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تواصلت الجلسات العلمية من 
الدورة الرابعة والعرشون من 

مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي 
الدويل 2019 الذي تنظمه 
وتستضيفه دائرة الشؤون 
اإلسالمية والعمل الخريي 
بديب والتي انطلقت يوم 

االثنني 7 ربيع األول 1441 
هجري واملوافق 4 نوفمرب 

2019، بحضور سعادة 
الدكتور حمد بن الشيخ أحمد  

الشيباين، رئيس  اللجنة العليا 
املنظمة ملؤمتر مجمع الفقه 

اإلسالمي الدويل، مدير عام 

مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل يواصل 
جلساته العلمية يف اليوم الثاين

دائرة الشؤون اإلسالمية والع
مل 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.ومثن سعادة ال
دكتور حمد بن الشيخ أحم
د الشيباين املساهامت 

القيمة التي قدمها الباحثون 
والعلامء املشاركون يف 

جلسات املؤمتر، مشرياً إىل 
الدور الحيوي الذي يؤديه 

مجمع الفقه اإلسالمي يف 
بحث القضايا التي تهم حارض 

ومستقبل األمة اإلسالمية، 
للخروج بقرارات وتوصيات 
تستند إىل تأصيل علمي 

وفقهي صحيح يتواءم مع 
متطلبات العرص.
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الجلسة العلمية 
الرابعة

عقود الفيديك وأثرها عىل 
العقود الحديثة يف الدول 

العربية

ناقشت أوىل جلسات مؤمتر 
مجمع الفقه اإلسالمي 

الدويل يف اليوم الثاين 
مسألة عقود الفيديك 

وأثرها عىل العقود الحديثة 
يف الدول العربية، بحضور 
نخبة من العلامء والباحثني 

املتخصصني يف هذه 
املسألة، حيث قام سعادة 

الدكتور عبد الستار الخويلدي، 
وسعادة الدكتور عبد الله 

عقيل مبهمة العارض خالل 
الجلسة، فيام اضطلع سعادة 

األستاذ الدكتور حامد محمد 

ناقشت جلسات مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل مواضيع اجتامعية وعلمية ذات 

أهمية بالنسبة للعامل اإلسالمي، مبشاركة نخبة من العلامء والفقهاء واملختصني:

أبو طالب مبهمة املقرر. وتم 
خالل الجلسة استعراض مثانية  

بحوث حول املسألة، تناولت 
مبجملها أثر عقود الفيديك 

عىل عقود املقاوالت يف 
الدول العربية، ووسائل 

فض املنازعات يف عقود 
الفيديك من منظور إسالمي، 

وكيف تؤثر عقود الفيديك 
عىل العقود الحديثة بالدول 

العربية، وموقف الفقه 
اإلسالمي من الثغرات 

النظامية يف عقود الفيديك.

الجلسة العلمية 
الخامسة

التسامح يف اإلسالم 
ورضورته املجتمعية 

والدولية وآثاره

ناقشت الجلسة العلمية 
الخامسة من املؤمتر 

مسألة التسامح يف اإلسالم 
ورضورته املجتمعية 

والدولية وآثاره، حيث قام 
الدكتور عامر الطالبي 

والدكتور أحمد عبد العليم 
عبد اللطيف مبهمة العارض 

خالل الجلسة، فيام اضطلع 
الدكتور عبد الله ميغا مبهمة 

املقرر.  واستعرضت الجلسة 
إثنا عرش بحثا حول مفهوم 

التسامح يف اإلسالم 
والتعايش السلمي، وبحثت 

الجلسة رضورة التسامح 
املجتمعية والدولية وآثارها، 
كام تم التطرق إىل التسامح 
يف السنة النبوية والسرية 

والتاريخ اإلسالمي ومفهومه 
وحكمه ومجاالته.
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الجلسة العلمية 
السادسة

تحقيق األمن الغذايئ 
واملايئ وأهم املشكالت 

التي تواجهها الدول 
اإلسالمية وآثاره عىل 

التحديات املستقبلية لألمة 
اإلسالمية

بحثت الجلسة العلمية 
السادسة مسألة تحقيق 

األمن الغذايئ واملايئ 
وأهم املشكالت التي 

تواجهها الدول اإلسالمية 
وآثاره عىل التحديات 

املستقبلية لألمة اإلسالمية، 
حيث قامت سعادة األستاذة 

الدكتورة هناء محمد هالل 
الحنيطي مبهمة العارض 

خالل الجلسة، فيام اضطلع 
سعادة األستاذ الدكتور محمد 

فتح الله الزيادي مبهمة 
املقرر. وتم خالل الجلسة 

مناقشة أربعة بحوث حول 
هذه املسألة ركزت عىل أهم 

املشكالت التي تواجهها 
الدول اإلسالمية لتحقيق 
األمن الغذايئ واملايئ 

وآثار ذلك عىل التحديات 
املستقبلية لها، واألمن 

الغذايئ واملايئ يف ظل 
الثورة الصناعية الرابعة 

التحديات والحلول من منظور 
إسالمي.

الجلسة العلمية 
السابعة

الجينوم البرشي والهندسة 
الحيوية املستقبلية، 

استعراض قرارات املجمع 
وبيان مردودها الفاعل 

واملستجدات والتحديات

ناقشت الجلسة العلمية 
السابعة مسألة الجينوم 

البرشي والهندسة 
الحيوية املستقبلية، 

استعراض قرارات املجمع 
وبيان مردودها الفاعل 

واملستجدات والتحديات 
حيث قام سعادة األستاذ 

الدكتور حسان شميس باشا، 
وسعادة الدكتورة عالية عبد 
الفتاح مبهمة العارض خالل 

الجلسة، فيام اضطلع سعادة 
األستاذ الدكتور محمد عيل 

البار مبهمة املقرر. وتم خالل 
الجلسة استعراض أحد عرش 

بحثا حول املسألة، تناولت 
مبجملها الذكاء االصطناعي 

ودوره يف مرشوع الجينوم 
البرشي، ومستجدات 

وأحكام وضوابط الجينوم 
البرشي، والهندسة الوراثية 
وعالقتها بالجينوم البرشي، 

التحديات املستقبلية 
للثورة الصناعية من منظور 

إسالمي والهندسة الحيوية 
املستقبلية، والجينوم 

البرشي والعالج الجيني يف 
ميزان مقاصد الرشيعة.

الجلسة العلمية 
الثامنة

توصيات الندوات التي أقامها 
املجمع يف السنوات 

الثالث املاضية ، ويف ختام 
الجلسات العلمية من مؤمتر 

مجمع الفقه اإلسالمي 
الدويل لليوم الثاين، 

استعرضت الجلسة توصيات 
الندوات التي أقامها املجمع 
يف السنوات الثالث املاضية:

ندوة التحوط يف . 1
املؤسسات املالية

ندوة دور الرتبية الدينية . 2
يف تحقيق السالم

ندوة العمالت اإللكرتونية . 3
الرقمية

حيث قام سعادة األستاذ 
الدكتور عبد الباري مشعل 

مبهمة العارض خالل الجلسة، 
فيام اضطلع سعادة األستاذ 

الدكتورة مريم آيت أحمد 
وعيل مبهمة املقرر.
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الدكتورة نجاة املرزوقي 
من دائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخريي: تكون قيمة 

التسامح يف أوضح صورها 
عندما نتغلب عىل فوارق 

التعدديات البرشية

مؤمتر مجمع الفقه 
اإلسالمي الدويل مؤمتر له 

وزنه العلمي ودوره الرشعي 
يف التأصيل والتنظري والبحث 

يف القضايا الفقهية 
املستجدة، والذي يجعله 

محط أنظار العامل اإلسالمي 
أجمع، فمشاركة دائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي يف استضافته 

وتنظيمه تعني مزيدا من 
التعزيز لدور الدائرة محليا 

وعامليا يف الريادة الرشعية 
اإلسالمية.  وأرجو أن يكون 

بحثي »التعامل مع التعددية 
يف املجتمع املسلم 

األول تطبيقا ملبدأ التسامح 
والتعايش السلمي وإضاءة 

عىل تجربة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة« معربا 
عن مفهوم التسامح الذي 

تسعى دولة اإلمارات العربية 
املتحدة تصديره للعامل، وأن 

يكون محاولة لبيان مفهومه 
ضمن اإلطار الصحيح له يف 

الرؤية الرشعية اإلسالمية.
إن التسامح مفهوم يتضح 

بأجىل صوره وأسامها يف 
ظل التعدديات، فال معنى 

الدعاء التسامح دون وجود 
دواعي االختالف الديني 

والعرقي والثقايف وغري 
ذلك، فتأيت هذه القيمة 

يف أوضح صورها عندما 
تتغلب عىل فوارق التعدديات 

البرشية، وتنجح يف تعايش 
الشعوب سلميا تحت ظل 

تسامح ال يلغي الفوارق ولكن 
يحرتمها ويتعايش معها 

يف ظل نظام من العدالة 
والحقوق والواجبات. 

 زهرة الجابري من دائرة 
الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي: الرشيعة اإلسالمية 

بيئة خصبة للعلوم الحديثة 
ما دامت تفيد البرشية

يعد الحث عىل البحث العلمي 
هــدفــا ً أسـاسـاً وأولــويــة 

يسـعـى مجمع الفقه 
اإلسالمي لتحقيقها، من خالل 

تشجيع أهل االختصاص للدلو 
بدلوهم يف املوضوعات 

والنوازل الفقهية الحديثة، 
عن طريق عقد مثل هذه 

املؤمترات القيمة، التي توفر 
بيئة متميزة لتنشيط الـبـحـث 

العلمي، مام يسهم يف 
زيــــادة وإثراء الـمـعـرفـة 
العلمية لـدى طلبة العلم 

واملختصني عىل حد سواء، 
وتسليط الضوء عىل 

التطبيقات العلمية الحديثة، 
ودراسة وانعكاساتها 

عىل التنمية االجتامعية 
واالقتصادية والعلمية من 

الناحية الفقهية، مام له 
أثر بارز يف السعي الـجـاد 

لالستمرار يف الـرقـي 
فـي تقديم البحث العلمي 

الفقهي ذي الــجــودة 
الـعـالـيـة.   ومشاركتي يف 

الدورة الحالية ببحث خاص 
عن )الذكاء االصطناعي 

ودوره يف مرشوع الجينوم 
البرشي اإلمارايت – دراسة 
يف ضوء الفقه اإلسالمي( 

استنتجت من خالله أن 
الرشيعة اإلسالمية بيئة 

خصبة للعلوم الحديثة ما 
دامت تفيد البرشية، وذلك 

رس من أرسار فاعلية هذا 
الدين ومناسبته لكل زمان 

ومكان،  وهذا التوافق الذي 
أثبته بني مشاريع الجينوم 
البرشية ومقاصد الرشيعة 

اإلسالمية وقواعدها ليست 
مطلقة بل مقيدة، فهي 
إجازة وفق مجموعة من 
القواعد والضوابط التي 
بينتها يف البحث، سواء 

ملرشوع الجينوم البرشي أم 
لدور الذكاء االصطناعي فيه، 
وخاصة يف مرشوع الجينوم 

البرشي اإلمارايت.



6

نشكر دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة عىل 

استضافة هذه الدورة 
من  مؤمتر مجمع الفقه 
اإلسالمي الدويل، يف 

هذا البلد املعطاء والطيب 
واملتسامح، البلد  الذي 

يرعى التسامح والوسطية 
واالعتدال، ويرعى جمع 

كلمة املسلمني، حيث تكمن 
أهمية انعقاد هذه الدورة 

يف أهمية املواضيع التي 
ستطرح فيها، مثل مواضيع 

خاصة بالعقود الذكية الحديثة 
وكيفية تفعيلها والعقود 

االلكرتونية املعارصة ومدى 
ارتباطها بالعمالت الرقمية 

والتضخم، وتغيري قيمة 

العملة.  وكذلك املوضوع 
الذي يهم العامل اإلسالمي 
وغري اإلسالمي، وهو قضيه 

التسامح: وقد كتبت بحث 
يف هذا املوضوع بعنوان 

)التسامح يف اإلسالم( وقد 
صادف انعقاد هذه الدورة 

بعام التسامح 2019 يف 
دولة اإلمارات، وهي مناسبة 

طيبة، وإن شاء الله تعاىل 
يسود التسامح العامل أجمع 
خاصة يف الظروف العاملية 

املتصارعة، ومادام هناك 
خالف وهناك من يدعو إىل 

العنف ويدعو إىل الكراهية 
ومن يدعو إىل الحقد و 
العنرصية، يظل موضوع 

التسامح مطروح بقوة عىل 
الساحة، والبد أن تنترش هذه 
القيمة اإلسالمية اإلنسانية 

العظيمة التي جاءت بها 
الرشيعة اإلسالمية، وحتى 

املواثيق الدولية املعارصة، 

وذلك من أجل انتشار السالم 
والتعاون الدويل واالستقرار 

واالزدهار االقتصادي 
واالجتامعي.

وأستطيع أن أقول بأن 
موضوع التسامح أصبح رضورة 
ملحة يف حال انتشار التطرف 

واإلرهاب الفكري وهذا هو 
دورنا كعلامء ومجمع فقهي 
بأن نقاوم هذا بالتسامح وأن 

نبني رشيعة الله السمحة 
املعتدلة دون غلو أو تطرف.

وأخرياً أتقدم بجزيل الشكر 
إىل أمانة مجمع الفقه 

اإلسالمي الدويل وعىل 
القامئني عىل هذا املؤمتر 

العلمي الكبري وعىل الجهود 
التي تبذلها دائرة الشؤون 
اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب.  

فضيلة الدكتور عثامن بن محمد بطيخ مفتي 
الجمهورية التونسية:

دولة اإلمارات ترعى التسامح والوسطية واالعتدال 

املجمع رصح علمي ومرجعية 
هامة، ويتميز هذا العام 

بانعقاده يف عاصمة 
السعادة ديب، التي لطاملا 

سعادة الدكتورة إنصاف أيوب املؤمني: 

ديب تتميز بالطرح الجريء والرؤية االستباقية

متيزت برؤيتها االستباقية 
والتوجه الجريء يف الطرح 

والحوار. إن الحوارات التي 
يطرحها املجمع متجددة 

وهامة جداً، وتجيب عىل 
التساؤالت الحياتية اليومية 
لإلنسان املسلم يف ضوء 

التطورات املتسارعة، والتي 
تتطلب أن نعمل ونتعاون 

لتوفري رؤية فقهية تواكب 
املتغريات التي يشهدها 

العامل.
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املجمع هو املرجعية الدولية 
للعامل اإلسالمي، ويضم تحت 
مظلته عدداً كبرياً من مشاهري 
الفقهاء والعلامء املتميزين 

يف املنطقة والعامل 
اإلسالمي، وقد أسهم ومنذ 

تأسيسه حتى يومنا هذا يف 
اإلجابة عىل جملة من األسئلة 

التي يطرحها اإلنسان املسلم 
حول القضايا املستجدة 

والنوازل مبختلف االتجاهات 
السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، بحيث 
يقوم املجمع بتقديم رأي 
يف مختلف القضايا وخاصة 

يف مجال الصناعة اإلسالمية، 
إذ ميثل املجمع مرجعاً للكثري 
من القضايا واالجتهادات التي 

صدرت عنه، والتي توجه العمل 
واالقتصاد اإلسالمي، ولنا رشف 

االنتامء لهذا املجمع. وهذه 
الدورة املنعقدة يف ديب 

تتميز بأنها استباقية وتواكب 
مستجدات الحياة وخاصة 
عىل الصعيد االقتصادي، 

حيث تم الحوار حول عقود 
الفيديك والعقود الذكية، 

والتي ستصبح مقبولة يف 
املستقبل القريب. ويعمل 

املجمع عىل طأمنة اإلنسان 

املسلم يف أمور حياته 
اليومية. وتأيت هذه الدورة 

يف وقت هام، إذ تخوض يف 
موضوع التسامح الذي يحتل 

أولوية هامة يف يومنا هذا، 
وتقدم هذه الدورة دراسات 

علمية متأصلة لنقل فكر 
التسامح من مفهومه النظري 

إىل العميل، ليكون التسامح 
حارضاً يف وجداننا وفكرنا 

وسلوكنا وترصفاتنا وعالقاتنا 
مع اآلخر، وعامالً حارضاً وفاعالً 

يف حياتنا اليومية، ابتداًء 
من األرسة، إىل املحيط 

االجتامعي ومنه إىل املجتمع 
ككل والعامل الخارجي، إذ أن 

التسامح هو مبدأ أصيل وثابت 
يف الدين اإلسالمي. وقد 

قدمت بحثاً بعنوان )العقود 
الذكيَّة يف ضوء األصول 

واملقاصد واملآالت، رؤية 
تحليليَّة( وال شك أن البلوك 

تشن كوسيلة ال مشكلة فيها 
من ناحية الحكم الرشعي 

فيها أما العملة املشفرة 
فهي املشكلة، وذلك ألنها 

عملة افرتاضية رقمية مشفرة 
ليس لها سلطة مركزية 

معروفة تراقب تحركاتها، 
والحقيقة ميكن القول بأن 

هذه العقود ميكن أن تصبح 
مقبولة يف املستقبل 

القريب ومع مرور الزمن بدأت 
بعض الدول باالعرتاف بها 

بوصفها وسيلة من وسائل 
التبادل، واعتقد أن املجمع 
سيرتيث يف الحكم عليها 

بالحل أو بالتحريم أو بتأجيل 
العمل بها ، حتى تكون هناك 
دراسات مستفيضة حول هذا 

املوضوع. وكل الشكر والتقدير 
واألمل لجمع الفقه اإلسالمي 

الدويل وللقامئني عىل هذا 
املؤمتر العلمي الكبري وعىل 

الجهود التي تبذلها دائرة 
الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي بديب.  

لقاء مع معايل الدكتور قطب مصطفى سانو
الوزير املكلَّف بالشؤون الدبلوماسيَّة برئاسة جمهورية غينيا، واملستشار الدبلومايسِّ 

لفخامة رئيس الجمهوريَّة وعضو املجمع املنتدب: املجمع ميثل مؤسسة اجتهاد 

جامعية للقضايا املعارصة التي تتعرض لها األمة 



ً

ً

ً

يحتل مؤمتر مجمع الفقه 
اإلسالمي الدويل أهمية 

كربى، حيث يتعمق ويبحث 
يف القضايا العامة 

واملستجدات الحياتية، مثل 
عقود الفيديك والعقود 

الذكية، ويقوم بربطها 
بالرشيعة اإلسالمية، ليقدم 

للمسلمني بذلك الرؤية 
الرشعية والفقهية ذات 

العالقة، مبا يتيح للمسلمني 
التعامل معها براحة وأمان.

الدكتور محمد املحرصاوي، رئيس جامعة األزهر: 
املجمع يستقرأ اآلراء ليصل إىل رأي يلتزم به املسلمون بإطمئنان

جانب من تكريم املشاركني يف املؤمتر

ويحتل موضوع التسامح 
حيزاً هاماً من نقاشات 

املؤمتر، بالتزامن مع إعالن 
دولة اإلمارات عام 2019 

عاماً للتسامح، وخاصة بعد 
احتضان دولة اإلمارات للزيارة 

التاريخية لإلمام األكرب الدكتور 
أحمد الطيب، شيخ األزهر 

وقداسة البابا فرنسيس، بابا 
الكنيسة الكاثوليكية لتوقيع 

وثيقة األخوة اإلنسانية، 
وما متثله من رمزية هامة 

متثل يف أن اإلمارات حاضنة 
للتسامح وأن اإلسالم دين 
التسامح.  ويناقش مجمع 
الفقه اإلسالمي الدويل 

القضايا التي تحتل أولوية 
يف الحياة العامة، وال 

يستأثر برأي، بل يستقرأ آراء 
صفوة املفكرين والباحثني 

والفقهاء وأساتذة الجامعات 
عىل مستوى العامل للوصول 

إىل رأي مختار ليلتزم به 
املسلمون بإطمئنان. 


