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افتتاح الدورة الرابعة والعرشون من 
مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل

يوم االثنني 7 ربيع األول 1441 هجري، املوافق 4 نوفمرب 2019

تحت رعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، رعاه الله، انطلقت 
يوم أمس الدورة 24 من 
فعاليات مؤمتر ومجمع 

الفقه اإلسالمي الدويل 
الذي تنظمه وتستضيفه 
دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي، بحضور  كل 
من معايل سلطان بن سعيد 

املنصوري، وزير االقتصاد 
ورئيس مجلس االدارة 

ملركز ديب لتطوير االقتصاد 
اإلسالمي، والدكتور حمد بن 

الشيخ أحمد حمد الشيباين، 
مدير عام دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي، 
ومعايل األستاذ الدكتور عبد 

السالم داوود العبادي، أمني 
عام مجمع الفقه اإلسالمي 

الدويل، ومعايل الدكتور 
صالح بن عبد الله بن حميد، 

رئيس مجمع الفقه اإلسالمي 
الدويل، ومعايل الدكتور 

يوسف العثيمني، األمني 
العام ملنظمة التعاون 

اإلسالمي، إىل جانب نخبة 
من العلامء والباحثني وقادة 

الرأي والفكر والخرباء من 
العاملني العريب واإلسالمي.

وشدد معايل املهندس سلطان بن 
سعيد املنصوري، وزير االقتصاد، 

ورئيس مجلس إدارة مركز ديب 
لتطوير االقتصاد اإلسالمي يف 

كلمته خالل حفل االفتتاح الرسمي 
عىل أهمية ترسيخ مكانة االقتصاد 

اإلسالمي وتطويره باعتباره عامالً 
حاسامً ومؤثراً يف أغلب القضايا 
التي يواجهها عاملنا اإلسالمي 

مؤكداً عىل توفر الحلول االقتصادية 
األخالقية لتلك القضايا بني طيات 

املصحف الرشيف والسنة النبوية. 
وأكد سعادة الدكتور حمد بن الشيخ 
أحمد الشيباين، رئيس اللجنة العليا 

للمؤمتر ومدير عام دائرة الشؤون 
اإلسالمية والعمل الخريي بديب 
يف كلمته عىل الحاجة املاسة 

لبحث قضايا ومسائل فقهية مهمة 
تسترشف املستقبل وتعالج الحارض 

من قبل خرية علامء األمة والفقهاء 
املتخصصني يف القضايا املطروحة 

ملا لها من نفع للمسلمني ببيان 
األحكام الرشعية املعارصة، وللدور 
الرائد لديب يف الصناعة املرصفية 

اإلسالمية. 

هذه الدورة التي تعقد يف 
إمارة ديب عاصمة االقتصاد 

اإلسالمي يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، والتي 

ترُشف الجميع بهذه الضيافة 
الكرمية لهذه الدورة، والتي 

جرى التنسيق بخصوص 
موضوعاتها وكافة إجراءاتها 
مع دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب، والتي 
تعتز برئاسة الدكتور حمد 

بن الشيخ أحمد الشيباين، 
والذي شارك يف قيادة هذه 

الفعالية بحكمة ودراية.

وعقد أول يوم أمس اجتامع 
هيئة مكتب املجمع برئاسة 

معايل األمني العام ملنظمة 
التعاون اإلسالمي األستاذ 

الدكتور يوسف بن أحمد 

كلمة معايل األستاذ الدكتورعبد السالم العبادي

أمني مجمع الفقه اإلسالمي الدويل

العثيمني، والذي اتخذ عدداً 
مهامً من القرارات عىل ضوء 

القضايا املدرجة عىل جدول 
أعامل هيئة املكتب، ثم 

اجتمع مجلس املجمع يف 
جلسة إجرائية الختيار مقرر 

عام للدورة واختيار عضو 
مجمع وكبري املفتني يف 

إمارة ديب، األخ الدكتور عبد 
العزيز الحداد، ثم اختيار لجنة 

للصياغة العامة لهذا االجتامع 
املتميز.

وأتقدم بوافر الشكر وعظيم 
التقدير أوالً إلمارة ديب، 
حاكامً وحكومة وشعباً، 
باإلضافة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة عىل 
هذه االستضافة والحفاوة 

والتكريم، الذي ناله مجمع 

الفقه اإلسالمي الدويل 
وأعضاؤه وخرباؤه وكبار 

املدعوين ومن منتسبي 
دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي يف ديب 
وغريهم من أهايل هذه 

اإلمارة والقامئني عىل 
شؤونها.
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الجلسة العلمية 
األوىل

ناقشت أوىل جلسات 
مؤمتر مجمع الفقه 

اإلسالمي الدويل مسألة 
العقود الذكية وكيفية 

تفعيلها واإلقالة منها، 
ومدى ارتباطها مبوضوع 
العمالت الرقمية، بحضور 

نخبة من العلامء والباحثني 
املتخصصني يف هذه 

املسألة، حيث قام سعادة 
األستاذ الدكتور محمد 

عبدالغفار الرشيف مبهمة 
العارض خالل الجلسة، فيام 

جانب من الجلسات

الجلسة العلمية 
الثانية

تابعت ثاين جلسات املؤمتر 
مسألة العقود الذكية وكيفية 

تفعيلها واإلقالة منها، 
حيث قامت سعادة الدكتورة 

إنصاف أيوب املومني 
مبهمة العارض خالل الجلسة، 

فيام اضطلع سعادة الدكتور 
إروان بن محمد صربي مبهمة 

املقرر. 

واستعرضت الجلسة العلمية 
الثانية أربعة بحوث حول هذه 

املسألة ركزت عىل مفهوم 

العقود الذكية وماهيتها 
من وجهة النظر الرشعية 
تكييفاً وتنزيالً، وذلك يف 

ظل التطورات التكنولوجية 
املتسارعة من جهة وتعقد 

أشكال املعامالت املالية من 
الناحية الفنية والتقنية من 
جهة أخرى. وبحثت الجلسة 

واقع هذه العقود يف عرصنا 
الحايل وكيفية صياغتها 

وإلغائها، فضالً عن عالقتها 
بالعمالت االفرتاضية والتي 

تعترب إحدى أبرز تطبيقات 
تقنية البلوك تشني وما يرتتب 

عىل هذه العالقة من مآالت 
مستقبلية. 

اضطلع سعادة الدكتور 
العياش فداد مبهمة املقرر. 

وتم خالل الجلسة استعراض 
خمسة بحوث حول املسألة، 

تناولت مبجملها األصول 
واملقاصد يف العقود 

الذكية، وعالقتها بالعمالت 
الرقمية، ومفهومها 

وأركانها ومميزاتها، ومنظور 
الفقه اإلسالمي فيام يتعلق 
بالوسائط اإللكرتونية الذكية. 

الجلسة العلمية 
الثالثة

بحثت الجلسة العلمية الثالثة 
مسألة التضخم النقدي 

وتغيري قيمة العملة، حيث 
قام سعادة الدكتور عياض 
بن نامي السلمي مبهمة 

العارض خالل الجلسة، فيام 
اضطلع سعادة الدكتور محمد 

عبدالحليم عمرب مبهمة 
 املقرر. 

وتم خالل الجلسة مناقشة 
ستة بحوث حول هذه 

املسألة ركزت عىل ربط 

الحقوق وااللتزامات بتغري 
األسعار، والحلول الفقهية 

ملعالجة آثار التضخم مع 
تفسري وتحليل محاسبي، 

وآثار التضخم النقدي وكيفية 
معالجته من الناحية الرشعية 

واالقتصادية، ومشكالت 
النقود الورقية يف ظل حاالت 

التضخم من منظور إسالمي، 
ودور مبدأ الصلح عىل 

األوسط يف عالج التضخم 
يف عرص أشباه النقود، 

إضافة إىل اآلثار السلبية 
التي يفرضها التضخم عىل 

املجتمعات.
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إن مجمع الفقه اإلسالمي 
الدويل هو أحد هيئات 

منظمة التعاون اإلسالمي 
والتنمية،  ويعترب من 

أهم املؤسسات العلمية 
اإلسالمية التي تُعنى 

بالشأن اإلسالمي املعارص، 
وتتابع املستجدات الحياتية، 

لتوفر لها األدلة الرشعية 
من كتاب الله تعاىل وسنة 
نبيه محمد صىل الله عليه 

وسلم، وإجامع علامء األمة 
اإلسالمية. 

يتّسم االجتهاد يف هذا 
املجمع؛ بأنه اجتهاد جامعي 

يضم صفوة من علامء 
وفقهاء العامل اإلسالمي 

املؤهلني لالجتهاد والفتوى، 
ويصدر أحكامه وفتواه 

يف إطار وسطية االسالم 
واعتداله، األمر الذي يتيح 

الدكتور عبدالله النجار
عضو مجمع الفقه اإلسالمي الدويل: مجمع الفقه اإلسالمي الدويل تتابع املستجدات الحياتية

لألحكام الفقهية الصادرة 
عنه املرونة والقدرة عىل 

التأثري اإليجايب يف عموم 
املسلمني، ويحقق بدوره 
رسالة الترشيع اإلسالمي 

يف عامليته ويثبت مجدداً 
صالحيته يف كل زمان ومكان. 

متتاز هذه الدورة بأهمية 
كربى نظراً ألمرين؛ األول بأنها 

تتزامن مع العيد الذهبي 
الـ 50 ملنظمة التعاون، 

والتي  حفل تاريخها ومنذ 
إنشائها بالعديد من اإلنجازات 

الحضارية، التي امتدت إىل 
الدول اإلسالمية والعامل 
بأرسه، فجهود املنظمة 

موجهة لإلنسانية جمعاء، 
فاملحبة والخري هي رسالة 

اإلسالم والتي يصدقها قوله 
تعاىل: )َوَما أَرَْسلَْناَك إاِل رَْحَمًة 

لِلَْعالَِمنَي(. واألمر الثاين 

الذي يعزز من أهمية هذه 
الدورة هو انعقادها يف 

إمارة ديب عاصمة االقتصاد 
اإلسالمي ودولة اإلمارات 

الحبيبة والعزيزة عىل قلب 
كل إنسان، حيث أودع الله 

حبها يف قلوب العامل أجمع.

وتزخر هذه الدورة بباقة من 
املواضيع الهامة املتعلقة 

بالكثري من املسائل الحياتية، 
مثل عقود الفيديك، والعقود 

الذكية والجينوم البرشي، 
وهي مواضيع تالمس حياة 

املسلمني عامة، وتعد 
الحل األمثل ملواكية وتلبية 
متطلبات إعادة اإلعامر يف 

الدول اإلسالمية التي شهدت 
حروباً أثرت عىل بنيتها 

التحتية تتطلب إعادة إعامر. 
نشكر دولة اإلمارات العربية 

املتحدة الشقيقة عىل 
استضافة مؤمتر مجمع 

الفقه اإلسالمي الدويل، 
والذي يعد أكرب مجمع 

ديني فقهي يف العامل 
اإلسالمي، برعاية كرمية من  

صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب، حفظه 
الله ورعاه، والتي أعلنت هذا 
العام عاما للتسامح، اتساقاً 

فضيلة الدكتور شوقي عالم مفتي الديار املرصية:

تناول خلق التسامح ومناقشته يف 
املجمع رضورة  يف الوقت الراهن.

مع منطلقات الدين اإلسالمي 
السمح يف أنه حض عىل 

التسامح.

وكان التسامح جزءاً أساسياً 
وعنرصاً أساسياً من عنارصه 

التي انطلق بها إىل اآلفاق 
وإىل العامل كله وانترش عن 

طريق هذا الخلق القويم 
مضموما مع بقية األخالق 
اإلسالمية العليا التي جاء 

بها رسولنا الكريم صىل الله 
عليه وسلم، حيث أنه صىل 

الله عليه وسلم بعث ليكمل 

مكارم األخالق انطالقاً من 
القرآن الكريم )وما أرسلناك 

إال رحمة للعاملني(.

وبهذا األسلوب، أسلوب 
الحرص والقرص، يف أنه صىل 

الله عليه وسلم كان بهذه 
الصفة العليا، ولهذا فإن كل 

خلق قويم نحن ندعو إليه، 
ومنه خلق التسامح الذي 

دعت إليه دولة اإلمارات 
الرائدة، وأسمته بعام 

التسامح، هذا كله من صميم 
الدين وهو جزء أسايس من 

قوام هذا الدين، ولعل تناول 
خلق التسامح ومناقشته يف 
املجمع الفقهي لهو رضورة  

يف الوقت الراهن.  

وأخرياً، أتقدم بجزيل الشكر 
إىل القامئني عىل هذا 

املؤمتر العلمي الكبري وعىل 
الجهود التي تبذلها دائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب يف سبيل 

إنجاح هذه الدورة. 

تأيت أهمية انعقاد مؤمتر 
مجمع الفقه اإلسالمي من 

أهمية علوم الفقه عند 
املسلمني باعتباره أداة لضبط 
الفكر، حيث أن الفكر قد يذهب 
مذاهب متعددة ويأيت الفقه 

ليحدد املسار السليم للفكر، 

فالفقه يبني األحكام وما هو 
الحالل وما هو الحرام.  ومن 

هذا املنطلق، سعت دائرة 
الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي بديب الستضافة 
املؤمتر، حرصاً عىل تنظيم 

الشأن اإلسالمي، فيام 

يتعلق باملستجدات التي 
تهم األمة اإلسالمية يف 

عدد من املحاور الفقهية، 
ومنها موضوع التعايش 

السلمي والتعاون واالنفتاح 
والتسامح ومد اليد لآلخرين. 
ومن محاسن املنهج الذي 

سار عليه هذا املجمع أن 
تتم دراسة األمور الحياتية 

املعارصة بتأين، ولهذا هناك 
ثقة كبرية بقرارات املجمع 

وتوصياته السابقة، وستكون 
هناك ثقة بقراراته القادمة 

بإذن الله.

كتور عبد الحكيم األنيس، كبري باحثني يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي: 
مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي أداة لضبط الفكر
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قدم مجمع الفقه اإلسالمي 
الدويل درعا لصاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، تثمينا لجهود سموه 
يف احتضان العلم والعلامء، 
وسلم معايل الشيخ الدكتور 

صالح بن عبدالله بن حميد 
الدرع ملعايل سلطان بن 

سعيد املنصوري بالنيابة عن 
سموه، كام كرم رئيس مجمع 

الفقه اإلسالمي الدويل 
سعادة الدكتور حمد بن 

الشيخ أحمد الشيباين، تقديراً 
لجهوده يف استضافة 

الدورة 24 من املجمع. كام 
كرم سعادة الدكتور حمد 
بن الشيخ أحمد الشيباين 

مؤسسة مواصالت اإلمارات، 
الراعي الذهبي للمؤمتر. 


