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 مجمع الفقه اإلسالمي الدولي أمينكلمة معالي 

 قطب مصطفى سانو الدكاور ساا  األ

 في الملاقى العلمي

نحو شراكة علمية بين المجمع والهيئات الشرعية من أجل تعزيز " 

 "الصناعة المالية اإلسالمية 

بانظيم من مجمع الفقه اإلسالمي  المزمع عقده عبر الفضاء االفاراضي
 ٣٩٣٩نوفمبر  ٩٠هـ، ٢٤٤٣ربيع األول  ٣٢في الدولي 
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الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الحمد هلل 
 آلهوالصالة والسالم على سيد الورى ونور الدجى دمحم المجتبى، وعلى 

المصطفين األطهار، وأصحابه الغر ِّ األخيار، ومن سار على نهجهم إلى 
 .يوم القرار

رئيس مجلس مجمع ، صالح بن عبد هللا ابن حميدخ الدكتور معالي الشي
، عضو هيئة كبار المستشار بالديوان الملكي ِّ الفقه اإلسالمي ِّ الدولي، 

 ، إمام وخطيب المسجد الحرام،العلماء
، عضو معالي الشيخ الدكتور عبدهللا بن منيع، المستشار بالديوان الملكي ِّ 

 ،هيئة كبار العلماء
المستشار بالديوان الملكي، عضو  ،عبدهللا المطلقمعالي الشيخ الدكتور 

 ، هيئة كبار العلماء
في الهيئات الشرعية وأمناء وأعضاء الفضيلة والسعادة، رؤساء أصحاب 

 .ة اإلسالمي ة بالمملكة العربي ة السعودي ةالمصارف والمؤسسات المالي  
 .أيها الحضور األكارم

 هللا تعالى عليكم ورحمته وبركاته، سالم 

 الفقه اإلسالمي ِّ  مجمعِّ زمالئي بأمانة  عن عن نفسي، ونيابة   أصالة  ف
، ، إداري ِّين وفني ِّين الدولي ِّ  ر لكم ترحيب المجمع الحار  اسمحوا لي أن أكر ِّ
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على الرغم من تكاثر  وشكره القار  لمشاركتكم في هذا الملتقى العلمي ِّ 
عن ـ باسمكم جميعا ـ ، واسمحوا لي أيضا أن أعرب اتكممسؤولياتكم، وواجب

امتنان المجمع الجليل وتقديره العميق لمعالي رئيس المجمع الشيخ الدكتور 
صالح بن عبد هللا ابن حميد ـ حفظه هللا ـ على دعمه المستمر الالمحدود 
سة العتيدة  للمجمع، وعلى سعيه الدؤوب من أجل صيرورة هذه المؤس 

فقهي ة كبرى تلوذ بها الدول والمجتمعات بهدف بيان األحكام مرجعي ة 
الشرعي ة التي تهمُّ المسلمين، وبغية تقديم الحلول الناجعة الناصعة لسائر 

وشكرنا الدائم، وامتناننا المستمر لمقام خادم  .مشكالت العصر وقضاياه
 ـ ـ حفظه هللا الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي دمحم بن سلمان بن عبد العزيز لو 
ده هللا آل سعود  مجمعالكريم على ما يتحفون به ، وللشعب السعودي سد 

منذ إنشائه قبل أربعة  من رعاية كريمة، وعناية فائقة الفقه اإلسالمي ِّ الدولي  
باد والبالد األمن ، فجزى هللا الجميع خير الجزاء، وأدام على الععقود

  . واألمان واالستقرار
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 أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، 
يأتي انعقاد هذا الملتقى العلمي  إعماال  ألحد أهم ِّ أهداف المجمع 
المتمثلة في توثيق عرى التعاون والتكامل والتنسيق والتواصل بين المجمع 

لعالم سعي ا إلى تجنب وجهات اإلفتاء، والهيئات الشرعي ة في جميع أنحاء ا
التناقض والتضاد في اآلراء االجتهادي ة واألنظار الفقهي ة، ورغبة  في توحيد 
، ووحدة الكلمة، ولم ِّ الشمل، وتسديد الحياة بتعاليم الدين الحنيف في  الصف ِّ

 . يسر وسهولة
ى إن  هيئاتكم الشرعي ة الموق رة بحسبانها جهاٍت إفتاٍء وإرشاٍد وبياٍن تتول

مهم ة التوقيع عن رب ِّ العالمين في قضايا المال واألعمال تستحقُّ كل  
اإلشادة والثناء والتقدير من لدن المجمع لما لتلك المهم ة من مكانة عظيمة 
سات المالي ة، وتوجيهها  ومنزلٍة سامية في تسديد أعمال المصارف والمؤس 

ا فتغدو ـ بعُد ـ أعماال  منسجمة   ا رشيد  ومتوافقة  مع مبادئ ومقاصد  توجيه 
شرعنا الحنيف في قضايا المال واألعمال، فجزاكم هللا عن ا على هذا الجهد 

 .    العظيم خير الجزاء
 أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، 

سات والجهات   إذا كان نجاح التعاون والتنسيق والتواصل بين المؤس 
المنهج، وسداد الخطى، فإن  الكلمة  العلمي ة مرهون ا بوضوح الرؤية، وسالمة

المباركة التي ألقاها معاليه رئيس المجمع آنف ا تمث ِّل خطة عمل متكاملة 
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األركان، واضحة المعالم، جلي ة اآلفاق لطبيعة ذلك التنسيق المرجو ِّ والتعاون 
 . المنشود بين المجمع وهيئاتكم الشرعي ة في األيام القادمة

يرتكزان على دعوة المجمع هيئاتكم المباركة من  إن ه تنسيٌق وتعاون 
أجل المواظبة على اتخاذ قراراته المرجعي ة األولى التي تستندون إليها في 
سات  اإلفتاء والبيان في المسائل المالي ة التي تعرضها المصارف والمؤس 

 .على هيئاتكم
مختلف  إن ه تنسيق وتعاون مع هيئاتكم ينتظمان التشاور والتحاور حول

الموضوعات والمجاالت التي ترغبون من المجمع إدراجها ضمن 
صة ليكون ذلك تسهيال وتيسير ا  موضوعات دورته العلمي ة وندواته المتخص ِّ

 . ألداء مهامكم في تؤدة وطمأنية وثبات وأمان
إن ه تنسيق وتعاون ينفتحان على استعداد المجمع إلقامة شراكة مع 

صة والعاجلة هيئاتكم في تنظيم الدو  رات وعقد المؤتمرات والندوات المتخص ِّ
على مدار العام إزاء كافة المسائل والنوازل التي تجتاح قضايا ومسائل 

 .المال واألعمال
إن ه تنسيق وتعاون يتطلع المجمع من خاللهما إلى أن يحظى بنيل دعم 

قيق أهدافه هيئاتكم المعنوي ِّ والمادي ِّ ليتمكن من أداء رسالته السامية، وتح
 .العليا، وإنجاز مشاريعه وبرامجه المختلفة على الوجه األكمل واألدوم



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
  

Organization of Islamic Cooperation 

International Islamic Fiqh Academy 

 
Organisation de Coopération islamique 

Académie internationale du Fiqh 
islamique 

 

        
 

6 
 

إن ه تنسيق وتعاون يرنو المجمع خالله إلى توجيه هيئاتكم المباركة 
سات المالي ة التي تشرفون عليها من أجل تمكين المجمع  المصارف والمؤس 

إيرادات تطلقون من االستفادة القصوى بما ترد على تلك المصارف من 
عليها باإليرادات المشبوهة التي يجب صرفها في أغراض النفع العام، وعلى 
سات العلمي ة التي يعدُّ مجمعكم من أهم ِّ تلك  البحوث، وعلى المؤس 
سات لكون رسالتها منصب ة على عرض الشريعة اإلسالمي ة عرضا  المؤس 

ا معتدال ، وبيان مزاياها، وقدرتها التا م ة على توجيه الحياة بجميع صحيح 
 . مناحيها وفق األصول والمقاصد والقواعد والضوابط

 أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، 
علمي ة أن يكون هذا الملتقى باكورة لملتقيات في إن  األمل يحدونا حدو ا 

لنواصل معا السير في تسديد الحياة  بين المجمع وهيئاتكمودائمة منتظمة 
، كما يحدو األمل األكيد بتعاليم الشرع الحنيف في قضايا المال واألعمال

تكون نموذجا يحتذى به في  في أن يكون هذا الملتقى فاتحة خير وبركة
سات والجهات العلمي ة في عالمنا  التعاون الوثيق والتكامل الرشيق بين المؤس 

 . اإلسالمي ِّ 
د خطاكم، وأن يمتعكم الصحة والعايية، ويديمكم وهللا  نسأل أن يسد ِّ

والسالم عليكم . ذخرا لإلسالم والمسلمين، وهللا الهادي إلى سواء السبيل
 . ورحمة هللا وبركاته


