
 تقرير مفصل عن أشغال املؤتمر الدولي السادس 

  والسنة املطهرة الكريم لإلعجاز العلمي في القرآن
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نظمت هيئة اإلعجاز في القرآن والسنة لشمال املغرب، بتعاون مع الكلية املتعددة 

من السنة أبريل  30و 29التخصصات بتطوان التابعة لجامعة عبد املالك السعدي، يومي 



الجارية، املؤتمر السادس لإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة املطهرة، تحت شعار 

 بمدينة تطوان.اآلمن للبشرية" "التشريع اإلسالمي: املالذ 

وقد تضمن املؤتمر حضور شخصيات وطنية ودولية وازنة على مستوى الساحة 

األردن، السعودية، ليبيا، مصر،  ،، تونسمن مختلف أقطار العالم )املغربالعلمية االسالمية 

 أندونيسيا، ماليزيا، واسبانيا( أغنت املؤتمر بحضورها قبل علومها.

 

 أبريل( 29) اليوم األول 

 الجلسة االفتتاحية:

" التي محمد قراطشهد اليوم األول افتتاح املؤتمر الدولي، من خالل كلمة الدكتور "

 "عبد الكبير الحديديها املقرئ "داعقبها قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم، التي جو 

" الذي نوه فارس حمزةومباشرة ألقى عميد "الكلية املتعددة التخصصات بتطوان" السيد "

باملجهودات املبذولة من طرف القائمين على املؤتمر، كما أشاد بالدور الطالئعي الذي يلعبه 

 فيما يتعلق باملجال االقتصادي 
َ
املؤتمر في النهوض بفكر األمة اإلسالمية، وخصوصا

ذكر في نفس السياق تأسيس مجلة اقتصادية دولية في اإلعجاز العلمي  والتشريعي، وقد

االقتصاديين الدوليين، التي هدفها هو دراسة املخاطر لالقتصاد، التي يشارك فيها العديد من 

 من املبادئ اإلسالمية الراسخة.
َ
 املالية، ومحاولة إيجاد حلول لها انطالقا

 محمدالقرآن والسنة لشمال املغرب، السيد  وجاءت بعده كلمة رئيس هيئة اإلعجاز في

، الذي اعتبر أن الهيئة تتشرف بأن يكون لها نصيب في بناء الوعي اإلسالمي الحنيف، بورباب

 من آالء هللا 
ً
واشعاع قيمه ومبادئه، من خالل بيان اعجازه في اآليات والنصوص انطالقا

في جميع ضوح املعجزات القرآنية ومخلوقاته، وأشار إلى بعض أهم الهيئة امنها استبيان و 

طياته ومظاهره، وكذا بقاء الكتاب والسنة في قلب الثقافة اإلسالمية، وتصحيح األخطاء التي 



صاحبت بعض املعتقدات بطرق علمية تنسجم والعقل البشري، ثم أيضا تجاوز الشك إلى 

 للشك.
ً
 اليقين ألن مظاهر اإلعجاز صناعة ربانية ال تترك مجاال

لم يقتصر على الجانب العلمي فقط، بل أيضا  -بورباب–اإلعجاز يضيف كما أن 

الجوانب االقتصادية والتشريعية واالجتماعية والعقائدية...وخلص إلى أن دور العلماء مهم في 

 إشعاع مظاهر اعجاز الشريعة اإلسالمية.

الذي ركز على ضرورة " زغلول راغب النجارثم تلتها كلمة الدكتور البروفيسور "

االهتمام بمجال اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، وضرورة تدريسه في املدارس عبر املقررات 

األولى، كما تناول إشكالية تقدم الغرب وتراجع العرب،  االبتدائيةالدراسية ابتداًء من املراحل 

قة الكلمة، ومؤامرات غير وعزى هذا التراجع إلى التخلف الذي تعيشه املجتمعات العربية، وفر 

المي، حيث أن أغلب املآس ي التي املسلمين عليهم، وتنصيب حكام يهاجمون َحَملة الدين اإلس

  هذا الدين.فهم يشهدها العالم راجع إلى فقدان 

وفي املقابل فإن العرب بصفة عامة واملسلمين على وجه الخصوص، لم يحسنوا التبليغ 

وبالتالي فإن القرآن حسب "البروفيسور" يتميز بالكمال  -غلول ز -عن الرسالة اإلسالمية يقول 

أو لغوي أو  أو اقتصادي أو اجتماعي أو صوتياملطلق، فأي موضع فيه، إال وفيه اعجاز علمي 

 ويجب األخذ به إلقناع الغرب بشمولية وعاملية اإلسالم وتحدي املشركين به....لفظي

العاملية لإلعجاز في القرآن والسنة  الهيئةعضو " عفيف الكوكيوبعدها كلمة الدكتور "

عن مكتب تونس، الذي اعتبر أن اإلسالم هو فعال املالذ اآلمن للبشرية، وأن كل الحقائق ال 

"  يريد التوازن عفيفيمكن االهتداء إليها إال بفهم الشريعة اإلسالمية، فكل مجتمع يقول "

لة والتنمية البد لها من الرجوع إلى الكتاب واألمن واألمان وقيم الحرية واملساواة والعدا

والسنة، وفي املقابل اعتبر أن القيم التي تنتجها املجتمعات الغربية التي ليست لها صلة 

 "هيئة االعجازإلى اإلنجاز الذي حققته " باإلسالم فهي تهدم هذه القيم وتعاديها، كما أشار

السمحة من خالل مثل هذه املؤتمرات،  وشدد الدكتور على ضرورة نشر هذه القيم اإلسالمية



وهذا ما قامت به كلية الزيتونة بتونَس في دفع طلبة املاجيستير والدكتوراه للبحث في هذا 

 املجال.

" الذي أثنى دعمارإ محمدوأعقبتها كلمة رئيس الجماعة الحضرية لتطوان الدكتور "

لثقافية والعلمية الرفيعة، وأشار اعلى ساكنة تطوان بأن اختاروا لها هذه املكانة السياحية و 

 للثقافة اإلسالمية والعلماء كما أبرز عطاءاتهم في مياديِن العلوم 
ً
إلى كون هذه املدينة مهدا

الشرعية والفقه والسيرة النبوية، وأكد على أن الجماعة الحضرية بتطوان ستظل شريكا 

 
ً
 أساسيا

ً
 لهذه الهيئة التي نظمت هذا املؤتمر، وداعما

َ
  لها.اساسيا

 

 لعدد من الشخصيات الوازنة قد  جدير بالذكر، أن هذه الجلسة،و 
ً
عرفت تكريما

زغلول راغب روفيسور "، على رأسهم فضيلة الدكتور البواملعطاءة داخل الساحة اإلسالمية

 ."دعمارإمحمد " الذي سلم له الدرع التكريمي رئيس الجماعة الحضرية "النجار

" الذي سلمه الدرع التكريمي العالمة الدكتور بلبشير الحسنيمحمد ثم تكريم الدكتور"

 "الشاهد البوشيخي".

تكريم فضيلة الشيخ الراحل "محمد التاويل" الذي أهداه الدرع التكريمي كل  وبعده تم

 ".محمد قراط" والدكتور "أشرف دوابةمن الدكتور "

 تكريم الدكتور "
ً
الكلية املتعددة التخصصات عميد من طرف " أحمد بوزيانوأخيرا

 ".فارس حمزة" ، الدكتور بتطوان

 

 : ولىالجلسة اال 

افتتحت هذه الجلسة كما العادة، بآيات بينات من القرآن الكريم مجودات من آداء 

 "محمد بورباب"لسيد مسير الجلسة ". ثم أعقبتها كلمة افتتاحية لمحمد االيراوي املقرئ  "



حول التناول الشمولي للقرآن الكريم وللسنة النبوية الشريفة للمحاور العلمية سواء في شق 

 .العلوم البحتة أو في محاور العلوم اإلنسانية 

تحت عنوان  "زغلول راغب النجارأعقبتها مباشرة مداخلة الدكتور البروفيسور " ثم

 أربعإذ تمحورت حول  "موذجاتحديات ملف إعجاز القرآن والسنة: اإلعجاز التشريعي أن"

باستثناء دمي "الكبد " الدممنها: تحريم أكل " "باإلعجاز التشريعي"نقاط أساسية تتعلق 

والطحال" ألنهما ال يحمالن مسببات األمراض وال نفايات الجسد، ذلك أن الدم نجس يحمل 

 ويعرض جسم االنسان لكل األوجاع. جميع مسببات األمراض، 

" باعتباره وسيلة لتنظيف األرض من النفايات لحم الخنزيرتحريم أكل "ثم الحكمة من 

والديدان، ويتغذى على الجيف، كما أن الخنزير إما يصعق أو يقتل بالرصاص،  األمر الذي 

وال للكبد من يجمد فيه الدم ويسبب كل أنواع األمراض، وال يمكن ملعدة اإلنسان أن تهضمه 

 تحليله. كما أوضح فضيلته أن ا
ً
 كامال

ً
لخنزير له معدة واحدة ما يجعل طعامه ال يهضم هضما

 على غرار باقي الحيوانات، وهذه هي الحكمة من تحريم أكل هذا الحيوان.

حيث أن الحيوان الذي لم " ما لم يذكر اسم هللا عليهوكذا الحكمة من تحريم أكل "

، كما ال ينتفض عند ذبحه، يذكر
ً
الذي ذكر اسم هللا بينما  اسم هللا عليه يكون لحمه متسخا

 كما ينتفض انتفاضة شديدة عند ذبحه لسماعه عبارة "بسم هللا هللا 
ً
عليه فيكون لحمه نظيفا

 أكبر".

" ففي الخمر املخدرات والخمور " تعاطي وأخيرا تطرق للحديث عن الحكمة من تحريم

التصرفات التي ال أحد املواد املذهبة للمواد العضوية، كما يذهب العقل واإلرادة من خالل 

تليق حتى بالطفل الصغير، ويتلف الخاليا العصبية التي ال تتجدد، إضافة إلى أن شرب الخمور 

ي إلى ديضعف الخاليا البيضاء في الجسم، ويؤثر على الشفرة الوراثية، ويذيب جزء منها ما يؤ 

قي. ثم إن األم املدمنة 
ْ
 تورث جنينها اإلدمان، إذا كانت  -يضيف البروفيسور –خلل ِخل

ً
حامال

ناهيك عن اهار األموال الطائلة، وكذا  وإذا كانت مرضعة تورث رضيعها هذا السم الخفي.

 مليارات الدوالرات التي تنفق على هؤالء املدمنين في العالج، وازدياد معدالت الجريمة.



 تفعيل" تحت عنوان "محمد موس ى شريفوجاءت بعدها مداخلة الشيخ الدكتور "

" حيث تحدث عن ثنائية "القانون أحكام الشريعة اإلسالمية في ديار اإلسالم: تاريخها وآثارها

الوضعي" و"التشريع اإلسالمي" وذكر التطور التاريخي الذي جاء في سياقه القضاء على املحاكم 

 من الهند حيث لم يبق العمل إال باألخذ بما ي
ً
سمى الشرعية والعمل بالدين اإلسالمي، انطالقا

 بمصر ابان حملة نابليون حيث عوض املحاكم الشرعية باملحاكم 
ً
"باألحوال الشخصية" مرورا

الوضعية، إلى العالم اإلسالمي ككل وهو ما نشهده االن من تقنين جميع املجاالت، كما اعتبر 

كليات الشريعة  القضاء على" بأن كليات القانون والحقوق ما هي إال خطوة من أجل الدكتور "

سالمية. ورّد أسباب هذا التحول في منظومة العالم اإلسالمي إلى الجهل بحقيقة الشريعة اإل 

وعدم مواكبة العصر، وضعف االيمان والشعور بالهزيمة النفسية، عدم الثقة بوعد هللا تعالى 

عباد، والتأثر بفكر حقوق االنسان، ودعا إلى ضرورة العودة إلى الشريعة وتطبيق العقوبات لل

 فيها. ةر املقر 

 

 ة :ة الثانيالجلس

" أحمد الريسونيكانت من نصيب الشيخ الدكتور " واملداخلة األخيرة في هذه الجلسة

الذي رد في مداخلته على  "الكليات القرآنية: إيجاز وإعجاز في البعد التشريعيحول موضوع "

العقوبات، بينما " الذي تناول التشريع اإلسالمي من جانب محمد موس ى شريفالشيخ "

" واعتبر أن التشريع اإلسالمي يسير بمحركين، التشريع أحمد الريسونيتدخل الشيخ "

السلطاني من جهة، واملحرك األصلي هو االيمان من جهة ثانية، وأن التشريع اإلسالمي أوسع 

 من التشريع الجنائي أو "العقوبات" إذ هو أخالق ومعامالت وسلوك وعالقات...

الرسول الكريم صّل هللا عليه فسير معنى "جوامع الكلم" التي حظي بها ثم تطرق لت

م
ّ
في معاٍن  اآليةوذكر أن القرآن الكريم، كلماته محدودة ومعانيها غير محدودة، فتأتي ، وسل

جملة واحدة، بمعنى أنه يجب  -الدكتور  -لذلك يجب أن نفهم القرآن يقول  مختلفة ومتعددة.

 في املوضوع الواحد. اآلياتجمع جميع 



 واختتمت اشغال هذا اليوم بتكريم كل من :

الدكتور ادريس خرشاف، والدكتور سعيد املغناوي، والدكتور أحمد بوزيان، والدكتور العربي 

 ا الدكتور محمد الياشوي.بوسلهام، والدكتور رشيد سودو وأخير 

 

 

 أبريل( 30)اليوم الثاني 

 

 الجلسة االفتتاحية :

افتتحت الجلسة األولى لليوم الثاني من امللتقى، بكلمة عميد الكلية املتعددة 

" الذي أعطى االنطالقة مباشرة بعدها، ملداخلة فارس حمزةالتخصصات بتطوان السيد "

ة الدكتور " رَّ
َ
اإلعجاز االقتصادي في " التي تمحورت حول قضية "داغيعلي محيي الدين ق

" حيث ركز القول فيها على أهمية التخطيط واالقتصاد، والتخطيط االقتصادي مجال املال

 من قصة "يوسف عليه السالم" 
ً
التي هي أنموذج لألعمال االستراتيجي املرحلي انطالقا

" وتطرق إلى املفارقة غير ه امليزانفقالتطبيقية للنظريات العلمية الناجحة القائمة على "

من ساكنة العالم )الواليات  فقط %15أو  % 10املتساوية وغير العادلة التي يعيشها العالم إذ 

من ثروات العالم، في حين يعيش معظم سكان العالم  %80تهيمن على ما يقرب  م أ، وأوربا(

ك إلى نسب ذلو من هذه الثروات،  %20( فقط على آسيا، افريقيا وأمريكا الجنوبية)الثالث 

، لكن بعدما طريقة تسيير االقتصاد الرأسم
ً
 حرا

ً
 اقتصاديا

ً
التجأ الي الذي كان فيما مض ى نظاما

 له ضوابطه املستمدة من الشريعة االسالمية تتمل في 
ُ
 مقيدا

ً
صبح نظاما

ُ
إلى النظام االسالمي، أ

 ي 49
ً
بينما اعتبر  قول "الدكتور"ان، ألن االقتصاد االسالمي يناسب فطرة االنس قيدا

املسلمون ما زالوا يعيشون على العلوم الغربية، ومنتجاتهم االستهالكية، وخلص من قصة 

"يوسف عليه السالم" أنه بعد ربط التخصص بالعلم، ثم الثقة في االنتاج، وبذل مجهود عمل 



العمل، وبعد  ، وهو ما يفسر الصبر فيسنة واحدةفي  نتيجةاللسبع سنوات للحصول على 

 ه القصة.الرؤية االستراتيجية للوصول إلى الهدف، وهذا ما تضمنت

 

أدوات  "تحت عنوان " دوابةأشرف التي قدمها الدكتور " املداخلة الثانيةثم أعقبتها 

 من املعطيات االقتصادية الراهنة
ً
" الذي تناول في التشريع االقتصادي إلنقاذ البشرية انطالقا

االعجاز االقتصادي من خالل "فريضة الزكاة" كمعيار للتوازن االقتصادي مداخلته 

، وذلك بأخذها من 
ً
 في دفع عجلة االنتاج واالقتصاد معا

ً
 رئيسيا

ً
االسالمي، باعتبارها عنصرا

أغنياء املسلمين ودفعها للفقراء منهم، وعدم اخراجها على الحيوانات العاملة املشاركة في 

  يشجع على االنتاجية ويرتقي باملجتمع. اعملية االنتاج، وهو م

" من طرف الدكتور البروفيسور أفياللالعياش ي وتخللت الجلسة تكريم الدكتور "

 ".زغلول راغب النجار"

أوجه اإلعجاز التي كانت حول "" محمد قراطلتختتم الجلسة بمداخلة الدكتور "

آية في القرآن الكريم تتحدث عن  250" إذ ذكر أن هناك التشريعي في منهيات املعامالت املالية

االقتصاد االسالمي في عمومه، حيث تطرق إلى أن تعدد العقود سنن متبعة ال علة لها، وأن 

ْين هو استثناء في الشريعة االسالمية، وقد أنشأ  "مصرف الغارمين" لسداد الديون عمن الدَّ

الوحيد في العالم الذي يقترض بالربا من أجل  عجز عن سدادها، ثم اعتبر أن املغرب البلد

تحقيق سنة "عيد األضحى" وختم مداخلته ببعض املعلومات حول النهي عن بيع الغرر، واقرار 

 العمل بعقد "الُجعالة".

 

 الجلسة األولى:

الجلسة الدكتور  يم، حيث ترأسبأيات بينات من الذكر الحكالجلسة  هذه استهلت

ليلقي محاضرة اختار " محمد أحمينمصطفى الحشلوفي، الذي أعطى الكلمة أوال للدكتور "



"، والتي تطرق فيها عقيدتنا في املال من خالل القرآن الكريم ومقارنتها بالفكر الغربيلها عنوان " 

ركز على الجانب بعجالة للمقاصد العامة للشريعة اإلسالمية والعقيدة وفقه املعامالت، حيث 

التصور اإلسالمي له، وكذا الوظائف األساسية أهمية املالي في املعامالت، مشيرا إلى أهميته و 

كما أشار أيضا إلى أن القرآن الكريم جاء مفصال للعقيدة املالية، وأن املال هو ، التي يقوم بها

رورة الحفاظ على أحد أركان الدين، وأن وظيفته اإلجتماعية هي قيام املصالح، منوها بض

" كما تطرق أموالكم التي جعل هللا لكم قيامااملال، مستشهدا بقوله تعالى " وال تؤتوا السفهاء 

إلى مسألة الوصية في اإلسالم وأن اإلنسان امليت ال يجب أن يتصرف في وصيته إال في حدود 

و اظهار أثر نعمة ربه الثلث، وأن املال مال هللا، وما اإلنسان إال مستخلف فيه، لإلستمتاع به 

عليه، والقيام بمصالحه وشؤون حياته، من تجمل وأكل ولباس...، مستدال بقوله تعالى " زين 

خاتما ة" لقناطير املقنطرة من الذهب والفضللناس حب الشهوات من النساء و البنين وا

، وتجنبا مفاسداملسألة درءا للمداخلته بأن املال فتنة وبالتالي يجب على اإلنسان اإلنتباه لهذه 

 .املحظور الوقوع في 

 

" من تونس الذي أشاد في كلمته إلى كون العلم يممصطفى الشيالدكتور " تلتها مداخلةثم        

هو املصباح الذي يجب أن يهتدي به املسلمون، فالرسالة املحمدية أفضل و أزكى رسالة ، و 

ة علمية لكل بقعة أو بلد تجب فيه الدعوة إلى هللا الدعوة إلى هذا الدين الحنيف تتطلب دراس

، فاملد الشيعي مثال ينطلق من دراسات علمية و تقنية من خاللها أنجزوا انتشارا مهوال في 

إفريقيا ، فبناء اإلنسانية نتيجة حتمية لسلوك تبادل الثروة ، فاإلقتصاد اإلسالمي يعتمد 

واعتبر اإلسالمي . املتضمنة في التشريع تراتيجيات أساسا على تسويق األفكار و املبادئ و اإلس

هو "مدرسة تجارة" على حد قوله ، و ذلك عندما كان  -صلى هللا عليه و سلم -  رسول هللاأن 

أن يبني دولة في مكان تنتشر  خديجة رض ي هللا عنها ، مع العلم أنه استطاع أمنايتاجر بمال 

فيه كل مظاهر الرذائل و الفساد ، إذن ، فاملسلم صاحب رسالة أينما حل و ارتحل ، و لديه 

من النظريات التسويقية في الدين الحنيف ما يغنيه عن كل النظريات األخرى ، و ذلك من 



كما أن تطبيق اإلقتصاد  خالل تقنيات علمية جاء بها القرآن الكريم و السنة النبوية املطهرة .

 .باألولويات اإلسالمي يجب أن يكون على مراحل ، بدءً 

" العربي بوسلهام" تكريم الدكتور وقد تخللت هذه الجلسة أيضا فاصٌل تكريمي، تم على إثره 

 ".محمد قراطمن طرف الدكتور "

للدراسات رئيسة للمركز الدولي " نجية لطفيلتختتم الجلسة بمداخلة الدكتورة "

: محفزاتها وإكراهاتها في  تجربة املالية اإلسالمية في الدول الغربية"، اإلسالمية املالية بإسبانيا

حيث أشارت في بادئ األمر إلى ضرورة إعطاء املرأة املسلمة الفرصة لتساهم في  "ظل األزمة

إلقتصادية و وضع ميزان سليم للتقدم اإلقتصادي، من خالل اإلدالء بدلوها في التطورات ا

القاعدة : القواعد الرئيسية لإلقتصاد في اإلسالمأهم   التجارية اإلسالمية ، كما تحدثت عن

هي "الزكاة"، وهي ركن إقتصادي بامتياز، وتعتبر عصب الحياة و محدد نمو و تقدم  األولى

أن الشعوب، وأنه لن يكون هناك بحث علمي و ال إعجاز علمي بدون وجود إعجاز إقتصادي، و 

تخص التشريعات اإلقتصادية في النصوص   القاعدة الثانيةهذا األخير هو أب اإلعجازات. 

القرآنية و السنة النبوية، و التي قسمتها إلى نوعين:علم إقتصادي يتعلق بكيفية خلق الثروة. 

 وجود العديد القاعدة الثالثةونظام إقتصادي يتعلق بكيفية توزيع و إعادة توزيع هذه الثروة. 

ومن من الكفارات في اإلسالم ذات الطابع اإلقتصادي التضامني اإلجتماعي، مثال قوله تعالى}

عقلنة اإلستهالك و تحريم التبذير.  القاعدة الرابعة{. لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

القاعدة التحفيز على العمل وجعله مصدرا لكسب املال الطيب/الحالل.  القاعدة الخامسة

الحث على اإلدخار بذل الجوء إلى الدين، مصداقا لقول الرسول صلى هللا عليه و  السادسة

القاعدة الحث على اإلشتثمار عوض اإلكتناز.  القاعدة السابعة سلم }وادخرو و تصدقو{.

يا أيها الذين آمنو اتقو هللا وذروا حرب مصداقا لقوله تعالى : "تحريم الربا و التوعد بال الثامنة

القاعدة  ما بقي من الربا ان كنتم مومنين، فإن لم تفعلو فاذنوا بحرب من هللا و رسوله".

ترك املعسر حتى ييسر أمره، أي ضرورة ترك املعسر إلى حين أن يتم تيسيره. وأخيرا  التاسعة

 البيئة و املحيط هو واجب ديني.الحفاظ على ى القاعدة العاشرة



هذا و ختمت الدكتورة نجية مداخلتها بالحديث عن املالية اإلسالمية في أوربا، حيث 

تطرقت لبعض املحفزات التي تحفز على اإلستمرارية في العمل، ثم بعض اإلكرهات التي 

ل بشري تعترض وجودها هناك ) خوف اإلنسان األوربي من كل ما هو إسالمي/ عدم توفر عام

مكون شرعيا / عدم التوافق على معايير شرعية محددة(، باإلضافة بعض األخطار التي 

تواجهها في أوربا ك )امكانية ذوبان املؤسسات املالية في محيطها/ انزالق املؤسسات البنكية في 

 (.بعض التحايالت/ عدم اإلهتمام بالهندسة

نموذجا تطبيقيا للمالية  كما أعطت الدكتورة نجية لطفي خالل هذه املداخلة

اإلسالمية في "إسبانيا" و املتمثل في انشاء أول مؤسسة تأمين تكافلي معنية بنقل األموات، وكذا 

إدراج املالية اإلسالمية كمادة تدرس ألول مرة في في جامعة إسبانية وهي الجامعة املستقلة 

هداف املتوخى تحقيقها لبرشلونة )سلك ماستر(، كما قامت الدكتورة نجية بذكر بعض األ 

كخلق نموذج أوربي للمالية اإلسالمية / تأسيس فيدرالية الجمعيات العاملة "مستقبال ك 

 ".باملالية اإلسالمية بأوربا

إلى ضرورة البحث في  "مصطفى الحشلوفي"ومن جهته دعا مسير الجلسة الدكتور 

الجانب التقني للمالية اإلسالمية املتعلق بكيفية تنزيل هذه األخيرة في املغرب كما تطرق ملشكل 

 .التسويق الذي يطرح نفسه بقوة فيما يخص املعامالت املالية في املغرب

كلية العميد  "فارس حمزة"بتقديم الشكر للدكتور  "املسير"و في ختام الجلسة قام 

تطوان على إنشائه ألول ماستر للمالية اإلسالمية باملغرب، كما و جه بددة التخصصات  تعامل

 .الشكر لطلبة ماستر املالية اإلسالمية لنفس الكلية

 

 :الثانيةالجلسة 

الذي  "قراط محمدآيات كريمات، من طرف الدكتور " الجلسة بعد تالوة افتتحت

 العاملي امليثاق" في قراءة حول  مداخلة قدم الذي "داغي قرة الدين محي" للدكتور  الكلمة أعطى

 مهم جد األسرة موضوع أن خالله من اعتبر الذي -تركيا-اسطنبول  في الصادر "لألسرة الجديد



 املبادئ من مجموعة تتضمن التي "سيدار اتفاقية" ذكر ثم مجاالت، عدة في إلستغالله نظرا

 والشريعة تتماش ى ال التي األمور  بعد كإيجازة باألسرة يتعلق فيما والسيما األخالقية غير

 تمس أنها من بالرغم املتحدة لألمم قانوني مشروع أي تقدم لم أنها أقر حيث اإلسالمية،

 .األسرية بالحقوق 

 والقانون  الفقه شعبة رئيس "الزياني السالم عبد" الدكتور  مداخلة وبعد ذلك تلتها

 إلى فيه أشار الذي ،"ردود و شبه: املواريث آيات"  موضوع حول  بتطوان، الدين أصول  بكلية

 تفسير في التفصيل مع"  النساء على قوامون  الرجال"  تعالى بقوله مستدال القوامة، مسألة

 بين املساواة قضية عن الحديث إلى ذلك بعد منتقال األربع، املذاهب خالل من الكريمة األية

 مثل للذكر"  تعالى هللا بقول  مستشهدا إالهية مسألة اإلرث أن مبينا اإلرث في واملرأة الرجل

 ."  األنثيين حظ

 القرويين، جامعة خريج "أمين الرحيم عبد" للدكتور  الثالثة املداخلة يخص وفيما

 بين اإلسالمي التشريع" موضوع وضمن الخاص، القانون  في الدكتورة شهادة على الحاصل

 ال جزء باعتبارها األسرة قضايا عن خاللها من أبان فقد" الواقع ومقتضيات التابث النص

 تنبني التي األسرة ومراجعة املرأة، ضد التمييزالحاصل الى مشيرا اإلسالمي، التشريع من يتجزأ

 التي الغربية الدول  عكس على الحنيف، ديننا عليه يحث ما وهذا الزواج عقد على باألساس

 كما -أمين-اإلسالمية يقول  وشريعتنا يتنافى ما وهذا واحد جنس من األسرة تكوين على تقوم

 يحاولون  الغرب "أن قائال الطبيعية البنوة عن وتحدث النسب قضية إلى الدكتور  تطرق 

 أخرى  نقطة تناول  كما اإلسالم" تشتت بغية وذلك اإلسالمي عاملنا في الطبيعية البنوة إشاعة



 أبوها يتوالها املالية ذمتها وأن لها سلطة ال املرأة أن اعتبار على للمرأة املالية الذمة إلغاء وهي

 الزوجين عالقة في املالية الذمة يخص فيما الفرص تكافؤ بضرورة مداخلته وختم زوجها، أو

 .املالية ذمتها عن مسؤولة تكون  األخرى  هي املرأة أن كون 

 أشار فيها "النجار زغلول راغب" وأخيرا اختتمت الجلسة بمداخلة مركزة للدكتور 

 غير، ال األمة منهج تغيير محاولة كانت الصهاينة طرف من التي األسرة قاعدة أن الى بإختصار

  .اإلسالمي الدين فهم في املسلمين لغير دعوة فهي

 وهي: بها املؤتمر  التي خرج بالتوصيات الجلسة قراط محمد األستاذ األخير  في ليختم

 االعجاز )العلمي، االقتصادي، التشريعي، اللغوي، اللفظي...(.العناية بمختلف أنواع  ✓

عدم حصر املطالبة بتطبيق الشريعة فيما يخص االقتصاد فقط، بل تطبيقها في كل  ✓

ِمية والَعَملية.
ْ
 مناحي الحياة الِعل

االشادة بمبادرة املغرب بقيادة جاللة امللك لفتح املجال للبنوك التشاركية تحت  ✓

 مرجعية اسالمية.

 ضرورة قيام املؤسسات الجامعية والعلمية بقيام اقتصاد حقيقي ال يعرف االزمات. ✓

 أهمية العناية الدولية من خالل الشركات والدول لدعم املالية االسالمية في الغرب. ✓

 ضرورة تصحيح نظرة الناس للمال باعتباره قيام الحياة. ✓

هللا، سواء في الكسب، أو  مالالتأكيد على أن عقيدة االستخالف في املال باعتباره  ✓

 االنفاق والتوريث.

 ضرورة العناية باالعجاز العلمي في مجال االسرة واملرأة. ✓

العمل على استمرار أوجه االعجاز العلمي في القرآن والسنة، وضرورة اعتماده في  ✓

 الكليات والجامعات.

 



مسامع الحضور السفير املفوض واختتم املؤتمر برفع برقية والء لجاللة امللك، ألقاها على 

 "ادرس قريش" وأخذ صورة جماعية.

اإلعجاز في القرآن والسنة لشمال املغرب، تقوم بتنظيم هذا املؤتمر بشكل ُيشار إلى أن هيئة 

 دوري كل سنة من شهر "أبريل" بمدينة "تطوان".
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