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العدد الثاني

تقرير عن أشغال اليوم الثاني
الثالثة  اجللسة  انطلقت 
محرم   27 اجلمعة  ي��وم  ص��ب��اح 
ل��ل��دك��ت��ور  مب���ح���اض���رة   1436
النجار في موضوع  عبد املجيد 
السياسي  األف���ق  ف��ي  امل��واط��ن��ة 
فيها  ب��ني  النبوية،  السيرة  ف��ي 
أه��م��ي��ة ال���س���ي���رة ال��ن��ب��وي��ة في 
ال��ت��أس��ي��س ال��ع��ل��م��ي وال��ع��م��ل��ي 
مختلف  ف��ي  ال��س��ي��اس��ي��ة  لفقه 
إشكاالته وقضاياه وقدم مفهوم 
املواطنة منوذجا لهذا االجتهاد 
من خالل وثيقة املدينة وحجة 
الوداع ومن خالل أحداث أخرى 
استنطاقها  ل��ل��ب��اح��ث��ني  مي��ك��ن 
الس���ت���ن���ب���اط م���ع���ال���م ال��ف��ق��ه 

السياسي اإلسالمي.
ولد  سليمان  ال��دك��ت��ور  أم��ا 

في  السياسة  فقه  أفق  ورقته   فتناولت  خسال 
منظور السنة النبوية أثار فيها قضايا التأصيل 
»أّن  وأك��د  السياسي  للفقه  والتنزيل  والتمثيل 
السيرة النبوية كانت التطبيق العملي لنصوص 
الوحيني القرآن والسنة، وقد استطاع الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم بقيادة النبي � النجاح 
النموذجية لإلسالم في كل  الصورة  إخ��راج  في 
أص��ع��دة احل��ي��اة مب��ا ف��ي ذل��ك الفعل السياسي 

بأنواعه ومجاالته.
احلميد  عبد  ال��دك��ت��ور  ورق��ة  تناولت  كما 
االجتماع  لفقه  التأصيل  مسألة  ال��ب��ك��دوري 
القضايا  م��ب��رزا  النبوية  السيرة  م��ن  انطالقا 
النبوية  ال��س��ي��رة  تناولتها  ال��ت��ي  االجتماعية 
في  االجتماعي  الباحث  مؤهالت  على  ومؤكدا 
اإلس��الم  ف��ي نشر  ذل��ك  وأث���ر  النبوية،  ال��س��ي��رة 
للمسلمني   � ال��رس��ول  بشخص  وال��ت��ع��ري��ف 

وغير املسلمني.

التأصيل  ف��ي  ال��ب��ح��ث  ل���دائ���رة  وت��وس��ي��ع��ا 
النبوية  ال��س��ي��رة  ل��ع��ل��م االج��ت��م��اع م��ن خ���الل 
ابن  جامعة  م��ن  بطيوي  عزيز  الدكتور  ت��ن��اول 
االجتماع  لفقه  السننية  الكليات  بأكادير  زهر 
قضايا  على  رك��ز  النبوية،  السيرة  في  البشري 

تتعلق ب:
- اإلطار اإلشكالي ملوضوع البحث ومجاله 

الداللي والتداولي
- السيرة النبوية مصدرا للكليات السننية 

لفقه االجتماع البشري. 
في  منهاجية  م��ح��ددات   -
ض��ب��ط ال��ك��ل��ي��ات ال��س��ن��ن��ي��ة من 

السيرة النبوية. 
لفقه  السننية  الكليات   -

العمران البشري.
الطيب  ال��دك��ت��ور  ق��ام  كما 
البحث  في  املتخصص  برغوث 
بتقدمي  احلضارية،  السنن  في 
مدخل إلى فقه منهاج اإلصالح 
ف���ي ال��س��ي��رة ال��ن��ب��وي��ة ب���ني فيه 
األسس العامة والقوانني الكلية 
ل��ف��ق��ه اإلص�������الح ف����ي ال��س��ي��رة 
أن يكون  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ن��ب��وي��ة 
أفقا خلدمة السيرة النبوية من 

هذا اجلانب.
التي  القضية  نفس  وه��ي 
محمد  أحمد  الدكتور  أكثر  توضيحها  ح��اول 
بعنوان  ورق��ت��ه  خ��الل  م��ن  )جامعة قطر(  زاي��د 
م��ع��ال��م اإلص�����الح امل��ن��ش��ود ل���إلص���الح وال��ب��ن��اء 
احل��ض��اري، وال��دك��ت��ور ي��وس��ف ال��ع��ل��وي )باحث 
مبؤسسة مبدع( في ورقة بعنوان أفق فقه منهاج 

اإلصالح من خالل منهاج السيرة النبوية.

إعداد وتنسيق : محمد البنعيادي  -  الطيب الوزاني        إخراج : أنس العلوي



أم����ا اجل��ل��س��ة ال��راب��ع��ة 
املتنوعة  بحوثها  فتناولت 
ق���ض���ي���ة أف������ق خ����دم����ة ف��ق��ه 
التربية والتعليم في السيرة 
ال��ن��ب��وي��ة ت���ن���اوب ف���ي ع��رض 
آفاقها  واس��ت��ش��راف  ق��ض��اي��ا 

مجموعة من الباحثني :
النبوية  التربية  فقه   -
ل��ل��ب��اح��ث  ودالالت  آف��������اق 

األستاذ أحمد أبو عمر 
ال��س��ي��رة  اس���ت���ث���م���ار   -
ال��ن��ب��وي��ة ف���ي ب���ن���اء ال��ع��ل��وم 

الله  ع��ب��د  ل��ل��دك��ت��ور  النفسية 
الطارقي ، 

إسالمية  ن��ظ��ري��ة  ن��ح��و   -
بنُعمر  ل��ل��دك��ت��ور  التعليم  ف��ي 

اخلصاصي
التعليم  تالميذ  حاجة   -
األس��اس��ي إل��ى مؤلف ف��ي فقه 

السيرة لألستاذ يونس بوعوام
مل�������زي�������د م��������ن ال�����ب�����ي�����ان 
واضح  الستشراف  والتوضيح 
النبوية  السيرة  حدمة  آلف��اق 

في املجاالت املذكورة.

ت��ن��اول��ت  اخل��ام��س��ة  اجل��ل��س��ة  بينما 
التيسير  حدمة  أفق  والتحليل  بالدراسة 
النبوية جاءت بحوثها  للسيرة  والتقريب 

على الشكل التالي:
• األع���م���ال ال���درام���ي���ة ف���ي خ��دم��ة 
ل��ل��دك��ت��وري��ن : حسن  ال��ن��ب��وي��ة  ال��س��ي��رة 

واعتماد األمراني
• تسخير القصة في تيسير السيرة 

النبوية للدكتور  أحمد زيادي 
األط��ف��ال  وأدب  ال��ن��ب��وي��ة  ال��س��ي��رة   •

سعد أبو الرضا 
مبناقشات  اجل��ل��س��ات  اغ��ت��ن��ت  وق���د 
م���وس���ع���ة ف����ي ال���ق���ض���اي���ا واإلش�����ك�����االت 

املعروضة.

أشغال الجلسة الثالثة

أشغال الجلسة الرابعة

أشغال الجلسة الخامسة
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الوحدات اإلدارية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :

تشتمل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على ديوان الوزير وإدارة 
مركزية ومصالح خارجية.

وتضم اإلدارة املركزية ما يلي:
• الكتابة العامة.

• املفتشية العامة.
• املديريات التالية:
• مديرية األوقاف.

• مديرية الشؤون اإلسالمية.
• مديرية الدراسات والشؤون العامة .

• مديرية املساجد.
• مديرية التعليم العتيق. 

وتشمل املصالح اخلارجية على:
• نظارات األوقاف;

• مندوبيات الشؤون اإلسالمية

باالفتاء,  تعني  دينية حكومية مغربية  العلمي األعلى مؤسسة  املجلس 
يترأسها امللك محمد السادس, ويضم في عضويته سبعة وأربعني عاملا 

وعاملة.
أنشئ املجلس العلمي األعلى واملجالس العلمية في عهد امللك احلسن 
جمادى   3 بتاريخ   1.80.270 رقم  شريف  ظهير  ظهير  مبوجب  الثاني 
اآلخرة 1401 ) 8 ابريل 1981( يتعلق بإحداث املجلس العلمي األعلى 
واملجالس العلمية اإلقليمية. وقد اقتصر عدد املجالس العلمية في بادئ 
تسعة  إلى   2000 سنة  ليصل  ارتفع  ثم  مجلسا  عشر  أربعة  على  األمر 

عشر مجلسا ووصل اليوم إلى تغطية جميع أقاليم اململكة.
يرأس امللك املجلس العلمي األعلى, ويضم في عضويته:

- وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية. 
وعددهم  امللك,  لدن  من  بصفة شخصية  يعينون  العلماء  كبار  بعض   -

خمسة عشر. 
- األمني العام للمجلس العلمي األعلى, 

- رؤساء املجالس العلمية, 
للمجلس أربع جلان متخصصة دائمة هي:

- جلنة التوجيه واإلرشاد الديني; 
- جلنة إحياء التراث اإلسالمي; 

- جلنة الدراسات واألبحاث العلمية; 
- جلنة التعاون والتواصل وبرامج األنشطة;

 ومن أهداف املؤسسة ضمان األمن الروحي للمغاربة, وحراسة الثوابت 
الدينية لألمة واملتمثلة في العقيدة األشعرية, واملذهب املالكي. وتعمل 
وفق  الدينية  احلياة  تنشيط  على  احمللية  العلمية  املجالس  خالل  من 

برامج محددة. 

وزارة األوقاف والشؤون املجلس العلمي األعلى
اإلسالمية
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إصدارات

ترقبوا تعريفا بباقي المؤسسات المتعاونة في العدد الثالث
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اليوم الثاني
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أوراق
 المؤتمر

مفهوم املواطنة أساس من أسس الدولة، أصبحت الدساتير 
التي تعّد لبناء الدولة اجلديدة تتطّلب تنصيصا عليه، وإذ ليس 
في فقه السياسة الشرعية املوروث ذكر لهذا املصطلح فقد اقتضى 
األمر البحث في هذا التراث عّما ميكن أن يؤّدي املعنى حتى وإن 
لم يذكر اللفظ. ولعّل من أهّم املظاّن التي تسعف الباحث في هذا 
الشأن السيرة النبوية التي وردت فيها اخلطوات العملية لتأسيس 
الدولة في املدينة املنورة على أسس ميكن للباحث فيها من خالل 

آفاقها السياسية أن يخرج مبفهوم شرعي.
• الكليات السننية لفقه االجتماع البشري  في ضوء السيرة 

النبوية د: عزيز البطيوي أكادير- املغرب
لنا  يقدم  السنني  للفقه  مصدرا  النبوية  السيرة  اعتبار  إن 
اقترابا منهجيا ومعرفيا ميكننا من فهم حركة الرسالة اخلامتة 
في بنائها للعمران، ذلك أنه إذا كان أي حراك اجتماعي أو جتديد 
حضاري ال يتم إال من خالل إحكام املعرفة السننية فهما وصياغة 
األداء  درجات  أعلى  حققت  قد  النبوية  السيرة  فإن  وتنزيال، 
اإلجنازي املتميز في إحداث حراك اجتماعي وحتول حضاري على 
مستوى البنيات املكونة للنسق الثقافي العربي، وأجنزت إصالحا 

وجتديدا على مستوى عال من األصالة والفعالية واالطراد.    

وقومه،  ألهله،   � الكرمي  النبي  تربية  وصور  أشكال  تعّددت 
ما  أحسن  التربية  فقه  أفق  فيها  ومتّثل  الناس،  وعموم  وأصحابه، 
يكون؛ فقد أنشأ النبي الكرمي � مجتمعًا متينًا راسخ اجلذور، من 
خالل هذه األشكال أو الصور، التي استنبطناها من أقواله الشريفة، 
بالعقيدة  انطلق  الذي  الفريد  اجليل  فكان  العملية،  وحياته 

والسلوك إلى آفاق الدنيا فاحتًا ومعلمًا ومرشدًا.

أدبنا  في  الكرمية  النبوية  السيرة  توظيف  آفاق  كثرت  كلما 
تراثنا، وعرفنا  أهمية  واكتشفنا  ارتقينا  ، كلما  و حياتنا  و فكرنا 
نوثق  ذلك  كل  وفوق  ومستقبلنا،  حلاضرنا  التأصيل  فى  قيمته 
اتصالنا بديننا و إخالصنا له رسالة و رسواًل. وقصص األطفال 
من أهم اآلفاق التى يجب أن توظف السيرة النبوية الكرمية فيها 
نستقيها  التى  اإلسالمية  والقيم  املبادئ  على  أطفالنا  لتنشئة 
منها، كما يجدون القدوة الصاحلة والعبرة والعظة.  وقد حاول 
عدد من املفكرين واألدباء توظيف السيرة النبوية الكرمية فى أدب 

األطفال خاصة فى مجال القصة. 

إن من أخطر وسائل اإلعالم وأكثرها تأثيرا في الناس اإلعالم 
الفني، ويدخل حتت مسمى )الفن( كل عمل يخاطب وجدان الناس 
عن طريق اجلمال، إن كان صادقا، أو الزخرف، إن كان كاذبا، وهكذا 
أو  املسرحية  أو  والرواية  القصة  أو  القصيدة  أو  األغنية  تتغلغل 
الفلم السينمائي أو التلفزيوني، مبا يرتديه من مسوح اجلمال أو 
وجدانهم  وتشكل  أحاسيسهم،  فتبدل  الناس  أعماق  إلى  الزخرف، 

كما تشتهي. 
استثمار السيرة الّنبوية في بناء العلوم الّنفسية )د.عبد الله 

الطارقي مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب
تلك  استثمار  في  اليوم  املعاصرة  الّنفسية  العلوم  سعي  إّن 
مهًما  جهًدا  يعتبر  الّنفسية  العلوم  بناء  في  الفريدة،  التجربة 
بتربية  للمشتغلني   � رسول  سيرة  تقريب  في  األمة  حتتاجه 
التربية  كافة محاضن  والشباب على وجه اخلصوص في  الناشئة 

والتنشئة املعاصرة.

األعمال الدرامية في خدمة السيرة النبوية: 
رؤية مستقبلية

د.حسن األمراني - دة. اعتماد األمراني

السيرة النبوية وأدب األطفال
د. سعد أبو الرضا

المواطنة في األفق السياسي للسيرة 
النبوية

أد. عبد المجيد النجار 

فقه التربية النبوية آفاق ودالالت
إعداد: أحمد طاهر أبو عمر
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أصداء المؤتمر في الصحافة

> م���ا ت��ق��ي��ي��م��ك��م ل��ل��م��وض��وع 
الرئيس لهذا املؤمتر؟

ه��ذا امل��وض��وع مهم ج��دا،   >>
وذل���ك م��ن حيث ذات����ه،  وم��ن حيث 
املسلمون  يعيشها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
اليوم، والتي حتتاج إلى  زاد من فقه 
السيرة النبوية وخاصة فيما يتعلق 
في  ه��ي  السيرة  إذ  التنزيل،  بفقه 

حقيقتها تنزيل للدين على الواقع
هذه  مثل  م��ن  تأملون  م��اذا   <
امل���ؤمت���رات ب��خ��ص��وص آف���اق خدمة 

السيرة؟
ي��ن��ش��ا وع���ي ع��ام  آم���ل أن   >>
ل���دى امل��س��ل��م��ني ع��ام��ة، وال��ب��اح��ث��ني 
السيرة  بأهمية  خصوصا  وامل��رب��ني 
في التغيير بها في األنفس وما في 

املجتمع.
ك��م��ا آم����ل أن ي��ق��ع االه��ت��م��ام 
تطبيقيا  اهتماما  النبوية  بالسيرة 
إلى  والثقافة باإلضافة  التربية  في 

االهتمام النظري بها.
> مقترحات عامة:

<< أقترح أن يتجه هذا املؤمتر 
في حلقاته املقبلة إلى التفصيل في 
بتخصيص  السيرة،  من  االستفادة 
ك����ل م���ؤمت���ر ب���ج���ان���ب م����ن ج���وان���ب 
اجلوانب  ذل��ك  ف��ي  وي��ق��دم  السيرة، 

املنهجية على اجلوانب املضمونية.
وقد اقترحت في مداخلتي ندوة 
في  التنزيل  »فقه  موضوعها:  يكون 
ذلك  بعد  وميكن  النبوية«،  السيرة 
في  األس���رة  مثل:  مواضيع  برمجة 
والعالقات  الدولة  النبوية،  السيرة 
الدولية، البناء االقتصادي إلى غير 

ذلك...

 حوار اليوم مع
د. عبد المجيد النجار

آدم  ابن  الحاجة إلى نموذج  البشرية اآلن في أمس   »إن 
المثاليِّ الكامل، ورسول اهلل � هو ذلك النموذج األكمل 
للتجربة الخاتمة، الكاملة، الشاملة، التجربة التي لم تقتصر 
أو حياة اإلنسان  الفرد  على مرحلة بعينها من حياة اإلنسان 
أم���ة بكاملها من  ت��ج��رب��ٌة ك��ام��ل��ٌة إلخ����راج  ال��ج��م��اع��ة، ول��ك��ن 
قيام  حتى  للبشريَّة  أساس  وتأسيس  النور،  إلى  ُلمات  الظُّ

الساعة تسترشُد به وتستهدي به«.

ومضة


