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.وبعدواالهومنوصحبهآلهوعلىهللارسول سيدناعلىوسالماوصالةهللالحمد

اقعاتراهماتخطئال العينفإن التيئةاألوبجراءطاحنةأزماتيعيشحيثاليوم؛العالمفيو
ِّضناحية،منومجتمعاتهبأفرادهتفتك

واهتماماعايةر باإلنساناملعنيةاملؤسساتجهودوتقو 
.أخرى ناحيةمنوتقدما

الناساستقطابمحاولةعلىالقائمالعامليالفكري الصراعذلكمأحدعلىيخفىال أنهكما
 بل-وجماعاتفرادى

ً
أفكار ذاتيةميول بدافع-أحياناودوال في–مةقائفكريةومذاهبخاصةو

.إليهاواملنتمينأصحابهاإال تخدمال األفقضيقةغاياتتحقيقعلى-أحوالهامعظم

ممااملذهبياالستقطابومحاوالتالفكريةالصراعاتهذهعنببعيداإلسالميالعالموما
.مستوياتهابكلحياتهممناحيفيالناستواجهومتعددةمتنوعةأزماتيخلق

فيها،ول الحلوإبداءتناولهاطريقةفيمتعددةأطراففتتجاذبهابالناستحلنوازل منفكم
حلفيلشريعةالنصوصفهمهموطريقةالسابقينبتراثمتغنًياالنازلةتجاهيتحركمنفمنهم

غير مناننازممشكالتعلىالحلول تلكإسقاطمحاولينفيه،عاشواالذيزمانهمفياملشكالت
نوازل التصور فيمعتبر هو ماوكلواألحوالواملكانالزماناختالفاعتبارهمفييضعواأن

.لهااملناسبةالحلول وتكييف

اقعمعتفاعلهاوعدمبالجموداإلسالميةالشريعةيتهممنومنهم منهمبيحلوبماالناسو
كليفالناسحياةانتظمتشريعةهيالغراءالشريعةأنأذهانهمعنويغيبومشكالت،نوازل 
خلقتيالالغايةوتحقيقوالرخاء،السعادةحياةيحيون يجعلهمبمامجاالتهابكلومكانزمان

.الكون وعمارة-تعالى–هللاعبادةوهيأجلها،مناإلنسان

توطئة
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يتفقبماولهاحلوسبلنعيشهاالتياملريرةاألزماتتلكأسبابللناسبينوالو وأولئكهؤالءعلىوماذا
اقعنا -فهمغير من–السابقينتراثشاطئعلىأحدهميقفأنمنبدال وهوياتنا،ثقافاتناومقوماتوو

معهاويتفاعلننازمابوتقةفيويصهرهاآللئهمكنوناتويستخرجأغوارهيسبر أنيستطيعوال بهيتغنى
ستطيعيوال شرابهسائغعذببحر أمامالظمآنموقفمنهااآلخر يقفأنينبغيال كماوإنجابا،إيجابا

ايهرولفتراهأجاج،ملحأنهمنهظناليرتوي،يديهيمدأن
ً
منمناسبةغير مناهجويستجلبويساًرا،يمين

القيممعوال الغراء،اإلسالميةالشريعةوثوابتتتفقال مصطنعةونظرياتبمناهجمتمسحاوهناك،هنا
بوح  ونظرياتهااملناهجهذهتقنياتناصيةيملكأناستطاعوماالطيبة،األخالقوموروثات علىأنهسِّ

.ناحيةكلمنيحيطانهوالتشرذمالحسرةووجدشيئايجدهلمجاءهإذاحتىش يء،

لظاهري ابالفهمالتمسكفيالشططمتون ركبواالذينأولئكمذاهبيروقناال ذلك،نبينإذونحن
العالية،غتهالمناملستقاةدالالتهاأعماقإلىااللتفاتدون األصيلوتراثناالكريمةللنصوصالحرفي

مماالنفوسيفاملستكنةالبواطنعلىوالرسوماألشكالطغتحتىالرصينة،وبالغتهاالدقيقةوأسرارها
بتوغاالعواطفونضبتالذوق مشاعر معهاتيبستالقلوبفيوغلظةالعقول فيجفافإلىأدى

.الحلول وفقدتاملسئوليات

بعيداوجوههموولواظهورهمأدارواأناسوراءننساقأال -املتخصصينالعلماءنحن-بناجدير أنهكما
زمانلك فيمجاالتهاكلفيالناسحياةتستوعبوسعةمرونةمنالغراءاإلسالميةالشريعةفيعما

إماوتوجيهحلمشكلةكلوفيكلمةمجالكلفيلهاالشريعةأنمنصفعنيغيبال حيثومكان،
لألحكامدقيقواستنباطرائع،فكري نتاجمنوعلماؤناأسالفناخلفهبماأو تلميًحا،أو تصريحا،بالنص

رناعصونوازل يتناسبماالرائقالتراثهذامنننهلأنإال عليناومااملباركة،النصوصخاللمن
.ومستجداته

الجادينهاعلمائوتراثبنصوصهاحاضرةاإلسالميةالشريعةأنالقيمة؛هذهليبيناملؤتمر هذاويأتي
وزمانهميتفقمابونوازل وتحدياتمشكالتمنالناسحياةيعترضملااملناسبةالحلول طرحفياملخلصين
.معيشتهموظروف
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أهداف املؤتمر
الوقتفيةاإلسالميالشريعةتواجهالتيالفكريةالتحدياتأبرز علىالوقوف❖

.الحاضر

وبيانالعالمفياملوجودةوالجائحاتلألزماتالحلول وطرحاملشكالت،رصد❖

.كافةاملستوياتعلىمنهااإلسالميةالشريعةموقف

إقامةملواجهةالتعليميةواملؤسساتالجامعاتدور تفعيل❖ ميةعلروابطو

شتىفيدياتالتحهذهملواجهةواألكاديميةالبحثيةواملؤسساتالباحثينبين

.املجاالت

.اإلسالميالدينفيواالعتدالالوسطيةمنهجقيمةإبراز ❖
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املحاور 

:قترحةاملوالحلول الفقهيةالتحديات:األول املحور 

املعاصرةاملاليةاملعامالت▪

ومصارفهاالزكاة▪

والوصيةوامليراثاألوقاف▪

(املسلمةاألسرة)الشخصيةاألحوال▪

جوائحالمنوغيرهاكوروناجائحةظلفيالعباداتقضايا▪

(وغيرهاأطعمة،الفندقة،السياحة،)الحاللصناعة▪

الشريعةمقاصد▪

تالدراساتواجهالتيالتحديات:الثانياملحور 

ويةالنبالسنةفياملعاصرةالقضايا.االسالمية

وعلومها

الدينوأصول العقيدةفياملعاصرةالقضايا▪

املعاصرالدينيالخطاب▪

القرآنيةالدراساتفيالقضاياأهم▪

االسالميةوالثقافةالدعوةمسائل▪

املعاصرةواألدبيةوالبالغيةاللغويةالقضايا▪

ستدريتواجهالتيالتحديات:الثالثاملحور 

.بعدعنالتعليمفياإلسالميةالدراسات

وحلولهتحدياتهووسائلهمفهومه،بعد،عنالتعليم▪

.املبتكرة

ظلفيالشرعيةالدراساتفيالتعليميةاملناهج▪

.بعدعنالتعليم

.بعدعنالتعليمظلفيالطالبمهاراتتنمية▪

لتعليماملناسبةالتعليميةوالوسائلالتدريسطرق ▪

خاللمناإلسالميةوالدراساتالعربيةاللغة

.بعدعنالتعليممنصات

لواقعمناسبةتقييماتعملفيمبتكرةطرق ▪

.الطالب

فياإلسالميةاملؤسساتدور :الرابعاملحور 

املعاصرةالتحدياتمواجهة

لعالمامستوى علىالعلميةواملجامعالشريفاألزهر▪

اإلسالمي

اإلسالميةالدول فيوالدعوةاألوقافوزارات▪

الفقهيةاملجامع▪

اإلفتائيةاملؤسسات▪

الخيريةاملؤسسات▪

التعليميةاملؤسسات▪

والزكويةالوقفيةاملؤسسات▪
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التعريف بالهيئة القائمة على املؤتمر

6



المتحدثون الرئيسيون
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جدول أعمال املؤتمر

ةامللحوظ ةرئيس الجلس التفاصيل البرنامج الوقت رقم

ة رئيس الجلس
:  االفتتاحية

دكتور عمرو 
سالم

األستاذ 
ية املساعد بكل

أصول الدين، 
جامعة 

السلطان عبد
الحليم معظم
ة شاه اإلسالمي

-العاملية 
ماليزيا

التفاصيل الوقت يةاالفتتاح ظهرا 2.00-3.00
(كواال ملبور )

8.00-9.00
(القاهرة)صباحا 

1

قراءة القرآن الكريم  2.00-2.10

الرئيس الشرفي )كلمة 
(:  للمؤتمر

ر فضيلة األستاذ الدكتو 
.عوض إسماعيل عبد هللا

عميد كلية الدراسات 
نين اإلسالمية والعربية للب
جامعة األزهر بالقاهرة 

2.10-2.25

:  كلمة رئيس املؤتمر
دكتور محمد إكرام بن أبو 

.  حسن
املدير التنفيذي ملركز

.الحكمة

2.25-2.40

الرئيس اللجنة )كلمة  
(:  العلمية

بد فضيلة الدكتور عباس ع
.الاله الشومان

قاوكيل األزهر الشريف ساب

2.40-2.55

2021مايو22:األول اليوم

العربيةمصرجمهوريةوالقاهرة،ماليزياملبور،كواالتوقيتوفقاملذكور الوقت*
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ةامللحوظ رئيس 
الجلسة

التفاصيل البرنامج الوقت رق 
م

التفاصيل الوقت ن املتحدثو 

ون الرئيسي
3.00-4.30

مساءا 
(كواال ملبور )

9.00-10.30
صباحا 

(القاهرة)

2

رئيس 
: الجلسة

محمد . د
إكرام
مدير 
مركز 

الحكمة 
ماليزيا

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد 

ممدوح سعد

ث أمين الفتوى ومدير إدارة األبحا

الشرعية بدار اإلفتاء املصرية

3.00-3.30

حاج بروفيسور دكتور رحمة بنت ال

.  عثمان

بية بروفيسور في قسم اللغة العر 

كلية معارف الوحي الجامعة 

اإلسالمية العاملية ماليزيا

3.30-4.00

بروفيسور دكتور عدنان محمد 

.  يوسف

مدير مركز العلوم اإلسالمية 

زيةبجامعة العلوم اإلسالمية املالي

4.00-.4.30

2021مايو22:األول اليوم
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2021مايو22:األول اليوم

ةامللحوظ رئيس الجلسة التفاصيل البرنامج الوقت رقم

التفاصيل الوقت الجلسة 
األولى

5.00-6.30
مساءا 

(ر كواال ملبو )

11.00-
ظهرا 12.30

(القاهرة)

3

: رئيس الجلسة
هاني تمام. د. أ

ة كلية الدراسات اإلسالمي
والعربية للبنين جامعة

األزهر الشريف بالقاهرة

اهالتفاصيل أدن 5.00-6.30

مساءا

: رئيس الجلسة
صبحي ربيع. د. أ

ة كلية الدراسات اإلسالمي
والعربية للبنين جامعة

األزهر الشريف بالقاهرة

اهالتفاصيل أدن 6.30-8.00

مساء
الجلسة 
الثانية
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امللحوظةرئيس الجلسةالتفاصيلالبرنامجالوقترقم

صباحا 19.00-10.00

(كواال ملبور )

صباحا 3.00-400

(القاهرة)

الجلسة 

الثالثة

:  رئيس الجلسةالتفاصيلالوقت

عمرو سالم إمام. د

ية األستاذ املساعد بكل

أصول الدين، جامعة 

السلطان عبد الحليم

معظم شاه اإلسالمية 

ماليزيا-العاملية 

15لكل باحث 

دقيقة

صباحا9من 

إلى

ظهرا1.00

التفاصيل أدناه

صباحا  210.00-11.30

(كواال ملبور )

4.00-5.30

(القاهرة)صباحا 

الجلسة 

الرابعة

:  رئيس الجلسةالتفاصيل أدناه

حبيب هللا زكريا. د

األستاذ املساعد 

بجامعة اإلسالمية 

العاملية ماليزيا

صباحا  311.30-1.00

(كواال ملبور )

صباحا 6.30-8.00

(القاهرة)

الجلسة 

الخامسة

:  رئيس الجلسةالتفاصيل أدناه

عبد املجيد العمري . د

األستاذ املساعد 

بجامعة اإلسالمية 

العاملية ماليزيا

كواال )ظهرا 42.00-2.30

(ملبور 

صباحا 8.00-8.30

(القاهرة)

برنامج 

الختام

ة نتائج املؤتمر من رئيس هيئ2.00-2.15

:االستشارية للمؤتمر

سن فضيلة األستاذ االدكتور ح

.  القصبي

مية وكيل كلية الدراسات اإلسال 

هر والعربية للبنين جامعة األز 

الشريف بالقاهرة

:  رئيس الجلسة

حبيب هللا زكريا. د

حبيب هللا زكريا. د

األستاذ املساعد 

بجامعة اإلسالمية 

العاملية ماليزيا

مر كلمة ختامية من رئيس املؤت2.15-230

محمد إكرام أبو حسن. د

2021مايو23:الثانياليوم

11



جدول الجلسات حسب املحاور 

2021مايو 22: الجسلة األولى

(القاهرة)ظهرا 12.30-11.00.  (كواال ملبور )مساءا 6.30-5.00: الساعة

التحديات الفقهية وسبل التصدي لها والحلول املقترحة: املحور 

امللحوظةالجهةاسم الباحثعنوان البحثالرقم

ئحة التلقيح اإلجباري ملواجهة الجا1

دراسة فقهية: 19-العاملية كوفيد

ية الجامعة اإلسالمية العاملحبيب هللا زكريا. د

ماليزيا

.  أ:رئيس الجلسة

هاني . د. أ. د

تمام

15لكل باحث 

دقيقة للعرض 

التقديمي

منهج النقد األصولي للتأويل 2

بيقا املقاصدي املعاصر نأصيال وتط

كلية الشريعة واألنظمةإبراهيم بن صمايل السلمي. د

بجامعة تبوك، مملكة 

العربية السعودية

اإلطار الشرعي للهندسة املالية3

دراسة تحليلية شرعية

عبد املجيد العمري . د

أحمد راشد سعود املحيلبي. د

األستاذ املساعد بجامعة

.  زيااإلسالمية العاملية مالي

األوقاف والشؤون وزارة 

اإلسالمية، دولة الكويت

نمية صيغة اإلستصناع ودورها في ت4

القطاع الصناعي

جامعة سيدي محمد بن ادريس الكاميري . د

عبد هللا بفاس، مملكة

املغربية

وزارة األوقاف والشؤون أحمد راشد سعود املحيلبي. داعتبار الكفاءة في الزواج5

اإلسالمية دولة الكويت

نظام الحوكمة في ماليزيا، ومدى6

ة فاعليتها في البنوك اإلسالمي

ونوافذها بالجزائر

ح، محمد شعرانة، سناء بن الّساي

أغيالس كاسحي

الفقه وأصوله الجامعة 

يزيا  العاملية اإلسالمية بمال

شرط الواقف وعالقته باإلدارة 5
الحديثة للمؤسسات الوقفية، 

دراسة مقارتة

جامعة محمد بن زايد محمد بن الشيخ عبد هللا. د
للعلوم االنسانية
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2021مايو 22: الجسلة الثانية

(القاهرة)ظهرا 2.00-12.30.  (كواال ملبور )مساءا 8.00-6.30: الساعة

التحديات التي تواجه الدراسات اإلسالمية: املحور 

امللحوظةالجهةاسم الباحثالعنوانالرقم

حتية عناية اإلسالم بالبنية الت1

دراسة تاريخية وصفية

عبداملجيد عبيد حسن .د

صالح

الجامعة اإلسالمية 

العاملية ماليزيا

رئيس 
: الجلسة

صبحي . د. أ

ربيع
لكل باحث 

دقيقة 15

للتقديم

فقه اإلخبارات النبوية 2

سؤال األهمية. املستقبلية

.واملنهج

ة مدينة مكناس، اململكسعد محمد سدرة. د

املغربية

ي اإللحاد املعاصر ومكانته ف3

ة قراء-الدرس العقدي املعاصر

مناهجية

كلية الشريعة عــــــمر بن بوذينــــــــة. د

والدراسات اإلسالمية 

بجامعة قطر

ة،الكولونياليبعدمادراسات4

ةحقيقإدراجواالسالموفوبيا

:يةاألمريكالروايةفياإلسالم

زكيةألم"أتكلملو"رواية

نموذجا

Nadira Brioua

نضيرة بريوة. د

الجامعة اإلسالمية 

العاملية ماليزيا

يرة منهج القراءة السننية للس5

األمن النبوية وأثرها في تحقيق

الفكري 

-مصطفى فاتيحي 

القراءات املعاصرة لصحيح 6

ها، البخاري، مدارسها، منطلقات

يحأمثلة على طعونها في الصح

جامعة صباح الدين مدبر حليم

الزعيم، إسطنبول 

علم الكالم والتحديات 7

إشكالية املنهج . املعاصرة

ومزالق التطبيق

كلية الدراسات محمد نجدي . د

اإلسالمية والعربية، 

جامعة األزهر
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2021مايو 23: الجسلة الثالثة

(القاهرة)صباحا 4.00-3.00.  (كواال ملبور )صباحا 10.00-9.00: الساعة

التحديات التي تواجه تدريس الدراسات اإلسالمية في التعليم عن بعد: املحور 

امللحوظةالجهةاسم الباحثالعنوانالرقم

ة في دور األدوات والوسائل التعليمي1
م اللغة العربية و 

ّ
مهاراتها تعليم وتعل

غيرهااألساسية للطالب الناطقين ب

Dr. ibrahim
babikir ELhag
Abd EL Gadir

إبراهيم بابكر . د
الحاج عبد القادر

كلية اللغة العربية، 
جامعة السلطان عبد 

الحليم معظم شاه 
اإلسالمية العاملية

: رئيس الجلسة
عمرو سالم. د

التعليم عن بعد في ظل جائحة 2
التحديات والحلول : كورونا

اململكة املغربيةتوفيق العمراني. د

3 
َ
َواِبط الشرعّية ِلط  الضَّ

ْ
ِعل

ْ
ِم اِلِب ال

الشرعّي في التعلم الرقمي 
ل وأخالقياته بين اصالة التنزي

وضرورة التفعيل

أمل مسري نزال . د
جراين مرجي

كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية،

الجـــامعــــــة الــــقـــــاســـــــمــيـــــة،
–املدينة الجامعية 

الشارقة
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2021مايو 23: الجسلة الرابعة

(القاهرة)صباحا 5.30-4.00.  (كواال ملبور )صباحا 11.30-10.00: الساعة

التحديات التي تواجه الدراسات اإلسالمية: املحور 

امللحوظةالجهةاسم الباحثالعنوانالرقم

ا النزعة الصوفية في ماليزي1

وأثرها في إحياء الدعوة 

اإلسالمية

كلية أصول الدين، عمرو محمد سالم.د

جامعة السلطان عبد 

الحليم معظم شاه 

اإلسالمية العاملية

رئيس 
: الجلسة

حبيب هللا. د

زكريا

جهود األشاعرة في تجديد 2

الخطاب الديني

قضية األسماء واألحكام " 

"نموذجا

مصطفى محمد يحي. د

عبده

كلية أصول الدين، 

جامعة األزهر 

قضايا األشكال الشعرية و 3

عربي الفنون النثرية في األدب ال

الحديث

الجامعة اإلسالمية ذاكرة جهانتاب. د

العاملية، إسالم أباد

صرة نماذج ألبرز التحديات املعا4

في علم الدعوة

محمد بن غالب . د

حسان

-عضو هيئة التدريس

دبي. جامعة جميرا

البرامج تأثير األفالم الكرتونية و 5

التكنولوجية على عقيدة 

-ليةدراسة تحلي-الطفل املسلم

كلية أصول الدين، محمد السيد عبده

جامعة السلطان عبد 

الحليم معظم شاه 

اإلسالمية العاملية

ف االستدالل بالحديث الضعي6

في العقائد عن علماء أهل 

السنة

عالء الدين محمد . د

إسماعيل

كلية أصول الدين 

جامعة السلطان أزلن 

شاه ماليزيا
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2021مايو 23: الجسلة الخامسة

(القاهرة)صباحا 8.00-6.30.  (كواال ملبور )صباحا 1.00-11.30: الساعة

التحديات الفقهية وسبل التصدي لها والحلول املقترحة: املحور 

امللحوظةالجهةاسم الباحثالعنوانالرقم

ء أهمية فتاوى مجلس العلما1

19-اإلندونيس ي بشأن كوفيد

ن في في طريقة تدين املسلمي

إندونيسيا

Abdul Syatar, Achmad

Abubakar, Muammar Bakry, 

Baso Pallawagau, Kurniati, 

Muhammad Majdy Amiruddin

Shariah and Law 

Faculty, Universitas 

Islam Negeri 

Alauddin Makassar

:  ةرئيس الجلس

د عبد املجي. د

العمري 

العمالت الرقمية، نشأتها،2

.  وحكم التعامل بها

وزارة األوقاف والشؤونأحمد راشد سعود املحيلي. د

تاإلسالمية دولة الكوي

تكوين التأهيل اإلفتائي بين ال3

ي الفردي والتكوين املؤسس 

دراسة نظرية تطبيقية

عمرو عبد الحميد الشال، عمير 

صبري محمود

دار اإلفتاء املصرية

أحكام استحقاق األجرة عند 4

نقص استيفاء املنافع 

حكام وتطبيقات معاصرة في األ 

القضائية، دولة الكويت 

منوذجا

دولة كويتعبداللطيف بدر العثمان. د

واقعية الشريعة اإلسالمية5

لظاهرة وقوع الطالق في 

القرآن الكريم

شعبة الدراسات محمود شعبان سيد إبراهيم. د

اإلسالمية، كلية 

اآلداب، جامعة حلوان

مراعاة املقاصد والعرف 6

وأثرهما على العقود 

والتصرفات دراسة فقهية

تطبيقية

الدكتور علي محمد علي مهدي 

عثمان

كلية الدراسات 

اإلسالمية والعربية 

رللبنين، جامعة األزه
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وبعد، 
ذلك نتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد وهللا ولي

والقادر عليه

مع تحياتنا جميعا لكم

رةإدارة املؤتمر الدولي الشريعة والتحديات املعاص
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