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 كلمة معالي رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 الشيخ الدكتور صالح بن عبدهللا بن حميد

 العلماء،  المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار

 وإمام وخطيب المسجد الحرام

 في الملتقى العلمي

نحو شراكة علمية بين المجمع والهيئات الشرعية من أجل تعزيز " 

 "اإلسالمية الصناعة المالية 

بتنظيم من مجمع الفقه اإلسالمي  المزمع عقده عبر الفضاء االفتراضي
 ٣٩٣٩نوفمبر  ٩٠هـ، ٢٤٤٣ربيع األول  ٣٢في الدولي 
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 ، وإمام المتقين، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين
ومن اتبعه  الغر الميامين، وصحبه الطاهرين، آلهاألمين، وعلى  دمحم

 .بإحسان إلى يوم الدين

، عضو معالي الشيخ الدكتور عبدهللا بن منيع، المستشار بالديوان الملكي   
 ،هيئة كبار العلماء

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

 .مجمعالأمين  ،سانومصطفى معالي األستاذ الدكتور قطب 
في الهيئات الشرعية وأمناء وأعضاء الفضيلة والسعادة، رؤساء أصحاب 

 .بالمملكة العربي ة السعودي ة مي ةة اإلسالالمصارف والمؤسسات المالي  
 .الكرامالحضور 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 الفقه اإلسالمي    مجمع   عن عن نفسي، ونيابة   يطيب لي، أصالة  فإن ه 
في هذا  ترحيب   أجمل  جميع ا ب بكم ، أن أرح   أعضاء وخبراء وإداري  ين الدولي   

 لكم، معبر ا عبر الفضاء االفتراضي كم الموق رمجمع مهالذي ينظ   ملتقى ال
 الستجابتكم الكريمة لدعوة أمانة المجمع جزيل شكري، وعظيم امتنانيعن 
ل  العلمي    المشاركة في هذا الملتقىإلى  الفقه اإلسالمي    مجمعبين األو 
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، المملكة مقر   الة بدولة سات المالي  ة في المؤس  والهيئات الشرعي   الدولي   
 : والذي ُيعقد بعنوان ،ةة السعودي  العربي  
والهيئات الفقه اإلسالمي ِّ الدولي ِّ مجمع ة بين نحو شراكة علمي  " 

سات المالي ة ةالشرعي   ة من أجل تعزيز الصناعة المالي   في المؤس 
 ".ةاإلسالمي  

على أغتنم هذه المناسبة السعيدة ألجزل لكم الثناء كما يطيب لي أن 
تلكم الجهود المشكورة المباركة ـ إن شاء هللا ـ التي ما فتئتم تبذلونها في 

ساسديد وإرشاد توجيه وت أحكام  ت المالي ة لتتفق معأعمال المصارف والمؤس 
ـ وجل  يعة اإلسالمي ة الغر اء المتعلقة بالمال واألعمال، فعسى هللا ـ عز  الشر 
د خطاكم، ويزيدكم توفيقأن   . خدمة لإلسالم والمسلمين ورشادا   ونجاحا   ا  يسد  

 
 ،أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة

سات  إن ه ليس من ريب  في أن  إقبال العديد من المصارف والمؤس 
في العصر المالي ة التقليدي ة المعاصرة على الصناعة المالي ة اإلسالمي ة 

السياسات الحكيمة التي إلى تلكم ـ بعد توفيق هللا وفضله ـ يعود الراهن 
الشريعة التام   بلتزام اال هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها والمتمثلة فيها تتبنا

للحوكمة الشرعي ة  اإلطار العام  ، ويعد  ي جميع مناحي الحياةاإلسالمي ة ف
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سة  للمصارف والبنوك المحلي ة العاملة في المملكة الذي أصدرته مؤس 
على رغبة  وأعظم برهان   منذ أشهر قالئل آكد دليل   النقد العربي ِّ السعودي  

سات المالي ة  القيادة الرشيدة ـ وف قهم هللا ـ في تعزيز التزام المصارف والمؤس 
المصارف  ام الشرعي ة التي ينبغي أن تحكم أعمالبالمبادئ واألحك

سات  . والمؤس 
الموف قة  ةة الرصينوانطالق ا من هذه الرغبة الحميدة واإلجراءات العملي  

وتطويرها والنهوض ة، االرتقاء بالصناعة المالي ة اإلسالمي  التي تهدف إلى 
في فذ ة  ومكانة روحي ة مشهود ما للمملكة من دور ريادي   ا ل، واعتبار  بها

وقبلة المسلمين، العالم بحسبانها بالد الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، 
ا باحتضان هذهوالفقهاء العظام الكبار وأرض العلماء الدولة على  ، واعتداد 

يتكون  ـ مجمع الفقه اإلسالمي   الدولي   ـ أرضها أكبر مجمع فقهي   علمي   
األمة اإلسالمي ة من ومفك  ري من خيرة وكبار فقهاء وعلماء وخبراؤه أعضاؤه 

أكثر من أي وقت اليوم تمسُّ  فإن  الحاجةلهذا كل  ه،  جميع أرجاء المعمورة،
المجمع والهيئات هذا محكمة بين عملي ة  علمي ة شراكة  إقامة لى إمضى 

سات العلمي ة الكبرى في المملكة عام ة والهيئات الشرعي ة في  ،والمؤس 
سات المالي ة فيها خاصة، أمال  في تنسيق ا لجهود العلمي ة، وتكامل المؤس 

عملي   متكامل تقديم نموذج علمي   من أجل  تعاون الهيئاتالرؤى الفقهي ة، و 
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جانس ومترابط ومتناسق للصناعة المالي ة اإلسالمي ة إلى دول العالم ومت
ة  . عام ة، ودول العالم اإلسالمي   خاص 

عدُّ أحد أهم األهداف التي من إن  الوصول إلى تلك الغاية الجليلة ي
ما أن  تحقيق ذلك الهدف أنشيء مجمعكم قبل ثالثين عاما ونيف، ك هاأجل

ا ليعتبر النبيل   والتالقي الفكري   المنشود الجتهاد الجماعي   تعزيز ا وتشجيع 
المالي ة واالقتصادي ة بتعاليم  تسديد الحياة ق ْصد   والعلماء بين الفقهاء المأمول

 .الشرع الحنيف
 أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، 

ال يخفى على علمكم الكريم أن  مجمعكم تمكن ـ بتوفيق هللا وفضله ـ 
من إصدار مائتين وثمانية على مدار ثالثة عقود ونصف من الزمن ـ 

قرار ا شرعيًّا محكما إزاء مختلف قضايا الحياة المعاصرة  (832) وثالثين
ة بالمال واألعمال مائة وعشرين ، ويربو قراراته المتعلقمختلفةال ومشكالتها

أعظم و  معتبر ارا شرعيًّا مما يجعل منه أكبر مصدر علمي   قر ( 081)
تي ما برحت لالجتهادات الفقهي ة والقرارات الشرعي ة ال مرجعي ة فقهي ة كبرى 

د  ه وتسد   سات المالي ة في جميع أنحاء العالمأعمال المصارف توج    . والمؤس 
ا بتلك القرارات  ا والتزاما مبارك  وهلل الحمد، حيث إن نا نلمس امتثاال جيد 

سات الم هون أعمالها المجمعي ة في المؤس  الي ة التي تشرفون عليها، وتوج  
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وأنشطتها، فجزاكم هللا عنا خير الجزاء على ما تبذلونه من جهد جهيد في 
  .     التسديد والتوجيه واإلرشاد

 والتعاون  الجاد    على مزيد من التنسيق الشديد وانطالقا من حرصنا
في أن تظل   رجائناة، وتأكيدا على بين المجمع والهيئات الشرعي   المثمر

في الشرعي ة القرارات المجمعي ة المرجعي ة األولى التي تعتمدها الهيئات 
سات المالي ةالمصارف و  ا على رغبتنا  المؤس  اإلسالمي ة والتقليدي ة، بل تأكيد 

إدراج الموضوعات التي تقترحها الهيئات ضمن موضوعات دورات في 
، وندواته المتخصصة القادمة، وذلك لدراستها وبحثها إلصدار المجمع

في ارتأينا فقد لهذا كل  ه، القرارات المناسبة لتلك الموضوعات والقضايا، 
بداية عالقة شراكة جديدة ليكون  العلمي   هذا الملتقىأن نعقد المجمع 

من أجل تعزيز الصناعة الشرعي ة بين المجمع والهيئات وتعاون منشود 
ياتها المالي ة ، وتوطيد عالقات التعاون والتنسيق ومواكبة مستجداتها، وتحد  

بين المجمع والهئيات الشرعي ة من جهة، وبين الهيئات الشرعي ة ذاتها من 
اللقاءات العلمي ة المنتظمة والدائمة بين عقد ، وذلك من خالل جهة أخرى 

 . بين الفينة واألخرى  المجمع والهيئات
بخاف  على أحد منا بأن  الغاية المثلى من إنشاء مجمع الفقه  ليسنعم، 

رغبة دول العالم في  تتمثلاإلسالمي   الدولي   قبل أربعين عامًّا تقريب ا 
تضمُّ كبار  اإلسالمي   والمجتمعات المسلمة في إيجاد مرجعي ة فقهي ة كبرى 
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لون في استقالل تام   الفقهاء والعلماء والمفك رين من جميع أنحاء المعمورة يتو 
قيام حسن  ألحكام الشرعي ة في القضايا التي تهم  المسلمين، فإن  بيان ا

الملقاة على عاتقه  المسؤولي ة العلمي ةوهاتيك المجمع بهذه المهمة الرباني ة، 
جميع الدول والمجتمعات اإلسالمي ة، كما يتطلب دعما  معنويًّا وماديًّا من 

ة في جميع أرجاء المالي ة لقطاعات ا من ايتطلب دعم ا خاصًّ  العام ة والخاص 
برامجه البسيطة تمكينا له من أداء رسالته، وتحقيق أهدافه السامية، وإنجاز 

 .ومشاريعه على الوجه األكمل واألمثل
 أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، 

ا أن  إقامة الدورات المؤتمرات ، وتنظيم السنوي ة كما تعلمون جميع 
صة والندوات ، ونشر الكتب العلمي ة ، وإعداد البحوث والدراساتالمتخص  

 ، يقتضي كلُّ المعاصرة ، وتأليف المعاجم والموسوعاتالفقهي ة والمؤلفات
كما يتطلب ـ ، الموارد المالي ة الضروري ةقدر  ال يستهان به من توفير  ذلك

ري ة والفني ة التي تسهر على تنفيذ توظيف الكوادر العلمي ة واإلداحتم ا ـ 
توفير ضرورة الخطط اإلستراتيجي ة والبرامج والمشاريع العلمي ة، فضال عن 

ل اإلنجاز ع اإلنتاجبيئة عمل آمنة هادئة تسه   د اإلتقان، ، وتشج   ، وتمج 
 . اإلبداع، واالبتكارتحتفي بو 

 إمكاناته المادي ة، وضعف ومحدوديته واعتبار ا بشح   موارد المجمع
، حيث يقد ر العجز في ميزانيته على مدار العقود الثالثة الماضية والمالي ة
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 ، فإن  المجمع(مليون ريال 75)سبعين مليون ريال سعودي   خمسة و بحوالي 
دوراته، ومؤتمراته، وندواته، كما يضطر سنويًّا إلى تأجيل تنظيم العديد من 

برامجه، ومشاريعه، وذلك نتيجة من  مهم ة جيل تنفيذ جملة  يضطر إلى تأ
 . عدم وجود الحد   األدنى من الموارد المالية

إخراج عدد  ال يستهان ولهذا، ال غرو أن يعجز المجمع إلى يومنا عن 
تمر على المجمع ال عجب أن شاريعه العلمي ة وبرامجه الفكري ة، بل مبه من 

السنوي ة، وعقد ندواته  مؤتمراتهتنظيم سنوات ال يتمكن فيها من 
صة، فضال عن إصدار مطبوعاته، ونشر دراساته و   . أبحاثهالمتخص  
ـ بفضل تم فقد وسعي ا إلى توفير موارد مالي ة دائمة ومستمرة للمجمع، 

مجمع الفقه وقف تحت مسم ى  للوقف إنشاء صندوق  هللا وتوفيقه ـ
، فيسدُّ من أمال  في أن يكبر ويكثر هذا العمل الخير النير اإلسالمي ِّ الدولي ِّ 

 . المجمع اخالله العجز والظروف المالي ة المؤسفة التي يعانيه
 أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، 

لعلنا جميع ا نذكر ذلك القرار التاريخي  الذي أصدره المجمع في دورته 
سات المالي ة اإلسالمي ة إلى المتمثل في دعوة المصارف و الثالثة  والمؤس 

في اإلسالمي ة المنجرة من إيداعات المصارف  (اإليرادات) صرف الفوائد
أغراض النفع العام ِّ، كالتدريب، والبحوث، "..في  المصارف التقليدي ة 
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وتوفير وسائل اإلغاثة، وتوفير المساعدات المالي ة للدول األعضاء، 
سات العلمي ة والمعاهد، وتقديم المساعدة الفني   ة لها، وكذلك للمؤس 

  ."والمدارس، وما يتصل بنشر المعرفة اإلسالمي ة
إن نا نحسب أن  ما يضطلع به مجمعكم من أعمال  وأنشطة وبرامج 

سات العلمي ة التي ينبغي أن أهم   تلك ومشاريع يستحقُّ أن يكون إحدى  المؤس 
سات المالي ة على عرضها المصارف واتصرف عليها تلك الفوائد التي ت لمؤس 

البحوث إنجاز ، و الحاد    تمكين ا للمجمع من سد   عجزههيئاتكم الموقرة كل  عام 
العلمي ة ه إقامة دورات، فضال عن القي  مة النافعةوالدراسات والموسوعات 

صة فكري ة الالسنوي ة وندواته ال ، و التي تمتخص   التعاون حق  ق التالقي الفكري 
بالنفع الكبير على األمة  ـحتماـ والعلماء، مما سيعود  العلمي  بين الفقهاء

ةو عام ة  سات المالي ة خاص   .على المؤس 
رؤساء وأمناء ـ أيها السادة العلماء األفاضل مجمعكم  وعليه، فإن  

الهيئات ه وبين أن تمتد الشراكة المنشودة بينيحدوه أمٌل في ـ الهيئات 
سات المالي ة التي وجيهكم الكريم تلكم تلتشمل الشرعي ة  المصارف والمؤس 

التي تفد  من تلك اإليرادات سنوي ة معتبرةمئوي ة نسبة لتعتمد تشرفون عليها 
سة التي  ،لفائدة مجمع الفقه اإلسالمي ِّ الدولي ِّ إليها  دعم ا لهذه المؤس 

ا، وتمكينا  ،وتسديدا ،توجيها  تزال تخدم المالي ة اإلسالمي ة وال خدمت  وإرشاد 
ة التوجيه ، ومهم  الباهر مسيرة العطاء العلمي   المضي قدم ا في من  اله
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بإبراز  ، وغاية البيان الرشيد ألحكام الشريعة اإلسالمي ةالناجح الفكري   
ياة، وتحقيق األمن مزاياها، وقدرتها الت ام ة على معالجة مشكالت الح

ا إلى األصول، وارتكاز ا على المقاصد، والسعادة لإلنسان في الدارين  استناد 
 . والتفاتا إلى المآالت

 ، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة
د اللقاء بكم في العاجل القريب بمشية هللا تعالى،  على أمل  أن يتجد 

 وتقديري  الجزيل، شكري رر لكم أك   ختام هذه الكلمة أن  اسمحوا لي في
ا ـ أ الفائق على هذه المشاركة، أجزل الشكر ن واسمحوا لي ـ باسمكم جميع 

األمين العام معالي الدكتور يوسف العثيمين خي وزميلي والتقدير أل
 عاليللمنظمة على دعمه المستمر للمجمع، كما أعظم الشكر واالمتنان لم

في تنظيم هذا الملتقى أسهم من كل المجمع وطاقمه اإلداري والفني، ولأمين 
والخير  العميم عود بالنفعا يا المولى عز وجل أن يكون مثمر  وإنجاحه، داعي  

 . علينا وعلى أمتناالعظيم 
سيدنا دمحم وآله وسلم وبارك على والحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا 

 . ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدينهوصحب
 

  . والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


