
برنامج المؤتمر العالمي

معالم فقه مابعد جائحة فيروس كورونا المستجد

18 - 19 يوليو 2020م

27 - 28 ذو القعدة 1441ه



الوقت

اليوم األول: السبت 1441/11/27ه، الموافق  2020/7/18م 

البرنامج

09:00 - 10:30 (مكة المكرمة)
10:00 - 11:30 (أبوظبي)

الجلسة اإلفتتاحية

استراحة

10:45 - 12:15 (مكة المكرمة)
11:45 - 01:15 (أبوظبي)

10:30 - 10:45 صباحًا

الجلسة األولى (تأصيل فقه الطوارئ)

المناقشة

• كلمة معالي العالمة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بّيه- مداخلة تأطيرية

• رئيس الجلسة: معالي الدكتور فهد الماجد - األمين العام لهيئة كبار العلماء، السعودية

• المتحدثون:

     • فضيلة الدكتور شوقي عّالم – مفتي الديار المصرية

     • معالي الدكتور عبد السالم العبادي- األمين العام لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي

• مقرر الجلسة: الدكتور يوسف حميتو –مدير البحث والنشر في مركز «الموطأ»

استراحة الغداء

02:30 - 03:45 (مكة المكرمة)
03:30 - 04:45 (أبوظبي)

12:15-02:30 ظهرًا 

الجلسة الثانية (مجال العبادات 1)

المناقشة

• أحكام الصالة في ظل ظروف الجائحة وإغالق المساجد مؤقتًا

• أحكام تقديم وتأخير دفع الزكاة

• رئيس الجلسة: فضيلة الدكتور عبدالله األنصاري- عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

• المتحدثون:
   • فضيلة الشيخ محمد المختار ولد امباله - رئيس المجلس األعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا سابقا

   • فضيلة الدكتور العياشي فداد - كبير الباحثين في البنك اإلسالمي للتنمية
   • فضيلة الدكتور أحمد الحداد- عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

• المتداخلون:
   • فضيلة الشيخ صالح حجي مجييف -مفتي الشيشان

   • فضيلة الشيخ إسلم ولد سيد المصطف - وزير الشؤون اإلسالمية األسبق في موريتانيا

• مقرر الجلسة: الدكتور أحمد رشاد - الباحث في إدارة الدراسات برابطة العالم اإلسالمي 

• االفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم

• كلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - وزير التسامح

• كلمة دولة الدكتور معروف أمين- نائب رئيس اندونيسيا -رئيس مجلس علماء اندونيسيا

• كلمة معالي الشيخ نور الحق قادري - وزير الشؤون الدينية في باكستان

• كلمة معالي الدكتور محمد مختار جمعة -وزير األوقاف المصري

• كلمة مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي- معالي العالمة عبدالله بن بّيه

• كلمة رابطة العالم اإلسالمي- معالي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى

استراحة 03:45 - 04:00 عصرًا



04:00 - 05:15 (مكة المكرمة)
05:00 - 06:15 (أبوظبي)

الجلسة الثالثة (مجال العبادات 2)

المناقشة

• أحكام الصيام للمصابين بفيروس "كورونا" و ّطواقم الرعاية الّطبية

• أحكام الحج للقادرين عليه فى زمن الوباء وخوف انتشار العدوى بين الناس

• رئيس الجلسة: فضيلة الدكتور عمر الدرعي- عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

• المتحدثون: 

     • فضيلة الشيخ أبوبكر ولد أحمد- وزير الشؤون اإلسالمية األسبق ورئيس مجلس جائزة 

      شنقيط في موريتانيا

     • فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى سيريتش- مفتي البوسنة األسبق

• المتداخلون:
   • فضيلة الدكتور ناظر الدين محمد ناصر - مفتي جمهورية سنغافورة

   • فضيلة الشيخ الدكتور عمر قادري - رئيس مجلس السالم والتكامل اإلسالمي - ايرلندا

• مقرر الجلسة: األستاذ راشد الظهوري – باحث ببرنامج إعداد العلماء اإلماراتيين

استراحة

05:30 - 06:30 (مكة المكرمة)
06:30 - 07:30 (أبوظبي)

05:15 - 05:30 عصرًا

الجلسة الرابعة 
(جهود ممزية للدول اإلسالمية في التعامل مع جائحة كورونا)

• رئيس الجلسة: معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين- األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي

• المتحدثون:  

     • معالي األستاذ عبدالرحمن بن محمد المطر - وكيل الشؤون التنفيذية برابطة العالم اإلسالمي 

     • سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي- رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

• مقرر الجلسة: الدكتور محمد تاج العروسي - الباحث في إدارة اإلعالم برابطة العالم اإلسالمي



المناقشة

09:00 - 10:30 (مكة المكرمة)
10:00 - 11:30 (أبوظبي)

الجلسة الخامسة (مجال المعامالت)
• الرأي الشرعي في مختلف العقود التى تأثر تنفيذها بسبب الجائحة (مثل: عقود الّتوريد، 

عقود الّتوظيف، عقود المقاوالت)

(inflation) كيفية سداد الّديون (وما ترّتب في الّذمة) في حال التضخم اإلقتصادي •

• نظرية الطوارئ في قانون المعامالت المدنية

• رئيس الجلسة: فضيلة الدكتور محمد مطر الكعبي -رئيس الهيئة العامة للشئون اإلسالمية

 واألوقاف - اإلمارات

• المتحدثون:

     • فضيلة الدكتور عبدالحق الكواني- عضو الهيئة العلمية للمجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا  

     • فضيلة المستشار الدكتور ابراهيم عبيد آل علي - عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

• المتداخلون:

     • فضيلة المفتي الشيخ محمد تقي العثماني- نائب رئيس دار العلوم في باكستان 

     • فضيلة الدكتور امحند ايدير مشنان -  مستشار وزير الشؤؤون اإلسالمية الجزائري 

• مقرر الجلسة: الدكتور حسين عبدالغفور - الباحث في إدارة الدراسات برابطة العالم اإلسالمي

اليوم الثاني: األحد 1441/11/28ه، الموافق  2020/7/19م

استراحة 10:30 - 10:45 صباحًا

10:45 - 12:15 (مكة المكرمة)
11:45 - 01:15 (أبوظبي)

الجلسة السادسة (مجال الّصحة واآلداب الّشرعية 1)

المناقشة

• الّتعامل مع الموتى من مرضى كورونا (طريقة غسل ودفن مرضى كورونا)

• استخدام اللقاحات للوقاية من المرض

• مخالطة مريض كورونا لألصحاء وهل يضمن إن تسّبب في مرض غيره، وهل يدخل في باب "الجنايات"

• رئيس الجلسة: فضيلة الدكتور سالم الدوبي- عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

• المتحدثون: 

     • فضيلة القاضي أبوبكر  إمام - محكمة االستئناف الشرعية نيجيريا 

     • فضيلة الدكتور حمزة يوسف - عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

     • فضيلة الدكتور عبدالحميد عشاق - المنسق العام لموسوعة السلم في اإلسالم 

• المتداخلون:

     • فضيلة الشيخ يعقوب دكوري - من علماء جمهورية مالي 

     • فضيلة الشيخ عبدالله ولد اعل سالم - رئيس المجلس الدستوري سابقًا، موريتانيا

• مقرر الجلسة: األستاذ زكريا دوال- الباحث في إدارة المؤتمرات برابطة العالم اإلسالمي

استراحة الغداء 12:15 - 02:30 ظهرًا



02:30 - 03:30 (مكة المكرمة)
03:30 - 04:30 (أبوظبي)

الجلسة السابعة (مجال الّصحة واآلداب الّشرعية 2)

المناقشة

المناقشة

• اإلمتناع عن زيارة الوالدين واألقارب وعدم المصافحة خوف العدوى

• هل يمكن اعتبار تأثيرات الجائحة النفسية والمادية في قضايا الخالفات األسرية

• رئيس الجلسة: فضيلة شمة الظاهري- عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

• المتحدثون:  

     • فضيلة الدكتور محمد غزالي بن عمر جكني - مفتي غينيا

     • فضيلة الدكتورة أماني لوبيز - عضو مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي، رئيسة جامعة شريف 

هداية الله اإلندونيسية

• المتداخلون:

     • فضيلة السيد عبدالله فدعق - عضو عضو مجلس حكماء المسلمين

     • فضيلة الشيخ نعيم ترنافا – مفتي كوسوفو 

• مقرر الجلسة: األستاذة شيخة الشامسي – باحثة ببرنامج إعداد العلماء اإلماراتيين

استراحة 

03:45 - 04:45 (مكة المكرمة)
04:45 - 05:45 (أبوظبي)

03:30 - 03:45 عصرًا

الجلسة الثامنة (مجال المعتقدات)
• موقف اإلنسان من الكوارث واألزمات وكيف يفسرها (مسألة الخير والّشر والّصالح واألصلح)

• رئيس الجلسة: فضيلة الدكتور محمد عثمان الخشت -رئيس جامعة القاهرة -مصر

• المتحدثون: 

     • فضيلة الدكتور رضوان السيد - استاذ الدراسات اإلسالمية في الجامعة اللبنانية

     • فضيلةالدكتور هشام قريسة - رئيس جامعةالزيتونة- تونس

• المتداخلون:

     • فضيلة الشيخ  محمد خاطر عيسى - رئيس المجلس اإلسالمى بدولة تشاد

     • فضيلة الدكتور إبراهيم مشروح - مدير تحرير مجلة السلم

• مقرر الجلسة: الدكتور منقذ السقار – الباحث في إدارة الدراسات برابطة العالم اإلسالمي

استراحة 04:45 - 05:00 عصرًا

05:00 (مكة المكرمة)
06:00 (أبوظبي)

الجلسة الختامية
قراءة البيان الختامي وتوصيات المؤتمر : 

المقرر العام فضيلة الدكتور أحمد السنوني - مدير برنامج اعداد العلماء االماراتيين


