
 كلمة األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي  

 خالل

حفل استقبال معايل الدكتور قطب سانو وتكريم معايل الدكتور عبد 

 السالم العبادي رمحه اهلل
 وصلى اهلل على نبيا حممد سيد األولني واآلخرين وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل  

 .الفقه اإلسالمي الدوليمعالي الشيخ الدكتور صاحل بن محيد رئيس جممع 

 .معالي الدكتور قطب مصطفى سانو أمني اجملمع

 ..أيها احلضور الكريم

يسرني أن أرحب بكم مجيعًا لنحتفل مبناسبة تولي معالي الدكتور قطبب مصبطفى سبانو    

مهامه أمينا جملمع الفقه اإلسالمي الدولي ليكمل مسبة  البب و والعطبال البأ ببدألا قبلبه       

الب   عبع علينبا     -رمحبه اهلل -هم معبالي البدكتور عببد السبالع العببا       أمنال فضالل من

فراقببه وتقبلببه اهلل بواسببع رمحتببها ووتمببع اليببوع للتبب كة مببب قرما تقببديرًا  ببا قدمببه مببن       

 .خدمات جليلة للمجمع خاصة ولألمة عامة

نبه  الب   خبدع  ي  -رمحبه اهلل –إنها  سة وفال نقدمها  عالي الدكتور عبد السالع العبا   

وأمته وقضيالا بإخالصا فرمحه اهلل تعاىل رمحة واسعةا واسكنه الفبر و  األعلبى مبن    

 .اجلنة



أيهببا احلضببور الكببريما إن  ببا افبب  علينببا أخي ا صببايا أن البب  معببالي الببدكتور          

العبببا   ق قيببا   لبب ا الصببر  العلمببي والفقهببي العلببيما أخونببا الكببريم معببالي األسببتا        

وا ا عبرو  بسبعة علمبه وفقهبها وإ راكبه للواقبعا وإحا تبه        الدكتور قطب مصطفى سان

 .بقضايا أمتها وإ امه بواجب الوقت

وأملنببا ق اهلل كبببة أن يوصببل مسببة  النهببو  ببباجملمع إىل أعلببى مكانببة وأ ببى منعلببة       

مسببنو ا ق  لببما كمببا كببان حبباو اجملمببع منبب  توسيسببها بعنايببة و عببم الببدوو األعضببال       

رئيس القمبة اإلسبالمية البأ تواصبل يبت قيبا   خبا ع        السعو يةا وخباصة ا ملكة العربية

حفلهمبا  –احلرمني الشريفني ا لم سلمان بن عبد الععيع آو سعو  و و ولي عهدم األمني 

حرصها احلثيث على كل ما من شونه االرتقبال با نلمبة وأجهعتهبا ويقيبا رفاليبة      -اهلل

 .الشعوي اإلسالمية واز لارلا

لب ا الصبد  أن أعبري عبن عميبا امتنباني وتقبدير   عبالي الشبيخ صباحل ببن            وال يفوتين ق 

محيدا رئيس اجملمعا  ا يضبطلع ببه مبن جهبو  موفقبة لبدعم عمبل اجملمبع وتكبريس  ورم          

 .مرجعًا فقهيا موقوقا للعاخي اإلسالمي واجملتمعات ا سلمة وباقي جمتمعات العاخي

ورفع مقامكم وقدركم واهلل تعاىل من ورال القصد  شكر اهلل لكم مجيعا حضوركما

 .سبحانه بكل مجيل كفيلا ولو حسيب ونعم الوكيلفإنه 

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد و آله وصحبه أمجعني

  .والسالع عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 كلمة معايل رئيس جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

وجعل دنيانا ، ىل التوحيد إوهدانا ، ميان احلمد هلل من علينا باإل 
ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي   : ناعبادتل ا  ميدان، وحميانا مزرعة ألخرتنا 
ُل اْلُمْسِلِمينَ  {261}ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن  عام {263}َّ اَل َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا َأوَّ  - ٢٦١: األن

٣٦١ 

 ومسوت، فضله درجاتنا ب لريفع كلفناو ، بعفوه ابتالنا ليغفر ذنوبنا  
غري  جبوده ،وهو راض عنا  لقاهولن، لنا برمحته وتعلو مناز  بكرمه ، تنا مقاما  

وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وسلم وصلى اهلل  ، مبنتهخزايا وال مفتونني 
فهو أسوتنا  ،واتبعناه،  وصدقناه،وشفيع األمة ، آمنا به ، نيب الرمحة  ،حممد

طريق النجاة بعد توحيد  علمنا أن، وأرشدنا وحذرنا ، وقدوتنا ، أمرنا وهنانا 
صدور ، النشراح او ، سبب صفاء القلوب  مها جبناحنيوحسن عبادته  اهلل

 .والنا ، والصرب على ما ابتالنا أالشكر على ما الشكر والصرب ، 

تباعه جنة اوأدخلنا حببه وحسن ، فجزى اهلل نبينا عنا خري اجلزاء  
 .رحيما  ا  رؤوفوبنا  ،  علينا افقد كان حريص، املأوى 

 .باحسان  هصلى اهلل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباع 

 : وبعد  
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يوسف بن أمحد العثيمني أمني عام منظمة / صاحب املعايل الدكتور 
 التعاون اإلسالمي

قطب مصطفى سانو أمني جممع / صاحب املعايل األستاذ الدكتور 
 .الفقه اإلسالمي الدويل

 أصحاب الفضيلة 

 أصحاب املعايل 

 .والسعادة، واإلخوة احلضور 

 محة اهلل وبركاته          السالم عليكم ور 
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استقبال  هذا اجلمع الكرمي الذي حيضر حفلمع أشعر بسعادة غامرة  
قطب مصطفى سانو ، أمينا حممد / الزميل الدكتور  تنصيب معايل األخو 

وتكرمي معايل األخ الزميل الدكتور عبدالسالم ، جملمع الفقه اإلسالمي 
بعد سنوات مليئة  -بإذن اهلل  -شهيدا  فارقنا الذي  -رمحه اهلل  -العبادي 

بالعطاء على رأس أمانة اجملمع لفرتتني ومن قبلها وزيرا لألوقاف والشؤون 
 رئيسا  جلامعة، و يف اململكة األردنية اهلامشية الشقيقة واملقدسات اإلسالمية 

آل البيت وغريها من املناصب كان فيها مثاال حيتذى به ملا يتمتع به من 
سيح فرحم اهلل أخي عبدالسالم وأسكنه ف، مسعة طيبة ومصداقية عالية 

َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيِّيَن : ظمه يف سلك الشهداء األبرار نو . جناته
دِّيِقيَن  اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفيًقاَوالصِّ نساء {261}َوالشَُّهَداء َوالصَّ  ٩٦: ال

 معايل األمني ، السادة احلضور الكرام  

مام هذا احلضور الكرمي يتسلم زمام قيادة أيف هذا اليوم املبارك و  
فهنيئا ، قطب مصطفى سانو حممد العامل أخي الدكتور و الفقيه مانة األ

ليحتل أفضل غد نة بأيديكم للسري به قدما حنو افاجملمع أم، للمجمع به 
كما أرادها ،  يف العامل اإلسالمي فهو حمط األنظار  فقهية   مكانته مرجعية  

كدت يف قرار مؤمتر أوت، قادة األمة من امللوك والرؤساء يف قرار تأسيسه 
 .  م 5002القمة االستثنائي املنعقدة مبكة املكرمة خالل سنة 
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 .يل األمني العام ، احلضور الكرام معا

تعاون  ترجم اجملمع الفقه اإلسالمي الدويل ذلك من خالل لقد و  
 -أعضائه واخلرباء والباحثني فيه على الرب والتقوىاجملمع وأمنائه ، و  اءسؤ ر 

من خالل  -أحسبهم كذلك واهلل حسيبهم وال أزكي على اهلل أحدا  
ة الساعي والبيانات واملوضوعات والقرارات والتوصيات احلوارات والتداوالت

،  والتسامح، والرب ، الداعية إىل احملبة ،  والوسطية إىل ترسيخ القيم العليا
هنم ، أل والكراهية، والفرقة ، نزاع أسباب ال ، وجتنب والوئام، والتعايش 

 واالحتفاء ، تالف والتنوع والتعدديةسنة اخلالق جل وعال يف االخ يفهمون
، واعتباره  يف سياق عطائها العلمي والفكري املشروع الفقهية بتعدد املدارس

ودعوة  ، من مظاهر سعة الشريعة اإلسالمية وعامليتها ورمحتها بالعباد
 .املسلمني إىل االعتصام بالدين والتعايش على هديه 

 وقد متركزت الدراسات الفقهية والقرارات الصادرة من اجملمع على 
، واعتبار مبانيها ومناهجها يف  اعتبار املدارس واملذاهب الفقهية اإلسالمية

لقرآن والسنة ، مع الرجوع التام ل ليةالنظر واالجتهاد وفق الرتاتيب االستدال
، وتفهم االنتماءات املسلكية يف النظر االجتهادي  وفهم السلف الصاحل

 . الء وبراء وتعصبال معاقد و ، هنا جماري تنوع وكواشف او ، الفقهي 

التواصي بينه وبني كافة اهليئات التواصل و  كما أن اجملمع مد جسور       
؛ للقيام باحلق الواجب حنو متثيل  واملؤسسات واملنظمة العلمية والدعوية
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، حتقيقا  لعدالة  اإلسالم يف قيمه ومبادئه حنو التعايش والشراكة اجملتمعية
  . النفوس واحلضاراتاإلسالم ومشوليته يف بناء 

ملسرية الفقه وجممعكم الفقهي اإلسالمي الدويل هو امتداد فقهي،  
اجمليد إىل وقتنا احلاضر،  عصار اإلسالمأمن عصر النبوة ويف عرب العصور 

من خالله قواعد الشريعة وأصوهلا وضوابطها احلاكمة على املسار  جلتتف
ن واملتأخرون مع النوازل ، فتعامل الفقهاء املتقدمو  الفقهي االجتهادي

،  وأحواهلا وفق مسالك الصحابة والتابعني وكبار األئمة اجملتهدين تصورا  
قرارات وتوصيات ، فنتج عن ذلك  ، وتنزيال   ، وتأصيال ، واستدالال   وتكييفا  

ومواكبة الظروف  عي فيها آراء الفقهاء وحاجات اجملتمعو ر وبيانات 
 .واملستجدات 

يشارك العلماء  الفقه اإلسالمي وأركانه الراسخةا وبني رواسي هذ 
اجملتهدون والفقهاء الناهبون جمتمعاهتم وما يطرأ على عاملهم اإلسالمي من 

 هذا اجملمع وغريه من يف سعى معهم العلماءيو ، لوقائع األحداث وا
احملافظة من أجل املؤسسات الشرعية العلمية إىل تقدمي املشاركات البناءة 

حل ودرء اشأنه جلب املص ومساندة احلكومات فيما من، الشعوب على 
، والعقل ، والنفس ، الدين صيانة  يف،  سد عن جمتمعات املسلمنيااملف

 . واملال دفعا  ورفعا  ، والنسل 
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 :أيها احلضور الكرام  

حممد / معايل األستاذ الدكتوروزميلنا  وحنن يف هذا اليوم حنتفي بأخينا 
ونائب ، والعضو الفاعل فيه ، بن اجملمع اوهو  –قطب مصطفى سانو

 متد تأثريه منا، ومعاليه قد  أمانة جممع الفقه توىليل - وفقه اهلل -الرئيس 
، وله جهود علمية يف مواجهة  شرق آسيا أقصى ىلإفريقيا إغرب  أقصى

، يف مؤلفاته ، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي  الفكر املتطرف واإلرهاب
 .وأطروحاته،  وحواراته

الدكتور على بكالوريوس الدراسات اإلسالمية من  معايل حصل 
مث على ماجستري يف الفقه وأصوله من ،  يف الرياض جامعة امللك سعود

يف الفلسفة من اجلامعة اإلسالمية العاملية  ه، وعلى الدكتورانفسها  اجلامعة
إلسالمية من جامعة أيض ا يف العلوم ا ه، كما حصل على الدكتورا يف ماليزيا

من السلطان أمحد شاه املستعني " داتو"، ومت منحه وسام  الزيتونة بتونس
 .؛ تقدير ا خلدماته املتميزة للشعب املاليزي ، ملك ماليزيا السابق باهلل

لوحدة  ا  عمل مستشار فقد عدة مناصب علمية وإدارية،  وشغل 
ورئيس حترير جملة وحدة األمة  ، التخطيط مبكتب رئيس وزراء ماليزيا

، ونائب  ، ومدير ا للمعهد العاملي لوحدة املسلمني املاليزي اإلسالمية مباليزيا
 ومت تعيينه وزير ا للشؤون الدينية جبمهورية غينيا مننا هذا ، رئيس جملس جممع

،  ، مث وزير ا للتعاون الدويل والتكامل اإلفريقي 5022إىل  5002 عام 
إىل اآلن وهو يشغل منصب وزير الدولة للشؤون  5026ومن عام 
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هو اآلن وها ،  ، ومستشار رئيس اجلمهورية الغيين الدبلوماسية يف غينيا
 يشغل منصب األمني العام جملمع الفقه اإلسالمي مبنظمة التعاون اإلسالمي

. 

 -بإذن اهلل  -فمن هذه اخلربات العلمية واإلدارية ستحقق األمانة  
متجددا  تكامليا  نلمس منه جناحات متعدد ومتنوعة للمجمع  دورا رياديا  

وفق  ومشاركاته يف كثري من اجلوانب العلمية اليت تربز املهام املناطة باجملمع
 . وسياسته املرسومة هنظام

الشكر ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن ويف اخلتام  
ومسو ويل عهده األمني األمري حممد بن سلمان ملا يلقاه اجملمع  عبدالعزيز ،

 .مع دعم مادي ومعنوي وحسن رعاية 

 على أشكر صاحب املعايل األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالميمث  
ى مسرية اجملمع يف براجمه تعاون وجهود مبا يعود بالنفع علو  دعم ما يبذله من

 . ومؤمتراته هومناشط

مانة اجملمع على كل ما قدموه ويقدمونه ليقوم أوالشكر لزمالئي يف  
 .اجملمع مبهمة على أكمل وجه 

والشكر لكم مجيعا  لتلبية دعوة جممعكم لنعيش هذه اللحظات الطيبة 
 .ذن اهلل إالبهيجة املباركة ب

 ..والسالم عليكم 



معالي الدكتور الشيخ صاحل بن عبد اهلل ابن محيد، املستشار بالديوان امللكي، رئيس جملس 

 جممع الفقه اإلسالمي الدولي، 

 األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي / معالي الدكتور يوسف بن أمحد العثيمني

 معالي الدكتور أمحد حممد علي، 

 مدير ديوان معاليه، ومديري اإلدارات املختلفة أصحاب السعادة األمناء املساعدون، و

 أصحاب السعادة السفراء وممثلي القنصليات مبدينة جدَّة 

 سعادة القنصل العام جلمهورية غينيا، 

 السيدات والسادة احلضور الكرام 

 . سالم اهلل تعاىل عليكم ورمحته، وبركاته، واسعد اهلل ظهريتكم بكل خري

نعمة األمن واإلميان إليكم على ما منَّ به علينا ـ جلَّ يف عاله ـ من بدايًة، إنين أمحد اهلل 

نعمة الصحة والعافية،كما أصلِّي وأسلِّم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله واالستقرار، ومن 

 . الطاهرين، وصحبه الغرِّ امليامني

 معالي األمني العام، 

امللك  وامتناًنا ملقام خادم احلرمني الشريفني امسحوا لي أن أسجلها شكرا، وتقديرا، وعرفانا،

صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان  وولي عهده األمني سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

، والشعب السعودي الكريم، على ما حتظى به مجهورية غينيا وسائر بن عبد العزيز آل سعود

 . ة، وتعاون أخوي وثيق، ودعم مادي ومعنوي عتيدالدول اإلسالميَّة من رعاية كرمية، وعناية فائق

 والتواصل الوثيق، إنَّ تعييين على هذا املنصب يعدُّ ـ بال شكٍّ ـ تعبريا صادقا عن عالقات التعاون

بني البلدين الشقيقني من جانب، وبني منظمة التعاون اإلسالميِّ ومجهورية غينيا من جانب  العميق

كما يعدُّ تأكيًدا واضًحا لتلك املكانة اخلاصَّة اليت ختصُّون بها اجملموعة اإلفريقيَّة  آخر،

 . فعسى اهلل أن يسّدد خطاكم، ويزيد األمة اإلسالمية متاسكا واحتادًّا، وتعاوًنا.  داخل املنظَّمة

 



 معالي األمني العاّم، 

ذلك اخلطاب صدى ام وكرِّ الدهور ما فتئ فقهاء األمَّة ومفكِّروها يتذكرون على مرِّ األي

التارخيي العظيم الذي ألقاه جاللة امللك املغفور له بإذن اهلل امللُك خالُد بن عبد العزيز آل 

املشرِّفة معلنا إنشاء جممٍع م أمام الكعبة 1891للهجرة، املوافق عام  1041سعود،رمحه اهلل عام 

قهاء والعلماء واملفكِّرين يف شتى جماالت يسمَّى جممع الفقه اإلسالمي يكون أعضاؤه من الف

املعرفة الفقهية والثقافية والعلمّية واالقتصادّية من خمتلف أحناء العامل اإلسالمي لدراسة 

مشكالت احلياة املعاصرة، واالجتهاد فيها اجتهادا أصيال فاعاًل بهدف تقديم احللول النابعة من 

 .. ر اإلسالميالرتاث اإلسالمي، واملنفتحة على تطور الفك

ة خلادم ساميودارت األيام دورتها، فغدا هذا احللم الكريم واقًعا ملموسا، وذلك حتت رعاية 

عندما أعلن يف مكة امللك فهد بن عبد العزيز ـ رمحه اهلل، املغفور له احلرمني الشريفني 

 . م1890هـ املوافق عام 1041مع عام املكرمة تأسيس اجمل

حتيط اجملمع  حكومة وشعبا والدولة السعوديَّة املباركة لت األعوام، وتوامضت السنونهكذا و

خاصَّة من لدن خادم احلرمني  األصعدة، وختصه رعايًة عنايًة ورعايًة واهتماًما وتقديًرا على مجيع

 . الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، والشعب السعودي الكريم

 معالي األمني العام، 

أمام هذه املكانة املثلى، وتلك املنزلة الكربى اليت حظي وال يزال حيظى بها جممعنا من دولة 

املقر خاصَّة ومن مجيع دول املنظمة عامَّة،ال يسعنا إال أن نضاعف اجلهود، ونداوم العمل من أجل 

ج الوسطي نهاملذلك صريورة هذا اجملمع مرجعيَّة فقهيَّة كربى حاضرة، ومؤثِّرة، ومعبِّرة عن 

املعتدل لإلسالم الذي ينبذ التعصب، والغلو، ويكافح فكًرا وسلوكا ومنهجا ظاهرتي التطرف 

 . واإلسالموفوبيا بشكل أخصِّ

 معالي األمني العام، 

إنَّ رئاسة ذلك العامل الربانيِّ احملقِّق جمللس اجملمع تعّد صمام أمان وسالم لسفينة اجملمع، أعين 

ملا يتوافر عليه من فقه  لدكتور صاحل بن عبد اهلل ابن محيد ـ حفظه اهلل ـ الشيخ االوالد معالي 



صدق يف رصني، وحكمة رشيقة، ورؤية ناصعة، فضال عن ذلك التواضع اجلمِّ الذي ينم عن 

ه وينفعنا بعلمه وفكره وفقه عسى اهلل أن يبارك يف عمر معاليه،ف.  إخالص يف العملالنية، و

 وخلقه

لن يف أمانة اجملمع نا د ملعاليكم وملعالي رئيس اجملمع بأنَّألؤكِّ مباركًة حنًةوإنين أنتهزها سا

، ثم العلي القدير نألو جهدا يف حتقيق اآلمال، واستحقاق الثقة، والنهوض باجملمع بتوفيق من اهلل

 .  عهود، وتعاون إدارات املنظمة ودواها بإذن اهللبدعمكم امل

 معالي األمني العام، 

ال يسعنا يف ختام هذه الكلمات املقتضبات إال أن أرفع أكف الضراعة واالبتهال إىل املوىل 

الكريم أن يشمل بواسع رمحته وغفرانه أولئك األعالم الذين قضوا حنبهم وسهروا من أجل 

االرتقاء مبجمع الفقه اإلسالمي الدولي، وأخصَّ منهم العالمة بكر بن زيد رئيس جملس اجملمع 

، والعالمة حممد احلبيب ابن اخلوجة األمني املؤسِّس للمجمع، والعامل الكبري الدكتور السابق

الذين سبقونا إىل دار واخلرباء عبد السالم العبادي، رمحهم اهلل، ورحم مجيع العلماء والفقهاء 

 . النعيم

 . ا ودنياناواهلل يهدي إىل الصراط السويِّ، فعساه أن يوفِّقنا مجيًعا إىل ما فيه صالح دينن 

 . والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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