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عىل بركة الله وبتوفيق 
منه، تُنظم الدورة 
الرابعة والعرشين 

ملؤمتر مجمع الفقه 
اإلسالمي الدويل يف 

ربوع إمارة ديب العامرة، 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، برعاية  صاحب 
السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء، 
حاكم ديب، حفظه الله 

ورعاه، وذلك للمرة 
الثانية يف تاريخ مجلس 

املجمع بعد النجاح الذي 
عرفته الدورة األوىل 

املنعقدة خالل سنة 
)30 صفر - 5 ربيع األول 

1426هـ( 9-14  أبريل 
.2005

 وقد أولت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة عناية 

خاصة باملجمع من 
خالل تنظيمها الدورة 

التاسعة يف إمارة 
أبوظبي يف الفرتة 
من 1 - 6 أبريل 1995 

والدورة التاسعة عرشة 
يف الشارقة يف 26-21 

أبريل 2009.

وإّن مجمع الفقه 

اإلسالمي الدويل 
هو جهاز فرعي 

علمي تابع ملنظمة 
التعاون اإلسالمي، له 

شخصيته االعتبارية، 
مقره الرئييس مدينة 
جدة، اململكة العربية 

السعودية. واللغة 
العربية لغته الرسمية 

املعتمدة فيه، ويتوىل 
يف استقالٍل تام، 
انطالقا من القرآن 

الكريم والسنة النبوية، 
بيان األحكام الرشعية 

يف القضايا التي 
تهم املسلمني. وإين 

اتقدم بجزيل الشكر 

إىل القامئني عىل هذا 
املؤمتر العلمي الكبري 

وعىل الجهود التي 
تبذلها دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب يف سبيل 
إنجاح هذه الدورة والله 

املوفق واملُعني.

كلمة رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل 

معايل الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد

إّن مجمع الفقه اإلسالمي 

الدويل هو جهاز فرعي 

علمي تابع ملنظمة التعاون 

اإلسالمي، له شخصيته 

االعتبارية، مقره الرئييس 

مدينة جدة، اململكة العربية 

السعودية
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من دواعي الرتحيب 
بكم عىل أرض بلدكم 

دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، دولة التسامح، 

ومن ديب عاصمة 
االقتصاد اإلسالمي، 

التي ترشفت بانعقاد 
هذه الدورة 24 ملؤمتر 
مجمع الفقه اإلسالمي 

الدويل 2019، التابع 
ملنظمة التعاون 

اإلسالمي، ويأيت انعقاد 
املجمع تزامنا مع 

اليوبيل الذهبي عىل 
إنشاء منظمة التعاون 

اإلسالمي، ثاين منظمة 
عاملية، وذلك بعد مرور 

14عاما عىل انعقاد 
الدورة 16 لهذا املجمع 

املوقر بديب.

كام انعقدت الدورة 
التاسعة عام 1995 

بالعاصمة الحبيبة 
أبوظبي، والدورة 19 
عام 2009 يف إمارة 

الشارقة الباسمة، 
فننتهزها فرصة لنقدم 

أطيب تهنئة وأزىك 
مباركة لهذا الرصح 

اإلسالمي العاملي، 
الذي ما فتئ يقدم 

العون واملساندة 

آل نهيان حفظه الله 
عىل اهتاممه بالعلم 

والعلامء ورعايته 
لهذه األنشطة العلمية 

املباركة، وإىل مقام  
صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب 

رعاه الله عىل رعايته 
الكرمية لهذا املؤمتر 

وحفاوته بالعلامء 
املشاركني فيه، وإىل 
سمو الشيخ حمدان بن 
محمد ويل عهد ديب 

رئيس مركز ديب لتطوير 

كلمة رئيس اللجنة العليا ملؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل

سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين
 رئيس اللجنة العليا للمؤمتر - مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

لقضايا األمتني اإلسالمية 
والعربية يف املحافل 

الدولية واملساهمة 
الفاعلة يف حل القضايا 

العالقة بني الدول 
اإلسالمية، واملساهمة 
املبارشة يف نهضتها 

ثقافياً واجتامعياً 
واقتصادياً.

وقد كانت الحاجة يف 
هذه الدورة ماسة 

لبحث قضايا ومسائل 
ونوازل فقهية مهمة، 

تسترشف املستقبل، 
وتعالج الحارض، من قبل 

خرية علامء األمة من 
فقهاء متخصصني يف 
القضايا املطروحة، ملا 
لها من نفع للمسلمني 
ببيان األحكام الرشعية 
املعارصة، وملا إلمارة 

ديب من دور ريادي 
يف صناعة املرصفية 
اإلسالمية وما تقدمه 

للبرشية من نفع ثقايف 
ومعريف وتقني. 

ارفعها تحية اعتزاز 
وشكر وتقدير إىل 

مقام سيدي صاحب 
السمو رئيس الدولة 
الشيخ خليفة بن زايد 

االقتصاد اإلسالمي 
عىل متابعته وتشجيعه 

للمبادرات التي تحقق 
النفع للبرشية وتطوير 

االقتصاد اإلسالمي.
ولكم أصحاب املعايل 

والفضيلة والسعادة 
كل الشكر والتقدير 
لتلبية هذه الدعوة 
ومتنياتنا لكم طيب 
اإلقامة والسعادة 

عىل أرض دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وعىل 

أرض ديب التي تحضن 
املؤمتر للمرة الثانية.



10X اإلفتاء اإلفرتايض

نظام يعتمد عىل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

وتحليل البيانات لتقديم خدمة اإلفتاء عىل 

مدار الساعة باالستفادة من البيانات الضخمة 

املتوفرة ضمن قاعدة بيانات الفتاوى الرشعية 

املعتمدة يف الدائرة، وتقدميها بشكل تفاعيل 

مبتكر يتيح وصول املستفتني إىل الفتاوى من 

جميع أنحاء العامل باللغة العربية واإلنجليزية.
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مجمع الفقه اإلسالمي 
يعد مؤسسة إسالمية 

عاملية، أعد من قبل ملوك 
ورؤساء الدول اإلسالمية 

لحل قضايا املسلمني 
الفقهية واالجتامعية، 

ويضم أعضاء من جميع 
الدول اإلسالمية منهم 
ممثلون للدول ومنهم 

معنيون من قبل األمانة 
العامة للمجمع، ويضم 

ثلة من الخرباء يستكتبون 
ويشاركون يف الدورات 
التي تعقد بحسب طلب 
املجمع للمشاركة يف 
موضوعات معينة نظرا 
لتخصصهم وإفادتهم. 

ويعد املجمع من عوامل 
استقرار الفتوى ومعالجة 

القضايا الفقهية التي 
تنزل بساحات املسلمني، 

والتي ال بد لها من إجابات 
شافية، وكل ما يبحثه 

هي مسائل نوازل تحتاج 
اجتهادا جامعيا ألنها من 

مستجدات النوازل التي 
مل تسبق ببحث أو حكم 
فقهي منصوص، وال بد 

للمسلمني من بيان أحكام 
هذه املستجدات، وال بد 

لها من اجتامع عاملي، 
وهو ما يقوم به هذا 

املجمع الذي هو أوسع 
مجمع فقهي بالنظر إىل 

املجامع األخرى التي هي 
قطرية أو محدودة.  وقد 

قام املجمع بدور كبري يف 
بحث قضايا فقهية كثرية، 

وأصدر بها قرارات وفتاوى 
نفعت املسلمني بلغت نحو 
230 قرارا فضال عن عرشات 

التوصيات والبيانات يف 

كلمة عن أهمية مؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل وانعقاده بديب 

فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد 
رئيس اللجنة العلمية، كبري مفتني، مدير إدارة اإلفتاء - دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

كل دورة من دوراته 23 
السابقة. وهذه الدورة 24 

التي تترشف إمارة ديب 
باستضافتها تعترب إضافة 

نوعية لدوراته السابقة ملا 
فيها من متيز يف الزمان 

واملكان واملوضوعات 
التي ستبحث ومتس 

الحاجة إليها يف االقتصاد 

والطب والغذاء واملاء 
والعقود الذكية وعقود 

الفيديك والتسامح، وكلها 
ذات أهمية كبرية بالنسبة 
للمسلمني، وإن شاء الله 

تعاىل سيخرج بقرارات 
وتوصيات مفيدة تلبي 

حاجة املسلمني يف كل 
مكان. 

يترشف مركز ديب لتطوير 
االقتصاد اإلسالمي برعاية 
الدورة الرابعة والعرشين 

من مؤمتر مجمع الفقه 
اإلسالمي الدويل 2019، 
املقام يف ديب وذلك 
كراٍع اسرتاتيجي للحدث. 
إن استضافة هذا الحدث 

املهم يؤكد أن ديب ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة 

تواصل امليض قدماً لتنفيذ 
رؤية القيادة الرشيدة 

لرتسيخ مكانتها العاملية 
عاصمة لالقتصاد اإلسالمي، 
وذلك نظراً ألهمية "مجمع 

الفقه اإلسالمي" وما يصدر 
عنه من توصيات تساهم 

يف مواكبة املتغريات 
املتسارعة لالقتصاد 

اإلسالمي الذي يشهد 

منواً متزايداً يف مختلف 
مجاالته. وتأيت رعاية املركز 

لهذا الحدث تأكيداً لتعاونه 
مع الرشكاء االسرتاتيجيني 

لبناء مرجع عاملي 
موحد لقطاعات االقتصاد 

اإلسالمي استعداداً 
للمرحلة القادمة من منو 

وتوسع للقطاع. 

كلمة املدير التنفيذي ملركز تطوير االقتصاد اإلسالمي 

عبد الله محمد العور 
املدير التنفيذي ملركز تطوير االقتصاد اإلسالمي
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إن استضافة دائرة 
الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي بديب لهذا 
الحدث اإلسالمي الكبري، 
يعد فخراً ملا فيه خدمة 

للقضايا الفقهية التي 
سيكون لها األثر الكبري 
يف واقع العمل، وقد 

كان للدائرة عظيم الرشف 
يف استضافة الدورة 16 

عام 2005 والتي شهد 
لها الجميع عىل حسن 

التنظيم واملشاركة يف 
قضايا العامل اإلسالمي 

املعارصة، وقد خرجت 
بعدة قضايا فقهية 

معارصة يف ذلك الوقت. 
ويف الدورة 24 من 

مؤمتر الفقه اإلسالمي 
الدويل، التي ترشفت 

ديب باستضافتها، تعترب 

كلمة املنسق العام ملؤمتر مجمع الفقه اإلسالمي الدويل لعام 2019

األستاذ بطي الجمريي
املنسق العام للمؤمتر

 املدير التنفيذي لقطاع الدعم املؤسيس  - دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

إضافة نوعية لدوراتها 
السابقة ملا فيها من 

متيز يف الزمان واملكان 
واملوضوعات التي 

ستبحث ومتس الحاجة 
إليها يف االقتصاد والطب 

والغذاء واملاء والعقود 
الذكية وعقود الفيديك 

والتسامح، وكلها ذات 
أهمية كبرية بالنسبة 

للمسلمني، وإن شاء الله 
تعاىل سيخرج املجمع 

بقرارات وتوصيات مفيدة 
تلبي حاجة املسلمني يف 

كل مكان. 

وهذه املخرجات التي 
سيخرج بها املؤمتر هي 
التي تصبوا إليها الدولة 

وإمارة ديب بشكل خاص، 
فكام عودتنا ديب دامئا بأن 

أسامء أبرز 

الضيوف 

يف مؤمتر 

مجمع الفقه 

اإلسالمي 

الدويل

سيحرض يف هذه الدورة 
األعضاء املمثلون من بعض 
الدول اإلسالمية، واألعضاء 

املعينون من قبل املجمع، 
وسيحرض علامء بارزون 

آخرون منهم:
معايل الشيخ عبد الله . 1

بن بيه رئيس مجلس 

اإلمارات لإلفتاء الرشعي.

مفتي مرص األستاذ . 2

الدكتور شوقي عالم.

مفتي اململكة األردنية . 3

األستاذ الدكتور محمد 

الخاليلة.

الدكتور محمود الهباش . 4

قايض قضاة فلسطني.

معايل الدكتور عبد . 5

الرحمن السند رئيس 

هيئة األمر باملعروف 

يف اململكة العربية 

السعودية.

معايل األستاذ الدكتور . 6

عبد النارص أبو البصل 

وزير األوقاف األردين.

معايل الدكتور سعد بن . 7

نارص الشرثي املستشار 

بالديوان املليك 

باململكة العربية 

السعودية.

نكون عىل قدر املسئولية، 
وعىل مستوى الحدث، 

يعمل الجميع كفريق واحد 

بالتنسيق مع عدة جهات 
رائدة.
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قدم 60 بحثا

سيحظى 52 بحثا منها 

بالنقاش واإلفادة، ومن 

أبرزها: 

أهم املشكالت التي . 1

تواجهها الدول 

اإلسالمية لتحقيق 

األمن الغذايئ 

واملايئ، وآثار 

ذلك عىل التحديات 

املستقبلية لها 

األستاذ الدكتور عبد 
الفتاح محمود إدريس 
أستاذ الفقه املقارن 

بكلية الرشيعة والقانون 
بالقاهرة وعضو مجمع 

فقهاء الرشيعة بأمريكا.

الجينوم البرشي . 2

والهندسة الحيويّة 

املستقبليةأ.د. محمد 

الدهامىن فتح الله أستاذ 
التقنية الحيويّة واالبتكار 

عميد كلية الدراسات العليا 
رئيس كريس امللك فهد 

للتقنية الحيويّة الصحيّة 
جامعة الخليج العريب 

مملكة البحرين.

 التحديات املستقبلية . 3

للثورة الصناعية 

الرابعة يف مجال 

األمن الغذايئ 

واملايئ من منظور 

 إسالمي 

األستاذ الدكتور عبد الله 
بن محمد العمراين أستاذ 

الفقه يف كلية الرشيعة 
بجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية

موقف الفقه . 4

اإلسالمي من عقود 

الفيديك )التخريج 

الفقهي لعقود 

الفيديك( والثغرات 

النظامية يف عقود 

 الفيديك

الدكتور السيد الشحات 
رمضان جمعة. 

اآلثـار السلبيـة . 5

للتضخم ومواجهتها 

االقتصاديـة 

 والفقهيـة 

األستاذ الدكتور شوقي 
أحمد دنيا، أستاذ االقتصاد، 

عميد كلية التجارة سابقاً، 
جامعة األزهر. 

التسامح يف اإلسالم . 6

ورضورته املجتمعية 

 والدولية وآثاره

فضيلة الشيخ محمد 
أحمد حسني، املفتي 
العام للقدس والديار 

الفلسطينية. 

التعامل مع التعددية . 7

يف املجتمع املسلم 

األول تطبيقا ملبدأ 

التسامح والتعايش 

السلمي وإضاءة 

عىل تجربة دولة 

اإلمارات العربية 

 املتحدة يف ذلك

الدكتورة نجاة محمد عبد 

الله املرزوقي

العمالت الرقمية . 8

وعالقتها بالعقود 

 الذكية

األستاذ الدكتور غسان 
سامل الطالب، جامعة 

العلوم اإلسالمية 
العاملية، األردن. 

العقود الذكيَّة . 9

يف ضوء األصول 

واملقاصد واملآالت، 

 رؤية تحليليَّة

معايل األستاذ الدكتور 
قطب مصطفى سانو، 

الوزير املكلَّف بالشؤون 
الدبلوماسيَّة برئاسة 

جمهورية غينيا، 
واملستشار الدبلومايسِّ 

لفخامة رئيس الجمهوريَّة، 
عضو املجمع املنتدب. 

اإلسالم دين السالم . 10

 والتسامح 

الدكتور عثامن بن محمد 
بطيخ، مفتي الجمهورية 

التونسية.

الذكاء االصطناعي . 11

ودوره يف مرشوع 

الجينوم البرشي 

اإلمارايت )دراسة 

يف ضوء الفقه 

 اإلسالمي(

األستاذ زهرة محمد 
عمر الجابري، أخصايئ 

أول إفتاء، إدارة اإلفتاء، 
دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب 

عدد من البحوث التي 

ستناقش يف الدورة 

24 ملؤمتر مجمع الفقه 

اإلسالمي الدويل: 



نظم مجمع الفقه اإلسالمي 

الدويل التابع ملنظمة التعاون 

اإلسالمي بالتعاون مع الجامعة 

اإلسالمية باملدينة املنورة 

باململكة العربية السعودية، 

مؤمتر مجلس مجمع الفقه 

اإلسالمي الدويل يف دورته الـ 

23، وذلك بتاريخ )19 – 23 صفر 

1440هـ(، املوافق )28 أكتوبر – 1 

نوفمرب 2018م(، مبشاركة عدد من 

العلامء والفقهاء واألكادمييني 

واملتخصصني من 46 دولة بأكرث 

من 50 بحثاً وورقة عمل، بحيث 

خرجت الدورة األخرية مبجموعة من 

التوصيات املهمة، وقرارات تعنى 

بالقضايا املطروحة كالتايل:

التوصيات والقرارات

ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل للعام 2018 

قرار بشأن إعالن التعايش . 1
الكريم يف ظل اإلسالم.

قرار بشأن اقرتاحات اللجنة التي . 2
شكلتها أمانة املجمع لبحث 

بعض قضايا الصكوك.
قرار بشأن أثر عقد الزوجية عىل . 3

ملكية الزوجني.
قرار بشأن الغلبة والتبعية يف . 4

املعامالت املالية حاالتهام 
وضوابطهام ورشوط تحققهام.

قرار بشأن الحالل، لإلجابة عىل . 5
استفسارات معهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية 
)سيمك(.

قرار بشأن التحوط يف . 6
املعامالت املالية: الضوابط 

واألحكام.
قرار بشأن مسؤولية الطبيب عن . 7

األخطاء الطبية غري العمدية من 
منظور إسالمي.

قرار بشأن املزايا التي مينحها . 8
املرصف لعمالء الحساب الجاري 

من املنظور الرشعي.
قرار بشأن اإلجراءات الفكرية . 9

والعملية ملواجهة الغلو 
والتطرف وما يسمى باإلرهاب 

يف هذه األيام يف شتى 
امليادين واملجاالت . 

ً

ً

ً


