو ويل العهد، سلمه الله، 
وجموع املشاركني ركعتني داخل الكعبة، كما طاف 
عن  معاليه  أعرب  وقد  هذا،  العتيق.  بالبيت  سموه 
الكبري  وامتنانه  العظيم  ورسوره  البالغة  سعادته 
لحكومة اململكة العربية السعودية عىل إتاحتها هذه 
الفرصة له لحضور هذه املناسبة الكريمة، فقال: “.. 

وكان فضل الله عليك عظيًما.. إنه لرشف عظيم أن 
الهامة والفارقة  التاريخية  اللحظة  املرء هذه  يشهد 
التي تذكِّرنا بذلك اليوم الخالد الذي ترشف فيه نبي 
الهدى ونور الدجى، محمد املجتبى، فداؤه أبي وأمي، 
صىل  الرشيفتني،  بيديه  العتيق  البيت  هذا  بغسل 
الله عليه وآله وسلم، مع جمع من الصحب الكرام، 
من  الثامن  العام  الفتح،  عام  عليهم،  الله  رضوان 
ذلك  وصف  عن  ليعجز  اللسان  إن  املباركة..  الهجرة 
الشعور الذي انتابني وأنا أركع ركعتني يف هذا املكان 
الطاهر النقي مستجمًعا أحداث تلك امللهمة الكربى، 
بل إنني ال أملك بيانا يقوى عىل رسم ذلك اإلحساس 

شكًرا  هادئة  دموعا  تذرفان  وعيناي  ملكني  الذي 
هذه  لحضور  إيَّاي  توفيقه  عىل  وفضله  الله  لنعمة 
املناسبة.. ما أعظمها من مناسبة!! وما أرشفه من 
أجلَّها من نعمة  بيت!! وما أطهرها من بقعة!! وما 
تذكر فتشكر!!  فجزى الله عنَّا وعن األمة خري الجزاء 
السعودية،  العربية  اململكة  املباركة،  الدولة  هذه 
والعناية  املثىل  الرعاية  عىل  وشعبًا  وحكومة  ملًكا 
املقدسة،  األماكن  وبجميع  العتيق  بالبيت  الكربى 
وشعبها  الرشيدة،  قيادتها  وعىل  عليها  الله  أدام 
والرخاء”. واالستقرار  واألمان  األمن  نعمة  الكريم، 
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املجمع وجامعة التمويل اإلسالمي الدولية يوقعان مذكرة تعاون بكواالملبور
تحقيقــا لرغبــة مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدويل 
يف االســتفادة مــن الخــربات والتجــارب التــي 
ــز  ــات واملراك ــن الجامع ــد م ــا العدي ــر به تزَخ
وخــارج  داخــل  والعريقــة  الراقيــة  العلميــة 
ــع معــايل األســتاذ الدكتــور  العالــم اإلســالمي، وقَّ
قطــب مصطفــى ســانو، األمــني العــام للمجمــع، 
وســعادة األســتاذ الدكتــور عزمــي عمــر، الرئيــس 
ــة املتخصصــة  ــذي للجامعــة الدولي ــر التنفي واملدي
اتفاقيــة   ،  )INCEIF( اإلســالمي  التمويــل  يف 
يــوم  املؤسســتني  بــني  اســرتاتيجي  تعــاون 
األربعــاء 19 مــن شــهر محــّرم 1444هـــ املوافــق 
ــر  ــك بمق ــطس 2022م وذل ــهر أغس ــن ش 17 م
ــة  ــذه االتفاقي ــدف ه ــور. وته ــة بكواالملب الجامع
إىل بنــاء رشاكــة اســرتاتيجية يف مجــال االســتفادة 
املتباَدلــة مــن اإلمكانــات والقــدرات العلميــة 
املشــرتكة  للمؤسســتني، والدراســة  والبحثيــة 
ــالمي  ــل اإلس ــة والتموي ــة املالي ــا صناع لقضاي
مــن أجــل تطويــر هــذا القطــاع املهــم والنهــوض 
بجهــود حوكمتــه وفــق الرشيعــة ومبادئهــا، كمــا 
تهــدف االتفاقيــة إىل تمكــني املؤسســتني مــن 
التنظيــم املشــرتك للمؤتمــرات والنــدوات وإقامــة 
ِورش العمــل والتدريــب التــي تتنــاول مســتجدات 
ونــوازل الصناعــة بالتحليــل والتطويــر والتوجيــه. 
ــايل  ــرّب مع ــة، ع ــىل االتفاقي ــاء ع ــب اإلمض وعِق
األمــني العــام عــن رسوره بمــا تشــهده الجامعــة 
ــال  ــرد يف مج ــّدم مّط ــوس، وتق ــّور ملم ــن تط م

التعليــم املركــز والتخصــص يف املاليــة اإلســالمية، 
ــة يف  ــه الجامع ــا حّققت ــه مل ــن تثمين كمــا عــرّب ع
الســنوات األخــرية مــن نتائــج علميــة وإنجــازات 
وتخريــج  العلمــي  البحــث  مســتوى  عــىل 
ــالمية.  ــة اإلس ــال املالي ــاء يف مج ــني األكف املختص
كمــا نــّوە معاليــه بــأن هــذه االتفاقيــة ســتكون 
فرصــة ســانحة الســتكتاب الباحثــني والباحثــات 
الجامعــة  ومعاهــد  كليــات  مختلــف  مــن 
للمشــاركة يف دورات املجمــع وندواتــه ومؤتمراتــه. 
ــز  ــع إىل تعزي ــع يتطّل ــه أن املجم ــاف معالي وأض
ــَرق  ــع الِف ــق م ــي الوثي ــي والبحث ــاون العلم التع
ــة،  ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض البحثي
ــِهم يف  ــربات تٌس ــن آراء وخ ــيقّدمونه م ــا س وإىل م
ــة املناســبة. كمــا أشــار  ــاذ القــرارات الفقهي اتّخ
معاليــه إىل أن الجامعــة بمــا لديهــا مــن إمكانــات 

ــالمي،  ــل اإلس ــال التموي ــة يف مج ــة متقدم بحثي
الخــرباء  أن تُســِهم وبفعاليــة عــرب  يمكنهــا 
والباحثــني وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف مختلف 
القضايــا املاليــة واالقتصاديــة التــي تدُخــل ضمــن 
اهتمامــات املجمــع. وتنفيــذًا لبنــود املذكــرة، 
وافــق الطرفــان عــىل تشــكيل لجنــة متخصصــة 
ــات  ــرق وآليّ ــا، وُط ــاون بينهم ــه التع ــّدد أوُج تح
املذكــرة  يف  الــوارد  التصــّور  حســب  التنفيــذ 
نفســها، ولهــا الصالحيــة يف االســتعانة بَمــن تــراه 
ــذا،  ــة. ه ــود االتفاقي ــع بن ــذ جمي ــبًا لتنفي مناس
ــة  ــىل االتفاقي ــع ع ــم التوقي ــرض مراس ــد ح وق
فضيلــة األســتاذ الدكتــور منصــور إبراهيــم، نائب 
ــتاذ  ــة األس ــة، وفضيل ــذي للجامع ــس التنفي الرئي
الدكتــور داتــو أكــرم الل الديــن، املديــر التنفيــذي 
لألكاديميــة العامليــة للماليــة اإلســالمية إرسا.

املجمع وجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية يوقعان مذكرة تعاون

ــدويل  يف إطــار ســعي مجمــع الفقــه اإلســالمي ال
ــريف  ــل املع ــري والتكام ــي الفك ــق التالق إىل تحقي
الــدول  يف  الرائــدة  العلميــة  املؤسســات  بــني 
ــة  ــالمي، ورغب ــاون اإلس ــة التع ــاء بمنظم األعض
يف االســتفادة مــن الخــربات والتجــارب التــي 
تزخــر بهــا الجامعــات واملعاهــد العلميــة الراقيــة 
والعريقــة داخــل وخــارج العالــم اإلســالمي، 
ــى  ــب مصطف ــور قط ــتاذ الدكت ــايل األس ــع مع وّق
وســعادة  للمجمــع،  العــام  األمــني  ســانو، 
األســتاذ الدكتــور رشيــف الديــن شــعراني، مديــر 
جامعــة العلــوم اإلســالمية املاليزيــة، مذكــرة 
ــن  ــاء 19 م ــوم األربع ــتني، ي ــني املؤسس ــاون ب تع
ــهر  ــن ش ــق 17 م ــّرم 1444هـــ املواف ــهر مح ش
ــة  ــة املاليزي ــة اإلداري ــطس 2022م بالعاصم أغس
ــدة إىل  ــة الجدي ــذه االتفاقي ــدف ه ــا. وته بوتراجاي
ــتفادة  ــال االس ــرتاتيجية يف مج ــة اس ــاء رشاك بن
املتباَدلــة مــن اإلمكانــات والقــدرات العلميــة 
املشــرتكة  للمؤسســتني، والدراســة  والبحثيــة 
ــن  ــل حس ــن أج ــارصة م ــا املع ــوازل والقضاي للن
ــة إىل  ــدف االتفاقي ــا ته ــيدها. كم ــا وترش توجيهه

التنظيــم املشــرتك للمؤتمــرات والنــدوات، وإقامــة 
املطبوعــات  وتبــادل  والتدريــب،  العمــل  ِورش 
أعمــال  يف  الجهتــني  وتمثيــل  واملنشــورات، 
ــة كل  ــد بمعرف ــي تعق ــدوات الت ــرات والن املؤتم
منهمــا يف مجــال االهتمــام املشــرتك بينهمــا. 
وعقــب اإلمضــاء عــىل املذكــرة، عــرّب معــايل األمني 
العــام للمجمــع عــن رسوره البالــغ وفخــره 
العظيــم بإنجــاز هــذه االتفاقيــة املهمــة للطرفني، 
مشــيدا باملســتوى العلمــي املرمــوق الــذي تتميــز 
املاليزيــة عمومــا وبالتطــور  الجامعــات  بــه 
النوعــي الــذي تشــهده هــذه الجامعــة خصوصــا، 
ــة  ــط املحكم ــدة، والخط ــج الواع ــا بالربام منوِّه
التــي تتضمنهــا مناهجهــا، ممــا يدعــو إىل التفاؤل 
ــة  ــالمية الجامع ــوم اإلس ــر للعل ــتقبل زاه بمس
والتخصصــات  الرشعيــة  التخصصــات  بــني 
ــة. كمــا أعــرب معاليــه عــن تطلعــه إىل أن  العلمي
تكــون هــذه االتفاقيــة فرصــة ســانحة للمجمــع 
لالســتفادة مــن الخــربات والقــدرات العلميــة 
التــي تعــج بهــا هــذه الجامعــة، وذلــك مــن خــالل 
ــف  ــن مختل ــات م ــني والباحث ــتكتاب الباحث اس
كلياتهــا ومعاهدهــا للمشــاركة يف دورات املجمــع 
ــي  ــاون العلم ــزا للتع ــه، تعزي ــه ومؤتمرات وندوات
ــف  ــتني يف مختل ــني املؤسس ــق ب ــي الوثي والبحث
املجــاالت. ومــن جهتــه عــرّب ســعادة مديــر 
ــق  ــره الفائ ــل وتقدي ــكره الجزي ــن ش ــة ع الجامع
ملعــايل األمــني العــام عــىل ســعيه إىل إتمــام هــذه 
ــلمني  ــدم املس ــي تخ ــني الت ــني الطرف ــة ب االتفاقي
يف ماليزيــا ومنطقــة جنــوب رشق آســيا عمومــا، 
مشــيدا باملكانــة العلميــة الرائــدة والســمعة 

الدوليــة الطيبــة التــي يحظــى بهــا املجمــع داخــل 
الــدول األعضــاء باملنظمــة وخارجهــا. كمــا 
ــرة  ــة مزده ــه إىل مرحل ــن تطّلع ــعادته ع ــرب س ع
ــع  ــة واملجم ــني الجامع ــر ب ــاون املثم ــن التع م
ــام  ــع ذات االهتم ــا واملواضي ــة القضاي ــول كاف ح
املشــرتك، وخاصــة التنظيــم املشــرتك للمؤتمــرات 
ــداد  ــة، واإلع ــارات العلمي ــادل الزي ــدوات، وتب والن
تعنــى  التــي  والدراســات  للبحــوث  املشــرتك 
بتوجيــه النــوازل يف كافــة املجــاالت خاصــة مجال 
الفتــاوى، وصناعــة الحــالل مــن خــالل مركزهــا 
الحــالل. وختــم  للفتــاوى ومنتجــات  الــدويل 
ــتفادة  ــة إىل االس ــع الجامع ــه بتطل ــعادته قول س
القصــوى مــن الخــربات والطاقــات العلميــة 
ــب.  ــل القري ــع يف العاج ــرباء املجم ــاء وخ ألعض
وتجــدر اإلشــارة أنــه تنفيــذا لبنــود املذكــرة، وافق 
الطرفــان عــىل تشــكيل لجنــة متخصصــة تحــّدد 
ــات التنفيــذ  أوجــه التعــاون بينهمــا، وطــرق وآليّ
حســب التصــور الــوارد يف املذكــرة نفســها، ولتلــك 
ــن  ــتعانة بم ــة يف االس ــة الكامل ــة الصالحي اللجن
ــة. ــود االتفاقي ــع بن ــذ جمي ــبا لتنفي ــراه مناس ت
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االجتماع الدوري الشهري الثاني والعشرون ملنسوبي املجمع
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  معايل  رأس 
األمني العام للمجمع، يوم األحد 09 من شهر محرم 
لعام  أغسطس  07 من شهر  املوافق  1444هـ  لعام 
2022م، االجتماع الدوري الشهري الثاني والعرشين 
ملنسوبي املجمع، وذلك بمقر األمانة العامة للمجمع 
بالحضور،  معاليه  رّحب  اللقاء  مستهّل  ويف  بجّدة. 
معلوم  هو  كما  ُخّصص  االجتماع  هذا  بأن  مذكراً 
فرصة  يكون  وأن  والتشاور  للتحاور  العادة  وجرت 
االقرتاحات  وتقديم  اإلشكاالت،  وحل  الذات،  لنقد 
املجمع  تهم  التي  والقضايا  األمور  ومناقشة 
واملوظفني بكل حرية وشفافية، ثم تحدث عن آخر 
القادمة،  والعرشين  الخامسة  للدورة  االستعدادات 
كما تحدث عن أهمية االتفاقيات ومذكرات التعاون 
داخل  املؤسسات  من  عدد  مع  املجمع  ابرمها  التي 
بالنتائج  مشيدا  باملنظمة،  األعضاء  الدول  وخارج 
تلك  من  عددا  إن  حيث  ذلك،  عىل  املرتتبة  الطيبة 
أكفاء  وباحثات  باحثني  واملراكز رشحت  املؤسسات 
إلعداد أبحاث للدورة القادمة بإذن الله، ونوه معاليه 
بها  واالستعانة  االتفاقيات  هذه  تفعيل  بأهمية 

ومؤتمرات  لندوات  والباحثات  الباحثني  الستكتاب 
بصدور  الحضور  أخرب  كما  املستقبلية،  املجمع 
تعاون  مذكرة  توقيع  عىل  األزهر  جامعة  موافقة 
حرص  عىل  تأكيدا  ذلك  ويعد  املجمع،  وبني  بينها 
الرشيف،  األزهر  مثل  العريقة،  العلمية  املؤسسات 
املجمع. وبني  بينها  والتواصل  التعاون  تعزيز  عىل 

ومقرتحاتهم  املوظفني  آراء  إىل  معاليه  استمع  ثم 
الخامسة  للدورة  االستعدادات  حول  ومداخالتهم 
التالية: القرارات  االجتماع  عن  وصدر  والعرشين، 

وصلت 	  التي  األبحاث  التزام  من  التأكد 
مع  بدقة  فيها  البحث  ُطلب  التي  باملحاور 
بصورة  املكتوبة  األبحاث  بإعادة  التوجيه 
املعقول. الحد  لتكون يف حجمها وفق  موسعة 

البحوث، 	  بعدد  املتعلقة  املعلومات  تحديث 
يتعلق  فيما  الباحثني  ومعلومات 
ذلك. وغري  الحديثة  جوازاتهم  بصور 

لالستقبال، 	  إلكرتوني  بريد  إعداد 
يف  املشاركني  مع  للتواصل  رابط  أو 
الرسمي. املجمع  بريد  خالف  الدورة 

عن 	  تصورا  اإلهداءات  لجنة  تقديم 
للمشاركني  ستقدم  التي  الهدايا  سلة 
املجمع. وزوَّار  ولضيوف  الدورة  يف 

األعضاء 	  الدول  أعالم  تغيري 
كامل. عام  عليها  مىض  التي 

والعرشين 	  السادسة  للدورة  باإلعداد  البدء 
املوضوعات  بتحديد  وذلك  للمجمع، 
الدورة. تلك  يف  تطرح  أن  تصلح  التي 

رئيسة منظمة مراقبة األسرة الدولية يف الواليات املتحدة تزور املجمع
ـــة  ـــة األرسة الدولي ـــة مراقب ـــن منظم ـــد م زار وف
برئاســـة  األمريكيـــة  املتحـــدة  بالواليـــات 
الدكتـــورة شـــارون ســـالتر، رئيســـة املنظمـــة، 
ـــيدة  ـــكوت، والس ـــوري س ـــيد غريغ ـــا الس يرافقه
ـــل،  ـــب فض ـــر ده ـــفري عم ـــي، والس ـــر أولن جنيف
ـــالمي  ـــه اإلس ـــع الفق ـــة ملجم ـــة العام ـــر األمان مق
الـــدويل بجـــدة، وذلـــك صبـــاح يـــوم األحـــد 15 
مـــن شـــهر محـــرم لعـــام 1444ه املوافـــق 14 
ــذا،  ــام 2022م. هـ ــطس لعـ ــهر أغسـ ــن شـ مـ
ـــعادة  ـــه س ـــدى وصول ـــد ل ـــتقبال الوف كان يف اس
الســـيد معـــز عبـــد الـــرزاق الرياحـــي، األمـــني 
ـــؤون  ـــر إدارة ش ـــة، مدي ـــع بالوكال ـــام للمجم الع
ــة  ــاريع، وفضيلـ ــتثمار واملشـ ــل واالسـ التمويـ
ـــوث  ـــر إدارة البح ـــر، مدي ـــر قم ـــور عبدالقاه الدكت
ـــة،  ـــة والطباع ـــوعات والرتجم ـــات واملوس والدراس
ـــر  ـــي، مدي ـــد اإلدري ـــد ولي ـــيد محم ـــعادة الس وس
إدارة اإلعـــالم والعالقـــات العامـــة وتكنولوجيـــا 
ــور  ــعادة الدكتـ ــاالت، وسـ ــات واالتصـ املعلومـ
ـــاون  ـــم التع ـــس قس ـــي رئي ـــا درام ـــاج مانت الح
ــع. ويف  ــة باملجمـ ــات الخارجيـ ــدويل والعالقـ الـ
ــد  ــز بالوفـ ــيد معـ ــب السـ ــاء رحـ ــة اللقـ بدايـ
يف املجمـــع نيابـــة عـــن معـــايل األمـــني العـــام 
ـــانو،  ـــى س ـــب مصطف ـــور قط ـــع الربوفيس للمجم
ـــه  ـــب تمنيات ـــه وأطي ـــات معالي ـــم تحي ـــل إليه ونق
لهـــم يف مهامهـــم التـــي قدمـــوا مـــن أجلهـــا، 
كمـــا قـــدم لهـــم ملحـــة عامـــة عـــن املجمـــع 
باعتبـــاره أحـــد أهـــم األجهـــزة املنبثقـــة عـــن 
ــئ  ــث أنشـ ــالمي، حيـ ــاون اإلسـ ــة التعـ منظمـ
عـــام 1981 ليكـــون املرجعيـــة األوىل للـــدول 
ـــا  ـــلمة فيم ـــات املس ـــة واملجتمع ـــاء باملنظم األعض
ــة يف النـــوازل  يتصـــل ببيـــان األحـــكام الرشعيَـّ
ــع  ــلمني يف جميـ ــم املسـ ــي تهـ ــا التـ والقضايـ
ــاء  ــا إىل أن أعضـ ــار أيضـ ــم. وأشـ ــاء العالـ أنحـ
ـــاء  ـــاء والفقه ـــار العلم ـــن كب ـــربون م ـــع يعت املجم
ــاء  ــدول األعضـ ــون الـ ــن يمثلـ ــن الذيـ البارزيـ
ـــة  ـــة، باإلضاف ـــا 57 دول ـــغ عدده ـــة البال باملنظم
ـــوم  ـــة والعل ـــوم الرشعي ـــرباء يف العل ـــاء وخ إىل علم

ــل  ــة داخـ ــانية واالجتماعيـ ــة واإلنسـ التطبيقيـ
العالـــم اإلســـالمي وخارجـــه. ثـــم تحـــدث 
فضيلـــة الدكتـــور عبدالقاهـــر قمـــر عمـــا 
ــرتام  ــول واحـ ــن قبـ ــع مـ ــه املجمـ ــى بـ يحظـ
كبرييـــن يف العالـــم اإلســـالمي واملجتمعـــات 
ــة  ــة مراقبـ ــأن منظمـ ــاف بـ ــلمة، وأضـ املسـ
األرسة الدوليـــة تتقاســـم مـــع املجمـــع العديـــد 
ـــة  ـــق بأهمي ـــا يتعل ـــداف فيم ـــم واأله ـــن القي م
ومكانـــة مؤسســـة األرسة ورضورة الحفـــاظ 
ـــد  ـــيد محم ـــد الس ـــا أك ـــا. كم ـــا، وحمايته عليه
وليـــد اإلدريـــي مـــا قالـــه زمـــالؤه مجـــددا 
الرتحيـــب بالضيـــوف يف املجمـــع. ويف مداخلتـــه، 
أخـــرب الدكتـــور الحـــاج مانتـــا درامـــي الوفـــد 
ـــة  ـــام بمؤسس ـــة واهتم ـــن أهمي ـــه م ـــا يولي بم
األرسة، إذ إن املجمـــع أنشـــأ ادارة مســـتقلة تســـمى 
ادارة شـــؤون األرسة واملـــرأة والطفولـــة واملســـنني، 
ـــيدة  ـــي الس ـــذه اإلدارة، وه ـــرة له ـــني مدي ـــا ع كم
ـــن  ـــن م ـــم تتمك ـــي ل ـــني الت ـــد حس ـــارة أمج س
اللقـــاء بالوفـــد لكونهـــا يف إجـــازة. ونـــوه الدكتـــور 
درامـــى بـــأن املجمـــع ســـيعقد سلســـلة مـــن 
ــن  ــد مـ ــة العديـ ــرات ملناقشـ ــدوات واملؤتمـ النـ
القضايـــا والنـــوازل املتعلقـــة بـــاألرسة خـــالل 
ـــرتح  ـــاىل، واق ـــه تع ـــإذن الل ـــة ب ـــهر القادم األش
ـــن  ـــا م ـــل مع ـــد العم ـــىل الوف ـــبة ع ـــذه املناس به
أجـــل إبـــرام مذكـــرة تفاهـــم وتعـــاون حـــول 
ـــا،  ـــرتك.ومن جهته ـــام املش ـــاالت ذات االهتم املج

شـــكرت رئيســـة وفـــد منظمـــة مراقبـــة 
األرسة الدوليـــة الدكتـــورة شـــارون ســـالتر 
ــة  ــتقبال وإتاحـ ــاوة االسـ ــىل حفـ ــع عـ املجمـ
الفرصـــة لزيـــارة املجمـــع بغيـــة التعـــرف 
ــاء املجمـــع وخرباتهـــم يف  عـــىل تجربـــة أعضـ
ـــة  ـــات املتعلق ـــا واملوضوع ـــع القضاي ـــل م التعام
التباحـــث  أجـــل  ومـــن  األرسة،  بمؤسســـة 
ــات  ــة عالقـ ــة إقامـ ــول إمكانيـ ــاور حـ والتحـ
ــة  ــز مؤسسـ ــع يف تعزيـ ــع املجمـ ــاون مـ التعـ
ــت أن  ــا. وأضافـ ــىل قيمهـ ــاظ عـ األرسة والحفـ
منظمتهـــا ســـتترشف وتســـعد بالتعـــاون مـــع 
ــرتك  ــام املشـ ــاالت ذات االهتمـ ــع يف املجـ املجمـ
ـــا  ـــارت إىل أن منظمته ـــا أش ـــتني، كم ـــني املؤسس ب
ـــا  ـــا بوصفه ـــة األرسة وتعزيزه ـــىل حماي ـــل ع تعم
للمجتمـــع،  األساســـية  واللبنـــة  الوحـــدة 
ــأن  ــة بشـ ــر املتعلقـ ــع التقاريـ ــب وترفـ وتراقـ
تطـــورات السياســـات والبحـــوث املتعلقـــة 
ـــة  ـــة والقانوني ـــة واالجتماعي ـــات الثقافي بالدينامي
الناشـــئة التـــي تؤثـــر عـــىل األطفـــال واألرسة. 
ــي  ــيد الرياحـ ــدد السـ ــاء، جـ ــام اللقـ ويف ختـ
ـــن  ـــرب ع ـــا ع ـــارة، كم ـــىل الزي ـــد ع ـــكره للوف ش
تطلعـــه إىل تعزيـــز التعـــاون بـــني املؤسســـتني، 
خالـــص  ســـالترعن  الدكتـــورة  وأعربـــت 
ــة  ــع اتفاقيـ ــة توقيـ ــع، آملـ ــا للمجمـ امتنانهـ
ــب،  ــل القريـ ــع يف العاجـ ــع املجمـ ــم مـ تفاهـ
ثـــم تبـــادل الطرفـــان الهدايـــا التذكاريـــة.
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االجتماع األسبوعي الخامس والثمانون لإلدارات

االجتماع األسبوعي السادس والثمانون لإلدارات

الدكتور قطب مصطفى سانو،  األستاذ  رأس معايل 
الخامس  األسبوعي  االجتماع  للمجمع،  العام  األمني 
ذي  شهر  من   26 االثنني  يوم  لإلدارات  والثمانني 

يوليو  شهر  25من  املوافق  1443هـ  لعام  الحجة 
لعام 2022م بمقر األمانة العامة بجدة. ويف مستهل 
عىل  وشكرهم  بالحضور،  معاليه  ب  رحَّ االجتماع 
االجتماع  هذا  أن  عىل  مؤكًدا   ، االجتماع  يف  املشاركة 
سيكون ملتابعة سري العمل عىل تجهيزات وإعدادات 
ستقام  والتي  للمجمع  والعرشين  الخامسة  الدورة 
املعنية  اللجنة  معاليه  وجه  وقد  الله(،  )بإذن  قريبًا 
التي  الدورة  أبحاث  عن  مفصل  تقرير  بتقديم 
واملشاركات،  املشاركني  أسماء  تحديد  مع  وصلت 
الندوات  إدارتي  معاليه  وجه  كما   ، الدول  وأسماء 
للتنسيق  يومية  بصورة  سويًا  للعمل  والبحوث 
التزام  من  للتأكد  الدورة  أبحاث  ومراجعة  والرتتيب 
كل  ومخاطبة  للبحث،  املطلوبة  باملحاور  الباحثني 

ناقش  ثم  البحث.  يف  املطلوبة  باملحاور  يلتزم  ال  من 
االجتماع  عن  الصادرة  القرارات  بنود  االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

العراقي 	  استكتاب باحثني من املجمع الفقهي 
الدورة . إلعداد أبحاث حول بعض موضوعات 

ملجلس 	  عاجل  اجتماع  انعقاد  إىل  الدعوة 
يستجد  فيما  للنظر  سبتمرب  شهر  يف  النظارة 
الوقف صندوق  بخصوص  قضايا  من 

والعمل 	  اإلسالمية  الشؤون  دائرة  مخاطبة 
استضافة  بخصوص  بدبي  الخريي 
مكافحة  يف  ودورها  الوصايا  حول  ندوة 
الحارض. العر  يف  والعوز  الفقر 

األسبوعي  اجتماعها  للمجمع  العامة  األمانة  عَقدت 
معايل  برئاسة  اإلدارات  ملديري  والثمانني  السادس 
االثنني  يوم  سانو  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ 
من   01 املوافق  1444هـ  لعام  محرم  شهر  من   03
العامة  األمانة  بمقّر  2022م  لعام  أغسطس  شهر 
معاليه  رّحب  االجتماع  مستهّل  ويف  بجّدة.  للمجمع 
أطلعهم  ثم  مشاركتهم،  عىل  وشكرهم  بالحضور، 
الدورة  برتتيبات  املتعلقة  املستجدات  آخر  عىل 
مع  استعرض  حيث  للمجمع،  والعرشين  الخامسة 
املتعلقة  واملسائل  املوضوعات  من  جملة  الحضور 
إىل  املقدمة  باألبحاث  يتعلق  فيما  خاصة  بالدورة، 
الحرص  العلمية  اللجنة  من  معاليه  وطلب  الدورة، 
التزامها  من  والتأكد  دقيقة  مراجعة  مراجعتها  عىل 
الواردة يف خطابات االستكتاب. بالضوابط واملحاور 

هيئة  اجتماع  يف  ماجاء  أبرز  عن  معاليه  تحدث  ثم 
يوليو  شهر  من   28 الخميس  يوم  عقد  الذي  املكتب 
التعاون  منظمة  عام  أمني  معايل  برئاسة  2022م 
معاليه  أشاد  حيث  املكتب،  هيئة  رئيس  اإلسالمي، 
بوصفه  املباركة،  املجمع  بجهود  كلمته  خالل 
من  وتسهر  تعمل  التي  والعلمية  الفكرية  املرجعية 

أجل توحيد كلمة املسلمني، كما أشاد معاليه بزيارة 
أفغانستان  إىل  املجمع  بقيادة  األمة  علماء  وفد 
السلطة  نظر  وجهات  بني  واملقاربة  التحاور  بغية 
اإلسالمي  العالم  يف  الدينية  املرجعيات  ورأي  الحالية 
والرأي العام الدويل، معتربا تلك الزيارة نجاحا كبريا 
سيبقى يف سجل إنجازات املجمع عقودا طويلة، مما 
العديد  حلحلة  يف  ومكانته  املجمع  دور  من  سيعزز 
ثم  املسلمة.  املجتمعات  يف  العالقة  القضايا  من 
ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

منظمة 	  عام  أمني  ملعايل  شكر  خطاب  إعداد 
وإدارته  رئاسته  عىل  اإلسالمي  التعاون 
املحرض  وإرسال  املكتب،  هيئة  اجتماع 
عليه. واملقرتحات  املالحظات  إلبداء 

استكتابهم 	  تم  الذين  للباحثني  خطاب  إرسال 
يف  االستعجال  برضورة  الدورة  موضوعات  يف 
بحوث  ضمن  إدراجها  ليتم  بحوثهم  تسليم 
العلمية. اللجنة  من  إجازتها  بعد  الطباعة 

ملجلس 	  اجتماع  النعقاد  موعد  تحديد  رضورة 
فيما  للنظر  القادم  سبتمرب  شهر  يف  النظارة 

الوقف. يستجد من قضايا بخصوص صندوق 
بتجهيز 	  مختصة  لإلهداءات  لجنة  تشكيل 

باملجمع  الخاصة  واملطبوعات  الهدايا 
وعضوية  عسريي،  ُعال  األستاذة  برئاسة 
أمجد  األستاذ  جربني،  خالد  األستاذ  من:  كل 
األستاذ  السمار،  سعد  األستاذ  املني، 
أرزكا. عبدالعزيز  األستاذ  جزويل،  أحمد 

إعداد خطاب لألمانة العامة للمنظمة بخصوص 	 
سداد املتأخرات املالية للدول األعضاء األقل نمًوا 
بناء عىل ما تم يف اجتماع هيئة املكتب األخري.

االجتماع األسبوعي السابع والثمانون لإلدارات

اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العام  األمني  معايل  برئاسة 
سانو،  مصطفى  قطب  الدكتور  األستاذ  الدويل 
والثمانني  السابع  األسبوعي  االجتماع  انعقد 
لعام  محرم  شهر  من   10 االثنني  يوم  لإلدارات 
لعام  أغسطس  شهر  من   08 املوافق  1444هـ 
بجّدة. للمجمع  العامة  األمانة  بمقّر  2022م 

بالحضور،  معاليه  ب  رحَّ االجتماع  مستهل  ويف 

أن  عىل  مؤكًدا  االجتماع،  يف  املشاركة  عىل  وشكرهم 
عىل  العمل  سري  ملتابعة  ستكون  االجتماعات  هذه 
والعرشين  الخامسة  الدورة  وإعدادات  تجهيزات 
للمجمع، ثم تحدث معاليه عن رضورة االنتهاء من 
عدد  عن  مفصل  تقرير  وتقديم  البحوث  مراجعة 
البحوث التي التزمت باملحاور وتمت مراجعتها، وذلك 
حسب كل موضوع من موضوعات الدورة، كما وجه 
والعارضات  العارضني  قائمة  إعداد  يف  البدء  معاليه 
بإرسال  والبدء  اعتمادهم،  تم  الذين  الدورة  لبحوث 
عروضهم. لتسلم  موعد  تحديد  مع  إليهم  البحوث 

كما تحدث معاليه عن ُحسن سري اإلجراءات املالية 
يف املجمع والتي أصبحت ميرسة بعد تفعيل املعامالت 
والوقت  الجهد  من  مزيًدا  ر  وفَّ مما  إلكرتونيًا،  املالية 
للمجمع  املالية  الحقوق  إنجاز  سبيل  يف  املبذول 
املالية  اللجنة  معاليه  وجه  وقد،  هذا،  وللموظفني، 
االجمالية  التكلفة  ملعرفة  تقريبية  ميزانية  بإعداد 
للمجمع. والعرشين  الخامسة  الدورة  إلقامة 

ثم ناقش االجتماع بنود القرارات الصادرة عن االجتماع 
أهّمها: من  قرارات،  عدة  عنه  وصدرت  السابق، 

• نرش كلمة معايل األمني العام للمنظمة التي قدمها 
املجمع. موقع  عىل  األخري  املكتب  هيئة  اجتماع  يف 

السياحة  رشكات  من  عدد  مع  التواصل   •
االفرتاضية  التقريبية  التكلفة  ملعرفة  والطريان 
مع  بالدورة،  املشاركني  تذاكر  ألسعار 
املوضوع. هذا  حول  مفصل  تقرير  تقديم 

• مخاطبة الباحثني والباحثات الذين لم يرسلوا صور 
جوازاتهم لإلرساع يف إرسالها مع أرقام للتواصل معهم.

املجمع  قرارات  يف  املؤجلة  املوضوعات  رصد   •
لدراستها،  الوقت  من  مزيًدا  املجلس  طلب  التي 
للدورة  منها  موضوعات  صياغة  أجل  من  وذلك 
أعضاء  مراسلة  وكذلك  والعرشين،  السادسة 
موضوعات  القرتاح  املتميزين  والخرباء  املجمع 
للمجمع. والعرشين  السادسة  للدورة 
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فضيلة الشيخ أحمد بن سعود بن سعيد السيابي
ولد فضيلة الشيخ أحمد بن سعود بن سعيد السيابي 
دراسة  ودرس  ُعمان،  سلطنة  يف  1954م  عام 
العربية  اللغة  يف  بمسقط  الخور  مسجد  يف  تقليدية 
ليسانس  شهادة  عىل  وحصل  اإلسالمية،  والرشيعة 
قسم  اآلداب-  كلية  يف  العربية،  بريوت  جامعة  من 
اإلسالمية  الرشيعة  يف  عايل  ودبلوم  العربية،  اللغة 
يف  وماجستري  القاهرة،  بجامعة  العلوم  دار  من 
بتونس. ـ  الزيتونة  جامعة  من  اإلسالمية  الرشيعة 

الدويل.  اإلسالمي  الفقه  بمجمع  خبري  وفضيلته 
املدارس  دائرة  املناصب، منها: مدير  العديد من  توىل 
ومدير  اإلسالمية،  للشؤون  عام  ومدير  القرآنية، 
والشؤون  لألوقاف  ومستشار  اإلفتاء،  ملكتب  عام 

والشؤون  لألوقاف  وكيل  بأعمال  وقائم  اإلسالمية، 
الفقه  لندوة  الرئيسية  اللجنة  وعضو  اإلسالمية، 
بني  التقريب  ندوة  يف  وعضو  1988م،  اإلسالمي 
املذاهب اإلسالمية باملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 
والثقافة بالرباط، ونائب رئيس لجنة صياغة قانون 
العمل،  فريق  ورئيس  للسلطنة  الشخصية  األحوال 
وعضو بمؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي، باململكة 
األردنية الهاشمية، وعضو مجمع البحوث اإلسالمية 
بمجمع  وعضو  العربية،  مر  بجمهورية  باألزهر 
وحاليا  العربية،  مر  بجمهورية  العربية  اللغة 
ُعمان. لسلطنة  العام  املفتي  مكتب  عام  أمني  هو 

 ومضات المعات عن ِسَير أعالم مجمع الفقه اإلسالمي الدولي )٥( 
أربعة عقود َخَلْوَن عىل تأسيس قادة العالم اإلسالمي 
الجماعيِّ  لالجتهاد  معارصة  علمية  هيئة  أكرب 
يتكون أعضاؤها من صفوة وخرية علماء الرشيعة 
املعارصين يعضدهم كوكبة نرية متميزة من خرباء 
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. عرب  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 
العر، ومستجدات الحياة. ولله الحمد حيث إن تلك 
املرجعية أصدرت قرارات رشعية ناصعة إزاء النوازل 
علمية  توصيات  تبنت  كما  واملتغريات،  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  بسري 
تلك  املحكمات، وصاغوا  القرارات  تلك  الذين نسجوا 
التوصيات النريات، 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
تعريفية مخترة  نبذة  الشهرية إلعطاء  اإلخبارية 
لجهودهم،  تقديرا  وخرباء  أعضاًء  املجمع  ألعالم 
منهم  تويف  ملن  الدعاء  مع  بإسهاماتهم  واعرتافا 
إتمام  إىل  يوفقنا  أن  الله  وعى  والقبول.  بالرحمة 
اإلصالح  إال  نريد  إن  القريب،   العاجل  يف  العمل  هذا 
العظيم. العيل  بالله  إال  توفيقنا  وما  استطعنا،  ما 

 
أ.د. قطب مصطفى سانو 

األمني العام للمجمع

ولد فضيلة األستاذ الدكتور محمد بن عيل القري عام 
1949م يف مكة املكرمة باململكة العربية السعودية، 
وحصل عىل البكالوريوس من جامعة امللك عبدالعزيز 
1975م،  عام  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
يف  كاليفورنيا  جامعة  من  االقتصاد  يف  واملاجستري 
الواليات املتحدة األمريكية، عام 1981م، والدكتوراه 
الواليات  يف  كاليفورنيا  جامعة  من  االقتصاد  يف 
يف  خبري  وفضيلته  1984م،  عام  األمريكية،  املتحدة 
مجمع الفقه الٌسالمي الدويل، تقلد فضيلته مناصب 
اإلسالمي  لالقتصاد  سابق  أستاذ  منها:  متعددة، 
العربية  اململكة  يف  بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف 
االقتصاد  أبحاث  ملركز  السابق  واملدير  السعودية، 
املجلس  يف  وعضو  نفسها.  الجامعة  يف  اإلسالمي 

للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  يف  الرشعي 
مجلس  يف  عضو  وكذلك  »أيويف«،  اإلسالمية  املالية 
الهيئات  من  العديد  يف  ورئيس  عضو  وهو  األمناء، 
املركزية  واملصارف  اإلسالمية  للمصارف  الرشعية 
ورشكات التكافل حول العالم، وفضيلته ألف العديد 
عدد  بنرش  وقام  اإلسالمي  التمويل  يف  الكتب  من 
العربية  باللغتني  املوضوع  هذا  حول  املقاالت  من 
عىل  وحائز  العالم،  حول  واملؤتمرات  واإلنجليزية، 
البنوك  مجال  يف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  جائزة 
واملالية اإلسالمية لعام 1424هـ )2004م(، وجائزة 
للمساهمة  اإلسالمي  التمويل  )ماليزيا(  كليف 
يوروموني  وجائزة  اإلسالمي.  التمويل  يف  املتميزة 
اإلسالمي.  التمويل  قطاع  يف  املتميزة  للمساهمة 

فضيلة األستاذ الدكتور محمد بن علي القري

فضيلة األستاذ الدكتور محمد منذر قحف
الدكتور محمد منذر قحف عام  األستاذ  ولد فضيلة 
السورية،  العربية  بالجمهورية  دمشق  يف  1940م 
يف  1962م  عام  التجارة  يف  بكالوريوس  عىل  وحصل 
جامعة دمشق، ودبلوم عايل عام 1967م يف التخطيط 
يف معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي يف دمشق، 
جامعة  يف  االقتصاد  يف  1975م  عام  والدكتوراه 
املتحدة  الواليات  يف   – يوتا  سيتي  ليك  سولت  يوتا، 
النقدية«.  التنمية  »نظرية  وموضوعها  األمريكية، 
وفضيلته خبري يف مجمع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة.

باحثا  عمله  منها:  عديدة،  مناصب  فضيلته  تقلد 
اقتصاديا يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع 
اإلسالمي  االقتصاد  ودّرس  للتنمية،  اإلسالمي  للبنك 

كتب  عدة  وله  مختلفة،  دول  يف  عديدة  جامعات  يف 
واملعامالت  اإلسالمي  االقتصاد  يف  ومقاالت  وأبحاث 
الندوات  من  العديد  يف  وشارك  املعارصة،  املالية 
من  متعددة  جوانب  يف  ومعقب  كباحث  واملؤتمرات 
تدريبية  دورات  يف  ومحارض  اإلسالمي،  االقتصاد 
املختلفـة،  اإلسالمي  االقتصاد  جوانب  يف  عديدة 
وقام بتحضري عدد من الندوات واملؤتمرات وتنفيذها 
يف  عديدة  بلدان  يف  اإلسالمي  االقتصاد  جوانب  يف 
عرشات  وقّدم  وآسيا،  وأفريقيا  وأوروبا  أمريكا 
التلفزيونية واإلذاعية  العامة واألحاديث  املحارضات 
اإلسالمي. والتمويل  االقتصاد  من  جوانب  حول 
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فضيلة الدكتور محمد فتح اهلل الزيادي
عام  الزيادي  الله  فتح  محمد  الدكتور  فضيلة  ولد 
فضيلته  شغل  ليبيا،  بدولة  طرابلس  يف  1950م 
الدعوة اإلسالمية،  مناصب عديدة، مثل: عميد كلية 
الدعوة  بكلية  العليا  الدراسات  قسم  ورئيس 
بكلية  القرآنية  الدراسات  قسم  ورئيس  اإلسالمية، 
الدعوة اإلسالمية، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية 
علوم  يف  محارض  وأستاذ  طرابلس،  بجامعة  اللغات 
بجامعة  الرتبية  بكلية  العربية  اللغة  بقسم  القرآن 
اإلسالمية  الثقافة  يف  محارض  وأستاذ  طرابلس، 
االسترشاق  يف  محارض  وأستاذ  الزاوية،  بجامعة 
بطرابلس،  اإلسالمية  الدعوة  بكلية  والتنصري 
بجمعية  اإلسالمية  واملراكز  الدعوة  مكتب  ومدير 
اللجنة  وعضو  بطرابلس،  العاملية  اإلسالمية  الدعوة 

بليبيا  لألوقاف  العامة  بالهيئة  العلمية  االستشارية 
)هيئة اإلفتاء(، وعضو مجلس أمناء منظمة الدعوة 
الدويل  اإلسالمي  الفقه  بمجمع  وخبري  بالخرطوم، 
املشرتكة  الهيئة  يف  الليبي  الجانب  وعضو  بجدة، 
بني  مشرتكة  )هيئة  اإلسالمية  املراكز  لتأسيس 
لجان  يف  وعضو  املتحدة(،  العربية  واإلمارات  ليبيا 
اإلسالمية،  الدراسات  مناهج  لوضع  متعددة 
الفاتيكان،  مع  الحوار  يف  الليبي  الجانب  وعضو 
اإلسالمية،  الدعوة  كلية  مجلة  تحرير  ورئيس 
الدولية  املؤتمرات  وفضيلته شارك يف عدد كبري من 
اإلسالمية  الدراسات  مجاالت  مختلف  يف  العلمية 
مؤلفات  عدة  وله  العالم،  من  مختلفة  مناطق  ويف 
متقاعد. أستاذ  هو  وحاليا  مختلفة،  مجاالت  يف 

فضيلة الدكتور محمد علي البار
1939م  عام  البار  عيل  محمد  الدكتور  فضيلة  ولد 
عىل  وحصل  اليمنية،  بالجمهورية  عدن  مدينة  يف 
القاهرة  جامعة  من  وجراحة  طب  بكالوريوس 
الجامعة  من  باطنية  أمراض  ودبلوم  1964م،  عام 
الكليات  عضوية  عىل  وحصل  1969م،  عام  نفسها 
أدنربه  )لندن،  املتحدة  باململكة  لألطباء  امللكية 
عىل  وأيًضا   ،1971 عام  فرباير  يف  وجالسجو( 
 .1994 عام  بلندن  لألطباء  امللكية  الكلية  زمالة 
الدويل. اإلسالمي  الفقه  بمجمع  خبري  وفضيلته 

تقلد فضيلته مناصب متعددة، منها: خبري باملجمع 
بمكة  االسالمي  العالم  برابطة  اإلسالمي  الفقهي 
يف  العلمي  اإلعجاز  لهيئة  مؤسس  وعضو  املكرمة، 
وعضو  اإلسالمي،  العالم  رابطة  يف  والسنة  القرآن 
اللجنة العليا ملوت الدماغ باململكة العربية السعودية 

ومؤتمرات  أنشطة  يف  وشارك  الخليج،  ومنطقة 
بالكويت،  الطبية  للعلوم  االسالمية  املنظمة  وندوات 
اإلسالمي  الطب  مؤتمرات  يف  عدة  بأبحاث  وشارك 
التدخني واملسكرات واملخدرات،  ومؤتمرات مكافحة 
التدخني والخمور  املحارضات عن  العديد من  وألقى 
واإلعجاز  واإليدز  الجنسية  واألمراض  واملخدرات 
واألندية  الجامعات  من  العديد  يف  القرآن  يف  الطبي 
واملدارس، وحارض يف العديد من الجامعات والندوات 
يف العالم العربي وخارجه وخاصة يف مجال أخالقيات 
باطنية  أمراض  استشاري  هو  وحاليا  الطب، 
فهد  امللك  مركز  اإلسالمي،  الطب  قسم  ومستشار 
للبحوث الطبية، جامعة امللك عبد العزيز بجدة، ومدير 
بجدة. الدويل  الطبي  املركز  الطبية،  األخالق  مركز 

فضيلة األستاذ الدكتور حسن بن محمد سفر
سفر  محمد  بن  حسن  الدكتور  األستاذ  فضيلة  ولد 
ولد يف مكة املكرمة عام 1953م، وحصل عىل تعليمه 
االبتدائي واملتوسط والثانوي بمدارس مكة، وحصل 
والدراسات  الرشيعة  )البكالوريوس( يف  اإلجازة  عىل 
الفقه  )تخصص  الرشيعة  قسم  يف  اإلسالمية 
1976م،  القرى بمكة عام  أم  واألصول( من جامعة 
املقارنة  األنظمة  يف  الدولية  الدراسات  يف  وماجستري 
مونرتية،  1983م  عام  الدولية  الدراسات  معهد  من 
الرشعية  السياسة  يف  والدكتوراه  كاليفورنيا،  والية 
نظم  )تخصص  1985م  عام  القرى  أم  جامعة  من 
الحكم والقضاء واملرافعات(، وحصل عىل األستاذية 
واملرافعات(.  والقضاء  الحكم  )نظم  تخصصه  يف 
الدويل. اإلسالمي  الفقه  بمجمع  خبري  وفضيلته 

كما توىل مناصب متعددة، منها: عمله رئيسا لقسم 
الكلية،  مجلس  يف  وعضوا  اإلسالمية،  الدراسات 
ورئيسا للجنة الدراسات العليا، وباحثا علميا ورشعيا 
يف معلمة القواعد الفقهية، ومرشفا عاما عىل مكتب 
وكيل  بدرجة  سنوات  ثمان  ملدة  الحج  وزير  معايل 
والدراسات  الحكم  نظم  أستاذ  هو  وحاليا  وزارة، 
اإلسالمي  والقضائي  الدستوري  الفقه  يف  الرشعية 
بجامعة امللك عبد العزيز، ويقوم بتدريس مواد نظام 
اإلثبات  وطرق  القضاء،  نظام  اإلسالم،  يف  الحكم 
وهو  األخرى،  املختلفة  واملواد  الرشعية  واملرافعات 
ومأذون  العدل،  بوزارة  معتمد  دويل  قضائي  محكم 
معتمد  جدة  مدينة  بمحاكم  الرشعية  األنكحة 
بوزارة العدل، وله عدة مؤلفات يف املجاالت املختلفة.

فضيلة الشيخ حسن الجواهري
ــام  ــري ع ــن الجواه ــيخ حس ــة الش ــد فضيل ول
1949م يف مدينــة النجــف بجمهوريــة العــراق، 
ــرش  ــدى الن ــدارس منت ــا، ودرس يف م ــأ به ونش
ــدير،  ــطة الس ــة متوس ــم يف مدرس ــة، ث االبتدائي
ــه  ــة الفق ــل كلي ــم دخ ــف، ث ــة النج ــم يف إعدادي ث
وتخــرج منهــا عــام 1971م حائــزاً عــىل شــهادة 
البكالوريــوس، وكان يتلقــى الــدروس الدينيــة 
)كالنحــو والفقــه واألصــول( يف مســاجد النجــف، 
باإلضافــة إىل دراســته األكاديميــة يف كليــة الفقــه.

وفضيلــة خبــري مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدويل، 
وعضــو مجمــع فقــه أهــل البيــت يف إيــران ـ قــم 
ــب  ــنوات، وانتخ ــالث س ــدة ث ــه ومل ــذ تأسيس ـ من
عضــواً يف املجمــع العاملــي ألهــل البيــت، ويف الحــال 
ــف األرشف،  ــال يف النج ــه الح ــتقّر ب ــارض اس الح
يُلقــي دروســه يف البحــث الخــارج فقهــاً وأصــوالً 
يف جامــع شــيخ الطائفــة صاحــب الجواهــر، 
ــع. ــس الجام ــة يف نف ــاس جماع ــؤم الن ــا ي كم
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فضيلة األستاذ الدكتور محمد بن يحيى بن حسن النجيمي
حسن  بن  يحيى  بن  محمد  الدكتور  فضيلة  ولد 
باململكة  أبها  )السودة(  يف  1961م  عام  النجيمي 
من  البكالوريوس  عىل  وحصل  السعودية،  العربية 
قسم الرشيعة بكلية الرشيعة التابعة لجامعة اإلمام 
1985م،  بالرياض، عام  اإلسالمية  بن سعود  محمد 
العايل  باملعهد  املقارن  الفقه  قسم  من  واملاجستري 
الرسالة »أحكام  1988م، وكان عنوان  للقضاء عام 
شهادة  عىل  وحصل  اإلسالمية«،  الرشيعة  يف  املرتد 
التابعة  الرشيعة  كلية  يف  الفقه  قسم  من  الدكتوراه 
1992م،  عام  املنورة  باملدينة  اإلسالمية  للجامعة 
الدويل. اإلسالمي  الفقه  مجمع  يف  خبري  وفضيلته 

معيدا،  عمله  منها:  عديدة:  مناصب  فضيلته  شغل 
مشاركا،  وأستاذ  مساعدا،  وأستاذا  ومحارضا، 
وأستاذ كريس )بروفيسور( يف كلية امللك فهد األمنية، 

للقضاء،  العايل  باملعهد  العليا  الدراسات  وأستاذ 
فهد  امللك  كلية  يف  املدنية  الدراسات  قسم  ورئيس 
العايل  باملعهد  املقارن  الفقه  قسم  ورئيس  األمنية، 
بالرياض،  سعود  امللك  جامعة  يف  ودّرس  للقضاء، 
لرابطة  التابع  اإلسالمي  الفقهي  باملجمع  وخبري 
مجمع  يف  وعضو  املكرمة،  مكة  يف  اإلسالمي  العالم 
الجمعية  يف  وعضو  بأمريكا،  الرشيعة  فقهاء 
الفقهية السعودية، وخبري يف قضايا حقوق اإلنسان 
وحقوق املرأة ومكافحة اإلرهاب واملخدرات، وعضو 
اللجنة  يف  الطب،  ألخالقيات  الوطنية  اللجنة  يف 
املناصحة  لجنة  يف  وعضو  والقانونية،  الرشعية 
وله  الداخلية،  وزارة  يف  اإلرهاب  قضايا  ومعالجة 
املختلفة. املجاالت  يف  ومقاالت  وأبحاث  كتب  عدة 

 فضيلة األستاذ الدكتور عبداملجيد النجار 
1945م  عام  النجار  املجيد  عبد  الدكتور  فضيلة  ولد 
يف تونس، وحصل عىل اإلجازة )الليسانس( يف أصول 
1972م،  عام  بتونس،  الزيتونية  الجامعة  من  الدين 
واملاجستري يف العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين 
بجامعة األزهر، القاهرة، عام 1974م، ونال شهادة 
الدكتوراه يف العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين 
بجامعة األزهر عام 1981م، وكان عنوان األطروحة 
باملغرب«.  وأثره  وآراؤه  حياته  تومرت:  بن  »املهدي 
الدويل. اإلسالمي  الفقه  بمجمع  خبري  وفضيلته 

عضوا  عمله  منها:  متعددة،  مناصب  فضيلته  تقلد 
ومقررا  تونس،  يف  التأسيي  الوطني  باملجلس 
الدستور،  لكتابة  العامة  واملبادئ  التوطئة  بلجنة 

وعضوا باملجلس العلمي للكلية األوروبية للدراسات 
بلجنة  وعضوا  شينون،  شاتو  فرنسا/  اإلنسانية، 
بالهيئة  وعضوا  لندن،  الرشقية/  أوروبا  مسلمي 
وعضوا  مختلفة،  علمية  ملجالت  االستشارية 
العام  واألمني  والبحوث،  لإلفتاء  األوروبي  باملجلس 
وعضوا  به،  البحوث  لجنة  ورئيس  له،  املساعد 
للقدس،  العاملية  للمنّظمة  األمناء  ملجلس  مؤسسا 
ورئيس املركز العاملي للبحوث واالستشارات العلمية 
الجامعات  من  بالعديد  أستاذا  واشتغل  بتونس، 
العربية واإلسالمية، وله عدة كتب وأبحاث ومقاالت، 
والندوات.  املؤتمرات  من  كبري  عدد  يف  وشارك 

فضيلة الشيخ محمد صالح الدين املستاوي
فضيلة الشيخ محمد صالح الدين املستاوي، ولد سنة 
املستاوي  الحبيب  الشيخ  ووالده  تونس،  يف  1952م 
العربي، وتخّرج من  من كبار علماء تونس واملغرب 
الزيتونة، وهو متحّصل عىل  الرشيعة بجامعة  كّلية 
وخبري  املالكي،  الفقه  يف  املعّمقة  الدراسات  شهادة 
شغل  وفضيلته  الدويل.  اإلسالمي  الفقه  بمجمع 
مناصب عديدة، منها: باحث بجامعة أكسان برفانس 
مارسيليا فرنسا، وأستاذ باملعهد األعىل ألصول الدين 
األعىل  اإلسالمي  املجلس  وعضو  الزيتونة،  جامعة 
بتونس، وعضو بمجلس املجمع العاملي للتقريب بني 
العاملي  املجلس  وعضو  بطهران،  اإلسالمية  املذاهب 

منظمة  لدى  وخبري  بطرابلس،  اإلسالمية  للدعوة 
الكبري  بالجامع  وإمام وخطيب  بباريس،  اليونسكو 
املجلس  وعضو   ،1975 سنة  منذ  العليا  بمقرين 
العلمي ملركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان، ومدير 
رابطة  وعضو  اإلسالم،  جوهر  مجلة  تحرير  رئيس 
الوطنية  اللجنة  وعضو  بتونس،  القرآنية  الجمعيات 
وأستاذ  بتونس،  اإلسالمية  الرتبية  برامج  ملراجعة 
بمعاهد الزهراء، ومدير إدارة شؤون القرآن بالوزارة 
)1994-2004م(،  النواب  مجلس  وعضو  األوىل، 
ومشاركات  املختلفة  املجاالت  يف  مؤلفات  عدة  وله 
واملحلية. الدولية  والندوات  وامللتقيات  املؤتمرات  يف 

فضيلة األستاذ الدكتور حمزة بن حسين بن حمزة الفعر الشريف
بن حمزة  بن حسني  الدكتور حمزة  األستاذ  فضيلة 
العربية  باململكة  الطائف  يف  ولد  الرشيف،  الفعر 
دروسه  وتلقى  بها  ونشأ  1950م،  عام  السعودية 
وحصل  الحرام،  باملسجد  العلم  حلقات  ببعض 
شهادة  ثم  1972م،  عام  البكالوريوس  شهادة  عىل 
املاجستري عام 1976م، وكانت يف موضوع )السببية 
ثم  القرى،  أم  جامعة  من  الفقه(  أحكام  يف  وأثرها 
تحّصل عىل الدكتوراه يف موضوع )مختر الروضة 
ودراسة،  تحقيق  العقالني(  الكفاني  الدين  لعالء 
الفقه.  أصول  تخصص  نفسها،  الجامعة  من 
الدويل. اإلسالمي  الفقه  مجمع  يف  خبري  وفضيلته 

الرشيعة  بكلية  معيًدا  منها:  متعددة،  مناصب  تقلد 
بمكة املكرمة سنة 1972م، ثم محارًضا عام 1976م، 
باملسجد  ومدرساً  1995م،  عام  مشارًكا  أستاذًا  ثم 
وكيال  ثم  بالكلية،  الرشيعة  قسم  ورئيس  الحرام، 
العلمية  البحوث  ملعهد  عميًدا  ثم  العليا،  للدراسات 
الرّب  جمعيات  من  عدد  يف  عضو  وهو  بالجامعة، 
الفقهية  الجمعية  إدارة  مجلس  يف  وعضو  والقرآن، 
السعودية، وخبري يف املجمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة 
ومقاالت،  وأبحاث  كتب  عدة  وله  اإلسالمي،  العالم 
واملحارضات. الندوات  يف  كثرية  مشاركات  وله 
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األمين العام ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي

فضيلة األستاذ الدكتور يوسف الشبيلي 
ولـد فضيلـة األسـتاذ الدكتور يوسـف بـن عبدالله 
اململكـة  يف  1971م  عـام  الشـبييل  صالـح  بـن 
العربيـة السـعودية، وحصـل عـىل بكالوريوس من 
كليـة الرشيعـة بجامعـة اإلمـام محمـد بن سـعود 
اإلسـالمية عـام 1993 م، وماجسـتري فقـه مقارن 
محمـد  اإلمـام  بجامعـة  للقضـاء  العـايل  باملعهـد 
بـن سـعود اإلسـالمية عـام 1997م، ودكتـوراه يف 
نفسـه.  املعهـد  يف  2001م  عـام  املقـارن  الفقـه 
وفضيلتـه خبـري بمجمـع الفقـه اإلسـالمي الدويل.

كمـا شـغل مناصـب مهمـة أخـرى، منهـا: عضـو 
فريق املعامالت املدنية بلجنـة الترشيعات القضائية 
املجلـس  وعضـو  السـعودية،  العربيـة  باململكـة 
الرشعـي بهيئـة املحاسـبة واملراجعة للمؤسسـات 
املاليـة اإلسـالمية )أيـويف(، ورئيس وعضـو الهيئة 

املاليـة  واملؤسسـات  البنـوك  مـن  لعـدد  الرشعيـة 
لجـان  مـن  عـدد  وعضـو  ورئيـس  اإلسـالمية، 
التحكيـم يف املنازعـات التجاريـة، وعضـو الجمعية 
العلميـة  الجمعيـة  وعضـو  السـعودية،  الفقهيـة 
القضائيـة السـعودية، وعضـو اللجنة االستشـارية 
للجمعية العلمية للمرفية اإلسـالمية السـعودية، 
للواليـة  العامـة  الهيئـة  إدارة  بمجلـس  وعضـو 
عـىل أمـوال القارصيـن ومـن يف حكمهـم، وعضـو 
يف  الفقهـي  التميـز  ملركـز  االستشـاري  باملجلـس 
القضايـا الفقهيـة املعـارصة، ولفضيلتـه عدة كتب 
وأبحـاث ومقاالت ومشـاركات يف املعامـالت املالية، 
وحاليـا هو أسـتاذ دكتور بقسـم الفقـه املقارن يف 
املعهد العـايل للقضـاء باململكة العربية السـعودية.

فضيلة األستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي

ولـد فضيلـة األسـتاذ الدكتـور محمـد مصطفـى 
بالجمهوريـة  دمشـق  يف  1941م  عـام  الزحيـيل 
العربيـة السـورية، وحصل عـىل إجـازة يف الرشيعة 
مـن كلية الرشيعـة بجامعة دمشـق عـام 1965م، 
وإجـازة يف الحقـوق مـن كليـة الحقـوق بجامعـة 
دمشـق عـام 1966م، وحصـل عـىل دبلـوم األحوال 
الشـخصية  يف كليـة الرشيعـة والقانـون يف جامعة 
األزهـر عـام 1966م، كما نـال ماجسـتري يف الفقه 
املقارن يف كلية الرشيعـة والقانون يف جامعة األزهر 
عـام 1967م، ودبلوم القانون عـام 1968م، ودبلوم 
عـىل  وحصـل  1967م،  عـام  اإلسـالمية  الرشيعـة 
ماجسـتري يف الحقـوق يف كليـة الحقـوق يف جامعة 
القاهـرة، ودكتـوراه يف الفقـه املقارن عـام 1971م 
األزهـر.  جامعـة  يف  والقانـون  الرشيعـة  كليـة  يف 
وفضيلتـه خبـري يف مجمـع الفقه اإلسـالمي الدويل، 

إضافـة إىل شـغله لعدة مناصب مهمـة، منها: عميد 
بجامعـة  اإلسـالمية  والدراسـات  الرشيعـة  كليـة 
الشـارقة، ووكيـل كليـة الرشيعة للشـؤون العلمية 
املجامـع  يف  وخبـري  وعضـو  دمشـق،  بجامعـة 
الفقهيـة الدوليـة، وعضـو لجنـة الفتـوى بدائـرة 
الشـؤون اإلسـالمية، ومستشـار رشعـي لألمانـة 
العامـة لألوقـاف، وعضو مجلـس األمنـاء بجامعة 
مجمـع  يف  مؤسـس  وعضـو  لبنـان،   – طرابلـس 
الرشعـي  واملستشـار  بأمريـكا،  الرشيعـة  فقهـاء 
لألمانـة العامـة لألوقاف بإمـارة الشـارقة، وعضو 
بدولـة  الشـخصية  األحـوال  قانـون  لجنـة وضـع 
رشعـي  ومستشـار  املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات 
اإلسـالمية،  املاليـة  املؤسسـات  مـن  عـدد  لـدى 
وبحـوث  وتحقيقـاً،  تأليفـاً  كتـب،  عـدة  ولـه 
وثقافيـة. دينيـة  ومقـاالت  محكمـة،  علميـة 

فضيلة الدكتور العياشي الصادق فداد
ولـد فضيلـة الدكتـور العيايش الصـادق فـداد عام 
البكالوريـوس  عـىل  وحصـل  الجزائـر،  يف  1955م 
يف الرشيعـة اإلسـالمية-تخصص الفقـه واألصـول 
عـام 1982م، يف كليـة الرشيعـة بجامعـة أم القرى 
بمكـة املكرمة، واملاجسـتري يف االقتصاد اإلسـالمي، 
وموضوعهـا »مفهوم الربح وضوابطـه يف االقتصاد 
اإلسـالمي« عام 1987م من قسـم الدراسـات العليا 
بجامعـة أم القـرى بمكـة املكرمـة، وحصـل عىـىل 
وموضوعهـا  اإلسـالمي،  االقتصـاد  يف  الدكتـوراه 
»القيمـة ونظريتهـا يف االقتصـاد اإلسـالمي« عـام 
خبـري  وفضيلتـه  نفسـها،  الجامعـة  مـن  1994م 
شـغل  كمـا  الـدويل،  اإلسـالمي  الفقـه  مجمـع  يف 
كبـري  منهـا:  أخـرى،  مهمـة  عديـدة  مناصـب 
الباحثـني يف املعهـد اإلسـالمي للبحـوث والتدريـب 
يف البنـك اإلسـالمي للتنميـة، وخـربة 28عاًمـا حتى 
نهايـة 2021م، وعضـو املجلـس الرشعـي التابـع 
املاليـة  للمؤسسـات  واملراجعـة  املحاسـبة  لهيئـة 

اإلسـالمية – مملكـة البحريـن منذ التأسـيس حتى 
2014م، وعضـو املجلـس الرشعـي للوكالـة  عـام 
اإلسـالمية الدوليـة للتصنيـف منـذ تأسيسـه حتى 
اكتمـال عمله-البحريـن، ورئيـس وعضـو اللجنـة 
والرقابـة  للتصنيـف  الرشعيـة  للهيئـة  التنفيذيـة 
واملؤسسـات  للبنـوك  العـام  للمجلـس  التابعـة 
اكتمـال  تأسيسـها حتـى  منـذ  اإلسـالمية  املاليـة 
أعمالهـا، وعضـو الهيئـة الرشعيـة لبنـك الربكـة، 
االقتصـاد  يف  ومقـاالت  وأبحـاث  كتـب  عـدة  ولـه 
اإلسـالمي واملعامـالت املاليـة املعـارصة، وأبحـاث 
متخصصـة يف الـزكاة واألوقـاف، وشـارك يف عـدد 
كبري مـن املؤتمرات والنـدوات وحلقـات العمل التي 
ُخصصـت ملوضوعـات الـزكاة واألوقـاف ودراسـة 
املعامـالت الفقهية املعـارصة واالقتصاد اإلسـالمي 
عىل املسـتوى املحـيل والـدويل، وفضيلته مستشـار 
حاليـا.  اإلسـالمية  املاليـة  يف  وخبـري  وباحـث 


