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  جمع الفقھ اإلسالمي الدوم

  والبنوك اإلسالمية وإسهاماتھ  االقتصاد اإلسالمي
 
  

  عبدالسالم داود العبادي
ن ا   لعام ملجمع الفقھ اإلسالمي الدواألم

  اململكة العربية السعودية –جدة 
 
  
وار  :ملستخلصا ذ ا مات ال قدمها  إبراز إهدف  م املسا ا

دمة علم االقتصاد  اإلسالميمجمع الفقه  . اإلسالميالدو بجدة 
شأة العلم وتداخلھ مع  ن عظيم دور املجمع إن ادركنا حداثة  ب و

ها  اإلسالميعلم الفقھ  را ياة ومتغ وانھ علم يواجھ متطلبات ا
تطلب عمق امل عرفة بفقھ املستجدات وتقديم منتجاتھ بما يوائم و

ياة دون املساس بقواعد الشرعة ا. لقد كان و  تطور ا مقاصد
ها  رة عطرة مباركة تجاوزت الثالثون عامًا صدر ف  ٢١٦للمجمع س

مجلدًا ح العدد  ٦٠) بحثًا، وصدر من مجلتھ ١٢٠٠قرارًا وقدم (
ذه القرارات و  التاسع عشر. جت  األمور الفكرة والعملية لقد عا

سانوحقوق  وشئون املرأة واألسرة وقرارات تتعلق بالشؤون  اإل
االطالع ع  إناالقتصادية واملالية واألوقاف والشئون الطبية. 

شمل قراراتھ  رة املجمع تتطلب معرفة مختلف فعالياتھ وال  مس
شاط منتداه الفكر   ي.وتوصياتھ وبياناتھ، وندواتھ و
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  تقديم

ن مـــد هلل رب العــــامل ـــ ســــول هللا محمـــد بــــن ،ا هللا عبــــد والصـــالة والســــالم ع
ن ياء واملرسل ن ،خاتم األن بة أجمع رن و ن الطا ومن اقتـدى  ،وع آلھ الطيب

  وبعد ،هديھ وسار ع دربھ إ يوم الدين

ع  ـــ املعهـــد اإلســـالمي للبحـــوث والتـــدرب التـــا هـــا  ـــ ألق اضـــرة ال ـــذه امل ي  تـــأ
للبنك اإلسالمي للتنمية بمناسبة فوزي بجـائزة البنـك اإلسـالمي لالقتصـاد اإلسـالمي 

   .م٢٠٠٧لعام 

ـ  اضـرة منصـبًا ع ذه امل ون حدي   وقد رغب القائمون ع املعهد أن ي
رة االقتصـاد اإلسـالمي  ـ خدمـة مسـ التعرف بمجمع الفقھ اإلسـالمي الـدو ودوره 

ذا املجالوالبنوك اإلسالمية  الس   .ابق وخططھ املستقبلية  

ن فإنــھ يمثــل خدمــة  ــذا املوضــوع مــن حيــث املوضــوع واملضــام ميــة  ونظــرًا أل
رة االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية ن  ،عملية ملس عميـق الصـالت بـ ورغبة  
ن املجمــع والبنــك اإلســالمي  ،املجمــع واملعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدرب بخاصــة وبــ

ذا املوضوع  األمور اآلتية :للت اضرة عن  ذه امل عامة فسوف أتحدث     نمية 

جديد:   أوالً  جهود السابقة لصدور نظامھ ا دافھ وا س املجمع وأ  .التعرف بتأس

ـــــــ مجـــــــال خدمـــــــة االقتصـــــــاد اإلســـــــالمي والبنـــــــوك :  ثانياً  اســـــــتعراض جهـــــــود املجمـــــــع 
 .اإلسالمية

جديد للمجمع وبرامجھ وخططھ املستقبليةالتعرف بالنظام :  ثالثاُ   .األساس ا

عاً  رة االقتصـــاد اإلســـالمي والبنـــوك   :  را ـــ إثـــراء مســـ ـــ ودوره  ميـــة العمـــل املجم أ
  .اإلسالمية
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دافھ س املجمع وأ   أوُال : التعرف بتأس
جديد   وجهوده السابقة لصدور نظامھ األساس ا

ع مل س مجمـــع الفقـــھ اإلســـالمي التـــا نظمـــة املـــؤتمر اإلســـالمي تنفيـــذًا جـــاء تأســـ
ـــ مكـــة املكرمـــة عـــام  عقـــد  لقـــرار صـــادر عـــن مـــؤتمر القمـــة اإلســـالمي الثالـــث الـــذي ا

: م١٩٨١املوافق  ه/١٤٠١   حيث جاء نص القرار كما ي

ـ مكـة «  ن القدس " املنعقد  إن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث " دورة فلسط
ـــــ ـــــرة مـــــن  املكرمـــــة باململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية  ـــــ  ١٩الف ــــــ ١٤٠١ربيـــــع األول  ٢٢إ

  ،م١٨٨١يناير  ٢٨إ  ٢٥املوافق من 

جاللــــة امللــــك خالــــد بــــن طــــاب الــــذي وجهــــھ صــــاحب ا ــــ االعتبــــار ا  إذ يأخــــذ 
ــ عبــد هــا وإ ــ قــادة األمــة اإلســالمية وزعما ــل اململكــة العربيــة الســعودية إ العزز عا

ــان والــذي دعــا فيــھ ا ــ كــل م ن كافــة  ــا إن املســلم ــا وعلماء ألمــة اإلســالمية وفقهاء
يــــــاة  يل مواجهــــــة معطيــــــات تطــــــور ا ــــــ ســــــ هم  حشــــــدوا طاقــــــا يجنــــــدوا أنفســــــهم و
رشـــــاد بالعقيـــــدة الســـــمحة ومـــــا تضـــــمنتھ مـــــن  هـــــاد واالس ها باالج املعاصـــــرة ومشـــــكال
ـــان ـــ كـــل م ســـان الروحيـــة واملاديـــة  ة اإل ـــ تحقيـــق مصـــ  ،مبـــادئ خالـــدة قـــادرة ع

شــــ ــــ إ اء مجمــــع عــــال للفقــــھ اإلســــالمي يقضــــم فقهــــاء وعلمــــاء ومفكــــري والــــدعوة إ
ـــل ســـؤال تطرحـــھ  ـــ اإلجابـــة اإلســـالمية األصـــلية ل غيـــة الوصـــول إ العـــالم اإلســـالمي 

ياة املعاصرة   ،ا

ر إ ما للعلم والفكر من دور حاسم  تقدم األمم ور الشعوب، ش   وإذ 

ضـــاري الرائـــع الـــذي قدمتـــھ ا ـــراث وإذ يـــذّكر بالـــدور ا لشـــرعة اإلســـالمية وال
ــــ النــــور والهدايــــة شــــرة إ ـــــالمي وأثــــرى بــــھ املعرفــــة اإلســــالمية فقــــاد ال ومــــا زال  ،اإلســـ

سان نحو مستقبل أفضل ًا لدفع حياة اإل   .منبعًا غنيًا وأساسًا صا
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ــــ  هــــا إ ــــذا املنعطــــف التــــار مــــن حيا ــــ  وإذ يؤكــــد حاجــــة األمــــة اإلســــالمية 
ــذه األمــة قواعــد  ــي تقــدم  هــا ل هــا وحكما هــا وعلما هــادات فقها مجمــع تلتقــي فيــھ اج

يھ الدة  كتاب هللا وُسنة ن ع الفكرة اإلسالمية ا   .أصيلة صادرة عن املنا

  يقرر :

ســ ( مجمــع الفقــھ  -١ شــاء مجمــع  ــون أعضــاؤه مــن الفقهــاء إ اإلســالمي ) ي
ـ شــ مجــاالت املعرفـة مــن فقهيــة وثقافيـة وعلميــة واقتصــادية  والعلمـاء واملفكــرن 
هـادًا  هـا اج هـاد ف يـاة املعاصـرة واالج من أنحاء العـالم اإلسـالمي لدراسـة مشـكالت ا

راث اإلسـالمي واملنفتحـة عة من ال لول النا هدف تقديم ا ـ تطـور  أصيًال فاعًال  ع
 .الفكر اإلســـالمي لتلك املشكالت

شـاور مـع رابطـة العـالم اإلسـالمي التخـاذ  -٢ ن العـام للمنظمـة بال ليف األمـ ت
ارجيـــــة  الـــــالزم نحـــــو وضـــــع النظـــــام األساســـــ لهـــــذا املجمـــــع وتقديمـــــھ ملـــــؤتمر وزراء ا

 .» اإلسالمي القادم لدراســتھ واتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إقراره

ارجيـة النظـام األساسـ ملجمـع الفقـھ وقد أقر  املؤتمر الثالث عشـر لـوزراء ا
ـــرة  ـــ الف ـــ نيـــامي عاصـــمة النيجـــر  ــــ ١٤٠٢ذو القعـــدة  ٧-٣اإلســـالمي والـــذي عقـــد 

ـ مكـة  ١٩٨٢أغسطس  ٢٦-٢٢املوافق  سـ عـام للمجمـع  ودعا إ عقد مؤتمر تأس
ـــــ أي مالحظـــــ عـــــد االطـــــالع ع ات عليـــــھ مـــــن الـــــدول املكرمـــــة يـــــتم إقـــــرار النظـــــام فيـــــھ 

ـرة  .األعضاء ـ الف س ملجمع الفقھ اإلسـالمي بمكـة املكرمـة  وقد عقد املؤتمر التأس
ـــر العـــام  ،م١٩٨٣يونيـــو  ٩-٧ــــ املوافـــق ١٤٠٣شـــعبان  ٢٨-٢٦ ـــ مطلـــع التقر وجـــاء 

س للمجمع القول:   وقرارات املؤتمر التأس
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نوالصالة والسالم ع أش ،سم هللا الرحمن الرحيم«    .رف املرسل

ـــ مكـــة  -١ ســـ ملجمـــع الفقـــھ اإلســـالمي  عـــا املـــؤتمر التأس عقـــد بحمـــد هللا  ا
ن  م ) تحــــت ١٩٨٣مــــن شــــهر يونيــــو  ٩-٧ـــــ ( ١٤٠٣شــــعبان  ٢٨و ٢٦املكرمــــة فيمــــا بــــ

جاللــة امللــك فهــد بــن  ،ملــك اململكــة العربيــة الســعودية ،العززعبــد رعايــة صــاحب ا
س مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث  .ورئ

ســـ أصــبح مجمـــع الفقــھ اإلســـالمي حقيقــة واقعـــة  -٢ عقــاد املــؤتمر التأس وبا
ثقـــة عـــن منظمـــة املـــؤتمر اإلســـالمي تنفيـــذًا للقـــرار رقـــم  باعتبـــاره إحـــدى الهيئـــات املن

ـــ مكـــة املكرمـــة -ث(ق-٨/٣ أ) الـــذي أصـــدره مـــؤتمر القمـــة اإلســـالمي الثالـــث املنعقـــد 
ن  ،والطـــــــائف باململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية مـــــــن شـــــــهر ربيـــــــع األول  ٢٢و ١٩فيمـــــــا بـــــــ

شاء املجمع:١٩٨١من شهر يناير  ٢٨-٢٥ـ ( ١٤٠١ و القرار الذي ق بإ  م ) و

  ــــًا وعمليــــًا وفقــــًا ــــ الوحــــدة نظر ســــعيًا وراء تحقيــــق إرادة األمــــة اإلســــالمية 
ام الشرعة اإلسالمية  .ألح

 ــراث ضــاري الــذي اضــطلعت بــھ الشــرعة اإلســالمية وال  واعتبــارًا للــدور ا
ســانية ــ النــور والهدايــة ،اإلســالمي والــذي أثــرى املعرفــة اإل شــرة إ ومــا زال  ،فقــاد ال

سان نحو مستقبل أفضل ًا لدفع حياة اإل  .منبعًا غنيًا وأساسًا صا

 وتقديــرًا ملا للعلم والفكر من دور  تقدم العالم واألمم ور الشعوب. 
 ــذا املن ــ  اجــة األمــة اإلســالمية  ــ وتأكيــدًا  عطــف التــار مــن حياتنــا إ

ها ها وحكما ها وعلما هادات فقها ي تقـدم لهـذه األمـة قواعـد  ،مجمع تلتقي فيھ اج ل
 .�أصيلة صادرة عن كتاب هللا وُسنة رسولھ 

  لـول ياة املعاصـرة بتقـديم ا ن من مواجهة مشكالت ا وتمكينًا للمسلم
عة من الشرعة اإلسالمية عن طرق ا يح واألصيل املناسبة النا هاد ال  ».الج
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ــــب  ب ــــ حينــــھ األســــتاذ ا ن العــــام ملنظمــــة املــــؤتمر اإلســــالمي  وقــــد قــــام األمــــ
هـا  رشـيح ممثل ـ دول منظمـة املـؤتمر اإلسـالمي ل الشطي بمخاطبـة امللـوك والرؤسـاء 

ــــذا املجمــــع ــــ  ،وتــــم ذلــــك بصــــفة عامــــة ،ــــ  ــــ  صــــفر  ٢٦وعقــــد املجمــــع دورتــــھ األو
ر  ١٩ـــــ املوافــــق ١٤٠٥ ــــ كانــــت دورة تنظيميــــة وتخطيطيــــة لعمــــل ١٩٨٤نــــوفم م وال

   .املجمع املستقب

هـائي لھ ال شـ عض التعديالت ع النظام األساسـ واعتمـد   .وقد تم إدخال 
مســــة و  ــــرة ال تتجــــاوز ا ــــ ف ــــ للمجمــــع  ســــ عقــــد الــــدورة األو طلــــب املــــؤتمر التأس

ـــ  ،أشـــهر ـــة األو انيـــة التقدير ـــ بلغـــت وقـــام باعتمـــاد امل لألمانـــة العامـــة للمجمـــع وال
مات اعتمـــــدت مـــــن الـــــدول األعضـــــاء مـــــع الـــــدعوة  ٢٬٢٧٤٬٠٦٠ ـــــي بمســـــا دوالر أمر

اء للمجمع رع     .للت

داف املجمع، و عة أ ي، املادة الرا   : وقد ذكر النظام األساس  الباب الثا

  عمل املجمع ع :« 
ًا وعمليًا عن  )أ ( ي ذاتيًا  تحقيق الوحدة اإلسالمية نظر سا طرق السلوك اإل

ام الشرعة اإلسالمية  .واجتماعيًا ودوليًا وفقًا ألح

هـاد   )ب ( ياة املعاصـرة واالج ها ودراسة مشكالت ا شد األمة اإلسالمية لعقيد
عة من الشرعة اإلسالمية  لول النا هادًا أصيًال لتقديم ا ها اج  .»ف

امسة ذكر وسائ ،و الباب الثالث : ،لھاملادة ا   كما ي

» : ها ما ي ل الوسائل املمكنة وم دافھ ب   س املجمع لتحقيق أ

ــــا   -١ ن إدراك معنا ــــ املســــلم ســــر ع ات الفقهيــــة ُي جــــم للمصــــط وضــــع م
جان متخصصة ًا عن طرق   .لغة واصط

ــ الــدارس والنــاظر أخــذ مــا   -٢ ســهل ع ُ ــ  قــة ال كتابــة الفقــھ اإلســالمي بالطر
 .بوضع موسوعة فقهية شاملةيحتاجھ وذلك 
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ـــ  -٣ جـــان واملؤسســـات الفقهيـــة القائمـــة  ســـيق مـــع املجـــامع وال التعـــاون والت
 .العالم اإلسالمي

جان متخصصة -٤ ن الفقھ اإلسالمي عن طرق   .تقن

ا من املؤسسـات العلميـة  -٥ ر جامعات وغ جيع البحث الفقه  نطاق ا
 .حول تحديات العصر وقضاياه الطارئة

عــــض أنحــــاء العــــالم تخــــدم  -٦ ــــ  إقامــــة مراكــــز بحــــوث للدراســــات اإلســــالمية 
داف املجمع  .أ

ش الوسائل املتاحة ع أوسع نطاق -٧  .شر بحوث املجمع 

ــراث الفقهــ اإلســالمي والعنايــة بأصــول الفقــھ وكتــب  -٨ ــ إحيــاء ال العمــل ع
الف  .»ا

ة ع املادة السادسة حددت العضو   بما ي : ،و الباب الرا
ــــــ شــــــ مجــــــاالت «  ـــــون أعضــــــاء املجمــــــع مــــــن الفقهــــــاء والعلمـــــاء واملفكــــــرن  ي

  .»املعرفية اإلسالمية 

عة :   و املادة السا
ــ املجمــع  -١ ــل دولــة مــن دول منظمــة املــؤتمر اإلســالمي عضــو عامــل  ــون ل ي

نھ من قبل دولتھ عي تم   .و

ر من عضو عامل من الدو  -٢  .بقرار من مجلس املجمعلة الواحدة يجوز ضم أك

ة  - ٣ هم شــروط العضـــو تھ مــن تنطبــق علـــ ــ عضـــو للمجمــع أن يضــم ( بقـــرار ) إ
ــــــر اإلســــــالمية ومــــــن  ــــــ الــــــدول غ جاليــــــات اإلســــــالمية  ن وا مــــــن علمــــــاء وفقهــــــاء املســــــلم
ام بالعضــو الواجــد  ــ شــرط االل ــداف املجمــع  ــ تخــدم نفــس أ املنظمــات اإلســالمية ال

ـل دولــة أو جاليـة أو  ــ املجمـع مــن ل ن  ـ أن ال يتجــاوز عـدد األعضــاء العـامل منظمــة، ع
ر الدول األعضاء ربع عدد األعضاء الذين يمثلون دولهم ومنحهم حق التصوت  .غ
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: ،و املادة الثامنة  جاء ما ي
ـــ تحقيـــق  هـــم  ن ممـــن يـــرى االســـتعانة  للمجمـــع أن يضـــم إليـــھ أعضـــاء مراســـل

جوز لهم حضور  ـ مناقشـاتھ بـدعوة مـن أغراضھ، و اجتماعـات املجلـس واملشـاركة 
ت ون لهم حق التصو   .املجمع دون أن ي

  ::  شروط عضو املجمع جاء ما يو املادة التاسعة 

ام بالدين اإلسالمي عقيدة وسلوكاً  -١  .االل

ها بوجھ خاص  سعة االطالع وعمقھ  العلوم اإلسالمية عامة والشرعة -٢ م
 .عرفتھ بواقع العالم اإلسالميفضًال عن م

ون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو األمانة - ٣  .أال ي

ون العضو العامل متمكنًا من اللغة العربية -٤  .أن ي

ـ عمـل دؤوب وحقـق بحمـد  سس والقواعد انطلق املجمع 
ُ
ذه األ وع ضوء 

رة قاربــت الربــع قــرن  ــ خــالل مســ وقــد كــان لالقتصــاد  ،هللا وفضــلھ إنجــازات عديــدة 
ظ الوافر من جهوده وإنجازاتھ  .اإلسالمي والبنوك اإلسالمية ا
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  : استعراض جهود املجمع ثانياً 
   مجال خدمة االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية

ـ  ـ جـدة  ـ عقـدت شـعبة التخطـيط اجتماعـًا خاصـًا   انطالقة املجمع األو
رة من  حيث وضعت برنامج عمـل  ١٥/٥/١٩٨٥-١٢املوافق  ٢٥/٨/١٤٠٥إ  ٢٢الف

ن عــــام املجمــــع وأعضــــاء مكتــــب مجلــــس  س مجلــــس املجمــــع وأمــــ املجمــــع بحضــــور رئــــ
ــ حينــھ ــ  .املجمــع  ــرت  خ

ُ
وقــد قمــت بأعمــال املقــرر لهــذا االجتمــاع حيــث كنــت قــد أ

س املجمــــع عــــن املجموعــــة العربيــــة ــــ نائبــــًا لــــرئ ــــ  .الــــدورة األو جنــــة  وقــــد عّرفــــت ال
ها رسـالة املجمـع ودوره األساسـقرا ـي :  را ـ النحـو اآل تقـرر الشـعبة مـن منطلـق « ع

س لهذا املجمـع والـدور  ،النظام األساس للمجمع والئحتھ الداخلية أن الهدف الرئ
ــــا ،البــــارز املنــــوط بــــھ يحًا وإبــــراز مزايا ــــ  ،ــــو عــــرض الشــــرعة اإلســــالمية عرضــــًا 

جــة املشــ ــ معا ها الفــذة  ســانية املعاصــرةوبيــان قــدرا ــ تحقيــق ســعادة  ،كالت اإل و
ـــــ الـــــدنيا واآلخـــــرة ســـــان  هـــــتم باإلســـــالم لكـــــھ ،اإل ـــــ أصـــــولھ  ،وفـــــق تصـــــور شـــــامل  و

امـــــھ ـــــو ثمـــــرة تحكـــــيم  ،ومصـــــادره وقواعـــــده وأح ـــــ أســـــاس أن الفقـــــھ اإلســـــالمي  ع
عاده  ل أ ي ب سا   .»شرعة هللا سبحانھ  الواقع اإل

ـ وقد ُطرحت العديد من املوضوعا ت ال يجب أن يتصدى لهـا املجمـع إن كـان 
جنة فرعية من كل من ،مجال البحوث والدراسات أو  مجال الفتوى  لت     :ثم ش

 املرحوم الشيخ مصطفى الزرقا،   
  الستار أبو غدةعبد الدكتور،   
 ي محمد ي صابو    ،الشيخ التيجا
  مقرراً    السالم العباديعبد الدكتور.  

ــ مجــا البحــوث والفتــوى وذلــك الختيــار  ــة  تمهيــدًا  ،املوضــوعات ذات األولو
ن هذين املجال ن  املجمع  ت ن املعن ها إ الشعبت   .إلحال
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هـــــا ـــــرًا وافيـــــًا عـــــن مهم جنـــــة الفرعيـــــة تقر ـــــذه ال تـــــم إقـــــراره مـــــن  ،وقـــــد قـــــدمت 
  :ادية واملالية واملصرفية التاليةالشعبة حيث تقرر إدراج املوضوعات االقتص

   مجال البحوث والدراسات: (أ)  

 حكم التعامل املصر املعاصر بالفوائد. 
 .ام التعامل  املصارف اإلسالمية  أح
 .ن ن وإعادة التأم  التأم
 .ر قيمة العملة غ ام النقود الورقية و  أح
 .ام السوق املالية  أح
 .ب والفضة ام االتجار بالذ  أح
 .ثمار  سندات املقارضة، وسندات االس
 اب الضمان.خط 
 .مة  الشركات املدنية، وبخاصة شركة املسا
 .(التأليف، وإنتاج برامج الكمبيوتر مثال) ار  حقوق االبت
 .ديث  مقدار الدية  العصر ا
 .ها ل العقاري لبناء املساكن وشرا  التمو
 .اإليجار املنته بالتمليك 
 .العلو وملكية الطبقات  الفقھ اإلسالمي 
  التجار.تحديد أرباح 
 .الوصية الواجبة 
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   مجال الفتوى: (ب)
 .زكاة األرا الزراعية املأجورة 
 .زكاة األسهم  الشركات 
 .زكاة أموال الشركات 
 .نصاب الزكاة  العمالت املتداولة 
 .زكاة الديون 
 .ر الزراعية   زكاة العقارات واألرا املأجورة غ
 .زكاة األصول الثابتة كاآلالت 
  املأجورات.زكاة 
 .زكاة الرواتب واألجور 
 .ثمار أموال الزكاة  اس
  ذات رع بال تمليك فردي للمستحق.توظيف الزكاة  مشارع 

ـذه املجـاالت تمثـل سـتة عشـر موضـوعًا  ـ  رحـة  الحظ أن املوضـوعات املق و
ـــ مجـــال البحـــوث والدراســـات ٢٧مـــن  رحـــت  موضـــوعًا مـــن  ١١وتمثـــل  ،موضـــوعًا اق

ــــــــ مجــــــــال الفتــــــــوى  ٢٠مجمــــــــوع  رحــــــــت  تمــــــــام املجمــــــــع  ،موضــــــــوعًا اق ممــــــــا يؤكــــــــد ا
  .باملوضوعات االقتصادية واملالية واملصرفية

ــــــ مجـــــــال الدراســــــات قـــــــد جـــــــرى  ــــــذه القضـــــــايا الـــــــواردة  الحــــــظ أن معظـــــــم  و
ها  دورات املجمع ما عدا القضايا التالية:   دراسا

 ديثمقدار الدية  العصر ا. 
 الوصية الواجبة. 
  ــــــ الفقــــــھ اإلســــــالمي بالتفصــــــيل املطلــــــوب وإن أقــــــر العلــــــو وملكيــــــة الطبقــــــات 

عض قراراتھ  .املجمع مبدأ ملكية الطبقات  

امل ها بال غطي   .أما القضايا الواردة  مجال الفتوى فقد تم 
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  ما أنجزه املجمع  املجاالت االقتصادية واملالية واملصرفية:

) موضـوعًا كمـا يظهـر ٦٨املجمـع مـن خـالل دوراتـھ الثمانيـة عشـرة (وقد أنجـز 
ن تالياً  ـر الـذي  ،من الكشف املب ن الـدور الكب ـ ُيبـ و بحمد هللا وفضلھ جهـد متم و

ــــ خدمــــة االقتصــــاد اإلســــالمي والبنــــوك اإلســــالمية ــــذا  .قــــام بــــھ املجمــــع  شــــر  وقــــد 
اصة بدوراتھ امل جهد  مجلة املجمع  األعداد ا    .تعددةا

 املـوضـــــــــــوع رقم القرار  م
  قرارات وتوصيات الدورة الثانية (جدة) اململكة العربية السعودية

 .زكاة الديون  )١/٢(١)١(
ر الزراعية )٢/٢(٢)٢(  .زكاة العقارات وألرا املأجورة غ
ن  )٩/٢(٩)٣( ن وإعادة التأم   .التأم
  .وحكم التعامل باملصارف اإلسالميةحكم التعامل املصر بالفوائد،   )١٠/٢(١٠)٤(
  .خطاب الضمان  )١٢/٢(١٢)٥(

  قرارات وتوصيات الدورة الثالثة (عمان) اململكة األردنية الهاشمية
  .استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية  )١/٣(١٣)٦(
  .توظيف الزكاة  مشارع ذات رع بال تمليك فردي للمستحق  )٣/٣(١٥)٧(
ام النقود   )٩/٣(٢١)٨( ر قيمة العملةأح غ   .الورقية و
  .استفسارات املعهد العال للفكر اإلسالمي بواشنطن  )١١/٣(٢٣)٩(

عة (جدة) اململكة العربية السعودية   قرارات وتوصيات الدورة الرا
  .صرف الزكاة لصا صندوق التضامن اإلسالمي  )٤/٤(٢٧)١٠(
    .زكاة األسهم  الشركات  )٤/٤(٢٨)١١(
اع   )٤/٤(٢٩)١٢( ة العامةان   .امللكية للمص
ثمار  )٥/٤(٣٠)١٣(   .سندات املقارضة وسندات االس
لو  )٦/٤(٣١)١٤(   .بدل ا
ر املنتهــ بالتمليــك  )٨/٤(٣٣)١٥( ــر قيمــة  ،التــأج غ واملرابحــة لآلمــر بالشــراء، و

  .العملة
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امسة (الكوت) دولة الكوت   قرارات وتوصيات الدورة ا
  .واملرابحة لآلمر بالشراءالوفاء بالوعد   )٣/٥و٢(٤١- ٤٠)١٦(
ر قيمة العملة  )٤/٥(٤٢)١٧(   .غ
ة  )٥/٥(٤٣)١٨( قوق املعنو   .ا
  .اإليجار املنته بالتمليك  )٦/٥(٤٤)١٩(
  .تحديد أرباح التجار  )٨/٥(٤٦)٢٠(

  قرارات وتوصيات الدورة السادسة (جدة) اململكة العربية السعودية
ها  )١/٦(٥٠)٢١( ل العقاري لبناء املساكن وشرا   .التمو
  .البيع بالتقسيط  )٢/٦(٥١)٢٢(
امها ،القبض  )٤/٦(٥٣)٢٣( ها وأح   .صوره وبخاصة املستجدة م
  .األسواق املالية  )١٠/٦(٥٩)٢٤(
  .السندات  )١١/٦(٦٠)٢٥(

عة (جدة) اململكة العربية السعودية   قرارات وتوصيات الدورة السا
  .األسواق املالية  )١/٧(٦٣)٢٦(
  .البيع بالتقسيط  )٢/٧(٦٤)٢٧(
  .عقد االستصناع  )٣/٧(٦٥)٢٨(
  .بيع الوفاء  )٤/٧(٦٦)٢٩(

ري بيجوان) سلطنة بروناي دار السالم   قرارات وتوصيات الدورة الثامنة (بندر س
  .بيع العربون   )٣/٨(٧٢)٣٠(
  .عقد املزايدة  )٤/٨(٧٣)٣١(
  .تطبيقات شرعية إلقامة السوق اإلسالمية  )٥/٨(٧٤)٣٢(
  .قضايا العملة  )٦/٨(٧٥)٣٣(
  .اإلسالميةمشكالت البنوك   )٧/٨(٧٦)٣٤(

) دولة اإلمارات العربية املتحدة   قرارات وتوصيات الدورة التاسعة (أبو ظ
ب  )١/٩(٨٤)٣٥( والة ،تجارة الذ لول الشرعية الجتماع الصرف وا   .ا
  .الّسَلم وتطبيقاتھ املعاصرة  )٢/٩(٨٥)٣٦(
  .الودائع املصرفية (حسابات املصارف)  )٣/٩(٨٦)٣٧(
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ثمار  األسهم  )٤/٩(٨٧)٣٨( ة االس ثمار   .والوحدات االس
  .قضايا العملة  )٦/٩(٨٩)٣٩(

  قرارات وتوصيات الدورة العاشرة (جدة) اململكة العربية السعودية
  .بطاقة االئتمان  )٤/١٠(٩٦)٤٠(

ادية عشرة ( املنامة)   مملكة البحرن قرارات وتوصيات الدورة ا
ــ مجــال  )٤/١١(١٠١)٤١( القطــاع  بيــع الــدين وســندات القــرض وبــدائلها الشــرعية 

اص   .العام وا
  . العمالت اإلتجار  )٥/١١(١٠٢)٤٢(
  .عقد الصيانة  )٦/١١(١٠٣)٤٣(

  قرارات وتوصيات الدورة الثانية عشرة (الراض) اململكة العربية السعودية
د واملناقصات  )١/١٢(١٠٧)٤٤(   .عقد التور
ر املغطاة  )٢/١٢(١٠٨)٤٥(   .بطاقات االئتمان غ
جزائي  )٣/١٢(١٠٩)٤٦(   .الشرط ا
ر ،اإليجار املنته بالتمليك  )٤/١٢(١١٠)٤٧( وك التأج   .وص
ر قيمة العملة  )٩/١٢(١١٥)٤٨( ّ غ م و   .الت

  قرارات وتوصيات الدورة الثالثة عشرة ( الكوت ) دولة الكوت
  .زكاة الزروع  )٢/١٣(١٢٠)٤٩(
عها  )٣/١٣(١٢١)٥٠( غرض االستفادة من ر   .زكاة األسهم املقتناة 
ثمار"القراض أو   )٥/١٣(١٢٣)٥١(   .املضاربة املشركة  املؤسسات املالية "حسابات االس

عة عشرة ( الدوحة ) دولة قطر   قرارات الدورة الرا
  .بطاقات االئتمان  )١/١٤(١٢٧)٥٢(
ر: حقيقتھ  )٣/١٤(١٢٩)٥٣(   .صوره ،تكييفھ ،عقد املقاولة والتعم
امها   )٤/١٤(١٣٠)٥٤( ا وأح ر ديثة : الشركات القابضة وغ   .الشرعيةالشركات ا
لة املتأخرات  املؤسسات املالية اإلسالمية  )٧/١٤(١٣٣)٥٥(   .مش

امسة عشرة ( مسقط ) سلطنة ُعمان   قرارات الدورة ا
  .املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية  )٢/١٥(١٣٦)٥٦(
وك اإلجارة  )٣/١٥(١٣٧)٥٧(   .ص
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  .بطاقات االئتمان  )٥/١٥(١٣٩)٥٨(
ثمار  الوقف و   )٦/١٥(١٤٠)٥٩( عھاالس   .غالتھ ور

  قرارات الدورة السادسة عشرة ( َعمان ) اململكة األردنية الهاشمية
دمة  )١/١٦(١٤٣)٦٠( هاية ا افآت  سابات املقيدة وشركات التأمن والتأمينات وم   .زكاة ا
ها  )٥/١٦(١٤٧)٦١(   .السلع الدولية وضوابط التعامل ف
ة  )٦/١٦(١٤٨)٦٢(   .الكفالة التجار
ن   )٧/١٦(١٤٩)٦٣(   .الصالتأم

  اإلمارات العربية املتحدة قرارات الدورة السادسة عشرة ( دبي )دولة
  .املواعدة واملواطأة  العقود  )٦/١٧(١٥٧)٦٤(
  .بيع الدين  )٧/١٧(١٥٨)٦٥(

يا   قرارات الدورة الثامنة عشرة (بوتراجايا) مال
شرة  العالم اإلسالمي  )٢/١٨(١٦٤)٦٦(   .تنمية املوارد ال
افحـــــة الفقـــــر وتنظـــــيم جمعهـــــا وصـــــرفها  تفعيـــــل  )٣/١٨(١٦٥)٦٧( ـــــ م دور الزكـــــاة 

هادات الفقهية   .باالستفادة من االج
 TIME SHARING .عقد التملك الزم  )٨/١٨(١٧٠)٦٨(

  
ـــذه القـــرارات والبحـــوث املمهـــدة لهـــا واملناقشـــات  وســـوف يقـــوم املجمـــع بطباعـــة 

ن لها  سهل رجوع االقتصادي   .مع فهرسة شاملةال دارت حولها  مجموعة مستقلة ل

  الندوات االقتصادية واملالية املستقلة 
ن املجمـع والبنـك اإلسـالمي للتنميـةندوة سندات املقارضـة  - ١  بتـارخ  ،: عقـدت بـ

جة  ٢٥ – ٢٢ اور التالية ،) بجدةم١٩٨٧أغسطس  ١٩- ١٦( ه١٤٠٧ذو ا   :وبحثت امل
  ن سندات التنمية ها وب ثمارتصور سندات املقارضة والفرق بي   .وشهادات االس
  ـــ عقــد جديـــد ذو صـــبغة خاصـــة أو ـــل  تحديــد طبيعـــة ســـندات املقارضــة، و

 عقد مضاربة شرعية؟
 .إطفاء سندات املقارضة 
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ـــــ لألســـــواق املاليـــــة .١ ن املجمـــــع والبنـــــك اإلســـــالمي  النـــــدوة األو : عقـــــدت بـــــ
ر  ٢٥-٢٠للتنميــة باستضــافة وزارة األوقــاف املغربيــة بتــارخ   ،بالربــاط م١٩٨٩نــوفم

اور التالية:   وبحثت امل

 .األدوات املالية التقليدية  
 .يارات  السلع واملستقبليات  ا
 .األدوات املالية اإلسالمية 
 .ذه األسواق مية تنمية   البيان الوصفي لألسواق املالية وأ

ـــــ استفســـــارات البنـــــك اإلســـــالمي للتنميـــــة .٢ ن نـــــدوة اإلجابـــــة ع : عقـــــدت بـــــ
 )م٤/١٢/١٩٩٠- ٣( ه١٧/٥/١٤١١- ١٦للتنميــة بجــدة بتــارخ املجمــع والبنــك اإلســالمي 

اور التالية: ،بجدة   وبحثت امل

  ثمارة صـــص االســـ ـــ صـــندوق ا ـــا ال مضـــاربا  ـــل يجـــوز للبنـــك بوصـــفھ بن
ســـــــــــبة  هـــــــــــم بال شـــــــــــأه، أن يضـــــــــــمن قبـــــــــــل أربـــــــــــاب املـــــــــــال املســـــــــــتفيدين وكفال الـــــــــــذي أ

يعها البنك للصندوق؟ ثمارات ال ي   لالس

 مة الب ــ رؤوس أمـــوال املشـــروعات اإلنتاجيــة بالـــدول األعضـــاء ــل مســـا نـــك 
ها شركات تتعامل بالفائدة جـائزة شـرعا؟ ـ  ال تقوم عل ـل يجـوز للبنـك اإلسـهام  و

ــــ ظــــل األوضــــاع  ــــ أســــواق املــــال الدوليــــة واملتعاملــــة بالفائــــدة  الشــــركات املوجــــودة 
 .االقتصادية القائمة ؟

ـــ العلـــوم ا .٣ اســـوب  ن املجمـــع والبنـــك  لشـــرعيةنـــدوة اســـتخدام ا : عقـــدت بـــ
ر  ١٣- ١١( ه١٤١٠ربيـع اآلخـر  ٢٦ – ٢٤بتـارخ  ،اإلسالمي للتنمية بجدة  )م١٩٩٠نـوفم
اور التالية:   وبحثت امل

 اسب اآل  العلوم الشرعية  .استخدام ا
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ن املجمـــع والبنـــك اإلســــالمي  النـــدوة الثانيـــة لألســـواق املاليـــة .٤ : عقـــدت بـــ
ـــ  ٢١-١٩بتـــارخ  ،للتنميـــة باستضـــافة بنـــك البحـــرن اإلســـالمي  ه١٤١٢جمـــادى األو

ر  ٢٧–٢٥( اور التالية: ،) باملنامةم١٩٩١نوفم  وبحثت امل

 .األسهم  
 االختيارات. 
 .معوقات العمل املصر اإلسالمي 
  اإلسالمي لها.بطاقة االئتمان وتكييفها الشر والبديل 

ـــــ توصـــــيات نـــــدوة البحـــــرن .٥ لقـــــة الدراســـــية للنظـــــر  : عقـــــدت بمقـــــر  ا
ن. ها ثلة من الفقهاء واالقتصادي   األمانة العامة للمجمع بجدة وشارك ف

ندوات فقهية اقتصادية بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث  ٣عقد  .٦
ـــرة مـــن  والتـــدرب بالبنـــك اإلســـالمي للتنميـــة ـــ ١٠ـــ الف ـــل إ ١٤إ  ،بجـــدة ١٩٩٣بر

اور التالية:   وبحثت امل

 .قضايا العملة  
 .مشاكل البنوك اإلسالمية 
 .ثمارة املتعاملة بالربا  حكم املشاركة  رأس مال الشركات االس

تنفيــــذًا لتوصــــية  النــــدوة الفقهيــــة االقتصــــادية حــــول قضــــايا العملــــة :  .٧
ر  ـ  ١ة من الدورة التاسعة ملجلس املجمع املنعقدة  أبو ظ  الف ذي القعـدة  ٦إ

ـــــل إ ٦-١( ١٤١٥ عقـــــد نـــــدوة حـــــول  )م١٩٩٥بر ـــــ كلفـــــت األمانـــــة العامـــــة للمجمـــــع  ال
م، أنواعـــــــھ وآثـــــــاره  ـــــــ ـــــــل  –"قضـــــــايا العملـــــــة" وبخاصـــــــة موضـــــــوع "حقيقـــــــة الت ا

ــــذه النــــدوة بالتعــــاون مــــع مصــــرف فيصــــل  ــــ عقــــد  اإلســــالمي"، وقــــد تــــَم االتفــــاق ع
ــــ ثــــالث ح ــــ كواالملبــــور اإلســــالمي بــــالبحرن وذلــــك  ــــ جــــدة والثانيــــة  ــــا  لقــــات: أوال
يا) والثالثة  املنامة (البحرن).   (مال
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ـــ -أ  لقـــة األو لقـــات يـــومي  ا ـــذه ا ـــ   ه١٤١٦رجـــب  ٢٩ -٢٨: تـــَم عقـــد أو
ر  ٢١–٢٠( ســـم وكـــان موضـــوعها:  ،) بمقـــر البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة بجـــدةم١٩٩٥د

باتھ، أنواعھ وآثاره  م النقدي: حقيقتھ، مس ل اإلسالمي. –"الت   ا

لقــة الثانيــة -ب  عقــدت يــومي  ا  )م١٩٩٦يوليــو  ٧- ٦( ه١٤١٧صــفر  ٢١–٢٠: ا
يا) واالملبور (مال م وآثاره ع املجتمعات.وكان موضوعها ،ب   : الت

لقـــة -ج  لقـــات،  الثالثـــة ا ـــذه ا ـــرة مـــن  لقـــة الثالثـــة واألخ عقـــدت ا : وا
ر ٢٣و ٢٢( ه١٤٢٠جمادى الثانية  ١٣و ١٢بتارخ  ،باملنامة عاصمة البحرن تم  س

  .)م١٩٩٩

رك  .٨ عقــدت بالتعــاون املشــ وك : ا حلقــة عمــل حــول تــداول األســهم والصــ
ـــرة  ـــ الف ن املجمـــع واملعهـــد اإلســـالمي للبحـــوث والتـــدرب  ه/ ١٤٢٨صــــفر  ٢١-٢٠بـــ

 .م٢٠٠٧مارس  ١١-١٠املوافق 

ـــــ نظمهـــــا مجمـــــع الفقـــــھ اإلســـــالمي  النـــــدوة الفقهيـــــة لقضـــــايا الزكـــــاة .٩ وال
الـــــــدو بالتعـــــــاون مـــــــع الغرفـــــــة اإلســـــــالمية للتجـــــــارة والصـــــــناعة بجـــــــدة ووزارة العـــــــدل 
ـــ  عقـــدت باملنامـــة ( مملكـــة البحـــرن )  ـــ ا والشـــؤون اإلســـالمية بمملكـــة البحـــرن ال

رة من    .م٢٠٠٧أيار ( مايو )  ٧ – ٥املوافق  ه/١٤٢٨ربيع اآلخر  ٢٠ إ ١٨الف
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جديد للمجمع اثالثً    : التعرف بالنظام األساس ا
 وبرامجھ وخططھ املستقبلية

رة مجمـع الفقــھ اإلســالمي واملطالبــة  ــ مســ صـدرت أول مطالبــة إلعــادة النظـر 
ـي ـر بتفعيلها وتوسيعها ع لسـان صـاحب السـمو املل ، العززعبـد هللا ابـنعبـد األم

ـــــرس الـــــوط  س ا س مجلـــــس الـــــوزراء ورئـــــ ـــــ العهـــــد نائـــــب رئـــــ أمـــــام  –آنـــــذاك  –و
ــــرة  ــــ الف ــــ بوتراجايـــا  شــــعبان  ٢٢-١٤مـــؤتمر القمــــة اإلســــالمي العاشـــر الــــذي عقــــد 

حيــــــث قــــــال : " إن الفكــــــر ال يحــــــارب إال  م٢٠٠٣أكتــــــوبر  ١٨ –١١، املوافــــــق ه١٤٢٤
لمـــة ال تقاومهـــا ســـ ،بـــالفكر لمـــةوال ـــ إعطـــاء املـــؤتمر  .وى ال نـــا فـــإن أدعـــو إ ومـــن 

ـــــــاب ـــــــة الالزمـــــــة للتصـــــــدي لفكـــــــر الغلـــــــو واإلر يم  ،األدوات الفكر يح املفـــــــا ـــــــ ولت
اطئـــــــــة ـــــــــق توســـــــــيع  ،ا ـــــــــق أمـــــــــام شـــــــــباب اإلســـــــــالم وذلـــــــــك عـــــــــن طر وإليضـــــــــاح الطر

ـذا املـؤتمر، وقـد  ئ بقـرار تـار مـن  ـ اختصاصات مجمـع الفقـھ اإلسـالمي الـذي أ
فــــــد اململكــــــة العربيــــــة بصــــــيغة محــــــددة للتعــــــديل املطلــــــوب أرجــــــو أن تحظــــــى تقــــــدم و 

  .بموافقتكم"

  وقد جاء قرار مؤتمر القمة اإلسالمي  دورتھ العاشرة كما ي : 

ـــــل مشـــــارع مجمـــــع    .٨٥ ـــــ تمو اء  ـــــ مة  ـــــ املســـــا دعـــــا املـــــؤتمر األعضـــــاء إ
صوص مشروع معلمة القواعد الف تلفة وبا واملوسوعة  ،قهيةالفقھ اإلسالمي امل

ـر األداة األساسـية لتطبيـق مبـادئ الشـرعة اإلسـالمية  عت الفقهية االقتصادية ال 
قيقـــــي  ،ـــــ كـــــل املجـــــاالت االقتصـــــادية واملاليـــــة واالجتماعيـــــة ر ا جـــــو ـــــر ا عت كمـــــا 

  .للقانون اإلسالمي

ر أداء ومهــــام منظمــــة املــــؤتمر اإلســــالمي فقــــد  .٨٦ ــــ ظــــل الســــ نحــــو تطــــو و
لـــة نظامـــھ األساســـ تقـــرر ت ي ليـــف مجمـــع الفقـــھ اإلســـالمي وأمانتـــھ العامـــة بإعـــادة 

ــداف املرجـوة منــھ جهــاز تحقيـق األ ـ النحــو الـذي يضــمن لهـذا ا وكـل مــا يتطلبــھ  ،ع
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ـــــة  ،ذلـــــك مـــــن توســـــيع اختصاصـــــاتھ ومهامـــــھ شـــــمل مختلـــــف القضـــــايا الفكر بحيـــــث 
ـ تجتاز  نـة ال ـ بحسب ما تقتضيھ طبيعة وظـروف املرحلـة الرا ـا األمـة اإلسـالمية 

  .القرن الواحد والعشرن

ــ  نائي الثالــث الــذي عقــد  ــذا األمــر مــؤتمر القمــة اإلســالمي االســت ــ  وقــد أو
ن بتــــارخ  ن الشــــرف ــــرم  ،ه١٤٢٦ذو القعــــدة  ٥مكــــة املكرمــــة بــــدعوة مــــن خــــادم ا

ر  ٧املوافــق  ســم ــ كلمتــھ للمــؤتمر: " إن الوحــدة اإلســالمية لــن  م٢٠٠٥د الــذي قــال 
ـــر ال  .يحققهـــا ســـفك الـــدماء كمـــا يـــزعم املـــارقون بضـــاللهم فـــالغلو والتطـــرف والتكف

شــر االعتــدال والوســطية ســامح و ــ أرض خصــبة بــروح ال ــت  نــا  ،يمكــن لــھ أن ين و
جديــــــد ليتصــــــدى لــــــدوره ال شــــــكيلھ ا ــــــ  ي دور مجمــــــع الفقــــــھ اإلســــــالمي  تــــــار يــــــأ

الھ وأطيافھ" ل أش   .ومسؤوليتھ  مقاومة الفكر املتطرف ب

وقــــــد عــــــا املــــــؤتمر موضــــــوع مجمــــــع الفقــــــھ اإلســــــالمي بقــــــرار مســــــتقل ضــــــمن 
رنــامج العشــري الــذي أقــره عنــوان مجمــع  .ال رنــامج  ــ البنــد خامســًا مــن ال فقــد ورد 

ن العـام للمنظمـة بـدعوة مجموعـة مـن ليـف األمـ أعضـاء مجمـع  الفقھ اإلسالمي: " ت
ر عمـــــل املجمـــــع  الفقـــــھ وكبـــــار العلمـــــاء مـــــن خارجـــــھ لوضـــــع دراســـــة تفصـــــيلية لتطـــــو

داف التالية:   وتقديمها الجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية بما يتالءم واأل

ن جهات الفتوى  العالم اإلسالمي  )أ ( سيق ب   .الت

ب  ،مواجهــــــة التطــــــرف الــــــدي والتعصــــــب املــــــذ  )ب ( ــــــر املــــــذا وعــــــدم تكف
ب اإلســـــــــالمية ،ســــــــالميةاإل  ن املــــــــذا ــــــــوار بـــــــــ ـــــــــ ا ــــــــز االعتـــــــــدال  ،والتأكيــــــــد ع عز و

سامح   .والوسطية وال

ن عـــــن قواعـــــد الـــــدين وثوابتـــــھ ومـــــا   )ج ( ـــــ تخـــــرج املســـــلم دحـــــض الفتـــــاوى ال
بھ"   .استقر من مذا
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ـ  ـ مكـة املكرمـة  وقد مهد لهذا املؤتمر منتدى العلماء واملفكرن الذي عقـد 
ــــرة مــــن  ــــ  ٥الف ر  ١١ – ٩املوافــــق  ه/١٤٢٦ انشــــعب ٧إ تم ، بــــدعوة مــــن م٢٠٠٥ســــ

ّن  ميـــة دور مجمــــع الفقـــھ اإلســــالمي وبــــ ن والــــذي تصــــدى أل ن الشـــرف ــــرم خـــادم ا
ن العــام  ھ معــا األمــ ــ ــ مــا أو رتھ و هــوض بمســ ــا لل ــ يجــب اتخاذ اإلجــراءات ال

ها بخصوص املجمع:    للمنظمة  تقرره للمؤتمر حيث جاء ف

    التداول حول دور مجمع الفقھ اإلسالمي  مجال إعـادة دراسـة  معرض
ــــــراث اإلســــــالمي ــــــة ،ال  ،أكــــــد العلمــــــاء أن الفتــــــوى يجــــــب أن تصــــــدر بموضــــــوعية ونزا

ن كمــة اإلســالمية العميقتــ ــ علمــاء مــن ذوي املعرفــة وا جــب أن توكــل إ وحــذروا  .و
ن للتحـــدث باســــم  ل ـــر مــــؤ اص غ ــــ ــــ تصـــدر مـــن أ ــــر املســـؤولة ال مـــن الفتـــاوى غ

ن هم ،اإلســـالم واملســـلم ـــوا صـــية وأ هـــم ال  ،يفســـرون التعلـــيم اإلســـالمية وفـــق آرا
ميــــة  .ممــــا يضــــر بصــــورة اإلســــالم داخــــل العــــالم اإلســــالمي وخارجــــھ وأبــــرز العلمــــاء أ

ـــــ العـــــ يئـــــات اإلفتـــــاء  ن  ســـــيق بـــــ الم اإلســـــالمي مـــــن خـــــالل مجمـــــع الفقـــــھ توثيـــــق الت
 .اإلسالمي

  جديدة ملجمـع الفقـھ اإلسـالمي ة ا أكـد العلمـاء  ،عند مناقشة موضوع الرؤ
جمـــــا  هـــــاد ا ـــــ االج ـــــ وجـــــود مرجعيـــــة إســـــالمية دوليـــــة موثوقـــــة تقـــــوم ع اجـــــة إ ا

ـ القضـايا والنـوازل املسـتجدة ـذا السـياق طالـب  .املنظم لبيـان الـرأي الشـر  ـ  و
ـــون املرجعيـــة الفقهيـــة العليـــا لألمـــة ا ـــ ي لعلمـــاء بإصـــالح مجمـــع الفقـــھ اإلســـالمي ح

ـر الفقهـاء  .اإلسالمية ن أك رى من ب اب املناصب الك كما نادوا بأن يتم انتخاب أ
ـــــداف املتوخـــــاة هم أن يحققـــــوا األ ـــــ اإلســـــالمي الـــــذين يمكـــــ وتطبيـــــق نظـــــام  ،كفـــــاءة 

يــة ة املجمــع كمـا أو  .املجمـع ولوائحــھ بدقـة متنا ـ عضــو صــوا بإشــراك املـرأة العاملــة 
هــا الفقهيــة والعلميــة هــا وكفاء مي وأكــدوا ضــرورة كتابــة أطروحــات املجمــع  ،وفقــًا أل

ن املجمـع وجمهـور  سـرة بمـا يوسـع دائـرة التواصـل بـ ا بلغـة عصـرة م شر ھ و وفتاو
ن ــــ أداء مجمــــو  .املســــلم عينــــھ ع ن املجمــــع مــــن مــــوارد كافيــــة  ع املهــــام وســــعيًا لتمكــــ
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ــ إطــار املنظمــة س وقــف  ،املوكلــة إليــھ ومنحــھ اســتقالًال أوســع  نــادى العلمــاء بتأســ
 .) ١(متنامي املوارد خاص باملجمع

                                                            
مية ما انته إليھ منتدى العلماء واملفكرن بخصوص مجمع الفقھ اإلسالمي فإن  )١( نظرًا أل

نھ فيما ي وبخاصة أنھ جهود مائة من كبار علماء األمة الذين التقوا  مكة املكرمة  ،أب
ن امللك ن الشرف رم لتقديم  ،حفظھ هللا ،العززعبد هللا بنعبد بدعوة من خادم ا

هم راحا رنامج  اق نائي الثالث وال تبلورت فيما س بال هم ملؤتمر القمة االست وتوصيا
ل فاعليھ اآلن:   العشري للمنظمة الذي يجري تطبيقھ ب

ة جديدةالثاً ث   : مجمع الفقھ اإلسالمي : رؤ
ة   :رؤ

ت اآلراء والفتاوى واملواقف  العالم  ش عدد املرجعيات اإلسالمية قد أدى إ  ملا كان 
ن نصبوا أنفسهم  ،سالمياإل  ل ر مؤ اص غ كما أدت مصادرة موقع املرجعية من أ

ن ذا الواقع املؤسف قد أدى إ  ،مرجعيات تتحدث باسم اإلسالم واملسلم وملا كان 
هها داخل العالم اإلسالمي وخارجھ شو وملا كان من  ،اإلمعان  اإلساءة إ صورة اإلسالم و

 ،وح داخل الدول اإلسالمية نفسها ،ت اإلسالمية مع العالمنتائج ذلك اضطراب العالقا
ناقض مع أي مس جدي لتوحيد  و عليھ ي ا ع ما  وملا كان استمرار الوضع ا

ة موحدة وموقف موحد يحافظ العالم  ،الصف اإلسالمي ولإلطاللة ع العالم برؤ
رام والتقدير لھ وملواقفھ الفكر هدف  ،ة  املجتمعات الدوليةاإلسالمي معها ع االح و

يا إلعادة  ٢٠٠٣تنفيذ القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة اإلسالمي الذي عقد عام   مال
ون مرجعية فقهية عليا لألمة اإلسالمية والذي  لة مجمع الفقھ اإلسالمي من أجل أن ي ي

ن امللك ن الشرف رم يو  ،حفظھ هللا ،العززعبد هللا بنعبد قدمھ للمؤتمر خادم ا
ي:   املنتدى باآل

  جما املنظم لبيان الرأي هاد ا إيجاد مرجعية إسالمية دولية وموثوقة تقوم ع االج
وادث املستجدة وبخاصة  قضايا التخاطب والتحاور مع الدول  الشر  القضايا وا

ر اإلسالمية.  واملؤسسات الدولية غ
  ليف األمانة العامة ملنظمة املؤ عة ت تمر اإلسالمي العمل ع تفعيل املؤسسات التا

ها ثقة ع ا بصفة خاصة مجمع  ،للمنظمة واملن ها واالقتصادية والفنية وسوا الثقافية م
ر  اناتالفقھ اإلسالمي وتوف ها من ذلك. اإلم ة واملادية ال تمك  املعنو

  لية الفقهية والعلمية معيارًا للمشاركة ة املجمع. اعتماد الكفاءة واأل  عضو
 ل دقة وفاعلية  .اعتماد مبدأ االنتخاب لرئاسة املجمع وأمانتھ العامة وتنفيذ نظام املجمع ولوائحھ ب
 و قط الورود والعمل ع طرح  ،قط الداللة ،تقييد مبدأ إلزام فتاوى املجمع بما 

عة ال ربما ال توائم  خيارات متعددة  الفتوى حيثما أمكن بدًال عن الفتوى الواحدة املا
ن .  جميع املسلم
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جنـــة لوضـــع مشـــروع نظـــام  ن العـــام  ل معـــا األمـــ ـــذا القـــرار شـــ ـــ ضـــوء  وع
ها ـ شـرف عضـو وقـد أنجـزت مشـروع النظـام  .أساس جديد للمجمع برئاستھ كان 

ــــــــة  ـــــــ بـــــــاكو (جمهور ارجيــــــــة اإلســـــــالمي الـــــــذي عقــــــــد  ـــــــ مـــــــؤتمر وزراء ا وعـــــــرض ع
وقــــــد حــــــدد النظـــــــام  .حيــــــث تـــــــم إقــــــراره ،م٢٠٠٦يونيــــــو  ٢١ –١٩أذربيجــــــان) بتــــــارخ 

داف املجمع  مادتھ الثالثة بما ي : جديد أ   ا

ــــ اســــتق ــــذا النظــــام  ــــ  هــــا  الل تــــام عــــن يــــؤدي املجمــــع مهامــــھ املنصــــوص عل
داف اآلتية : عمل ع تحقيق األ   الدول األعضاء، و

ـــ إطـــار الشـــرعة اإلســـالمية ومـــا  أوًال : ن  ن املســـلم ـــ الفكـــري بـــ تحقيـــق التال
عدد بناء ها من تنوع ثرّيٍ و يحھ مذا    .ت

ـــــجيعھ  ثانيـــــًا : ها و يـــــاة املعاصـــــرة ومشـــــكال ـــــ قضـــــايا ا جمـــــا  هـــــاد ا االج
لــول ا ن لتقــديم ا عــة مــن الشــرعة اإلســالمية؛ وبيــان االختيــارات املقبولــة مــن بــ لنا

ن أفرادًا وجماعـات ودوًال،  ة املسلم اآلراء املتعددة  املسألة الواحدة مراعاة ملص
حقق املقاصد الشرعية.    بما يتفق مع األدلة و

                                                                                                                                                  
 . ها الفقهية والعلمية ها وكفاء لي ة املجمع وفقًا أل  إشراك املرأة العاملة  عضو
  ون تصن  مختلف القضايا لت راء امل تمام باستقطاب ا ية ع فهم دقيقاال  .الفتاوى مب
 . د عملھ ن لتجو ن متفرغ ن باحث عي ن املجمع من   تمك
  راب من الواقع املعاصر وبخاصة ها املجمع من أجل مزد من االق هتم  ع املواضيع ال  تنو

ن ال تحتاجها األمة .   مجال إعداد مشروعات القوان
  ا بلغة شر ن كتابة أطروحات وفتاوى املجمع و سرة بما يوسع دائرة التواصل ب عصرة م

ن .  املجمع وجمهور املسلم
  عينھ ع عها لھ لتمكينھ من موارد كافية  عود ر س وقفية متنامية خاصة باملجمع  تأس

 أداء مجمل وظائفھ ومنحھ استقالًال أوسع  إطار املنظمة .
 ن فر و رح املنتدى أن تقوم األمانة العامة للمنظمة بت ق ذه و ق عمل مختص لتنفيذ 

ة والتوصيات .  الرؤ
  ن يتصدى شغيلھ شبكيًا تفاعليا يديره مجموعة من العلماء واإلعالمي إعداد املجمع و

  للفتوى ع أوسع نطاق ممكن .
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ـ النحـو الـذي تب ثالثًا : ـ العـالم اإلسـالمي ع ن جهات الفتـوى  سيق ب نـھ الت
  الالئحة التنفيذية.

عــــــــًا : ب  را ــــــــر املــــــــذا ــــــــ الــــــــدين، وتكف ، والغلــــــــو  مواجهــــــــة التعصــــــــب املــــــــذ
ب  ــــل املــــذا ن أ ســــامح بــــ شــــر روح االعتــــدال والوســــطية وال اإلســــالمية وأتباعهــــا، ب

تلفة.   والفرق اإلسالمية امل

هـــــاد  خامســـــًا : ـــــ تخـــــالف ثوابـــــت الـــــدين، وقواعـــــد االج ـــــ الفتـــــاوى ال الـــــرد ع
ر.املع ر دليل شر معت غ ب العلماء  رة، وما استقر من مذا   ت

ســـر  سادســـًا : ـــ تتصـــل بـــالواقع بمـــا ي ـــ املوضـــوعات ال إبـــداء الـــرأي الشـــر 
ـــام  ـــون متوافقـــة مـــع أح ن واألنظمـــة لت شـــرعات والقـــوان ر ال ـــ تطـــو اإلفـــادة منـــھ 

  الشرعة اإلسالمية.

عًا : ـــ كـــل مـــا مـــن شـــأنھ توســـيع دا ســـا تمـــام بالعمـــل الفقهـــ العمـــل ع ئـــرة اال
ن. ونات الفكر والثقافة اإلسالمي سيًا من م ونًا رئ   اإلسالمي وإعادة اعتباره م

اعتبــــار املجمــــع مرجعيــــة إســــالمية فقهيــــة عامــــة مــــن خــــالل االســــتجابة  ثامنــــًا :
ـــــ  ـــــ التحـــــديات ال يـــــاة، و ـــــ مســـــتجدات ا املباشــــرة لـــــدوا إبـــــداء الـــــرأي الفقهـــــ 

  سالمية.تواجھ األمة اإل 

ـــــ قـــــيم  تاســـــعًا : جاليـــــات املســـــلمة خـــــارج البلـــــدان اإلســـــالمية بمـــــا يح إفتـــــاء ا
عــة  ــ األجيــال املتتا هــا اإلســالمية  و ــ  هــا حفاظــا ع اإلســالم، وثقافتــھ، وتقاليــده ف

اصة.   مع مراعاة ظروفها ا

ــو  عاشــرًا : ــ مــا  ب اإلســالمية املتعــددة املتفقــة ع ن فقهــاء املــذا ــب بــ التقر
هـم جميعـًا مع رامـًا للفـروق، وأخـذ آرا جوامـع واح عظيمـًا ل لوم مـن الـدين بالضـرورة 

ن لهــــذه  ــــ ضــــم ممثلــــ ــــرص ع باالعتبــــار عنــــد إصــــدار املجمــــع لفتــــاواه وقراراتــــھ، وا
ة املجمع. ب إ عضو   املذا
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  : توضيح حقيقة املوقف الشر من القضايا العامة. عشر حادي

ي ره العمل ع تجديد  :  عشر ثا نميتـھ مـن داخلـھ، وتطـو الفقـھ اإلسـالمي ب
ــــــ األدلــــــة والقواعــــــد  باط وأصــــــول الفقــــــھ، واالعتمــــــاد ع مــــــن خــــــالل ضــــــوابط االســــــت

  الشرعية والعمل بمقاصد الشرعة.

ي : عة باآل   وحدد وسائلھ  املادة الرا

ـــ املـــادة الســابقة مـــن خـــالل  هــا  دافـــھ املنصـــوص عل عمــل املجمـــع لتحقيــق أ
يئة  ها:و  مكتبھ وأمانتھمجلسھ و   شعبھ بالوسائل املتاحة واملمكنة كافة، ومن بي

ـ أوسـع نطـاق  أوًال : ا ع شـر ن و هـم املسـلم ـ  ـ القضـايا ال إصدار الفتاوى 
جيع تب مـن الوسـطية اإلسـالمية الـذي يحـول  ن الغلـّو ممكن ل ن وبـ ن املسـلم بـ

  .أو التفرط أو إتباع اآلراء الشاذة أو اإلفراط

ـــــ مختلـــــف  ثانيـــــًا : هـــــتم بقضـــــايا العصـــــر  إصـــــدار موســـــوعات فقهيـــــة شـــــاملة 
سـرة  بـة م ـ كتـب الفقـھ، وتكتـب بلغـة قر ع باملسائل املتداولة  ياة، و مجاالت ا

ن بالثقافة واإلعالم.   بحيث تقّرُِب املعلومات الفقهية إ جمهور املشتغل

ات الفقهيـــــة واألصـــــ  ثالثـــــًا : جـــــم شـــــامل للمصـــــط ولية يتـــــو دقـــــة وضـــــع م
ر عنھ. ، وضبطھ، وسهولة التعب ل مصط   التعرف ب

عًا : ن نموذجية  مختلف املجاالت ال تحتاج إ  را إعداد مشروعات قوان
، وذكـــر الـــدليل بصـــورة  هـــا االخـــتالف املـــذ ـــ ف هـــا، يرا ـــام اإلســـالمية ف ن األح تقنـــ

ر الرجـــوع ســـ ـــ العـــالم اإلســـالمي لت ا  شـــر ـــ مختصـــرة، و هـــا  شـــرعات  إل عـــديل ال
ن والنظم القائمة.   والقوان
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ــ  خامســًا : جانــھ و جــاد مــن خــالل ُشــعب املجمــع و ــجيع البحــث الفقهــ ا
جامعـــــــات واملؤسســـــــات العلميـــــــة األخـــــــرى فيمـــــــا يتصـــــــل بتحـــــــديات العصـــــــر  نطـــــــاق ا

  ومستجدات قضاياه.

عــض املنــاطق املر  سادســًا : ــ  ــة خــارج إقامــة مراكــز للدراســات اإلســالمية  كز
ـــداف املجمـــع، ورصـــد مـــا  دمـــة أ العـــالم اإلســـالمي، والتعـــاون مـــع املراكـــز القائمـــة 

هات. شملها عملها ودفع ما ُيثار من ش شر عن اإلسالم  املناطق ال    ي

عًا : راث الفقهـ اإلسـالمي مـع العنايـة بوجـھ خـاص بكتـب أصـول  سا إحياء ال
ــ الفقــھ ومقاصــد الشــرعة اإلســالمية، والف شــر املؤلفــات ال قــھ، والفقــھ املقــارن، و

راث إ اللغات املهمـة  ذا ال عد تحقيقها، وترجمة عيون  ذه املجاالت  شر   لم ت
  إسالميًا وعامليًا.

ــــــ العــــــالم  ثامنــــــًا : حصــــــر املجــــــامع واملؤسســــــات والهيئــــــات الفقهيــــــة القائمــــــة 
ــــــ يــــــ جهــــــات ال ن خارجــــــھ لتحديــــــد ا ــــــ مهــــــاجر املســــــلم هــــــا التعــــــاون اإلســــــالمي و تم 

ن املجمع. ها وب سيق بي   والت

ـــــــ مختلـــــــف املجـــــــاالت العلميـــــــة  تاســـــــعًا : ن  راء املتخصصـــــــ االســـــــتعانة بـــــــا
  لبحث املوضوعات املعروضة ع املجمع. ،والعملية

هـا، أو  عاشـرًا : عي عقـد مـؤتمرات ونـدوات علميـة متخصصـة ملناقشـة قضـايا 
ــ بحثــًا ومداولــة فقهيــة أوســع ممــا  لة أو ذات شــعب متعــددة تقت موضــوعات مشــ

جانھ. يحھ اجتماعات مجلس املجمع وشعبھ و   ت

ـــ تصـــدر مـــن املنظمـــة ومـــن  حـــادي عشـــر : ـــ الوثـــائق ال إبـــداء الـــرأي الشـــر 
  األخرى كلما ُطلب منھ ذلك.سائر املنظمات اإلسالمية 

ي عشــــر : ــــم البحــــوث  ثــــا شــــر جميــــع أعمــــال املجمــــع، وقراراتــــھ، وفتــــاواه، وأ
ـــــــ الشـــــــبكة الدوليــــــــة  ـــــــ موقعــــــــھ ع كمـــــــة، وع ـــــــ مجلــــــــة املجمـــــــع امل املقدمـــــــة إليـــــــھ 
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هــــا واإلفــــادة  رًا القتنا ســــ ــــ أقــــراص مدمجــــة ت للمعلومــــات واالتصــــاالت، ووضــــعها ع
ها إ اللغات  ها، وترجم   املهمة إسالميًا وعامليًا.م

امسة باآلونظم شؤ  ة  مادتھ ا   ي :ون العضو

ـــــــ شـــــــ  أوًال : ن  ن املتخصصـــــــ ـــــــون أعضـــــــاء املجمـــــــع مـــــــن الفقهـــــــاء املســـــــلم ي
ن بالدراسات املقارنة.   مجاالت املعرفة اإلسالمية أو املعني

: ثانيًا : رط  عضو املجمع ما ي   ش

ام باإلسالم عقيدة  .١   وسلوكًا.االل
ـــــ الفقـــــھ اإلســـــالمي مـــــع املعرفـــــة الواســـــعة بـــــالعلوم الشــــــرعية،  .٢ التخصـــــص 

  وبواقع العالم اإلسالمي والواقع الدو املعاصر.
  التمكن من اللغة العربية. .٣
رة. .٤   حسن السمعة والس

ــــ  .٥ هـــا وعـــامًال ع ها وثقاف مـــًا بالـــدفاع عـــن قضــــايا األمـــة وحضـــار ـــون مل أن ي
قوقها املا ن لها و ةالتمك   .دية واملعنو

ــ  :ثالثــًا  ــون عضــوًا عــامًال يمثلهــا  هــا لي ــ املنظمــة فق ــ كــل دولــة عضــو  تر
ن  يئـــة املكتـــب فيمـــا بـــ ة بقـــرار مـــن املجلـــس أو مـــن  ـــون العضـــو مجلـــس املجمـــع؛ وت

عقاد املجلس.   دورات ا

عًا : ـ الـدول  را ـر ممث ن مـن غ تخب أعضاء عـامل جوز ملجلس املجمع أن ي و
عًا (   ).٩/٤وفقا للمادة التاسعة/ را

يئــــة املكتــــب، أو  خامســــاً  ــــ توصــــية  : يضــــم املجمــــع بقــــرار مــــن املجلــــس بنــــاء ع
ن  ن مـن الفقهـاء والعلمـاء املسـلم ن العام أعضاء عـامل ن املجمع، أو األم توصية من أم

جاليــــات ا ــــ تخــــدم مــــن ا إلســــالمية خــــارج دول املنظمــــة، أو مــــن املنظمــــات اإلســــالمية ال
ر من عضو واحد ون ألي جالية أو منظمة أك داف املجمع شرطة أال ي   .أ
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ـــ الـــدول  سادســـاً  ـــر ممث ـــ املجمـــع مـــن غ ن  : ال يتجـــاوز عـــدد األعضـــاء العـــامل
ن ثلث عدد األعضاء الذي ن السابقت ن  الفقرت   ن يمثلون الدول.األعضاء املذكور

عاً  ــــــ املجمــــــع فـــــيمن يضــــــمهم مــــــن أعضـــــاء التنــــــوع املــــــذ لتمثيــــــل  : ســـــا يرا
  مختلف التوجهات الفقهية  األمة.

ـراء مـن الـدول األعضـاء  : ثامناً  ن أو خ يجوز أن يضم املجمـع إليـھ أعضـاء مراسـل
ـر  ب ـون للعضـو املراسـل أو ل ـ ضــمهم إليـھ، و ـا ممـن يـرى فائـدة  ر حضــور أو مـن غ

جـــوز  ـــون لـــھ حـــق التصـــوت. و ـــ مناقشـــاتھ، دون أن ي اجتماعـــات املجلـــس واملشـــاركة 
ر إ إحدى شعبھ ب يئة املكتب ضم العضو املراسل أو ا   . بقرار من 

ــ الــدول بقــرار يصــدر عــن  تاســعاً  ــر ممث ن مــن غ ــون ضــم األعضــاء العــامل : ي
عرض اضرن  االجتماع الذي  ة. ثل أعضاء املجلس ا   فيھ أمر العضو

م مــع أي  عاشــراً  ن عــام املنظمــة التفــا : يجــوز لهيئــة املكتــب أن تطلــب مــن أمــ
يئــــة  ــــ مــــا تبديــــھ  ة بنــــاء ع تھ للعضــــو ــــ ــــ بــــديل ملــــن ر دولــــة عضــــو لتقــــديم مر

  املكتب من رأي  مر الدولة.

ــــ آفــــاق واســــعة وأنــــاط بــــھ  جديــــد قــــد انطلــــق بــــاملجمع إ الحــــظ أن النظــــام ا و
ـــرة وفـــق آليـــات متعـــددةمهمـــات ك ـــ خطـــة املجمـــع لتنفيـــذ مـــا  .ب عكـــس ذلـــك ع وقـــد ا

رنامج العشري للمنظمة طة ال شملت املشروعات التالية : ،يخصھ من ال   تلك ا

ـــ العـــالم اإلســـالمي بالتعـــاون مـــع املجمـــع مـــن  )١( ـــ جهـــات الفتـــوى  التأكيـــد ع
ســيق صــوص مــن مــؤتمر  ،أجــل وضــع خطــة عمليــة للت هــذا ا وذلــك بإصــدار قــرار 

نائي املنعقــــد بمكــــة املكرمــــة  ارجيــــة تنفيــــذًا لقــــرار مــــؤتمر القمــــة االســــت  ٨-٥وزراء ا
ر  سم  .م٢٠٠٥د

ــ العــالم اإلســالمي  )٢( يقــوم املجمــع حاليــًا باالتصــال مباشــرة بجهــات الفتــوى 
ــــ العــــالم اإلســــالمي بمــــا  مــــن أجــــل تحقيــــق تبــــادل املعلومــــات وضــــبط قطــــاع اإلفتــــاء 
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امـــــــل بالقضـــــــايا واملشـــــــكالت  ـــــــام الشـــــــرعة والـــــــو ال ام الـــــــدقيق بأح ـــــــ يحقـــــــق االل
 .املستجدة واملعاصرة

ـــــــــــ الوســـــــــــطية والتـــــــــــوازن شـــــــــــر الثقافـــــــــــة والبحـــــــــــوث اإلســـــــــــالمية  )٣( القائمـــــــــــة ع
، وســــــيقوم املجمــــــع بإصــــــدار مجلــــــة ثقافيــــــة إســــــالمية بلغــــــة معاصــــــرة مــــــع واالعتــــــدال

ـــــ لغـــــات مت هـــــا إ ـــــ أقـــــراص مدمجـــــةترجم ا  ـــــ شـــــبكة عـــــددة، وإصـــــدار ، ووضـــــعها ع
شار الواسع رنت تحقيقًا لالن  .اإلن

رة البحـــــــث والدراســـــــة  )٤( إصـــــــدار مجلـــــــة بحـــــــوث علميـــــــة محكمـــــــة لرفـــــــد مســـــــ
ذا النوع من الدراسةللقضاي  .ا واملشكالت ال تحتاج إ 

ـــ نطـــاق واســـع  مواجهـــة اإلســـالموفوبيا : )٥( شـــر ع إعـــداد دراســـات علميـــة ت
ــــ تمــــارس ضــــد اإلســــالم ( مواجهــــة  ھ ال شــــو ــــ محــــاوالت ال وبلغــــات متعــــددة للــــرد ع
ــ  ــ اإلصــابة  يــة اإلســالم بــردود علميــة تخاطــب العقــل املعاصــر قائمــة ع حملــة كرا
يل املثــال مــا أعــده املجمــع بخصــوص الــرد  ــ ســ ــ العــرض ) ع املضــمون واملعاصــرة 

  .ع فيلم الفتنة

ة :  )٦( ــوار مــع أتبــاع األديــان الســماو ن األديــان ا ــوار بــ ميــة دور ا إيمانــًا بأ
ضــــارات ســــ مجمــــع  ن ا ــــ الصــــدام بــــ ــــرام املتبــــادل وتال ــــ تحقيــــق االح ة  الســــماو

ن أتبــــــاع األديــــــان الفقــــــھ اإلســــــالمي الــــــدو إ ــــــوار بــــــ ــــــ تنظــــــيم محاضــــــرة عــــــن فقــــــھ ا
س املنتـــدى اإلســـالمي العـــال  ومشـــكالتھ املعاصـــرة قـــدمها الـــدكتور حامـــد الرفـــا رئـــ

ــ إطــار منتــدى الفكــر اإلســالمي ــوار  ــوار  ،ل م املجمــع تنظــيم نــدوة حــول ا ــ ع كمــا 
ة بالتعاون مع جمعية الدعوة اإل  ن أتباع األديان الســماو  .سالمية العال بطرابلسب

شـــاء  )٧( ســـانإ قـــوق اإل ع لـــھ مركـــز  شـــائھ ووضـــع  ،تـــا بـــات إل رت وتتخـــذ ال
اص بھ  .النظام ا
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ـــ  مشـــروع معلمـــة القواعـــد الفقهيـــةإنجـــاز  )٨( ـــذا املشـــروع العل ـــراد مـــن  : و
ن قاعـدة كليـة أو فرعيـة بًا أبجديًا دون تمي ب  ،جمع شامل للقواعد الفقهية مرتبة ترت

ها ب الفقهية القائلة  ن املذا ا ،ودون تفرق ب تمام برد كل قاعدة إ مصدر   .مع اال

تحقيقـــًا لاللتقـــاء الـــدوري مـــع نخبـــة مـــن  منتـــدى الفكـــر اإلســـالمي : تفعيـــل )٩(
ـــــ ال  ،رجـــــال الفكـــــر والعلـــــم ـــــ دراســـــة العديـــــد مـــــن القضـــــايا واملشـــــاكل ال اجـــــة إ ول

ها دورات امل ر ب ك س ها  دودةتنحصر وتضيق ع تأكدت العنايـة  ،جمع العلمية امل
ــذا الظــرف ــ  ــار النــاس  شــغل أف ــذا  .بجملــة مــن املســتجدات أو بمــا  والغايــة مــن 

ــــذا  شــــاطات  يح والســــليم لإلســــالم خــــالل  ــــ الــــدرس واللقــــاءات تقــــديم الوجــــھ ال
ق فيھ ،املنتدى ون للناس رغبة  مناقشتھ وبيان وجھ ا  .والنظر فيما ي

ـــــ مجـــــاالت عمـــــل األجهـــــزة الفرعيـــــة  ســـــيقوم املجمـــــع )١٠( بإعـــــداد دراســـــات 
ئـــة وشـــؤون املـــرأة  ـــ نطـــاق واســـع مثـــل دراســـات تتعلـــق بالب ا ع شـــر واملتخصصـــة و
ـــــ املنظمـــــة  ســـــيق مـــــع اإلدارة املتخصصـــــة  والشـــــباب واالقتصـــــاد وعـــــرض ذلـــــك بالت

عة لها.   واألجهزة املتخصصة والفرعية التا

ســــيق مــــع األمانــــة العا )١١( مــــة ملنظمــــة املــــؤتمر اإلســــالمي وضــــع املجمــــع بالت
جيــة  ــ من ب اإلســالمية والتأكيــد ع ن املــذا ــوار بــ برنــامج عمــل وخطــة تنفيذيــة ل

ها. ر  العالقة بي   االعتدال وعدم التكف

شــــرع )١٢( هــــا بالنظــــام ال ســــ املجمــــع مــــن خــــالل وســــائلھ املنصــــوص عل  :
ـ مختلـف املجـاالت ن نموذجيـة  ـ  األساس إ إعداد مشروعات قوان ـ تحتـاج إ ال

، وذكـــر الـــدليل بصـــورة  هـــا االخـــتالف املـــذ ـــ ف هـــا، يرا ـــام اإلســـالمية ف ن األح تقنـــ
ـــ هـــا  ر الرجـــوع إل ســـ ـــ العـــالم اإلســـالمي لت ا  شـــر شـــرعات  مختصـــرة، و عـــديل ال

ن والنظم القائمة.   والقوان
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عًا : مية العمل املجم  را   أ
رة االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية و ود  ره  إثراء مس

كـــم الشـــر فيمـــا  ـــو معرفـــة ا إن العمـــل األساســـ ملجمـــع الفقـــھ اإلســـالمي 
هـــا كـــم  ،عـــرض عليـــھ مـــن قضـــايا ومشـــكالت وبخاصـــة املســـتجد م ـــذا ا فـــإذا كـــان 

نـھ ّ ل مباشر  الكتاب والُسـنة ب ش ـ ا ،منصوصًا عليھ  باط وإذا كـان يحتـاج إ سـت
ب املتعـــددة  ـــ املـــذا ـــا وقـــام العلمـــاء ســـابقًا بـــذلك درســـھ  ن اآلراء أقوا واختـــار مـــن بـــ

ــرة ــا تحقيقــًا للمصــا الشــرعية املعت ر ن اآلراء املتعــددة  ،دلــيًال وأك ــ أن يــرج بــ بمع
أمــــا إذا كانــــت املســــألة حادثــــة أو جديــــدة فإنــــھ يقــــوم  ،ــــ املســــألة املطروحــــة للبحــــث

باط حكـــم شـــر  هـــا علـــم باســـت ـــ بّي ـــرة ال هـــاد املعت  لهـــا مـــن األدلـــة وفـــق قواعـــد االج
ــ  .أصــول الفقــھ هــد ع ن املج عــ ُ ــ  ــ القواعــد ال ــو العلــم الــذي يبحــث  فهــذا العلــم 

هــا التفصــيلية ــام الشــرعية مــن أدل باط األح ــ ســالمة  .اســت ومــن أجــل االطمئنــان ع
ــ املجمــع  هــاد الــذي يجــري  هــاد كــان االج ر ــذا االج ــ تصــو هــادًا جماعيــًا قائمــُا ع اج

ـ  ،دقيق للمسائل املبحوثة ها من خالل البحوث والدراسـات ال تصون ف يقدمھ امل
ر املسائل تصون لتصو راء امل ا ا ء فـرع عـن تصـورهفـ .عد ـ ـ ال كم ع  ،"ـ"ا

ها بال كـم الشـر لهـاثم يقوم العلماء الفقهاء ببح باط ا ـ تفصـيل السـت كتـب  ، و
ر من البحوث ـ مجلـس  ،ذلك عدد كب ـراء ع ـذه البحـوث ومـا قدمـھ ا عرض  ثم 

ن عاملــًا مــن مختلــف دول العــالم اإلســالمي ملناقشــة  ــر مــن ســت املجمــع الــذي يحــوي أك
ــ ضــوء ذلــك كــم الشــر  ،األمــر مــن جميــع جوانبــھ ع ــر ا ــ تقر عــد ذلــك إ هــوا  لين

هــا ــ املســألة حســب طبيع هــاد  .هــا مــن ظــروف وأحــوال ومــا يحــيط ،املعتمــد  فهــو اج
ـ ذلـك  .جما عميق عد  مجلـة املجمـع بمـا  جهود يجري عرضها فيما  ذه ا وكل 

ــ دارت حولهــا والقــرار الــذي وصــل إليــھ مجلــس  البحــوث والدراســات واملناقشــات ال
وإذا وجــــد خــــالف فيؤخــــذ باألغلبيــــة  ،وقــــرار املجلــــس يؤخــــذ عــــادة باإلجمــــاع .املجمــــع
ّن ك ب   .ل ذلك  مجلة املجمعوُ
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ــــ  كــــم الشــــر  ــــع مــــن مصــــادر ا ــــو املصــــدر الرا هــــاد  ومــــن املعلــــوم أن االج
هــاد .النظــر اإلســالمي ــ الكتــاب والُســنة واإلجمــاع واالج كــم الشــر   ،فمصــادر ا

ــ مصــادر الفقــھ اإلســالمي ــو نتــاج تحكــيم شــرعة هللا  .و ذلــك أن الفقــھ اإلســالمي 
ـام الشـرعية العمليـة املسـتمد سبحانھ  واقع الناس  و " العلم باألح وأحوالهم إذ 

هــــــا التفصــــــيلية " ادثــــــة  .مــــــن أدل ســــــتمد حكــــــم القضــــــايا ا بط و ســــــت فهــــــذا العلــــــم 
شـاط  سـتوعب ال ـا نصوصـًا كاملـة  والواقع املستجد مـن نصـوص الشـرعة باعتبار

كـــــــم ي كلـــــــھ بالبيـــــــان وا ــــــــا سـ عـــــــا : .اإل  رت  يب ىب نب مب زب ُّ  قـــــــال 
ــذا الكمــال ســواء أكــان ذلــك بــالنص  .)٢(َّيت ىت نت مت زت وقــد تحقــق 

ـر  ،املباشر الوا ع حكم املسـألة كحكـم السـرقة والقتـل أو كـان ذلـك بـالنص غ
ــ  باط واســتمداد باالســتعانة بالقواعــد ال ــ اســت كــم يحتــاج إ ــ أن ا املباشــر بمع

ــــرعية ـــام الشــ باط األح ـــ اســـت هـــد ع ن املج ـــ بحـــث املســـائل وذلـــك كمـــا جـــرى  ،عـــ
ـــــب ادثـــــة مثـــــل : أطفـــــال األناب واملعـــــامالت املصـــــرفية اإلســـــالمية  ،ومـــــوت الـــــدماغ ،ا

ديثـــــة هـــــا علـــــم أصـــــول الفقـــــھ ،ا يا ـــــذه القواعـــــد يقـــــوم ب فالفقـــــھ عمليـــــة ناميـــــة  .و
ا ــــا واســــتمرار يــــاة بنمو يــــاة  ،مســــتمرة تواكــــب ا وإذا جمــــد الفقــــھ ولــــم يواكــــب ا

عطلت مهمتھ وانته دوره ذا املجال .بحلولھ     .وواجب العلماء الفقهاء وا  

كــم الشــر مــن األدلــة التفصــيلية  باط ا ــ اســت ــو بــذل الوســع  هــاد  واالج
ـــ الكتـــاب والُســـنة علـــم أن الشـــرعة اإلســـالمية قـــد جـــاءت لتنظـــيم  .الـــواردة  فـــنحن 

عــادهالواقــع ا ــل أ ي ب ســا مــا الكتــاب والُســنة ،إل ا األساســيان  واإلجمــاع  .ومصــدرا
ـذا االتفـاق فينظـر  ن والعلماء ع حكم شر لدليل أدى إ وقوع  اتفاق املجتمع
ـ الـدليل إال ألغـراض البحـث واالستقصـاء ذا االتفاق دون النظـر إ  . االعتماد إ 

ذا الشمول  أح ر الفقهاء عن  ما من أمر مـن أمـور  ام الشرعة بقولهم : "وقد ع

                                                            
 .  ٣املائدة : سورة  )٢(
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عـا فيـھ حكـم " العباد : ،إال وهلل  عـا  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  قـال 
  .)٣(َّ ىئ نئ مئ  زئ

هـــا القيـــاس واالستحســـان واالستصـــالح ـــ طليع هـــاد متعـــددة يقـــع   .وصـــور االج
ها العلمــــاء باملصــــادر التبعيــــة أي الكتــــاب والُســــنة ســــم ــــذه  عّرفــــھ  .و والقيــــاس كمــــا 

كـــــم  ـــــ ا ـــــ حكمـــــھ  ـــــ حكمـــــھ بـــــأمر منصـــــوص ع ـــــاق أمـــــر لـــــم يـــــنص ع العلمـــــاء إ
ــ العلــة همــا  كــم  ،الشــر التحــاد بي وأمــا االستحســان واالستصــالح فأســاس بنــاء ا

ــرة ة الشــرعية املعت همــا املصــ االستحســان فيــھ عــدول عــن حكــم النظــائر لوجــھ  .ف
ة موجبـة أو ضـرورة مقتضـية ذا العدول من مص أمـا االستصـالح  ،أقوى يقت 

ـ لـم  ـ املصـا ال كم الشر ع مقت املصا املرسـلة مباشـرة و فهو بناء ا
هـا أو بنوعهـا عي ها نص  ـ عمـوم مـا جـاءت الشـرعة لرعا ،يرد عل ـ داخلـة  يتـھ إنمـا 

ــــــام  .مــــــن مصــــــا ممــــــا يتفــــــق مــــــع مقاصــــــد الشــــــرعة ّن العلمــــــاء أن كــــــل األح فقــــــد بــــــ
ـــ  ،الشـــرعية مـــا شـــرعها هللا ســـبحانھ عبثـــًا وال تحكمـــاً  إنمـــا شـــرعت ملصـــا عائـــدة ع

ـام التعبديـة عـرف باألح ـ فيمـا  م، ح م وأخرا رة مـن  ،الناس  دنيا فمـا مـن شـع
ت لها حكم وفوائ ر الناس وصالحهمشعائر اإلسالم إال وبي ها خ علـل  ،ده ف هـا ال  لك

ــذه العلــل  ــو معــروف لعــدم اســتقالل العقــل بــإدراك  مــن الناحيــة التفصــيلية كمــا 
  .التفصيلية

وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلـوب « السالم : عبد قال العز بن
م  هم ودنيا و مصا العباد  دي   .)٤(»الشرع إنما 

ج ـــــــة : وقـــــــال ابـــــــن قـــــــيم ا كـــــــم « وز ـــــــ ا ـــــــا وأساســـــــها ع فـــــــإن الشـــــــرعة مبنا
ــــ املعــــاش واملعــــاد ــــ عــــدل كلهــــا ،ومصــــا العبــــاد   ،ومصــــا كلهــــا ،ورحمــــة كلهــــا ،و

                                                            
 .  ٨٩النحل : سورة  )٣(
ام :  )٤(  .  ١/٢٧قواعد األح
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جــور  ،وحكمــة كلهــا ــ ا ــل مســألة خرجــت عــن العــدول إ ا ،ف ــ ضــد  ،وعــن الرحمــة إ
ـــــ املفســـــدة ة إ ـــــ العبـــــث ،وعـــــن املصـــــ كـــــم إ ســـــت مـــــن الشـــــرعة وإن  ،وعـــــن ا فل

ــلدخ هــا بالتأو ن عبــاده ،لــت ف ن يخلقــھ ،فالشــرعة عــدل هللا بــ ــ  ،ورحمتــھ بــ وظلــھ 
  .)٥(»أتم داللة وأصدقها  �وع صدق رســــول هللا  ،وحكمتھ الدالة عليھ ،أرضھ

ة« قــال اآلمــدي :  كــم إمــا جلــب مصــ  ،أو دفــع مضــرة ،املقصــود مــن شــرع ا
سبة إ العبد   .)٦(»لتعا الرب عن الضرر واالنتفاع  ،أو مجمع األمرن بال

ا  ـ قواعـد ـا  ـ اعتبار ر قد قامـت الشـرعة ع ســــ الضـابطة وأن التوسعة والت
ـــــام التفصـــــيلية ــــع " ،لألح ــ ــ سـ ّن العلمـــــاء أن " األمـــــر إذا ضـــــاق ا وأن " الضـــــرورات  ،وقـــــد بـــــ
ظـــورات " ـــيح امل ر " ،ت ســـ ـــذه القوا ،وأن " املشـــقة تجلـــب الت ـــ وأن كـــل  عـــد مراعـــاة 

ــا مــن قواعـــد الشــرعة األساســية ــام باعتبار بــل أن طبيعــة الشـــرعة  ،تفصــيالت األح

ــرج ر ورفــع ا ســ ــ مراعــاة مصــا النــاس والت : .كلهــا قائمــة ع عــا   جب هئ ُّ  قــال 
ســـر « فيمـــا أخرجـــھ البخـــاري :  �، وقـــال )٧(َّجت هب مب خب حب ُ ـــذا الـــدين  إن 

شروا  شاد الدين أحد إال غلبھ فسددوا وقاربوا وا   .)٨(»ولن 

ب األمـــة  ـــ تصـــ ـــ القضـــايا النازلـــة ال هـــاد  وأمـــا عـــن الضـــوابط الشـــرعية لالج
هاد عـرف ممـا قـرره العلمـاء مـن  ،ومن لھ حق االج هـاد  فـإن الضـوابط الشـرعية لالج

شمل : .شروط هاد  ن العلماء أن شروط االج  فقد ب

ون مسلماً  )١(  .عاقالً  ،بالغاً  ،أن ي
ًم  )٢( ون فا ي القرآن الكرمة وألفاظھ اأن ي  .عاملًا بمقاصده ،ملعا

                                                            
ن :  )٥(   . ١٥ ،٣/١٤إعالم املوقع
ام :  )٦( ام األح   . ٣/٦٩إح
  . ٧٨ا : سورة  )٧(
  . ١/٢٣يح البخاري :  )٨(
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ـــــة الشـــــرفة )٣( ـــــون مـــــدركًا لألحاديـــــث النبو ن والســـــند  ،أن ي مـــــن حيـــــث املـــــ
سن ة وا  .وال

هداً  )٤( ون مج ـام الفقـھ  .أن ي ون دارسـًا ومسـتوعبًا ألح تج ذلك بأن ي و
ـــام  ،اإلســـالمي باط األح جيـــة اســـت ـــون عارفـــًا بقواعـــد علـــم أصـــول الفقـــھ ومن وأن ي

 .من األدلة الشرعية

ها  النحو والبالغة )٥( ون متمكنًا من اللغة العربية وأسالي  .أن ي

قـــائق الوجـــود )٦( ـــون مـــدركًا  ـــل املســـائل ا ،أن ي ـــ يتصـــدى ومتصـــورًا ل ل
 .لبيان حكمها

ون عدالً  )٧( اً  ،أن ي ق ،ورعاً  ،صا مًا بالصدق واألمانة ،يحرص ع بيان ا  .مل

جــــأ إليــــھ ملعرفــــة  يــــان أن مــــن ي مــــة لهــــذه الشــــروط ب وقــــد أشــــارت اآليــــات الكر
م الفقهاء كم الشر  ل الذكر ،ا باط مـن  ،وأ ـ االسـت ـل العلـم القـادرن ع وأ

ــ األمــر : .أو عــا  خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ  قــال 
 جئ يي  ىي ني ُّ  وقــال ســبحانھ: ،)٩(َّ مل خل حل جل مك لك
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّ  وقـــــــــال عـــــــــز وجـــــــــل: ،)١٠(َّ مئ خئ حئ
  .)١١(َّين ىن نن من

فهــــو آليــــة متقدمــــة ملواجهــــة  ،ومجمــــع الفقــــھ اإلســــالمي الــــدو مجمــــع الفقهــــاء
ادثــة واملشــكالت املســتجدة ــون قاصــرًا أمــام  ،القضــايا ا هــاد فــردي قــد ي س باج لــ

ن القــادرن  عقــد املشــكالت وتنوعهــا وأمــام ضــعف منــا إعــداد العلمــاء املوســوعي

                                                            
  . ١٢٢التوبة : سورة  )٩(
ياء : سورة  )١٠(   . ٧األن
ساء : سورة  )١١(   . ٨٣ال
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ين ـــ ن مـــن  ،املتم رة ومـــن أجـــل التمكـــ جمـــا إثـــراء للمســـ هـــاد ا جـــوء لالج إنمـــا تـــم ال
ــــ وبصــــ ،املواجهــــة الراشــــدة  ،رةوبالتــــا تحقيــــق دور الفقــــھ اإلســــالمي النــــامي عــــن و

سار رة من الضعف واالرتجال واالب   .وبما يصون املس
طط املستقبلية للمجمع   من ا

  خدمة لالقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية

ــ  إنجــاز املوســوعة الفقهيــة االقتصــادية )١( : كــان مجمــع الفقــھ اإلســالمي قــد بــدأ 
 ،للتنميــــة تنفيــــذ مشــــروع املوســــوعة الفقهيــــة االقتصــــادية بالتعــــاون مــــع البنــــك اإلســــالمي

ـذا املجـال ـ  عض األشـواط  هـا ،وقد قطعت  ـاص  واآلفـاق  ،حيـث تـم وضـع التصـور ا
تصــدى لهــا ــ س عتمــده ،ال ها و  ،واملــن الــذي ســوف  عــض موضــوعا ــ  تــم االســتكتاب 

ر مـن عشـرة موضـوعات مهمـة )( ـ التعـاون مـع البنـك  ،أك والنيـة منعقـدة لـدى املجمـع ع
ــــذا املشــــروع اإلســــالمي للتنميــــة واملعهــــد ع لــــھ إلنجــــاز   .اإلســــالمي للبحــــوث والتــــدرب التــــا

طـط  ركة لوضـع ا جنـة مشـ ـ تـأليف  س البنك اإلسالمي للتنمية ع وقد وافق معا رئ
ر يوي الكب ذا املشروع ا   .واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنجاز 

ـ جـدول أعمـا )٢( ل استكمال دراسة القضايا واملشكالت االقتصـادية املوضـوعة ع
ـــــ الـــــدورة القادمـــــة للمجمـــــع (  بحثان  ُ ـــــق اللـــــذان ســـــ املجمـــــع مثـــــل موضـــــوع التـــــورق والتور

ـــ  ،الـــدورة التاســـعة عشـــرة ) ـــر قيمـــة العملـــة ع غ عـــض تفصـــيالت موضـــوع  وإعـــادة بحـــث 
ـــ أجـــل املجمـــع  ،ضــوء مـــا تـــم مـــن قـــرارات ودراســـات ســابقة وبعـــض القضـــايا االقتصـــادية ال

م ـــــ رحـــــة ملوجهـــــة الت ـــــول املق ـــــ دورات ســـــابقة مثـــــل ا هـــــا  ـــــ  ،بح لة املتـــــأخرات  ومشـــــ
ــ مجــاالت  ،املؤسســات املاليــة اإلســالمية ــ بحــث  ــ تحتــاج إ وبحــث العديــد مــن القضــايا ال

ــــــ البنــــــوك االقتصــــــاد اإلســــــالمي والبنــــــوك اإلســــــالمية مثــــــل دور الرقابــــــة الشــــــرعية  هــــــا  وآليا
لية والعاملية ،اإلسالمية ر من قضايا التعامل  البورصات امل   .والكث

راث الوثيقة الصلة بموضوعات االقتصاد اإلسالمي )٣( عض كتب ال  .إحياء 
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رحيــب بــالبحوث  )٤( ــق ال ــ االقتصــاد اإلســالمي عــن طر رة البحــث  إثــراء مســ
ــ مجلــة البحــوث والد شــر  ــ ســوف ت ــ ستصــدر االقتصــادية ال راســات الفقهيــة ال

باً   .عن املجمع قر
ــ  )٥( ــذه املجلــة بالدراســات النقديــة والتحليليــة ملــا يكتــب  تمــام مــن خــالل  اال

رة االقتصــــاد  ها إثــــراء ملســــ ــــ أصــــالة البحــــوث وجــــد االقتصــــاد اإلســــالمي لالطمئنــــان ع
عيدًا عن التكرار ـ ،اإلسالمي   البحـث والتوسـع األفقـي دون التوسـع العمـودي العميـق 

ار ها دون تجديد أو ابت عدد عمليات النقل من الدراسات السابقة بل واالعتداء عل  .و

ـــــــ  )٦( ـــــــ مجــــــال البحــــــث  جهــــــات العاملــــــة  امــــــل مـــــــع ا ســــــيق والت ضــــــرورة الت
ـ مجـال عقـد النـدوات واملـؤتمرات  االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية وبخاصـة 

ون نتائجها وما تتول إليھ  .تمهيدًا الستصدار قرارات مجمعية ،العلمية لت

ـــــ املجـــــاالت االقتصـــــادية والبنكيـــــة  )٧( ن  تمـــــام بوضـــــع مشـــــروعات قـــــوان اال
ـ العـالم اإلسـالمي ،املتعددة ن يدي متخذي القرار  رة التوجـھ  ،لتوضع ب إلثـراء مسـ

هـــا مثـــل مشـــروع  ـــ البنـــوك اإلســـالمية ف نحـــو تطبيـــق مبـــادئ االقتصـــاد اإلســـالمي وتب
ومشـــــــروع قـــــــانون  ،ومشـــــــروع نظـــــــام للرقابـــــــة الشـــــــرعية ،إلســـــــالميةقـــــــانون للبنـــــــوك ا

 .لألدوات املالية اإلسالمية

شــمولية ودقــة وموضــوعية لتوضــع  )٨( ــة اإلســالمية االقتصــادية  إبــراز النظر
ـــــــ العـــــــالم ن ومتخـــــــذي القـــــــرار  ن يـــــــدي البـــــــاحث ألن تأصـــــــيل املبـــــــادئ اإلســـــــالمية  ،بـــــــ

ــــ االقتصــــاد اإلســــالمي بــــات ضــــرو  ليــــة  ــــةوالقواعــــد ال ب أو  رة م ــــف باملــــذ للتعر
ة  ــ جــات متم النظــام االقتصــادي اإلســالمي أمــام مــا يجــري مــن بحــث صــادق عــن معا
شـــمولية  ــة مطروحـــة  ـــذه النظر ـــون معــالم  شــرة، ولت للمشــكالت االقتصـــادية لل

جات الدولية لهـذه املشـكالت ـة لهـذا األمـر  .ع ساحة املعا اجـة م وقـد ظهـرت ا
ها العالم ي م عا ذه األيام ع ضوء ما جرى  األزمة االقتصادية امللية ال   . 

ـــــ االقتصـــــاد الوضـــــ مـــــن حملـــــة  )٩( ن  تصـــــ يـــــل امل اســـــتكمال مشـــــروع تأ
ـــ علـــوم الشـــرعة اإلســـالمية والـــذي كـــان قـــد بـــدء بـــھ املعهـــد  ر والـــدكتوراه  املاجســـت
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ـو مشـروع  ،للبحوث والتدرب قبل سنوات وكان  شـرف املشـاركة فيـھاإلسالمي  و
ـــ مجـــا  امـــل املعرفـــة  ـــ االقتصـــاد اإلســـالمي يتصـــفون بت ن  ضـــروري إلعـــداد بـــاحث

  .االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوض
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Abstract. This paper aims to highlight the important 
contributions made by the International Islamic Fiqh Academy 
in Jeddah while serving Islamic economics. The outstanding 
role of the Fiqh academy would be realized once we recognize 
that Islamic Economics is still in its infancy, overlaps with the 
Islamic Fiqh, and is trying to become a dynamic science. That 
requires depth of knowledge in the Fiqh developing issues, and 
provides solutions so as to harmonize emerging real life 
developments without compromising the rules of Sharia and its 
objectives. With the blessing of Allah, during the thirty years of 
its glorious history, the Academy produced 216 Sharia decrees, 
(1200) research papers in the field of Fiqh, and 60 issues of the 
Academy’s Journal. These decrees dealt with intellectual and 
practical issues, human rights, women and family affairs and 
decrees relating to economic and financial challenges, 
endowments and medical affairs. To be fully aware of the Fiqh 
Academy's contributions requires detailed knowledge of its 
various activities, which include its decrees, recommendations, 
statements, seminars and its Intellectual Forums. 
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