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  :ملخص 

ر، لما لھذه تعد المجامع الفقھیة من أھم المنجزات العلمیة والفقھیة في ھذا العص
وقد تناولت .المجامع من دور بارز وأثر فاعل في معالجة المستجدات الفقھیة المعاصرة

الدراسة موضوع دور المجامع الفقھیة في تعزیز المعامالت المالیة من خالل استعراض 
فجاءت ھذا .جھود مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في خدمة وتطور المعامالت المالیة

لدور الذي یقوم بھ مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في تعزیز المعامالت الدراسة لتوضح ا
المالیة من خالل القرارات والتوصیات الصادرة من المجمع، والمؤتمرات والندوات التي 

  .یقیمھا، مما أسھم في تطور وتقدم المعامالت المالیة

، المجامع الفقھیة، فقھ إسالمي، المعامالت المالیة، اقتصاد إسالمي: مفتاحیةالكلمات ال
  .مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي
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Abstract: 

The Fiqh Academies are among the most important scientific 
achievements at this time, they have a prominent role in 
dealing with contemporary jurisprudence developments. The 
study dealt the topic of the role of Fiqh Academies in 
promoting financial transactions by reviewing the efforts of the 
International Islamic Fiqh Academy in serving and developing 
financial transactions. This study came to clarify the role 
played by the International Islamic Fiqh Academy in 
promoting financial transactions through decisions and 
recommendations issued by the Academy, and the 
conferences and seminars that it establishes, which 
contributed to the development and progress of financial 
transactions.   
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  :املقدمة

إن الحمد هللا، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا 
وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ 

  .وسلم تسلیمًا كثیرا

  ...أ د 

فقد أثبتت شریعتنا اإلسالمیة السمحة حیویتھا وتجددھا واستجابتھا لمتطلبات 
  .العصر، ومسایرتھا لتطور الزمان والمكان

وأن من أبرز ما یتصدر المشھد الفقھي في زماننا، النوازل الفقھیة المعاصرة 
اعیة لعمل بشكل عام، ونوازل المعامالت المالیة بشكل خاص، لذا كانت الحاجة د

مؤسسي یتصدى لالجتھاد الفقھي في ھذه المستجدات المعاصرة، فبرزت دعوات من 
نخبة من الفقھاء لالنتقال بالعملیة االجتھادیة من االجتھاد الفردي إلى االجتھاد الجماعي، 
وقد القت ھذه الدعوات بحمد اهللا تعالى استجابة فاعلة، فتأسست مجامع فقھیة تحمل على 

 ودراسة المستجدات الفقھیة والتمعن فیھا، إلصدار أحكام جماعیة یكون لھا عاتقھا بحث
  .وزن لدى مجموع األمة

ومن بین أبرز ھذه المجامع الفقھیة التي اضطلعت بھذا الدورالمھم، مجمع الفقھ 
اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، والذي شكل نقلة نوعیة في بحث 

مستجدات الفقھیة المعاصرة بشكل عام، والمستجدات الفقھیة في مجال ودراسة ومناقشة ال
  .المعامالت المالیة بشكل خاص

وقد حقق مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي منذ نشأتھ خطوات متقدمة ونجاحات 
بارزة في االجتھاد الجماعي، مما أكسبھ مكانة مرموقة لدى المفتي والمستفتي، وسمعة 

  . العالم اإلسالميومكانة علمیة وفقھیة في

فكان من األھمیة بمكان تسلیط الضوء على دور ھذه المجامع بشكل عام ومجمع 
  .الفقھ اإلسالمي الدولي بشكل خاص في تعزیز المعامالت المالیة

دراا أ  

  :تتجلى أھمیة الدراسة فیما یلي

وتفعیلھ التنویھ بالدور الكبیر للمجامع الفقھیة في تنظیم االجتھاد الجماعي،  -١
 .في المستجدات والنوازل الفقھیة المعاصرة
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ضبط وتقنین وتجسیر الخالف الفقھي من خالل المجامع الفقھیة والقرارات  -٢
 .التي تصدر منھا

بیان دور المجامع الفقھیة في خدمة وتعزیز المعامالت المالیة، من خالل  -٣
 .اتخاذ مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي نموذجًا في ھذا الجانب

إدراا   

  :تكمن إشكالیة الدراسة في  

 .بیان دور المجامع الفقھیة في تنظیم عملیة االجتھاد الجماعي -

 .مدى إمكانیة اعتبار المجامع الفقھیة مرجعًا لنوازل المعامالت المالیة -

 .بیان دور مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في خدمة المعامالت المالیة -

درادف ا  

لى بیان الحاجة الى االجتھاد الجماعي، وإبراز دور المجامع تھدف الدارسة إ
الفقھیة في معالجة المستجدات، وضبط الخالف الفقھي في القضایا الفقھیة المعاصرة، مع 
التركیز على إبراز دور مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في جانب خدمة وتعزیز المعامالت 

  .المالیة

ت ادراا 

الفقھیة ودورھا في تعزیز المعامالت المالیة موضوع جدید في موضوع المجامع 
نوعھ مھم في موضوعھ، فمع حداثة تكوین المجامع الفقھیة، إال أنھا حققت أثرًا كبیرًا في 

  .الساحة الفقھیة

ومع جدة ھذا الموضوع، فقد تطرق بعض الباحثین لبعض جوانبھ، من خالل بعض      
التي تناولت أطرافًا منھ بشكل عام فیما یتعلق باالجتھاد الدراسات واألبحاث والمقاالت 

  .الجماعي أو بالمجامع الفقھیة بشكل عام، أو منثورات تناولت بعض الجوانب المتعلقة بھ

  :وأستعرض فیما یلي أبرز ما ُكتب في ھذا الباب

عبد المجید . د: االجتھاد الجماعي في التشریع اإلسالمي، لمؤلفھ: كتاب بعنوان -
 .سوه الشرفي، منشورات كتاب األمة، قطرالسو

. د: االجتھاد الجماعي ودور المجامع الفقھیة في تطبیقھ، لمؤلفھ: كتاب بعنوان -
 .شعبان محمد إسماعیل، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت
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منھج المجامع الفقھیة في العالم اإلسالمي في معالجة القضایا : بحث بعنوان -
الزحیلي، مقدم لندوة تطویر العلوم الفقھیة، سلطنة وھبة . د: المعاصرة، لمؤلفھ

 .عمان

ما ستتناولھ  وھي أبحاث تطرقت لبعض جوانب الموضوع، لكن لم تلم بھ، أما
دراستي فھو دور المجامع الفقھیة وتحدیدًا مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في تعزیز 

 .المعامالت المالیة

دراا ط  

: مباحث وخاتمة، حیث تضمن المبحث األولجاءت الخطة في مقدمة وأربعة 
المجامع الفقھیة نشأتھا وأھدافھا، : التعریف بمفردات الدراسة، وتضمن المبحث الثاني

دور : مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، وتضمن المبحث الرابع: وتضمن المبحث الثالث
خاتمة التي مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في تعزیز المعامالت المالیة، وانتھیت بال

  .تضمنت أھم النتائج والتوصیات

دراا   

المنھجیة التي اتبعتھا في كتابة ھذه الدراسة ھي المنھج االستقرائي التحلیلي 
االستنباطي، حیث قمت باستقراء قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المتعلقة 

  . المعامالت المالیةبالمعامالت المالیة، للوصول الى بیان دور المجمع في تعزیز

وقمُت بعزو اآلیات القرآنیة الواردة في الدراسة إلى موضعھا من المصحف 
الشریف، بذكر اسم السورة ورقم اآلیة، كما قمت بتخریج األحادیث النبویة من كتب 

  .السنة المعتمدة

- ت – اووا ا -  

دراسة، والتوصیات التي وأتناول فیھا خالصة الجھد الذي بذلتھ في ھذه ال
  .استخلصتھا منھا
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  ملبحث األولا

  التعريف مبفردات الدراسة

 اطب اول

ا وم ا  

  .وم ا ارع اول

  :تعریف المجامع في اللغة: أوًال

  :مع لغةاالمج

المجامع جمع َمجَمع، وھو مأخوذ من جمع، والجیم والمیم والعین، أصل واحد   
، یقال جمعت الشيء جمعًا، وجمع الشيء عن تفرقھ یجمعھ ١ على تضام الشيء یدل

  .٢جمعًا، وأجمعھ فاجتمع واجتمع

المطلع، والمطلع یطلق على الجمع، وعلى موضع : والمجمع بفتح المیم وكسرھا مثل
  .٣االجتماع، والجمع المجامع، وُجماع الناس بالضم والتثقیل أخالطھم 

، والمجمع یكون اسمًا للناس ٤ع والمجتمعون والملتقى والمجمع موضع االجتما
َحتَّىٰ  َوِإْذ َقاَل ُموَسىٰ ِلَفَتاُه َلا َأْبَرُح: (( وللموضع الذي یجتمعون فیھ، ومنھ قول اهللا تعالى

  .، أي حیث یلتقیان ویجتمعان٥)) َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا  َأْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْیِن

  :مع في االصطالحتعریف المجا: ثانیًا

  :المجمع اصطالحًا

 ھو الموضع والمكان الذي یتم االجتماع فیھ لتبادل وجھات :المجمع اصطالحًا
  .النظر وتقلیبھا حیال موضوع معین

                                                           

 .٤٧٩، ص١ معجم مقایس اللغة، ابن فارس، ج- ١
 .، دار صادر، بیروت٥٥، ص ٨، ج ٣ لسان العرب، محمد بن علي ابن منظور، ط- ٢
 . ، المكتبة العلمیة، بیروت١٠٨، ص١ المصباح المنیر، أحمد محمد الفیومي، ج- ٣
 .، دار الدعوة١٣٦، ص ١ المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ج- ٤
 .٦٠ سورة الكھف، آیة - ٥
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رع اا ف ار  

  .تعریف الفقھ في اللغة: أوًال

أصل واحد صحیح الفقھ من فـقـھ یـفـقـھ فـقـھـًا فھو فقیھ، والفاء والقاف والھاء 
، وھو ثالثي، َفَقھ بفتح القاف، وَفِقھ بكسر القاف، وَفُقھ ١یدل على إدراك الشيء والعلم بھ 

بضّم القاف، بالكسر یأتي على معنى الفھم، وبالضّم فُقھ إذا صار الفقھ لھ سجیة، أما فَقھ 
  .بالفتح فأّول اإلدراك والعلم

مطلق الفھم، كما یطلق على فھم : اوالفقھ في اللغة یطلق على معان متعددة منھ
األشیاء الدقیقة خاصة، ویطلق على العلم، كما ویطلق كذلك على فھم غرض المتكلم من 

  .٢كالمھ، فكل المعاني واإلطالقات دائرة على الفھم والعلم 

 .تعریف الفقھ في االصطالح: ثانیًا

متأخرًا، ففي مر مصطلح الفقھ بمراحل متعددة حتى استقّر معناه لدى الفقھاء 
الصدر األول غلب استعمال مصطلح الفقھ على فھم أحكام الدین جمیعھا، أي فھم كل ما 
شرع اهللا لعباده، والعلم بأحكام الدین كلھا سواٌء أكانت متعلقة بأحكام االعتقاد واإلیمان، 
أو أحكام العبادات، أو بمسائل األخالق، أو غیر ذلك من أحكام الفروض والحدود 

الشریعة، "مر والنواھي وغیرھا، فكان اسم الفقھ في ھذا العھد مرادفًا لكلمات واألوا
التي كان یفھم من كل منھا أحكام الدین جمیعًا، ثم بعد ذلك " والشرعة، والشرع، والدین 

: ، ولقد استقر تعریف الفقھ بأنھ٣ترسخ اطالق مصطلح الفقھ على المسائل االستنباطیة 
  .٤ العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة العلم باألحكام الشرعیة

  .وم ا ا ارع اث

المجمع الفقھي بعد االطالع على تعریف عدد من المجامع الفقھیة، یمكن تعریف 
ھیئة علمیة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة، تتكون من مجموعة من فقھاء األمة : بأنھ

  .ات، بغیة الوصول إلى رأي شرعي فیھاوعلمائھا، تتدارس النوازل والمستجد

                                                           

 تاج العروس من جواھر القاموس، محمد بن محمد المرتضى الزبیدي، المجلس الوطني للثقافة – ١

 .٤٥٦/ ٣٦، ١م، ط٢٠٠١والفنون واآلداب، الكویت، 
، ٢م، ط١٩٩٥ مطبعة مصطفى الحلبي،:  القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاھرة– ٢

٤/٢٩١. 
 .١/٥٢دار المعرفة، : یاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي، بیروت إح– ٣
مكتبة لبنان، : علي دحروج، بیروت:  كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد التھانوي، تحقیق– ٤

 .٣/١١٥٧م، ١٩٩٦
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ب اطا 

ت اوم ا  

  وم ات ارع اول

  .تعریف المعامالت في اللغة: أوًال

المعامالت جمع معاملة، وھي مأخوذة من عاملت الرجل أعاملھ معاملة، وعاملھ      
املھ بمعاملة، أي قابلھ بتصرف مشابھ ، وع١معاملة أي ساَمُھ بعمل أي مقابلة عمل بعمل

  .٢لتصرفھ 

  .تعریف المعامالت في االصطالح: ثانیًا

المعاملة في اصطالح الفقھاء لھا معنیان، معنى عام ومعنى خاص، أما المعنى 
العام للمعاملة فھو یشمل كل ما یقع بین الناس من التصرفات والعالقات وتبادل المنافع، 

 العبادات مما یقع بین األزواج واألبناء، وما یقع بین التجار، وھذا عام في كل ما قابل
وما یقع بین األفراد، وما یقع بین الجماعات والدول، فكل ذلك داخل في معنى المعامالت 

األحكام الشرعیة المتعلقة : "باالصطالح العام، وعلى ھذا ُعّرفت المعامالت بأنھا
األحكام الشرعیة : " للمعامالت فھولخاصا أما المعنى ،٣" بمصالح الناس في الدنیا

فھو ینحصر في تعامل الناس في األموال من  ،٤" المنظمة لتعامل الناس في األموال
  .المعاوضات والتبرعات واإلسقاطات والمشاركات والتوثیقات

رع اا وم ا  

  .تعریف المالیة في اللغة: أوًال

، وھو ٥ل، وھو ما تملكھ اإلنسان من جمیع األشیاء المالیة في اللغة نسبة إلى الما
وأكثر ما ما ُیملك من الذھب والفضة، ثم أطلق على كل ما ُیقتنى ویملك من األعیان، 

                                                           

 .٣٦/٤٥٦ تاج العروس من جواھر القاموس، محمد الزبیدي، - ١
 .٢/٨٨٧، ٣ھـ، ط١٤١٤دار صادر، : رم ابن منظور، بیروت لسان العرب، محمد بن مك- ٢
 .٣/١٣٩٢كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد التھانوي،  - ٣
م، ٢٠٠٧دار النفائس،: المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، محمد عثمان شبیر، عمان – ٤

 .١٥: ، ص٦ط 
 .٣/٥٥٠ لسان العرب، ابن منظور، - ٥
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والسبب في تسمیتھ بھذا ، ١یطلق المال عند العرب على األبل؛ ألنھا كانت أكثر أموالھم 
 من المیل وھو العدول عن الوسط ، أو أنھ مأخوذ٢االسم ألنھ یمیل إلیھ الناس بالقلوب 

  .، أو لكونھ مائًال أبدًا زائًال، ولذلك سمي عرضًا٣إلى أحد الجانبین 

  .تعریف المالیة في االصطالح: ثانیًا

اختلف الفقھاء في تعریف المال تبعًا الختالفھم في مفھومھ ومشتمالتھ، إلى 
  :اتجاھین أساسیین ھما

ما یمیل إلیھ الطبع، ویمكن ادخاره : " نھ عرف فقھاء الحنفیة المال بأ:األول
ما یمیل إلیھ طبع اإلنسان، ویمكن ادخاره لوقت الحاجة، منقوًال : ، أو ھو٤" لوقت الحاجة

  .٥أو غیر منقول 

 عرف جمھور الفقھاء المال بتعریفات متقاربة في المعنى وإن اختلفت في :الثاني
 تمتد إلیھ األطماع، ویصلح عادة وشرعا ما: " األلفاظ، فقد عرفھ فقھاء المالكیة بقولھم

، وعرفھ فقھاء ٧" ما كان متموًال محترمًا: "، كما عرفھ فقھاء الشافعیة بأنھ٦" لالنتفاع بھ
، وھذه التعریفات تشمل األعیان ٨ما یباح نفعھ مطلقًا أو اقتناؤه بال حاجة : " الحنابلة بأنھ

  .والمنافع والحقوق

ریف جمھور الفقھاء؛ لما فیھ من ربط بین المعنى ولعل األولى باالعتبار ھو تع
  .اللغوي بالمعنى االصطالحي

                                                           

م، ١٩٧٩المكتبة العلمیة، :  في غریب الحدیث واألثر، مجد الدین ابن األثیر، بیروت النھایة- ١

٣/٣٧٣. 
، ط ١٩٨٣الشركة المتحدة للتوزیع، : عبداهللا التركي، بیروت:  حلیة الفقھاء، أحمد ابن فارس، تحقیق-  ٢

 .١٢٣: ، ص١
، ط ١٤١٢دار القلم، :  المفردات في غریب القرآن، الحسین بن محمد الراغب األصفھاني، دمشق- ٣

 .٤٧٨: ، ص١
 .٥/٢٧٧، ٢ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین إبراھیم ابن نجیم، دار الكتب اإلسالمیة، ط - ٤
 .١٢٦:  مجلة األحكام العدلیة، المادة- ٥
 .٢/٦٠٧، ٣م، ط ٢٠٠٣دار الكتب العلمیة، :  أحكام القرآن، محمد بن عبداهللا ابن العربي، بیروت- ٦
 .٣/٢٨م، ١٩٩٥دار الفكر، : بیروتأحمد سالمة القلیوبي، حاشیة قلیوبي،  - ٧
م، ط ١٩٩٩ عبداهللا التركي، مؤسسة الرسالة، :بن النجار، تحقیق  منتھى اإلرادات، محمد بن أحمد– ٨

١/٣٣٩، ١. 
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ما كان لھ قیمة مادیة بین الناس، : " وقد وضع بعض المعاصرین تعریفًا للمال وھو
  .١" وجاز شرعًا االنتفاع بھ في حال السعة واالختیار

  رف ات ا ارع اث

لم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة، الع: إذا كان الفقھ ھو
في ھذا التعریف ُیقصد بھا العبادات والمعامالت جمیعًا؛ فیكون فقھ المعامالت " العملیة"و

العلم باألحكام الشرعیة العملیة المتعلقة بتعامل الناس في : المالیة على خصوصھ ھو
  .٢ األموال والمنافع

  

  

  

  

                                                           

م، ط ٢٠٠٠ الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، عبدالسالم العبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، - ١

١/١٧٩، ١. 
م، ٢٠٠٧دار النفائس،:  المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، محمد عثمان شبیر، عمان- ٢

 .١٥: ، ص٦ط 
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  يملبحث الثانا

  اامع الفقهية نشأتها وأهدافها 

 اطب اول

ا ة ا  

دعت الحاجة الملحة لوجود ھیئة تضم نخبة من فقھاء وعلماء المسلمین تجتمع 
للتباحث والنظر في القضایا والمستجدات المعاصرة التي تھم المسلمین، اسھامًا في رفد 

ت صبغة جماعیة یكون لھا من الثقل الشرعي األمة اإلسالمیة بأداة اجتھادیة قویة ذا
والمؤسسي على المستوى العالمي، خاصة بعد تقارب المسافات، وسھولة التنقل 

  .والمواصالت بین الدول

وقد شھدت بدایات القرن الرابع عشر الھجري دعوات عدد من العلماء والباحثین 
جمع علمي أو ھیئة إلى إحیاء االجتھاد الجماعي في شكل مؤسسي مقنن یتخذ شكل م

شرعیة، یتصدى فیھ المجتھدون بالدراسة والبحث القضایا والنوازل المستجدة في حیاة 
  .أفراد األمة

فدعت الحاجة إلنشاء مثل ھذه المجامع الفقھیة لالستفادة من آراء الفقھاء، وتقلیب 
وجھات النظر المختلفة في الموضوع المراد مناقشتھ، فنتیجة االجتھاد الجماعي 
المؤسسي أقرب إلى الصواب من رأي المجتھد الواحد، وأدعى إلى استجابة المستفتین 
لتطبیق الفتوى، كما أنھ یتیح التعاون بین فقھاء الشریعة ونخبة من الخبراء في المجاالت 
المختلفة لالستعانة بھم لفھم بعض الجوانب الدقیقة المتعلقة بالفتوى، ویقرب وجھات 

ستجدة، ویبعد الفتوى عن الصیغ الفردیة والمذھبیة والطائفیة، النظر في المسائل الم
  .ویوحد األراء قدر اإلمكان، وصوًال لتوحید كلمة المسلمین في المسائل المتعلقة بھم

فكان ھذا التقنین والتنظیم لمسألة االجتھاد الجماعي وخاصة في المسائل الكبیرة 
مختلفة الفقھیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تھم مجموع األمة في جمیع جوانب الحیاة ال

  .والسیاسیة وغیرھا

فأصبحت ھذه المجامع وسیلة لالبتعاد عن االجتھاد الفردي والذي قد ال یأخذ 
نصیبھ من التمعن في كل ثنایا الموضوع، وللحد من من التضارب والتنتقض في 

  .الفتاوى
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 الھجري استجابة لدعوات وقد بدأ إنشاء ھذه المجامع في بدایة القرن الرابع عشر
العلماء بإنشاء المجامع الفقھیة وكان من أبرزھم بدیع الزمان النورسي، والطاھر بن 

  .عاشور وغیرھم

فاالجتھاد فرض كفایة على األمة، : "... یقول الشیخ محمد الطاھر بن عاشور
مكنة بمقدار حاجة أقطارھا وأحوالھا، وقد أثمت األمة بالتفریط فیھ مع االستطاعة و

  "األسباب واآلالت

من ھذا وإن أقل ما یجب على العلماء في ھذا العصر أن یبدأوا بھ : "... ویقول
ھو أن یسعوا إلى جمع مجمع علمي، یحضره من أكبر علماء كل قطر  الغرض العلمي

إسالمي، على اختالف مذاھب المسلمین في األقطار، ویبسطوا بینھم حاجات األمة، 
وفاق فیما یتعین عمل األمة علیھ، ویعلموا أقطار اإلسالم بمقرراتھم، ویصدروا فیھا عن 

  .١" فال أحسب أحًدا ینصرف عن اتباعھم

ھذا ونعتقد كل االعتقاد أنھ آن األوان : "ویقول الدكتور محمد یوسف موسى
بجانب مجمع اللغة العربیة، فإن دراسة الفقھ على ) مجمع للفقھ اإلسالمي(لیكون لنا 
اجب الذي نرید تحقیق الغایة من ھذه الدراسات، أمر ال یمكن أن یتحقق إال النحو الو

  .٢" بإنشاء ھذا المجمع الذي ندعو إلیھ جاھدین

كما یعد الشیخ مصطفى الزرقا من أوائل من دعا إلى تأسیس مجمع فقھي یضم 
  .أشھر فقھاء العالم اإلسالمي ممن جمعوا بین العلم الشرعي وصالح السیرة والتقوى

إذا أرید إعادة الحیویة لفقھ الشریعة : " ویقول الشیخ مصطفى الزرقاء
باالجتھـــاد الواجب استمـــراره شرًعا، والذي ھو السبیـــل الوحیــد لمواجھـــة 
المشكالت الزمنیة الكثیرة بحلول شرعیة حكمیة، عمیقة البحث، متینة الدلیل، بعیدة عن 

اء العقول الجامدة والجاحدة على السواء، فالوسیلة الشبھات والریب والمطاعن، وتھزم آر
تأسیس : اللجوء لالجتھاد الجماعي بدیًال عن االجتھاد الفردي، وطریقة ذلك: الوحیدة ھي

   .٣" مجمع للفقھ، یضم أشھر فقھاء العالم اإلسالمي

وقد قدم رحمھ اهللا مقترحًا بذلك إلى اجتماع مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي الذي 
ھـ، یدعو فیھ إلى تأسیس مجمع للفقھ اإلسالمي، یضم ١٣٨٤بمكة المكرمة عام عقد 

  .كوكبة من أشھر علماء العالم اإلسالمي

                                                           

، ٤٠٨ مقاصد الشریعة اإلسالمي، محمد الطاھر بن عاشور، تحقیق محمد الطاھر المیساوي، ص - ١
 .دار النفائس األردن

 .، دار الكتب الحدیثة ، مصر١٨د یوسف موسى، ص  تاریخ الفقھ اإلسالمي، محم- ٢
، جمعیة الدراسات ٤٩ االجتھاد الجماعي ودور الفقھ في حل المشكالت، مصطفى أحمد الزرقا، ص - ٣

 .والبحوث اإلسالمیة، األردن
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فوجدت ھذه المناشدات بحمد اهللا وتوفیقھ آذانًا صاغیة، فیسر اهللا تعالى إنشاء 
  .عدد من المجامع الفقھیة

ب اطا 

ا داف اأ  

  :قھیة إلى تحقیق غایات مھمة من أبرزھاتھدف المجامع الف

 بیان األحكام الفقھیة لمختلف النوازل والمستجدات وفق أحكام الشرع :أوًال
  .الحكیم وتعالیمھ

من خالل االنتقال من االجتھاد المساھمة في إحیاء االجتھاد الجماعي : ثانیًا
ة أكبر لدى المفتي لما لالجتھاد الجماعي من وجود ثقالفردي إلى االجتھاد الجماعي؛ 

  .والمستفتي

 تنشیط الحیاة العلمیة والفقھیة، وتشجیع البحث العلمي، والمساھمة في نشر :ثالثًا
  .التراث الفقھي اإلسالمي

  . توثیق أواصر التعاون والتواصل بین الفقھاء فیما بینھم:رابعًا

تي تعنى  توثیق أواصر التعاون بین الفقھاء وبین الھیئات والمؤسسات ال:خامسًا
أھمیة بالغة في تطور آلیة التشریعات اإلسالمیة والقضایا المھمة لألمة باالجتھاد لما لھ 

١.  

طثاب ا 

ا واع اأ  

إلى مجامع متنوعة، فتوجد مجامع المتواجدة على الساحة تتنوع المجامع الفقھیة 
لفقھیة المتعلقة بقارة معینة، تحمل صبغة عالمیة دولیة، ومجامع فقھیة تھتم بالمسائل ا

ومجامع فقھیة تجمع عدد من الفقھاء في إقلیم معین ضمن مجموعة دول معینة، ومجامع 
  .فقھیة داخل الدولة الواحدة

                                                           

 .٧٧ االجتھاد الجماعي في التشریع اإلسالمي، ص - ١
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مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي : فمن المجامع الفقھیة ذات الصبغة العالمیة الدولیة
اإلسالمي التابع لرابطة العالم الفقھي والمجمع منظمة التعاون اإلسالمي، التابع  ل
  .اإلسالمي

المجلس : ومن المجامع الفقھیة والتي تھتم بالجالیات المسلمة في قارة معینة
  .األوربي لإلفتاء والبحوث، ومجمع فقھاء الشریعة بأمریكا

مجمع البحوث اإلسالمیة بجمھوریة : ومن المجامع الفقھیة داخل الدولة الواحدة
  .كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیةمصر العربیة، وھیئة 

راب اطا 

ا رز اأ  

 :من أبرز المجامع الفقھیة

 .الرابطة المحمدیة للعلماء -١
عد الرابطة المحمدیة للعلماء أولى المجامع الفقھیة ظھورًا، وقد تم إنشائھا ت

لمغربیة بقرار من مؤتمر لعلماء المغرب تم عقده بأحد فنادق العاصمة ا
  .١الرباط

ھـ ١٣٨٠ ربیع األول ٢٦-٢٧وقد انعقدت جلساتھ یومي األحد واالثنین 
م، وأجریت فیھ بعض المباحثات في المسائل ١٩٦٠ سبتمبر ١٨-١٩الموافق 

  . عالم من علماء المغرب٣٠٠الفقھیة وغیرھا، حیث ضم أكثر من 
ھـ ١٤٢٧ من محرم ١٥وقد توالت اجتماعات ھذا المؤتمر حتى تاریخ 

 ١.٠٥.٢١٠، حیث جاء الظھیر الشریف رقم ٢٠٠٦ فبرایر ١٤الموافق لـ 
  .٢فسمیت الرابطة المحمدیة للعلماء كمؤسسة ذات نفع عام 

 .مجمع البحوث اإلسالمیة بجمھوریة مصر العربیة -٢
 ١٠٣تم إنشاء مجمع البحوث اإلسالمیة بالقاھرة بموجب القانون رقم 

ھـ ١٣٨١ات تابعة لھ، وذلك في عام المتعلق بتطویر األزھر وإنشاء ھیئ
م، ومن بین ھذه الھیئات إنشاء مجمع فقھي للفتاوى واألبحاث ١٩٦١الموافق 

اإلسالمیة والعلمیة، وكانت باكورة اجتماعاتھ بالقاھرة في شوال سنة 
  .ھـ١٣٨٣

ومجم��ع البح��وث اإلس��المیة ھ��و عب��ارة ع��ن الھیئ��ة العلی��ا للبح��وث اإلس��المیة  
ل م��ا یت��صل بھ��ذه البح��وث، ویھ��تم بك��ل م��ا ی��ستجد م��ن ال��ذي یق��وم بدراس��ة ك��

  .قضایا، سواء كانت متعلقة بالعقیدة، أو مناقشة المسائل الفقھیة، أو غیرھا
                                                           

 .باط حیث عقد المؤتمر في فندق بالیما في العاصمة الر- ١
 ma.arrabita.www://https/الرابطة المحمدیة العلماء على شبكة اإلنترنت، موقع :  انظر- ٢
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 ویتألف المجمع من خمسین ع�ضوًا م�ن كب�ار علم�اء اإلس�الم یمثل�ون جمی�ع                  
الم��ذاھب اإلس��المیة، یك��ون م��ن بی��نھم ع��دد ال یزی��د عل��ى الع��شرین م��ن غی��ر  

م�ا ی�شترط ف�ي ع�ضو المجم�ع أن ال یق�ل عم�ره ع�ن أربع�ین                    علماء مصر، ك  
س��نة، وأن یك��ون معروف��ًا ب��الورع والتق��وى، ویك��ون ح��ائزًا ألح��د الم��ؤھالت   
العلمی��ة العلی��ا، وأن یك��ون ل��ھ إنت��اج علم��ي ب��ارز ف��ي الدراس��ات اإلس��المیة،      

  .١وتكون اجتماعات المجمع مرة كل شھر 
 .دیةھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعو -٣

ه بإنشاء ھیئة كبار ٨/٧/١٣٩١بتاریخ ) ١٣٧/ أ(صدر المرسوم الملكي رقم 
العلماء،  حیث تضم نخبة من الفقھاء للنظر والتباحث في المسائل الفقھیة، 
وتتفرع من الھیئة لجنة دائمة یتم اختیارھا بأمر ملكي، وتكون مھمتھا إعداد 

  .٢ر الفتاوى البحوث وتھیئتھا للمناقشة من قبل الھیئة، وإصدا
 .المجمع الفقھي اإلسالمي -٤

أنشأت رابطة العالم اإلسالمي مجمعًا فقھي باسم المجمع الفقھي اإلسالمي، 
وھو عبارة عن ھیئة علمیة إسالمیة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة مكونة 
من مجموعة من فقھاء األمة اإلسالمیة وعلمائھا، وقد اتخذت مدینة مكة 

  .المكرمة مقرا لھا
ھـ في نظامھا، ١٣٨٣ أوصت األمانة العامة للرابطة في شھر رجب سنة وقد

بإنشاء ھیئة علمیة مھمتھا مواكبة جمیع المستجدات على الساحة اإلسالمیة، 
وخاصة الفقھیة منھا، وذلك لبیان الحكم الشرعي في القضایا والنوازل 

ان المستجدة؛ وبیان عالمیة اإلسالم، وأنھ صالح لكل زمان ومكان، وبی
مرونة الفقھ وأنھ قادر على استیعاب جمیع األمور المستجدة، وذلك استجابة 

  . لنداء حكومة المملكة العربیة السعودیة بضرورة إنشاء مجمع فقھي إسالمي
وقد جاءت فكرة إنشاء ھذا المجمع بناء على اجتماع األمانة العامة للرابطة 

  .٣ھـ ١٣٨٣عام 
 نظام المجمع الفقھي اإلسالمي بتاریخ وقد أقر المجلس التأسیسي للرابطة

  .٤ھـ ١٣٩٨ھـ، وباشر أول أعمالھ في شعبان عام ١٣٩٧
 .مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي -٥

أسست منظمة التعاون اإلسالمي مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، حیث تبنى 
فكرتھ الملك خالد بن عبد العزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة 

  .رحمھ اهللا
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وتقوم فكرتھ أن یكون لكل دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي عضو 
: عامل في المجمع ویتم تعیینھ من قبل دولتھ وینتظم أعضاء المجمع في

  .مجلس، وُشعب المجمع المتخصصة، وھیئة المكتب، وأمانة المجمع
ت ٨/٣وقد أقر في المؤتمر الثالث للمنظمة ضمن القرارات الصادرة برقم 

 الذي عقد في مكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة في ربیع األول ،)ق،أ(
  .١م١٩٨١ھـ ـ ١٤٠١

 .مجمع الفقھ اإلسالمي بجمھوریة الھند -٦
انشأ القاضي مجاھد اإلسالم القاسمي رحمھ اهللا مجمع الفقھ اإلسالمي 

 ھـ، ویھدف إلى ١٩٨٨كمؤسسة علمیة إسالمیة بالھند، وذلك في نھایة عام 
 الحلول لمستجدات العصر والمشكالت الناجمة عن ذلك وفق البحث عن

األطر اإلسالمیة، ویتكون المجلس  من كبار العلماء والفقھاء البارزین عن 
  .٢طریق االنتخاب 

 .المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث -٧
أنشئ المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث كھیئة علمیة اسالمیة متخصصة 

  .اد المنظمات اإلسالمیة في أوربامستقلة، تلبیة لدعوة اتح
ویتكون المجلس األوربي لإلفتاء من مجموعة من الفقھاء، ویقع مقره 

  .بایرلندا
وقد تم انعقاد اللقاء التأسیسي للمجلس بناء على دعوة اتحاد المنظمات 

-٢٩ھـ الموافق ١٤١٧ من ذي القعدة عام ٢٢-٢١اإلسالمیة في أوروبا في 
 اللقاء تم إقرار مسودة الدستور لھذا المجلس م، وفي ھذا١٩٩٧ مارس ٣٠

٣.  
وقد جاءت فكرة إنشاء ھذا المجلس بناء على حاجة المسلمین في قارة 
أوروبا لمعرفة األحكام الشرعیة المتعلقة بھم، لكثرة القضایا المستجدة التي 

  .تواجھ المسلمین ھناك
قارب بین ومن أبرز أھداف المجلس األوربي لالفتاء والبحوث إیجاد الت

العلماء في أوروبا، والعمل على توحید اآلراء الفقھیة فیما بینھم، وإصدار 
فتاوى جماعیة تسد حاجة المسلمین في أوروبا، وتواكب األمور المستجدة 

  .على الساحة، وتنظم تفاعل المسلمین مع المجتمعات األوروبیة
  

 .مجمع الفقھ اإلسالمي بجمھوریة السودان -٨
اإلسالمي بالسودان كھیئة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة، أنشأ مجمع الفقھ 

مقرھا العاصمة الخرطوم، وتم اعتماده بموجب قرار رئاسي في شعبان 
م، كمؤسسة علمیة وفقھیة متخصصة في ١٩٩٨ نوفمبر ٢٠ھـ، ١٤١٩
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السودان، یھتم باالجتھاد الجماعي، وتقدیم المشورة الفقھیة والشرعیة للدولة 
 عالمًا سودانیًا ٤٨د، وتتكون عضویة المجلس من والمؤسسات واألفرا

  .١یمثلون كبار الفقھاء والعلماء والخبراء
 .مجمع فقھاء الشریعة بالوالیات المتحدة األمریكیة -٩

یعتبر مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا مؤسسة علمیة فقھیة تتكون من مجموعة 
أحكام الشریعة مختارة من فقھاء األمة اإلسالمیة وعلمائھا، تسعى إلى بیان 

  .٢فیما یعرض للمقیمین في أمریكا من النوازل واألقضیات 
وقد جاءت فكرة إنشاء ھذا المجمع من بعض المفكرین والدعاة في أمریكا، 
وذلك لكثرة عدد الجالیة المسلمة في أمریكا ووجود عدد من المسائل التي 

  .تحتاج إلى بیان الحكم الشرعي فیھا
 الفتاوى لما یعرض علیھ من قضایا، خاصة فیما ویھدف المجمع إلى إصدار
  .یھم أبناء الجالیة األمریكیة

ولقد وضع المجمع من أھدافھ أیضا وضع الخطط للبحوث والدراسات 
  . الشرعیة التي تتعلق بأوضاع المسلمین في المجتمع األمریكي

ویھدف أیضًا لدراسة ما ینشر عن اإلسالم، وتمییز الصحیح من الخطأ 
الناس إلى ذلك، كما ویدعم المجمع التعاون بینھ وبین الھیئات وتنبیھ 

  .والمجامع الفقھیة األخرى

وفي السنوات األخیرة قامت عدد من المجامع الفقھیة والھیئات الشرعیة، كما 
قامت عدد من الدول بإعداد مجلس للفتوى ، فتشكل بذلك عدد كبیر من المجامع الفقھیة 

  .والھیئات الشرعیة
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   الثالثملبحثا

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل

 اطب اول

ادوا ا ا  فر  

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي كما عرفتھ المادة الثانیة من النظام األساسي للمجمع 
، لھ - منظمة التعاون اإلسالمي حالیًا-جھاز فرعي علمي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي : بأنھ

اریة، ومقره الرئیسي في مدینة جدة، بالمملكة العربیة السعودیة، واللغة شخصیتھ االعتب
العربیة ھي اللغة المعتمدة في المجمع، ویتولى في استقالٍل تام، انطالقا من القرآن الكریم 

 .١والسنة النبویة، بیان األحكام الشرعیة في القضایا التي تھم المسلمین

ب اطا 

ة ا  

س مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي تنفیذًا جاء تأسی
دورة فلسطین "الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث )  أ–ق(ث–٨/٣للقرار رقم 

 ٢٢ إلى ١٩الذي انعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة في الفترة من " القدس
  :، والذي جاء فیھم١٩٨١ ینایر ٢٨إلى  ٢٥ھـ الموافق من ١٤٠١ربیع األول 

إذ یأخذ في االعتبار الخطاب الذي وجھھ الملك خالد بن عبد العزیز عاھل المملكة " 
 إلى قادة األمة اإلسالمیة وزعمائھا وإلى المسلمین كافة - رحمھ اهللا –العربیة السعودیة 

ن یجندوا أنفسھم في كل مكان والذي دعا فیھ األمة اإلسالمیة وفقھاءھا وعلماءھا إ
ویحشدوا طاقاتھم في سبیل مواجھة معطیات تطور الحیاة المعاصرة ومشكالتھا 
باالجتھاد واالسترشاد بالعقیدة السمحة وما تضمنتھ من مبادئ خالدة قادرة على تحقیق 
مصلحة اإلنسان الروحیة والمادیة في كل مكان، والدعوة إلى إنشاء مجمع عالمي للفقھ 

قھاء وعلماء ومفكري العالم اإلسالمي بغیة الوصول إلى اإلجابة اإلسالمي یضم ف
  "اإلسالمیة األصلیة لكل سؤال تطرحھ الحیاة المعاصرة
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وإذ یؤكد حاجة األمة اإلسالمیة في ھذا المنعطف التاریخي من حیاتھا إلى مجمع تلتقي " 
یلة صادرة عن فیھ اجتھادات فقھائھا وعلمائھا وحكمائھا لكي تقدم ھذه األمة قواعد أص

 .المنابع الفكریة اإلسالمیة الخالدة في كتاب اهللا وُسنة نبیھ

  :رر

یكون أعضاؤه من الفقھاء والعلماء " مجمع الفقھ اإلسالمي: "إنشاء مجمع یسمى -
والمفكرین في شتى مجاالت المعرفة من فقھیة وثقافیة وعلمیة واقتصادیة من 

حیاة المعاصرة واالجتھاد فیھا اجتھادًا أنحاء العالم اإلسالمي لدراسة مشكالت ال
أصیًال فاعًال بھدف تقدیم الحلول النابعة من التراث اإلسالمي والمنفتحة على 

 ".تصور الفكر اإلسالمي لتلك المشكالت 

وقد أقر المؤتمر الثالث عشر لوزراء الخارجیة النظام األساسي لمجمع الفقھ 
 ذو القعدة ٧–٣صمة النیجر في الفترة اإلسالمي الدولي، والذي عقد في نیامي عا

، ودعا إلى عقد مؤتمر تأسیسي عام للمجمع ١٩٨٢ أغسطس ٢٦–٢٢ھـ الموافق ١٤٠٢
في مكة المكرمة یتم إقرار النظام فیھ، بعد االطالع على أي مالحظات علیھ من الدول 

  .١األعضاء 

رمة برعایة الملك وقد عقد المؤتمر التأسیسي لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بمكة المك
–٢٦ ملك المملكة العربیة السعودیة في الفترة –رحمھ اهللا–فھد بن عبدالعزیز آل سعود 

  م،١٩٨٣ یونیو ٩–٧ھـ الموافق ١٤٠٣ شعبان ٢٨

 :وجاء في مطلع التقریر العام وقرارات المؤتمر التأسیسي للمجمع القول

رسلین صلى اهللا علیھ بسم اهللا الرحمن الرحیم، والصالة والسالم على أشرف الم"
 :وسلم

انعقد بحمد اهللا تعالى المؤتمر التأسیسي لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في مكة 
تحت ) م١٩٨٣ من شھر یونیو ٩–٧(ھـ ١٤٠٣ شعبان ٢٨ و ٢٦المكرمة فیما بین 

، ملك المملكة العربیة السعودیة، ورئیس -رحمھ اهللا -رعایة الملك فھد بن عبدالعزیز 
  .ة اإلسالمي الثالثمؤتمر القم

وبانعقاد المؤتمر التأسیسي أصبح مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي حقیقة واقعة باعتباره 
  .إحدى الھیئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي

وقد قام األمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في حینھ األستاذ الحبیب الشطي 
ة المؤتمر اإلسالمي لترشیح ممثلیھا في ھذا بمخاطبة الملوك والرؤساء في دول منظم
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ھـ ١٤٠٥ صفر ٢٦المجمع، وتم ذلك بصفة عامة، وعقد المجمع دورتھ األولى في 
م والتي كانت دورة تنظیمیة وتخطیطیة لعمل المجمع ١٩٨٤ نوفمبر ١٩الموافق 

  . ١المستقبلي، وقد تم إدخال بعض التعدیالت على النظام األساسي واعتمد بشكلھ النھائي

وطلب المؤتمر التأسیسي عقد الدورة األولى للمجمع في فترة ال تتجاوز الخمسة أشھر، 
 ٢,٢٧٤,٠٦٠وقام باعتماد المیزانیة التقدیریة األولى لألمانة العامة للمجمع والتي بلغت 

 .دوالر أمریكي بمساھمات اعتمدت من الدول األعضاء مع الدعوة للتبرع بسخاء للمجمع

ألمین العام للمنظمة بالتشاور مع رابطة العالم اإلسالمي باتخاذ الالزم نحو وقد تم تكلیف ا
وضع النظام األساسي لھذا المجمع، وتقدیمھ لمؤتمر وزراء خارجیة العالم اإلسالمي 

  .    القادم لدراستھ واتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إقراره

ؤتمرھم المنعقد في مدینة نیامي وبالفعل قرر وزراء الخارجیة لدول العالم اإلسالمي في م
ھـ، التصدیق على الصیغة النھائیة لمشروع ١٤٠٢/ذو القعدة /٣بجمھوریة النیجر بتاریخ 

النظام األساسي للمجمع، وتكلیف األمانة العامة بالتنسیق مع دولة المقر السعودیة من 
وریة إلنشاء أجل عقد المؤتمر التأسیسي العام للمجمع، وذلك الستكمال اإلجراءات الضر

  . المجمع 

ھـ، ١٤٠٣/شعبان /٢٦وقد تم بالفعل انعقاد المؤتمر التأسیسي للمجمع في مكة بتاریخ 
المؤتمر التأسیسي أصبح مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي حقیقة واقعة باعتباره -وبانعقاد 

 إحدى الھیئات التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وقد شاركت جمیع  الدول اإلسالمیة
األعضاء في المنظمة  في المؤتمر التأسیسي والذي تم فیھ وبشكل رسمي تكوین المجمع، 

  .٢وقد تم إعالن جدة كمقر أساسي للمجمع 

ب اطا 

داف اأ  

  :نص النظام األساسي لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي على تحقیق األھداف التالیة     

مسلمین في إطار الشریعة اإلسالمیة وما تتیحھ تحقیق التالقي الفكري بین ال: أوًال
  .مذاھبھا من تنوع ثريٍّ وتعدد بناء

 االجتھاد الجماعي في قضایا الحیاة المعاصرة ومشكالتھا وتشجیعھ لتقدیم :ثانیًا
الحلول النابعة من الشریعة اإلسالمیة؛ وبیان االختیارات المقبولة من بین اآلراء المتعددة 
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 مراعاة لمصلحة المسلمین أفرادًا وجماعات ودوًال، بما یتفق مع األدلة في المسألة الواحدة
  .ویحقق المقاصد الشرعیة

 التنسیق بین جھات الفتوى في العالم اإلسالمي على النحو الذي تبینھ :ثالثًا
  .الالئحة التنفیذیة

 مواجھة التعصب المذھبي، والغلو في الدین، وتكفیر المذاھب اإلسالمیة :رابعًا
تباعھا، بنشر روح االعتدال والوسطیة والتسامح بین أھل المذاھب والفرق اإلسالمیة وأ

  .المختلفة

الرد على الفتاوى التي تخالف ثوابت الدین، وقواعد االجتھاد المعتبرة، : خامسًا
  .وما استقر من مذاھب العلماء بغیر دلیل شرعي معتبر

تتصل بالواقع بما ییسر  إبداء الرأي الشرعي في الموضوعات التي :سادسًا
اإلفادة منھ في تطویر التشریعات والقوانین واألنظمة لتكون متوافقة مع أحكام الشریعة 

  .اإلسالمیة

العمل على كل ما من شأنھ توسیع دائرة االھتمام بالعمل الفقھي اإلسالمي : سابعًا
  .وإعادة اعتباره مكونًا رئیسیًا من مكونات الفكر والثقافة اإلسالمیین

 اعتبار المجمع مرجعیة إسالمیة فقھیة عامة من خالل االستجابة المباشرة :ثامنًا
لدواعي إبداء الرأي الفقھي في مستجدات الحیاة، وفي التحدیات التي تواجھ األمة 

  .اإلسالمیة

 إفتاء الجالیات المسلمة خارج البلدان اإلسالمیة بما یحمي قیم اإلسالم، :تاسعًا
فیھا حفاظا على ھویتھا اإلسالمیة في األجیال المتتابعة مع مراعاة وثقافتھ، وتقالیده 
  .ظروفھا الخاصة

التقریب بین فقھاء المذاھب اإلسالمیة المتعددة المتفقة على ما ھو معلوم : عاشرًا
من الدین بالضرورة تعظیمًا للجوامع واحترامًا للفروق، وأخذ آرائھم جمیعًا باالعتبار عند 

اواه وقراراتھ، والحرص على ضم ممثلین لھذه المذاھب إلى عضویة إصدار المجمع لفت
  .المجمع

  . توضیح حقیقة الموقف الشرعي من القضایا العامة:حادي عشر
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العمل على تجدید الفقھ اإلسالمي بتنمیتھ من داخلھ، وتطویره من : ثاني عشر
الشرعیة والعمل خالل ضوابط االستنباط وأصول الفقھ، واالعتماد على األدلة والقواعد 

 .١بمقاصد الشریعة

 اطب اث

ت اا  

یعمل مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي لتحقیق أھدافھ المنصوص علیھا بالوسائل       
  :المتاحة والممكنة كافة، ومن بینھا

 إصدار الفتاوى في القضایا التي تھم المسلمین ونشرھا على أوسع نطاق :أوًال
ني منھج الوسطیة اإلسالمیة الذي یحول بین المسلمین وبین الغلّو أو ممكن لتشجیع تب

  .اإلفراط أو التفریط أو إتباع اآلراء الشاذة

إصدار موسوعات فقھیة شاملة تھتم بقضایا العصر في مختلف مجاالت : ثانیًا
 الحیاة، وتعنى بالمسائل المتداولة في كتب الفقھ، وتكتب بلغة قریبة میسرة بحیث تقرُِّب

  .المعلومات الفقھیة إلى جمھور المشتغلین بالثقافة واإلعالم

 وضع معجم شامل للمصطلحات الفقھیة واألصولیة یتوخى دقة التعریف :ثالثًا
  .بكل مصطلح، وضبطھ، وسھولة التعبیر عنھ

 إعداد مشروعات قوانین نموذجیة في مختلف المجاالت التي تحتاج إلى :رابعًا
یة فیھا، یراعى فیھا االختالف المذھبي، وذكر الدلیل بصورة تقنین األحكام اإلسالم

مختصرة، ونشرھا في العالم اإلسالمي لتیسیر الرجوع إلیھا في تعدیل التشریعات 
  .والقوانین والنظم القائمة

 تشجیع البحث الفقھي الجاد من خالل ُشعب المجمع ولجانھ وفي نطاق :خامسًا 
  .رى فیما یتصل بتحدیات العصر ومستجدات قضایاهالجامعات والمؤسسات العلمیة األخ

 إقامة مراكز للدراسات اإلسالمیة في بعض المناطق المركزیة خارج :سادسًا
العالم اإلسالمي، والتعاون مع المراكز القائمة لخدمة أھداف المجمع، ورصد ما ینشر 

  .عن اإلسالم في المناطق التي یشملھا عملھا ودفع ما ُیثار من شبھات

 إحیاء التراث الفقھي اإلسالمي مع العنایة بوجھ خاص بكتب أصول الفقھ :بعًاسا
ومقاصد الشریعة اإلسالمیة، والفقھ، والفقھ المقارن، ونشر المؤلفات التي لم تنشر في 
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ھذه المجاالت بعد تحقیقھا، وترجمة عیون ھذا التراث إلى اللغات المھمة إسالمیًا 
  .وعالمیًا

 والمؤسسات والھیئات الفقھیة القائمة في العالم اإلسالمي  حصر المجامع:ثامنًا
وفي مھاجر المسلمین خارجھ لتحدید الجھات التي یتم بھا التعاون والتنسیق بینھا وبین 

  .المجمع

 االستعانة بالخبراء المتخصصین في مختلف المجاالت العلمیة والعملیة، :تاسعًا
  .لبحث الموضوعات المعروضة على المجمع

 عقد مؤتمرات وندوات علمیة متخصصة لمناقشة قضایا بعینھا، أو :ًاعاشر
موضوعات مشكلة أو ذات شعب متعددة تقتضي بحثًا ومداولة فقھیة أوسع مما تتیحھ 

  .اجتماعات مجلس المجمع وشعبھ ولجانھ

 إبداء الرأي الشرعي في الوثائق التي تصدر من المنظمة ومن :حادي عشر
  .ة األخرى كلما ُطلب منھ ذلكسائر المنظمات اإلسالمی

 نشر جمیع أعمال المجمع، وقراراتھ، وفتاواه، وأھم البحوث المقدمة :ثاني عشر
إلیھ في مجلة المجمع المحكمة، وعلى موقعھ على الشبكة الدولیة للمعلومات 
واالتصاالت، ووضعھا على أقراص مدمجة تیسیرًا القتنائھا واإلفادة منھا، وترجمتھا إلى 

 .١ المھمة إسالمیًا وعالمیًا اللغات

راب اطا 

ا  وروط ا  

یشترط في عضویة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي أن یكون عضو المجمع من      
الفقھاء المسلمین المتخصصین في شتى مجاالت المعرفة اإلسالمیة أو المعنیین 

  :بالدراسات المقارنة، وأن یكون متمتعًا بما یلي

 .تزام باإلسالم عقیدة وسلوكًااالل .١

التخصص في الفقھ اإلسالمي مع المعرفة الواسعة بالعلوم الشرعیة، وبواقع  .٢
 .العالم اإلسالمي والواقع الدولي المعاصر

 .التمكن من اللغة العربیة .٣
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 .حسن السمعة والسیرة .٤

أن یكون ملتزمًا بالدفاع عن قضایا األمة وحضارتھا وثقافتھا وعامًال على  .٥
 .١ین لھا ولحقوقھا المادیة والمعنویة التمك

وترشح كل دولة عضو في المنظمة فقیھًا لیكون عضوًا عامًال یمثلھا في مجلس 
المجمع؛ وتكون العضویة بقرار من المجلس أو من ھیئة المكتب فیما بین دورات 

 .انعقاد المجلس

 .ویجوز لمجلس المجمع أن ینتخب أعضاء عاملین من غیر ممثلي الدول 

یضم المجمع بقرار من المجلس بناء على توصیة ھیئة المكتب، أو توصیة من و
أمین المجمع، أو األمین العام أعضاء عاملین من الفقھاء والعلماء المسلمین من الجالیات 
اإلسالمیة خارج دول المنظمة، أو من المنظمات اإلسالمیة التي تخدم أھداف المجمع 

 .ظمة أكثر من عضو واحدشریطة أال یكون ألي جالیة أو من

وال یتجاوز عدد األعضاء العاملین في المجمع من غیر ممثلي الدول األعضاء 
 .المذكورین في الفقرتین السابقتین ثلث عدد األعضاء الذین یمثلون الدول

ویراعي المجمع فیمن یضمھم من أعضاء التنوع المذھبي لتمثیل مختلف 
 .التوجھات الفقھیة في األمة

 أن یضم المجمع إلیھ أعضاء مراسلین أو خبراء من الدول األعضاء كما یجوز
أو من غیرھا ممن یرى فائدة في ضمھم إلیھ، ویكون للعضو المراسل أو للخبیر حضور 

ویجوز . اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاتھ، دون أن یكون لھ حق التصویت
  .لى إحدى شعبھبقرار من ھیئة المكتب ضم العضو المراسل أو الخبیر إ

ویتم إسقاط العضویة بقرار یصدره المجلس بثلثي أعضائھ العاملین في الحاالت      
  :التالیة

 .إذا فقد العضو شرطا من شروط العضویة -١
 .التغیب عن اجتماعات المجمع دورتین متتالیتین بدون عذر -٢
 .أن یتقدم شخصیًا باالستقالة -٣
  .٢عضویة اتفاق ربع أعضاء المجمع على عدم أھلیتھ لل -٤
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 اطب اس

زات اإ  

  :تتلخص أبرز إنجازات المجمع في األمور التالیة

 .الدورات المنتظمة -١
فقد بلغ عدد دورات المجمع منذ دورتھ األولى والتي عقدت في مكة المكرمة 

ھـ إلى الدورة الحالیة في إمارة دبي بدولة ١٤٠٣ من شعبان ٢٨ – ٢٦في 
ھـ أربعة وعشرین ١٤٤١ من ربیع األول ٩-٧حدة في اإلمارات العربیة المت

 .إجتماعًا
 .القرارات الفقھیة -٢

صدر عن المجمع العدید من القرارات الفقھیة بعد مناقشات مستفیظة من 
 .الفقھاء تتعلق بمواضیع فقھیة متنوعة

 .البیانات الرسمیة -٣
 صدر عن المجمع العدید من البیانات الرسمیة التي تھتم بجوانب المھمة 

 .التي تواجھ األمة اإلسالمیة
 .الندوات العلمیة -٤

أقیمت العدید من الندوات العلمیة على اختالف المواضیع الفقھیة التي تھم 
 المسلمین على اختالف 

 .المشاریع العلمیة -٥
  :قام المجمع بإصدار العدید من المشاربع العلمیة من أبرزھا

 .موسوعة الفقھ االقتصادي  - أ
 .معجم المصطلحات الفقھیة - ب
 . التنظیم والتشریع اإلسالمي للدول األعضاء - ت
 .تحقیق وفھرسة الكتب التي یتم نشرھا عن اإلسالم - ث
 .إحیاء التراث اإلسالمي  - ج
 .معلمة القواعد الفقھیة  - ح
 .١مكتبة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي  - خ

 .منتدى الفكر اإلسالمي -٦
تصب أقام المجمع العدید من المنتدیات الفكریة التي شملت مواضیع عدیدة 

  .٢في صالح الفكر اإلسالمي 
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  ١دورات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي         

  التاریخ  المكان  الدورة

  مكة المكرمة   األولى

  المملكة العربیة السعودیة

  ١٤٠٣شعبان ٢٦ – ٢٨ 

  جدة  الثانیة

  المملكة العربیة السعودیة

ربیع الثاني ١٠ – ١٦ 
  ه١٤٠٧

  عمَّان  الثالثة

  ھاشمیةالمملكة األردنیة ال

  ه١٤٠٧صفر ١٣ – ٨ 

  جدة  الرابعة

  المملكة العربیة السعودیة

جمادى اآلخرة ١٨ – ٢٣ 
  ه١٤٠٨

  الكویت  الخامسة

  دولة الكویت

جمادى األول ١ – ٦ 
  ه١٤٠٩

  جدة  السادسة

  المملكة العربیة السعودیة

  ه١٤١٠شعبان ١٧ – ٢٣ 

  جدة  السابعة

  المملكة العربیة السعودیة

  ه١٢١٤ذو القعدة ٧ – ١٢ 

  دار السالم  الثامنة

  سلطنة بروناي دار السالم

  ه١٤١٤محرم ١ – ٦ 
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  التاسعة

  أبوظبي

دولة اإلمارات العربیة 
  المتحدة

  ه١٤١٥ذو القعدة ١ – ٦ 

  جدة  العاشرة

  المملكة العربیة السعودیة

  ه١٤١٨صفر ٢٣ – ٢٨ 

  المنامة  الحادیة عشر

  مملكة البحرین

  ه١٤١٩صفر ٢٥ – ٣٠ 

  الریاض  الثانیة عشر

  المملكة العربیة السعودیة

جمادى اآلخرة ٢٥ – ٣٠ 
  ه١٤٢١

  الكویت  الثالثة عشر

  دولة الكویت

  ه١٤٢٢شوال ٧ – ١٢ 

  الدوحة  الرابعة عشر

  دولة قطر

  ه١٤٢٣ ذو القعدة ١٣ –٨ 

  مسقط  الخامسة عشر

  سلطنة عمان

  ه١٤٢٥محرم ١٦ – ٢١ 

  

  السادسة عشر

  دبي

دولة اإلمارات العربیة 
  المتحدة

 ربیع األول ٥ –صفر ٣٠ 
  ه١٤٢٦

  عمَّان  السابعة عشر

  المملكة األردنیة الھاشمیة

 ٢ –جمادى األولى ٢٨ 
  ه١٤٢٧جمادى اآلخرة 
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  بوتراجایا  الثامنة عشر

  مملكة مالیزیا

جمادى اآلخرة ٢٤ – ٢٩ 
  ه١٤٢٨

  

  التاسعة عشر

  الشارقة

دولة اإلمارات العربیة 
  دةالمتح

جمادى األول ١ – ٥ 
  ه١٤٣٠

  وھران  العشرون

  الجمھوریة الجزائریة

 ذو القعدة ٢ –شوال ٢٦ 
  ه١٤٣٣

الحادیة 
  والعشرون

  الریاض

  المملكة العربیة السعودیة

  ه١٤٣٥محرم ١٥ – ١٩ 

  الكویت  الثانیة والعشرون

  دولة الكویت

جمادى اآلخر ٢ – ٥ 
  ه١٤٣٦

  المدینة المنورة  الثالثة والعشرون

  مملكة العربیة السعودیةال

  ه١٤٤٠صفر ١٩ – ٢٣ 

  

الرابعة 
  والعشرون

  دبي

دولة اإلمارات العربیة 
  المتحدة

  ه١٤٤١ربیع أول ٧ – ٩ 

  

  

 

 

  



 - ١٣٥٥ -

  ملبحث الرابعا

  دور جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف تعزيز املعامالت املالية

سعى نحو یعد مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي أحد روافد االجتھاد المعاصر وھو ی
  . یخطو باألمة اإلسالمیة نحو مواكبة العصر ونوازلھ ومستجداتھياالجتھاد الجماعي الذ

وقد قام بحمد اهللا بدوره ومسؤلیتھ في تحقیق ھذه النھضة الفقھیة من خالل 
البحوث والندوات والقرارات والتوصیات التي صدرت منھ في جمیع المجاالت الفقھیة 

 . المالیةومن بینھا مجال المعامالت

 الجماعي في باالجتھادویكمن دور مجمع الفقھ اإلسالمي كمؤسسة فقھیة تعنى 
المواضیع المطروحة بشكل عام وفي مجال المعامالت المالیة من خالل إضفاء الصفة 
الشرعیة على بعض المعامالت المالیة المبتكرة ومدى موافتھا ألحكام الشریعة اإلسالمیة 

  .والضوابط الشرعیةومدى استیفائھا للشروط 

وتحتل القرارات الصادرة من مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي مكانة كبیرة كأداة 
دعم للمؤسسات الشرعیة اإلسالمیة للصناعة المالیة اإلسالمیة بشكل خاص، واالقتصاد 
اإلسالمي بشكل عام، من خالل إضفاء الصفة الشرعیة للمعامالت الجدیدة باستیفائھا 

ط الشرعیة لھا، أو ببیان عدم مشروعیتھا أو التنبیھ على مخالفتھا للشروط والضواب
ألحكام الشریعة اإلسالمیة، مما یضفي في الحالتین االعتمادیة والثقة والمصداقیة 
والطمأنینة لدى المتعاملین، خاصة بعد صدورھا من ھذه المجامع الفقھیة المعتبرة، وما 

  .تحملھ من ثقل لدى األمة اإلسالمیة

 ب اولاط

    ات اواب ام ا

أولى مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي قضایا المعامالت المالیة حیزًا كبیرًا من   
اھتماماتھ، لما تتمیز بھ المعامالت المالیة من تجدد وابتكار في أدواتھا ووسائلھا، وحاجة 

  .لفقھیة لھااألمة لمعرفة الحكم الشرعي فیھا مع بیان الضوابط ا



 - ١٣٥٦ -

ویتمثل اھتمام مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في المعامالت المالیة في جوانب      
  :ثالث

  .  ات ا اب اول

لقد ناقش مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في دوراتھ العدید من القضایا المتعلقة 
 المالیة من تجدد وابتكار في أدواتھا بالمعامالت المالیة، لما تتمیز بھ المعامالت

ووسائلھا، مما یستدعي النظر في مدى موافقة ھذه المستجدات المالیة ألحكام الشریعة 
  .اإلسالمیة، ووضع الضوابط والشروط الفقھیة المناسبة لھا

وكانت قضایا المعامالت المالیة حاضرة وبقوة في جمیع دورات المجمع بعد 
لى، فلم تخل أي دورة من دورات المجمع من مناقشة قضایا الدورة التأسیسیة األو

المعامالت المالیة من خالل دراستھا الدراسة المستفیضة، وتقلیب وجھات النظر فیھا، 
  .ومعرفة مدى موافقتھا ألحكام الفقھ اإلسالمي

وقد تتم مناقشة المواضیع المتعلقة بالمعامالت المالیة ویتم البحث فیھا وبعد 
یكون األجدى استمرار البحث في ھذا الموضوع من خالل ارجاء الحكم فیھا المداوالت 

إلى دورة أخرى، بحیث تستكمل جمیع المسائل المتعلقة بالموضوع والوصول إلى حكم 
  .ُیطمئن إلیھ

ومن بین أبرز المواضیع المتعلقة بقضایا المعامالت المالیة التي تم مناقشتھا 
  :١ا في المجمع وصدر فیھا قرار بشأنھ

 .إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة -
 .األحكام الشرعیة المترتبة على تغیر العملة -
 .بیع المرابحة لآلمر بالشراء -
 .األحكام الشرعیة المترتبة على األسواق المالیة المعاصرة -
 .التمویل العقاري -
 . بیع التقسیط -
 .عقد االستصناع -

ب اا  راتؤوا دوات ااات ا .  

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بالمواضیع المتعلقة إن من أبرز جوانب اھتمام 
بالمعامالت المالیة إقامة العدید من الندوات العلمیة والمؤتمرات التي تتناول بالبحث 
 والدراسة أبرز المستجدات المالیة المعاصرة، والتي تحتاج إلى حیز أكبر من المناقشة
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والمداولة بین الخبراء في المجال الفقھي والخبراء في المجال االقتصادي والقانوني، 
للخروج برؤیة متكاملة یمكن البناء علیھا في إصدار إحكام صحیحة، بعد مناقشة ھذه 

  .المواضیع من جمیع النواحي

وقد ساھمت ھذه الندوات والمؤتمرات الفقھیة في استیضاح كثیر من المسائل 
  .١ناقش ویصدر فیھا قرار في حكمھا ووضع الضوابط الفقھیة المناسبة لھا التي ت

  الندوات العلمیة التي أقامھا مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المتعلقة بالمعامالت المالیة

  التاریخ  المكان  الندوة العلمیة

  جدة  ندوة سندات المقارضة

  المملكة العربیة السعودیة

 ذو الحجة ٢٥ – ٢٢
  ھـ١٤٠٧

لندوة األولى لألسواق ا
  المالیة

  الرباط

  المملكة المغربیة

 ربیع اآلخر ٢٤ – ٢٠
  ھـ١٣١٠

ندوة اإلجابة على 
استفسارات البنك اإلسالمي 

  للتنمیة

  جدة

  المملكة العربیة السعودیة

 جمادى األول ١٧- ١٦
  ھـ١٤١١

  المنامة  الندوة الثانیة لألسواق المالیة

  مملكة البحرین

ول  جمادى األ٢١ – ١٩
  ھـ١٤١٢

الندوة الفقھیة االقتصادیة 
  األولى حول قضایا العملة

  جدة

  المملكة العربیة السعودیة

  ھـ١٤١٣ شوال ٢٢ – ١٨

ندوة مشاكل البنوك 
 اإلسالمیة

  جدة

 المملكة العربیة السعودیة

 ١٨ – ٢٢ شوال ١٤١٣ھـ
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ندوة المشاركة في رأس مال 
الشركات االستثماریة 

 المتعاملة بالربا

  جدة

لمملكة العربیة السعودیةا  

 ١٨ – ٢٢ شوال ١٤١٣ھـ

الندوة الفقھیة االقتصادیة 
  الثانیة حول قضایا العملة

  جدة

  المملكة العربیة السعودیة

  ھـ١٤١٥ ذي القعدة ٦ – ١

الندوة الفقھیة االقتصادیة 
  الثالثة حول قضایا العملة

  المنامة

  مملكة البحرین

 جمادى الثاني ١٣- ١٢
  ھـ١٤٢٠

لموسوعة الفقھیة ندوة ا
  االقتصادیة

  جدة

  المملكة العربیة السعودیة

  ھـ١٤٢٥ محرم ٤

  المنامة  الندوة الفقھیة لقضایا الزكاة

  مملكة البحرین

 ربیع الثاني -٢ – ١٨
  ھـ١٤٢٨

  عمَّان  مؤتمر التأمین التعاوني

  المملكة األردنیة الھاشمیة

 ربیع األول ٢٨ – ٢٦
  ھـ١٤٣١

  جدة  ندوة الصكوك

   العربیة السعودیةالمملكة

 جمادى الثاني ١١ – ١٠
  ھـ١٤٣٢

  .ا ت اار ا  اب اث

 أقامھا مجمع الفقھ تعد المشاریع العلمیة المتعلقة بالمعامالت المالیة والتي
  .اإلسالمي الدولي من أبرز جوانب اھتمام المجمع بھذه القضایا

 االقتصادي من أبرز ھذه المشاریع العلمیة التي جعلھا وتعد موسوعة الفقھ
المجمع في سلم أولویاتھ، حیث أخذ المجمع بعین االعتبار إعداد موسوعة فقھیة 
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اقتصادیة، تكون مرجعًا في ھذا المجال، تنفیذا لتطلعات وتوصیات المجمع ورغبة منھ 
  .١في خدمة الفقھ االقتصادي والمھتمین بھ 

  .مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في المعامالت المالیةاھتمام فھذه أبرز جوانب 

ب اطا 

   ا ت اآ ث اوا

تمر المواضیع التي تتم مناقشتھا في مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ومن بینھا 
  :المواضیع المتعلقة بالمعامالت المالیة بعدة مراحل، وھي

وا راوار اا .  

تعد أمانة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي وشعبة الفتوى فیھ مجموعة من المواضیع 
والنوازل التي تھم حیاة المسلمین ومن بینھا المواضیع المتعلقة بالمعامالت المالیة، كما 
یتم مناقشة مجموعة من المواضیع المھمة بناًء على اقتراح الفقھاء في تناول المواضیع 

لتي یرون ضرورة بحثھا ومناقشتھا في المجمع، باإلضافة إلى ما یقترحھ األمین العام ا
  .للمجمع من مواضیع

ثم تناقش األمانة العامة ھذه المواضیع ویتم اختیار عدد من ھذه المواضیع 
  .٢واعتمادھا  لعرضھا لالستكتاب 

ا را با ر.  

المي الدولي بتكلیف عدد من الفقھاء والمختصین تقوم أمانة مجمع الفقھ اإلس
  .لبحث ھذه المواضیع ودراستھا دراسة وافیة وإعداد دراسة متكاملة تتعلق بھا

ا را تووا  .  

تتم مناقشة الموضوعات التي سبق االستكاب فیھا من خالل عرض األبحاث 
المختصین في مختلف المجاالت العلمیة ومناقشتھا وتبادل الرأي فیھا بین الفقھاء و

  .والعملیة، للوصول إلى رأي یتم اعتماده بصورة مشروع قرار
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راا را راراتدار اإ.  

تتم مناقشة مشاریع القرارات الذي تمت صیاغتھا من خالل استعراضھا تباعًا 
 واعتماده من  وجھات النظر فیھا، وینتھي األمر إما بإقرار المشروع وصدورهوإبداء

  .١المجمع في الجلسة الختامیة، وإما بالتوصیة بتأجیلھ لمزید من الدراسة 

 اطب اث

 ا رارات اتأت از از    

یظھر اھتمام مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بقضایا المعامالت المالیة، بشكل 
مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي من قرار لم تخلوا دورة من دورات واضح وجلي، حیث 

  .یتعلق بالمعامالت المالیة عدا الدورة األولى التأسیسیة التنظیمیة للمجمع

فطوال دورات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي األربع والعشرون كانت مواضیع 
المعامالت المالیة حاضرة وبقوة في مناقشات وقرارات وتوصیات المجمع، مما یؤكد 

  .بیر الذي تحتلھ المعامالت المالیة من اھتمامات المجمعالدور الك

بلغ عدد قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المتعلقة بالمعامالت المالیة قد و
 قرارًا صدر من المجمع طیلة الدورات السابقة منذ انطالقتھ ٢٣٨ قرارًا من أصل ١١٠

اإلمارات العربیة المتحدة في بدولة  دبيفي مكة المكرمة حتى الدورة األخیر في مدینة 
أكثر من ھـ، حیث یشكل ذلك ما نسبتھ ١٤٤١ من ربیع األول لعام ٩  إلى٧ الفترة من 

  . بالمائة من قرارات المجمع متعلقة بالمعامالت المالیة٤٧

وقد كانت الدورة الرابعة التي عقدت في مدینة جدة بالمملكة العربیة السعودیة في 
 أكثرة دورة تم من خاللھا إصدار ھـ١٤٠٨مادى اآلخرة ج ٢٣ إلى ١٨الفترة من 

  . قرارات٨قرارات متعلقة بالمعامالت المالیة حیث بلغ عدد 

  :وقد تنوعت القرارات التي صدرت من المجمع خالل دوراتھ السابقة إلى

  . قرارات تناولت إصدار أحكام فقھیة لبعض النوازل في المعامالت المالیة -١
 بط الشرعیة والشروط المنظمة لبعض المعامالتقرارات  تناولت الضوا -٢

  .المالیة
قرارات تناولت اإلجابة على استفسارات جھات معینة حول مواضیع متعلقة  -٣

  .بالمعامالت المالیة المعاصرة
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 الكبیر لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بقضایا المعامالت االھتماموھذا یعكس 
  .المالیة

 ١اإلسالمي الدولي المتعلقة بالمعامالت المالیةالقرارات الصادرة من مجمع الفقھ 
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 الدورة رقم القرار الموضوع

  )١/٢ (١  قرار بشأن زكاة الدیون

قرار بشأن زكاة العقارات واألراضي المأجورة غیر 
  الزراعیة

٢/٢ (٢(  

تم (قرار بشأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمیة 
  )تأجیلھ

٨/٢ (٨(  

  )٩/٢ (٩  عادة التأمینقرار بشأن التأمین وإ

قرار بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل 
 بالمصارف اإلسالمیة

١٠/٢ (١٠(  

  )١٢/٢ (١٢ قرار بشأن خطاب الضمان

  الثانیة

  جدة

المملكة 
العربیة 
  السعودیة

١٦ – ١٠ 
ربیع الثاني 

  ھـ١٤٠٧

  )١/٣ (١٣  قرار بشأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمیة

  )٢/٣ (١٤  )تم تأجیلھ(قرار بشأن زكاة األسھم في الشركات 

قرار بشأن توظیف الزكاة في مشاریع ذات ریع بال 
  تملیك فردي للمستحق

٣/٣ (١٥(  

قرار بشأن صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن 
  اإلسالمي

٨/٣ (٢٠(  

  )٩/٣ (٢١ قرار بشأن أحكام النقود الورقیة وتغیر قیمة العملة

  الثالثة

  عمَّان

المملكة 
األردنیة 
  الھاشمیة

 ١٣ – ٨
صفر 
  ھـ١٤٠٧

http://www.iifa-aifi.org/1548.html
http://www.iifa-aifi.org/1560.html
http://www.iifa-aifi.org/1560.html
http://www.iifa-aifi.org/1593.html
http://www.iifa-aifi.org/1593.html
http://www.iifa-aifi.org/1596.html
http://www.iifa-aifi.org/1598.html
http://www.iifa-aifi.org/1598.html
http://www.iifa-aifi.org/1604.html
http://www.iifa-aifi.org/1642.html
http://www.iifa-aifi.org/1650.html
http://www.iifa-aifi.org/1657.html
http://www.iifa-aifi.org/1657.html
http://www.iifa-aifi.org/1676.html
http://www.iifa-aifi.org/1676.html
http://www.iifa-aifi.org/1679.html


 - ١٣٦٢ -

قرار بشأن سندات المقارضة وسندات التنمیة 
 واالستثمار

١٠/٣ (٢٢(  

 لصالح صندوق التضامن قرار بشأن صرف الزكاة
  اإلسالمي

٢/٤ (٢٧(  

  )٣/٤ (٢٨  قرار بشأن زكاة األسھم في الشركات

  )٤/٤ (٢٩   انتزاع الملكیة للمصلحة العامةقرار بشأن

  )٥/٤ (٣٠  قرار بشأن سندات المقارضة وسندات االستثمار

  )٦/٤ (٣١ قرار بشأن بدل الخلو

  )٧/٤ (٣٢ قرار بشأن بیع االسم التجاري والترخیص

قرار بشأن التأجیر المنتھي بالتملیك، والمرابحة لآلمر 
 بالشراء، وتغییر قیمة العملة

٨/٤ (٣٣(  

  )١١/٤ (٣٦ ار بشأن مشروع الموسوعة الفقھیة االقتصادیةقر

  الرابعة

  جدة

المملكة 
العربیة 
  السعودیة

٢٣ – ١٨ 
جمادى 
اآلخرة 

  ھـ١٤٠٨

  ٤١ - ٤٠  قرار بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة لآلمر بالشراء

)٣/٥ - ٢/٥(  

  )٤/٥ (٤٢  قرار بشأن تغیر قیمة العملة

  )٦/٥ (٤٤  قرار بشأن اإلیجار المنتھي بالتملیك

تم (قرار بشأن التمویل العقاري لبناء المساكن وشرائھا 
  )لھتأجی

٧/٥ (٤٥(  

  )٨/٥ (٤٦ قرار بشأن تحدید أرباح التجار

  الخامسة

  الكویت

  دولة الكویت

٦ – ١  

جمادى األول 
  ھـ١٤٠٩

http://www.iifa-aifi.org/1683.html
http://www.iifa-aifi.org/1683.html
http://www.iifa-aifi.org/1702.html
http://www.iifa-aifi.org/1702.html
http://www.iifa-aifi.org/1707.html
http://www.iifa-aifi.org/1710.html
http://www.iifa-aifi.org/1713.html
http://www.iifa-aifi.org/1716.html
http://www.iifa-aifi.org/1719.html
http://www.iifa-aifi.org/1722.html
http://www.iifa-aifi.org/1722.html
http://www.iifa-aifi.org/1732.html
http://www.iifa-aifi.org/1751.html
http://www.iifa-aifi.org/1754.html
http://www.iifa-aifi.org/1760.html
http://www.iifa-aifi.org/1763.html
http://www.iifa-aifi.org/1763.html
http://www.iifa-aifi.org/1766.html
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  )١/٦ (٥٠  قرار بشأن التمویل العقاري لبناء المساكن وشرائھا

  )٢/٦ (٥١  قرار بشأن البیع بالتقسیط

  )٣/٦ (٥٢  قرار بشأن حكم إجراء العقود بآالت االتصال الحدیثة

صورة وبخاصة المستجدة منھا : قرار بشأن القبض
  وأحكامھا

٤/٦ (٥٣(  

  )١٠/٦ (٥٩ قرار بشأن األسواق المالیة

  )١١/٦ (٦٠ قرار بشأن السندات

  السادسة

  جدة

المملكة 
العربیة 
  السعودیة

٢٣ – ١٧ 
شعبان 
  ھـ١٤١٠

  )١/٧ (٦٣  قرار بشأن األسواق المالیة

  )٢/٧ (٦٤  قرار بشأن البیع بالتقسیط

  )٣/٧ (٦٥  ر بشأن عقد االستصناعقرا

  )٤/٧ (٦٦  قرار بشأن بیع الوفاء

  السابعة

  جدة

المملكة 
العربیة 
  السعودیة

١٢ - ٧  

ذو القعدة 
  ھـ١٤١٢

  )٣/٨ (٧٢  قرار بشأن بیع العربون

  )٤/٨ (٧٣  قرار بشأن عقد المزایدة

  )٥/٨ (٧٤  قرار بشأن تطبیقات شرعیة إلقامة السوق اإلسالمیة

  )٦/٨ (٧٥  عملةقرار بشأن قضایا ال

  )٧/٨ (٧٦ قرار بشأن مشكالت البنوك اإلسالمیة

  الثامنة

  دار السالم

سلطنة 
بروناي دار 

  السالم

محرم  ٦ – ١
  ھـ١٤١٤

http://www.iifa-aifi.org/1782.html
http://www.iifa-aifi.org/1785.html
http://www.iifa-aifi.org/1789.html
http://www.iifa-aifi.org/1792.html
http://www.iifa-aifi.org/1792.html
http://www.iifa-aifi.org/1808.html
http://www.iifa-aifi.org/1813.html
http://www.iifa-aifi.org/1845.html
http://www.iifa-aifi.org/1849.html
http://www.iifa-aifi.org/1852.html
http://www.iifa-aifi.org/1855.html
http://www.iifa-aifi.org/1955.html
http://www.iifa-aifi.org/1958.html
http://www.iifa-aifi.org/1960.html
http://www.iifa-aifi.org/1962.html
http://www.iifa-aifi.org/1964.html
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قرار بشأن المشاركة في أسھم الشركات المساھمة 
 المتعاملة بالربا

٨/٨ (٧٧(  

  )٩/٨ (٧٨ قرار بشأن بطاقات االئتمان

قرار بشأن تجارة الذھب، الحلول الشرعیة الجتماع 
  الصرف والحوالة

١/٩ (٨٤(  

  )٢/٩ (٨٥  قرار بشأن السِّلم وتطبیقاتھ المعاصرة

  )٣/٩ (٨٦  )حسابات المصارف(قرار بشان الودائع المصرفیة 

ستثمار في األسھم والوحدات االستثماریة قرار بشأن اال
  )تم تأجیلھ(

٤/٩ (٨٧](  

  )٥/٩ (٨٨  )تم تأجیلھ(قرار بشأن المناقصات 

  )٦/٩ (٨٩ قرار بشأن قضایا العملة

  التاسعة

  أبوظبي

دولة 
اإلمارات 
العربیة 
  المتحدة

٦ – ١  

ذو القعدة 
  ھـ١٤١٥

  العاشرة  )٤/١٠ (٩٦  قرار بشأن بطاقات االئتمان

  جدة

المملكة 
العربیة 
  السعودیة

٢٨ – ٢٣ 
صفر 
  ھـ١٤١٨

قرار بشأن بیع الدین وسندات القرض وبدائلھا الشرعیة 
  في مجال القطاع العام والخاص

٤/١١(١٠١(  

  )٥/١١(١٠٢  قرار بشأن االتجار في العمالت

  الحادیة عشر

  المنامة

مملكة 
  البحرین

http://www.iifa-aifi.org/1966.html
http://www.iifa-aifi.org/1966.html
http://www.iifa-aifi.org/1968.html
http://www.iifa-aifi.org/1986.html
http://www.iifa-aifi.org/1986.html
http://www.iifa-aifi.org/1990.html
http://www.iifa-aifi.org/1992.html
http://www.iifa-aifi.org/1994.html
http://www.iifa-aifi.org/1994.html
http://www.iifa-aifi.org/1996.html
http://www.iifa-aifi.org/1998.html
http://www.iifa-aifi.org/2017.html
http://www.iifa-aifi.org/2033.html
http://www.iifa-aifi.org/2033.html
http://www.iifa-aifi.org/2035.html
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  )٦/١١(١٠٣  قرار بشأن عقد الصیانة

  )١/١٢ (١٠٧  قرار بشأن موضوع عقود التورید والمناقصات

  )٢/١٢ (١٠٨  قرار بشأن موضوع بطاقات االئتمان غیر المغطاة

  )٣/١٢ (١٠٩  قرار بشأن موضوع الشرط الجزائي

قرار بشأن موضوع اإلیجار المنتھي بالتملیك، وصكوك 
  التأجیر

٤/١٢ (١١٠(  

تم ) (األحباس(قرار بشأن استثمار موارد األوقاف 
 )تأجیلھ

١١١ 
)٥/١٢](  

  )٩/١٢ (١١٥ قرار بشأن التضخم وتغیر قیمة العملة

  الثانیة عشر

  الریاض

المملكة 
العربیة 
  السعودیة

٣٠ – ٢٥ 
جمادى 
اآلخرة 

  ھـ١٤٢١

  )١/١٣ (١١٩  )ھتم تأجیل(قرار بشأن استثمار موارد األوقاف 

  )٢/١٣ (١٢٠  قرار بشأن زكاة الزراعة

قرار بشأن زكاة األسھم المقتناة بغرض االستفادة من 
  ریعھا

٣/١٣ (١٢١(  

قرار بشأن المشاركة المتناقصة في ضوء العقود 
  )تم تأجیلھ(المستجدة 

٤/١٣ (١٢٢(  

قرار بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في 
 )تثمارحسابات االس(المؤسسات المالیة 

٥/١٣ (١٢٣(  

قرار بشأن التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة 
 )تم تأجیلھ(

٦/١٣ (١٢٤(  

  الثالثة عشر

  الكویت

  دولة الكویت

١٢ – ٧ 
شوال 
  ھـ١٤٢٢

http://www.iifa-aifi.org/2037.html
http://www.iifa-aifi.org/2053.html
http://www.iifa-aifi.org/2055.html
http://www.iifa-aifi.org/2059.html
http://www.iifa-aifi.org/2061.html
http://www.iifa-aifi.org/2061.html
http://www.iifa-aifi.org/2064.html
http://www.iifa-aifi.org/2064.html
http://www.iifa-aifi.org/2074.html
http://www.iifa-aifi.org/2087.html
http://www.iifa-aifi.org/2090.html
http://www.iifa-aifi.org/2093.html
http://www.iifa-aifi.org/2093.html
http://www.iifa-aifi.org/2096.html
http://www.iifa-aifi.org/2096.html
http://www.iifa-aifi.org/2098.html
http://www.iifa-aifi.org/2098.html
http://www.iifa-aifi.org/2102.html
http://www.iifa-aifi.org/2102.html
http://www.iifa-aifi.org/2114.html
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حقیقتھ، تكییفھ، : قرار بشأن عقد المقاولة والتعمیر
  صوره

٣/١٤ (١٢٩(  

الشركات القابضة : قرار بشأن الشركات الحدیثة
  وأحكامھا الشرعیة

٤/١٤ (١٣٠(  

  )٦/١٤ (١٣٢  قرار بشأن عقود اإلذعان

قرار بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالیة 
 اإلسالمیة

٧/١٤ (١٣٣(  

  )٢/١٥ (١٣٦  قرار بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطھا الشرعیة

  )٣/١٥ (١٣٧  قرار بشأن صكوك اإلجارة

 )٥/١٥ (١٣٩   بطاقات االئتمانقرار بشأن

  )٦/١٥ (١٤٠  قرار بشأن االستثمار في الوقف وفي غالتھ وریعھ

الخامسة 
 عشر

  مسقط

 سلطنة عمان

٢١ – ١٦ 
محرم 
 ـھ١٤٢٥

 قرار بشأن زكاة األموال المجمدة

  

١/١٦ (١٤٣(  

 قرار بشأن اختالفات الزوج والزوجة الموظفة

  

٢/١٦ (١٤٤(  

 قرار بشأن السلع الدولیة وضوابط التعامل فیھا

  

٥/١٦ (١٤٧(  

  )٦/١٦ (١٤٨  قرار بشأن الكفالة التجاریة

  السادسة عشر

  دبي

دولة 
اإلمارات 
العربیة 
  المتحدة

 –صفر ٣٠ 
 ربیع األول ٥

  ھـ١٤٢٦

http://www.iifa-aifi.org/2118.html
http://www.iifa-aifi.org/2118.html
http://www.iifa-aifi.org/2120.html
http://www.iifa-aifi.org/2120.html
http://www.iifa-aifi.org/2128.html
http://www.iifa-aifi.org/2131.html
http://www.iifa-aifi.org/2131.html
http://www.iifa-aifi.org/2146.html
http://www.iifa-aifi.org/2148.html
http://www.iifa-aifi.org/2153.html
http://www.iifa-aifi.org/2157.html
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مكونات : قرار بشأن استكمال صكوك المشاركة
  موجوداتھا

٥/١٧ (١٥٦(  

  )٦/١٧ (١٥٧  قرار بشأن المواعدة والمواطأة في العقود

  )٧/١٧ (١٥٨  قرار بشأن بیع الدین

  السابعة عشر

  عمَّان

المملكة 
األردنیة 

  میةالھاش

جمادى ٢٨ 
 ٢ –األولى 

جمادى 
اآلخرة 

  ھـ١٤٢٧

قرار بشأن تفعیل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظیم 
  جمعھا وصرفھا باالستفادة من االجتھادات الفقھیة

٣/١٨ (١٦٥(  

  )٨/١٨ (١٧٠  TIME SHARING قرار بشأن عقد التملك الزمني 

قرار بشأن حقوق االرتفاق وتطبیقاتھ المعاصرة في 
  األمالك المشتركة

٩/١٨ (١٧١(  

  الثامنة عشر

  یابوتراجا

  مملكة مالیزیا

٢٩- ٢٤ 
جمادى 
اآلخرة 

  ھـ١٤٢٨

قرار بشأن دور الرقابة الشرعیة في ضبط أعمال 
  قة عملھاالبنوك اإلسالمیة أھمیتھا، شروطھا، طری

٣/١٩ (١٧٧(  

وتطبیقاتھا ) التوریق(قرار بشأن الصكوك اإلسالمیة 
  المعاصرة وتداولھا

٤/١٩ (١٧٨(  

الفقھي المعروف (حقیقتھ، أنواعھ : قرار بشأن التورق
  )والمصرفي المنظم

٥/١٩ (١٧٩(  

ار بشأن وقف األسھم والصكوك والحقوق المعنویة قر
  والمنافع

٧/١٩ (١٨١(  

  التاسعة عشر

  الشارقة

دولة 
اإلمارات 
العربیة 
  المتحدة

٥ – ١ 
جمادى األول 

  ھـ١٤٣٠
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 قرار بشأن تطبیق نظام البناء والتشغیل واإلعادة
(B.O.T) في تعمیر األوقاف والمرافق العامة  

٨/١٩ (١٨٢(  

األحكام والضوابط : قرار بشأن التأمین التعاوني
  الشرعیة

٢/٢٠ (١٨٧(  

  )٣/٢٠ (١٨٨  قرار بشأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمیة

  )٤/٢٠ (١٨٩  قرار بشأن استكمال موضوع عقود الصیانة

قرار بشأن دور المجامع الفقھیة في ترشید مسیرة 
  آلیات وصیغ: المؤسسات المالیة اإلسالمیة

٥/٢٠ (١٩٠(  

  العشرون

  وھران

الجمھوریة 
 جزائریةال

 –شوال ٢٦ 
 ذو القعدة ٢

  ـھ١٤٣٣

  )١/٢١ (١٩٥  )تم تأجیلھ(في المعامالت المالیة قرار بشأن التحوط 

  )٢/٢١ (١٩٦  قرار بشأن استكمال موضوع الصكوك اإلسالمیة

س التأمین قرار بشأن األحكام والضوابط الشرعیة ُألس
  التعاوني

٦/٢١ (٢٠٠(  

الحادیة 
  والعشرون

  الریاض

المملكة 
العربیة 
  السعودیة

١٩ – ١٥ 
محرم 
  ھـ١٤٣٥

قرار بشأن أسئلة معھد المواصفات والمقاییس للدول 
  اإلسالمیة

٢/٢٢ (٢٠٦(  

قرار بشأن ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء 
استثمار أموال العمالء وتعویضھم عن األضرار 

  الناجمة

٨/٢٢ (٢١٢(  

: قرار بشأن الغلبة والتبعیة في المعامالت المالیة
  حاالتھما، وضوابطھما، وشروط تحققھما

٢١٤ 
)١٠/٢٢(  

الثانیة 
  والعشرون

  الكویت

  دولة الكویت

٥ – ٢ 
جمادى اآلخر 

  ھـ١٤٣٦

http://www.iifa-aifi.org/2385.html
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قرار بشأن استكمال بحث قضایا التأمین التعاوني 
  ودراستھا

٢١٥ 
)١١/٢٢(  

قرار بشأن أحكام اإلعسار واإلفالس في الشریعة 
  )ال ما سبقاستكم(اإلسالمیة واألنظمة المعاصرة 

٢/٢٣ (٢١٨(  

قرار بشأن المزایا التي یمنحھا المصرف لعمالء 
  الحساب الجاري من المنظور الشرعي

٦/٢٣ (٢٢٢(  

الضوابط : قرار بشأن التحوط في المعامالت المالیة
  واألحكام

٨/٢٣ (٢٢٤(  

قرار بشأن الغلبة والتبعیة في المعامالت المالیة 
  حاالتھما وضوابطھما وشروط تحققھما

٢٢٦ 
)١٠/٢٣(  

  ٢٢٧  أثر عقد الزوجیة على ملكیة الزوجین

)١١/٢٣(  

قرار بشأن اقتراحات اللجنة التي شكلتھا أمانة المجمع 
  لبحث بعض قضایا الصكوك

٢٢٨ 
)١٢/٢٣(  

الثالثة 
  والعشرون

المدینة 
  المنورة

المملكة 
العربیة 
  السعودیة

٢٣ – ١٩  

صفر 
  ھـ١٤٤٠

 SMART قرار بشأن العقود الذكیة
CONTRACTS  وكیفیة تفعیلھا واإلقالة منھا

دراسة العقود الذكیة ومدى ارتباطھا بموضوع العملة (
 )الرقمیة

١/٢٤ (٢٣٠( 

 )٢/٢٤ (٢٣١ قرار بشأن التضخم وتغیُّر قیمة العملة

 )٣/٢٤ (٢٣٢ لفیدیكقرار بشأن عقود ا

 )٨/٢٤ (٢٣٧ قرار بشأن العمالت اإللكترونیة

قرار بشأن عملیات التحوط في المؤسسات المالیة 
 اإلسالمیة

٩/٢٤ (٢٣٨( 

الرابعة 
  والعشرون

  دبي

دولة 
اإلمارات 
العربیة 
  المتحدة

 ربیع ٧ – ٩ 
األول 
 ھـ١٤٤١



 - ١٣٧٠ -

  

راب اطا 

 دةأوارارات ا ن ت از از    

ي تعزیز المعامالت كان لقرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي الدور الكبیر ف  
المالیة بشكل كبیر، فقد احتلت قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي مكانة كبیرة لدى 

  .المھتمین بقضایا المعامالت المالیة والمؤسسات المالیة اإلسالمیة تحدیدًا

 الفقھیة والضوابط والشروط المتعلقة بالمعامالت المالیة األحكامحیث احتلت 
لفقھ اإلسالمي الدولي كأداة دعم للمؤسسات الشرعیة اإلسالمیة الصادرة من مجمع ا

للصناعة المالیة اإلسالمیة بشكل خاص، واالقتصاد اإلسالمي بشكل عام، من خالل 
وط والضوابط الشرعیة لھا، أو إضفاء الصفة الشرعیة للمعاملة الجدیدة باستیفائھا للشر

حكام الشرعیة اإلسالمیة، مما تضفي في ان عدم مشروعیتھا أو التنبیھ على مخالفتھا ألببی
الحالتین االعتمادیة والثقة والمصداقیة والطمأنینة لدى المتعاملین خاصة بعد صدورھا 

  .من ھذه المجامع الفقھیة وما تحملھ من ثقل لدى األمة اإلسالمیة

وقد تبنت كثیر من المؤسسات المالیة والمصرفیة لقرارات المجمع، وجعلتھا 
یر من العلمیات التي تقوم بھا، ملتزمة بالضوابط والشروط التي وضعھا مرجعًا لكث

  .المجمع

واعتمدت العدید من ھیئات الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة قرارات 
  .مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي وضوابطھ

كما اعتمدت كثیر من ھیئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
  . قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي والضوابط والشروط التي تم وضعھالكثیر من

 وكان لقرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي محور العدید من االستشھادات في 
األبحاث  والكتب المتخصصة المتعلقة بالمعامالت المالیة، ورسائل الماجستیر والدكتوراه 

  .ة إلى العدید من األبحاث المحكمةالمتعلقة بالمعامالت المالیة، باإلضاف

لذا فإن قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي تحتل مكانة كبیرة لدى المھتمین في 
مجال المعامالت المالیة بشكل خاص، وكان لھذه القرارات الدور الكبیر في تعزیز 

  .المعامالت المالیة
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  :الـخـاتـمـة

لى نبیھ األمین وعلى آلھ وصحبھ الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم ع
  .أجمعین

  :في نھایة ھذا البحث أود ذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا، وھي

تعد الفتوى الجماعیة في النوازل والمسائل العامة ضرورة ملحة ال تستطیع  -
 .الفتوى الفردیة تحملھا

 .تعد المجامع الفقھیة من أھم المنجزات العلمیة والفقھیة في ھذا العصر -

ھیئة علمیة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة، : المجامع الفقھي بأنھیعرف  -
تتكون من مجموعة من فقھاء األمة وعلمائھا، تتدارس النوازل 

 .والمستجدات، بغیة الوصول إلى رأي شرعي فیھا

استجابة في بدایة القرن الرابع عشر الھجري جاءت نشأة المجامع الفقھیة  -
جالء إلى إحیاء االجتھاد الجماعي بصورة مقننة لدعوات عدد من العلماء األ

وبشكل مؤسسي مقنن، وقد أنشأت العدید من ھذه المجامع خدمة للشریعة 
 .اإلسالمیة

تضطلع المجامع الفقھیة بأدوار كبیرة في تحقیق االجتھاد الجماعي مفھومًا  -
 .وممارسة

ي لألمة تحقق المجامع الفقھیة أھدافًا عدیدة تصب في صالح التطور الفقھ -
 .اإلسالمیة

للمجامع الفقھیة دور بارز وأثر فاعل في معالجة المستجدات الفقھیة  -
 .المعاصرة

 .یتطلع من المجامع الفقھیة دور أكبر في توحید الجھود فیما بینھا -
یعد مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي أحد روافد االجتھاد المعاصر وھو یسعى  -

مة اإلسالمیة نحو مواكبة العصر نحو االجتھاد الجماعي الذي یخطو باأل
 .ونوازلھ ومستجداتھ

للمجامع الفقھیة عامة ولمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي دور بارز ومھم في  -
 .خدمة الفتوى الجماعیة

للمجامع الفقھیة عامة ولمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي دور بارز في تعزیز  -
 .المعامالت المالیة

 في دوراتھ العدید من القضایا المتعلقة ناقش مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي -
  .بالمعامالت المالیة
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الندوات العلمیة والمؤتمرات  مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي العدید منأقام  -

 .المتعلقة بالمعامالت المالیة
المتعلقة المشاریع العلمیة یولي مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي عنایة كبیرة ب -

  .بالمعامالت المالیة
ھتمام مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بالمعامالت المالیة أنھ قام یتجلى ا -

  . قرار٢٣٨ قرارا یتعلق بالمعامالت المالیة من مجموع ١١٠ بإصدار
بلغت نسبة القرارات المتعلقة بالمعامالت المالیة التي قام مجمع الفقھ  -

 . بالمائة من قرارات المجمع٤٧اإلسالمي الدولي بإصدارھا أكثر من 
:  القرارات التي صدرت من المجمع خالل دوراتھ السابقة إلى تنوعت -

قرارات متعلقة باألحكام الفقھیة لبعض النوازل في المعامالت المالیة، وإلى 
أحكام تناولت الضوابط الشرعیة والشروط المنظمة لبعض المعامالت 
المالیة، وإلى قرارات تناولت اإلجابة على استفسارات جھات معینة حول 

 .ع متعلقة بالمعامالت المالیة المعاصرةمواضی
تحتل القرارات الصادرة من مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي مكانة كبیرة كأداة  -

دعم للمؤسسات الشرعیة اإلسالمیة للصناعة المالیة اإلسالمیة بشكل خاص، 
 .واالقتصاد اإلسالمي بشكل عام

مع، وجعلتھا تبنت كثیر من المؤسسات المالیة والمصرفیة لقرارات المج -
مرجعًا لكثیر من العلمیات التي تقوم بھا، ملتزمة بالضوابط والشروط التي 

  .وضعھا المجمع

اعتمدت العدید من ھیئات الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة قرارات  -
  .مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي وضوابطھ

إلسالمیة اعتمدت كثیر من ھیئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ا -
لكثیر من قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي والضوابط والشروط التي تم 

  .وضعھا

 كان لقرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي محور العدید من االستشھادات  -
في األبحاث  والكتب المتخصصة المتعلقة بالمعامالت المالیة، ورسائل 

المالیة، باإلضافة إلى العدید من الماجستیر والدكتوراه المتعلقة بالمعامالت 
 .األبحاث المحكمة
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وفي نھایة بحثي أوصي القائمین على المجامع الفقھیة لتأسیس ھیئة علیا عالمیة 
تجمع تحت مظلتھا ھذه المجامع الفقھیة لكي تكون أكثر قوة وفاعلیة، وإلى عقد 

  .اجتماعات مشتركة تساھم في تقدم األمة وتطورھا

ت المالیة والمحاسبة والھیئات الشرعیة والمصارف كما أوصي المؤسسا
  .اإلسالمیة إلى االستفادة من قرارات المجامع الفقھیة

وصلى اهللا وسلم على سیدنا ونبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على 
  .نھجھ واقتفى أثره واستن بسنتھ إلى یوم الدین، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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 :ادر والمراجعالمص

  .القرآن الكریم

عبد المجید السوسوه . د: االجتھاد الجماعي في التشریع اإلسالمي، لمؤلفھ -
 .الشرفي، منشورات كتاب األمة، قطر

االجتھاد الجماعي ودور الفقھ في حل المشكالت، مصطفى أحمد الزرقا، جمعیة  -
 .الدراسات والبحوث اإلسالمیة، األردن

شعبان محمد . د:  المجامع الفقھیة في تطبیقھ، لمؤلفھاالجتھاد الجماعي ودور -
 .إسماعیل، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت

أحكام القرآن، محمد بن عبداهللا ابن العربي، بیروت، دار الكتب العلمیة،  -
 .٣م، ط ٢٠٠٣

 .إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي، بیروت، دار المعرفة -

نز الدقائق، زین الدین إبراھیم ابن نجیم، دار الكتب البحر الرائق شرح ك -
 .٢اإلسالمیة، ط 

تاج العروس من جواھر القاموس، محمد بن محمد المرتضى الزبیدي، المجلس  -
 .١م، ط٢٠٠١الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، 

 .تاریخ الفقھ اإلسالمي، محمد یوسف موسى، دار الكتب الحدیثة ، مصر -

 .م١٩٩٥بیروت، دار الفكر، أحمد سالمة القلیوبي، بي، حاشیة قلیو -

عبداهللا التركي، بیروت، الشركة المتحدة : حلیة الفقھاء، أحمد ابن فارس، تحقیق -
 .١، ط ١٩٨٣للتوزیع، 

 .فقھ النوازل، محمد حسین الجیزاني، دار ابن الجوزي، الریاض -

بعة مصطفى القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاھرة، مط -
 .٢م، ط١٩٩٥ الحلبي،

علي دحروج، : كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد التھانوي، تحقیق -
 .م١٩٩٦بیروت، مكتبة لبنان، 

 .٣ھـ، ط١٤١٤لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، بیروت، دار صادر،  -
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 .المصباح المنیر، أحمد محمد الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت -

الیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، محمد عثمان شبیر، عمان، دار المعامالت الم -
 .٦م، ط ٢٠٠٧النفائس،

 .المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة -

 .معجم مقایسس اللغة، ابن فارس -

المفردات في غریب القرآن، الحسین بن محمد الراغب األصفھاني، دمشق، دار  -
 .١، ط ١٤١٢القلم، 

 الشریعة اإلسالمیة، محمد الطاھر بن عاشور، تحقیق محمد الطاھر مقاصد -
 .المیساوي، دار النفائس األردن

الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، عبدالسالم العبادي، مؤسسة الرسالة للطباعة  -
 .١م، ط ٢٠٠٠والنشر، 

 عبداهللا التركي، مؤسسة :بن النجار، تحقیق منتھى اإلرادات، محمد بن أحمد -
  .١م، ط ١٩٩٩ة، الرسال

: منھج المجامع الفقھیة في العالم اإلسالمي في معالجة القضایا المعاصرة، لمؤلفھ -
  .وھبة الزحیلي، مقدم لندوة تطویر العلوم الفقھیة، سلطنة عمان. د

النھایة في غریب الحدیث واألثر، مجد الدین ابن األثیر، بیروت، المكتبة العلمیة،  -
 .م١٩٧٩

  : على شبكة اإلنترنتالمواقع اإللكترونیة

موقع الرابطة المحمدیة العلماء على شبكة اإلنترنت،  -
https://www.arrabita.ma/  

موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء على شبكة اإلنترنت،  -
https://www.alifta.gov.sa/ 

موقع المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث على شبكة اإلنترنت،  -
https://www.e-cfr.org/ 

موقع رابطة العالم اإلسالمي على شبكة االنترنت،  -
https://ar.themwl.org/ 

https://www.arrabita.ma/
https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
https://www.e-cfr.org/
https://ar.themwl.org/
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 مجمع البحوث اإلسالمیة على شبكة اإلنترنت، موقع -
http://www.azhar.eg/magmaa  

-http://www.iifaموقع مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي على شبكة اإلنترنت،  -
aifi.org. 

موقع مجمع الفقھ اإلسالمي بالسودان على شبكة اإلنترنت،  -
http://aoif.gov.sd/au/. 

-http://www.ifaموقع مجمع الفقھ اإلسالمي بالھند على شبكة اإلنترنت،  -
india.org/. 

 موقع مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا على شبكة اإلنترنت،  -
http://www.amjaonline.com  
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