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طبعت �ف
ات السنوية " هي تقرير دار الفتوى ف " المم�ي

الية ي أس�ت
المجلس اإلسالمي األعىل �ف

الية  ي دار الفتوى أس�ت
تأليف ون�ش المكتب اإلعالمي �ف
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المقدمة 

الية بنشاطات متعددة  ي أس�ت
تقوم دار الفتوى المجلس اإلسالمي األعىل �ف

بما  الية  أس�ت ي 
�ف اإلسالمي  المجتمع  بخدمة  يتمثل  فيما  السنة  مدار  عىل 

تعت�ب  للخالفات كما  وحل  ومواساة  ومساندة  دعم  من  الحاجة  تقتضيه 
مع  جنب  إىل  جنبا  اإلسالمية  المناسبات  إحياء  عىل  فة  والم�ش الراعية 
ي 

الية �ف الية، باإلضافة إىل تمثيل أس�ت ي أس�ت
بوية والتعليمية �ف المؤسسات ال�ت

المؤتمرات الدولية واإلقليمية كمرجعية إسالمية تدعو إىل التمسك بديننا 
التعصب  أو  الغلو  بعيدا عن  باالعتدال والوسطية،  يتمثل  الذي  الحنيف 
ف  عنا، وقد كان لسماحة أ.د/ سليم علوان األم�ي المذموم الذي حذر منه �ش
ي قيادة دار الفتوى وتوجيه أعضائها 

الية الفضل �ف ي أس�ت
العام لدار الفتوى �ف

للعمل بكل ما ذكر سالفا.   

ي قام بها أ.د/ سليم  ي هذا التقرير نذكر عناوين بعض أبرز النشاطات ال�ت
�ف

ف  ب�ي الحسن  التعايش  سيخ مفاهيم صيغة  ل�ت  ،2019 العام  علوان خالل 
من كانون  ي  زم�ف بتسلسل  بذكرهم  نبدأ   ، اىلي األس�ت المجتمع  أطياف  كافة 

. /يناير إىل كانون األول/ ديسم�ب ي
الثا�ف



ن العام كلمة األم�ي
 

بسم هللا الرحمن الرحيم
األكمالن عىل سيدنا محمد وعىل  األتمان  والسالم  والصالة  ئ مزيده،  ويكا�ف نعمه  ي 

يوا�ف الحمد هلل حمًدا 
. ف ، وءال كل، وصحب كل، وسائر الصالح�ي ف ف والمرسل�ي جميع إخوانه النبي�ي

أما بعد نسأل هللا تعاىل أن يمكننا من التخلق بأخالق نبينا محمد عليه الصالة والسالم، وأن يثبتنا عىل 
. ف الطريق القويم المعتدل الناصع، ءام�ي

أيها القارئ:
الية لعام  ي أس�ت

ف يديك هذا التقرير حول بعض نشاطات دار الفتوى المجلس اإلسالمي األعىل �ف أضع ب�ي
ف  المسلم�ي تمثل  عليا  هيئة  وهو  الموقر،  المجلس  لهذا  العام  ف  األم�ي أكون  أن  ي  ف�ف ي�ش والذي   ،2019

 . ف الي�ي األس�ت

الصحيحة  الفتاوى  ي إصدار 
المتخصصة �ف الية  أس�ت ي 

�ف قانونا  المسجلة  الهيئة اإلسالمية  الفتوى هي  دار 
عا مع واقعنا ال سيما ما يتعلق بالقضايا المعارصة للشباب واألرس واالستفسارات  المعتدلة والمنسجمة رسش

ها.  االقتصادية واالجتماعية وغ�ي

األمة،  النبوي وإجماع  الكريم والحديث  الموثوقة كالقرءان  المصادر اإلسالمية  ي هذا عىل 
نعتمد �ف نحن 

ي المجتمع الذي يعيشون فيه.
ونهتم بتدريب دعاة وأئمة المستقبل ليكونوا قادة يقتدي بهم المسلمون �ف

ي مجال التعليم ضد التعصب المذموم، وبتوجيه الشباب نحو مستقبل أفضل، 
ف بإنجازاتها �ف دار الفتوى تع�ت

ف بجد من خالل  الي�ي ف األس�ت ف المرأة المسلمة من كافة حقوقها، وذلك من خالل تثقيف المسلم�ي وبتمك�ي
الية، والحمد هلل قمنا بتنشأة جيل من  ي جميع أنحاء أس�ت

الجمعيات والمؤسسات المنتسبة لدار الفتوى �ف
ف يمتاز بحمل شهادات عالية ومهارات عديدة وبمعرفة وافية بدينه تمكنه من المشاركة الفاعلة  المسلم�ي

ي مع مجتمعنا. ي المجتمع، وإن شاء هللا، ماضون عىل هذا المنهج المعتدل والتفاعل اإليجا�ب
الكاملة �ف

أ.د/ سليم علوان
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كانون  شهر  من  ون  والع�ش التاسع  الثالثاء  يوم 
/ يناير ي

الثا�ن

لدار  العام  ف  األم�ي ف  ب�ي علمية  اتفاقية  وتوقيع  ي 
ثقا�ف تعاون  لقاء 

جامعة  ورئيس  الية  أس�ت ي 
�ف األعىل  اإلسالمي  المجلس  الفتوى 

ي تونس الدكتور هشام قريسة. وتم لقاء ودي وعلمي 
الزيتونة �ف

ومع  عظوم،  أحمد  األستاذ  التونسي  الدينية  الشؤون  وزير  مع 
ي الديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ. مف�ت

اير يوم السبت السادس ع�ش من شهر شباط/ ف�ب

ي المؤتمر الدوىلي عن 
الية �ف ي أس�ت

ف عام دار الفتوى �ف مشاركة أم�ي
ي بغداد 

ي االفتتاحية �ف
ي القرءان بكلمة ألقاها �ف

اإلعجاز العلمي �ف
. ي اف ديوان الوقف الس�ف بإ�ش

/ ي
ون من شهر كانون الثا�ن ن الواحد والع�ش يوم االثن�ي

يناير

ف العام لدار الفتوى المجلس اإلسالمي األعىل  ف األم�ي لقاء تعاون ب�ي
ي القاهرة -مرص. 

ف مايلز �ف اىلي جل�ي الية والسف�ي األس�ت ي أس�ت
�ف
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ن الثامن من شهر نيسان / أبريل يوم االثن�ي
 

استقبال وفد رفيع المستوى من المجلس العالمي للمجتمعات 
محمد  الدكتور  العام  ف  األم�ي برئاسة   ، ي ظ�ب أبو  من  المسلمة 
الفتوى  دار  بأعضاء  للمجلس  العام  ف  األم�ي لقاء  ثم  البشاري 
الوزراء  ببعض  الجمعيات وفعاليتها، ولقاء  من مشايخ ورؤساء 

ي بوالية نيو ساوث ويلز
ي مدينة سيد�ف

والنواب �ف

ون من شهر آذار/مارس يوم األربعاء الع�ش

ألهاىلي  والمواساة  التعزية  ي 
�ف الية  األس�ت الفتوى  دار  مشاركة 

ي نيوزيلندا.
ي المجزرة اإلرهابية �ف

الشهداء الذين قضوا �ف
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يوم الثالثاء السابع من شهر أيار/مايو

لمان. ي ال�ب
لقاء مع رئيسة وزراء والية نيو ساوث ويلز �ف

يوم األربعاء العا�ش من شهر نيسان/ أبريل 

استقبال وفد رفيع المستوى من المجلس العالمي للمجتمعات 
لقاء  البشاري، ثم  الدكتور محمد  العام  ف  المسلمة برئاسة األم�ي
ورؤساء  مشايخ  من  الفتوى  دار  بأعضاء  للمجلس  العام  ف  األم�ي
مدينة  ي 

�ف والنواب  الوزراء  ببعض  ولقاء  وفعاليتها،  الجمعيات 
مالبورن بوالية فكتوريا. 

يوم الثالثاء التاسع من شهر نيسان/ أبريل 

ف العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة  اصطحاب األم�ي
ي والية نيو ساوث ويلز.

اىلي �ف لمان األس�ت ي زيارة لل�ب
�ف
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يوم الجمعة العا�ش من شهر أيار / مايو

حشد كب�ي  بحضور  الرسمي  السنوي  ي 
الرمضا�ف اإلفطار  رعاية 

الية  األس�ت والمؤسسات  والجمعيات  السياسية  األحزاب  من 
ي والية نيو ساوث ويلز. 

والفعاليات المختلفة �ف

ون من شهر أيار/ مايو يوم الثالثاء الواحد والع�ش

ي الدروس الحسنية 
الية �ف ي أس�ت

ف عام دار الفتوى �ف مشاركة أم�ي
شهر  من  ي 

الثا�ف النصف  خالل  المغربية  المملكة  ي 
�ف الرمضانية 

رمضان المبارك.
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يوم السبت األول من شهر حزيران/ يونيو

ي 
�ف المغرب  ملك  بجاللة  الية  األس�ت الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي لقاء 

ي شهر رمضان 
ي أقيمت �ف ي الدروس الحسنية ال�ت

خالل المشاركة �ف
المبارك.

ون من شهر أيار/ مايو يوم األربعاء التاسع والع�ش

العربية  المملكة  بملك  الية  أس�ت ي 
�ف الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي لقاء 

الذي  الدوىلي  المؤتمر  هامش  عىل  المكرمة  مكة  ي 
�ف السعودية 

أقيم فيها.

ون من شهر أيار/ مايو يوم األحد السادس والع�ش

الية بالمؤتمر الدوىلي الذي  ي أس�ت
ف عام دار الفتوى �ف مشاركة أم�ي

ي مكة المكرمة.
أقيم �ف
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يوم األربعاء التاسع ع�ش من شهر حزيران/ يونيو

الدوىلي  المؤتمر  ي 
�ف الية  أس�ت ي 

�ف الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي مشاركة 
ي مدينة كابول - 

ي هللا عنه �ف
ي حنيفة النعمان ر�ف حول اإلمام أ�ب

أسه إحدى  أفغانستان الذي أقامته الوزارة الدينية األفغانية، ب�ت
ي حنيفة  أ�ب اإلمام  عقيدة  وإعطائه كلمة حول  المؤتمر  جلسات 

ي هللا عنه. 
ر�ف

ون من شهر حزيران /  يوم الجمعة الواحد والع�ش
يونيو

ي 
�ف ي 

األفغا�ف الرئيس  مع  الية  األس�ت الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي لقاء 
ي مدينة 

العاصمة كابول عىل هامش أعمال المؤتمر الذي أقيم �ف
كابول. 

يوم الثالثاء الثالثون من شهر تموز/ يوليو

العاصمة  ي 
�ف المغربية  السفارَة  الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي مشاركة 

العرش  يوم  بمناسبة  يقام  الذي  الحفل  ي 
�ف ا  كانب�ي الية  األس�ت

. ي المغر�ب
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ن السادس ع�ش من شهر أيلول / سبتم�ب  يوم االثن�ي

الية ووكيل  أس�ت ي 
�ف الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي ف  ب�ي تعاون علمي  لقاء 

ي القاهرة.
شيخ االزهر الشيخ الدكتور صالح عباس �ف

يوم األحد األول من شهر أيلول / سبتم�ب 

األندونيسية  العاصمة  جاكرتا  مدينة  ي 
�ف علمية  دورة  إقامة 

المعاهد  لطالب  األندونيسية  الجامعات  بعض  مع  بالتعاون 
ة أيام. والجامعات لمدة ع�ش

يوم األحد الخامس ع�ش من شهر أيلول / سبتم�ب 

ي مؤتمر وزارة األوقاف 
الية �ف ي أس�ت

ف عام دار الفتوى �ف مشاركة أم�ي
القاهرة  مدينة  ي 

�ف وكلمة  ببحث  الية  أس�ت عن  ممثال  المرصية 
عاصمة جمهورية مرص العربية.
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ين األول / أكتوبر   يوم السبت الخامس من شهر ت�ش

ت  خ�ي محمد  المرصي  للسف�ي  الية  أس�ت ي 
�ف الفتوى  دار  تكريم 

بحضور  الية،  أس�ت ي 
�ف الديبلوماسية  خدمته  انتهاء  بمناسبة 

 ، ف فلسط�ي السودان،  األردن،  )المغرب،  من  العرب  السفراء 
( كما كان ذلك  ي

ي مدينة سيد�ف
وليبيا، والقنصل العام المرصي �ف

ي 
�ف اإلسالمية  الجالية  ي 

�ف والمشايخ  الجمعيات  رؤساء  بحضور 
. ي

مدينة سيد�ف

ين أول/ أكتوبر ون من شهر ت�ش يوم األحد الع�ش

ي 
�ف المبارك  األضىح  بعيد  اإلسالمية  الجالية  حفل  رعاية 

بعض  بحضور  ي 
بانكستاون-سيد�ف لمدينة  العامة  الحديقة 

واألحزاب  البلديات  ورؤساء  ف  الي�ي األس�ت ف  والسياسي�ي الوزراء 
الجالية  ومشايخ  العرب  للسفراء  باإلضافة  والمؤسسات 

اإلسالمية وبعض فعاليتها.
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ي / نوفم�ب 
ين الثا�ن ن الرابع من شهر ت�ش يوم االثن�ي

ي أعمال مؤتمر المجمع 
الية �ف ف عام دار الفتوى األس�ت مشاركة أم�ي

ي 
�ف اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  التابع  الدوىلي  اإلسالمي  الفقهي 

ي دولة اإلمارات 
ي �ف ي مدينة د�ب

ين ببحث �ف الرابعة والع�ش دورته 
العربية المتحدة.  

ي 
ين الثا�ن يوم الخميس السابع - العا�ش من شهر ت�ش

/ نوفم�ب
  

ي أعمال الملت�ت العالمي 
الية �ف ف عام دار الفتوى األس�ت مشاركة أم�ي

للتصوف من خالل ترأسه جلسة الحوار وتقديمه كلمة باسم دار 
ي مدينة مداغ، جهة وجدة -المغرب.

الفتوى �ف

ين أول/  ون من شهر ت�ش يوم األحد السابع والع�ش
أكتوبر

ية  ف ي والية بهانج المال�ي
إقامة دورة علمية بالتعاون مع دار اإلفتاء �ف

لمدة أسبوع.
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 / ي 
الثا�ن ين  ت�ش شهر  من  ع�ش  الثامن  ن  االثن�ي يوم 

نوفم�ب
 

األندنوسية  الحكومية  ماالنج  جامعة  رئيس  نائب  استقبال 
تطوير  ي 

�ف تصب  ي  ال�ت المواضيع  بعض  وبحث  المرافق  والوفد 
ي البلدين 

ف �ف ي تخدم المسلم�ي سبل التعاون والعالقات العامة وال�ت
. ي

ي سيد�ف
ي مكتب دار الفتوى �ف

وذلك �ف

 / ي 
الثا�ن ين  ت�ش من شهر  الثالث ع�ش  األربعاء  يوم 

نوفم�ب 

ي مؤتمر 
الية �ف العام لدار الفتوى ممثال عن أس�ت ف  مشاركة األم�ي

ي اإلماراتية مع  القمة العالمية للتسامح والذي تحتضنه مدينة د�ب
الدوىلي  المعرض  ي 

�ف جناح  الفتوى  لدار  حيث كان  مرافق،  وفد 
الذي أقيم إىل جانب أعمال القمة. 
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يوم األحد األول من شهر كانون األول/ ديسم�ب 

يف الكب�ي  الية لحفل المولد النبوي ال�ش رعاية دار الفتوى األس�ت
ي 

�ف الرياضية  األولبياد  قاعة  ي 
�ف اإلسالمية  الجالية  تقيمه  الذي 

ي 
�ف وسلم  عليه  هللا  صىل  محمد  شعار  وتحت   ، ي

سيد�ف مدينة 
هديك الفالح.

ي 
الثا�ن ين  ون من شهر ت�ش الرابع والع�ش األحد  يوم 

/ نوفم�ب

يف الكب�ي  الية لحفل المولد النبوي ال�ش رعاية دار الفتوى األس�ت
ي مدينة ملبورن بوالية فكتوريا 

الذي تقيمه الجالية اإلسالمية �ف
ي هديك الفالح. 

وتحت شعار محمد صىل هللا عليه وسلم �ف
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ي من شهر كانون األول / ديسم�ب 
ن الثا�ن يوم االثن�ي

بعنوان  ي وهي 
ي سيد�ف

بوية اإلسالمية �ف ال�ت الدولية  الندوة  إقامة 
ف  ي المجتمعات المسلمة بالتعاون ب�ي

تحديات الشباب المسلم �ف
المسلمة  للمجتمعات  العالمي  الية والمجلس  الفتوى األس�ت دار 
ي للسلم المجتمعي من برلمان 

، وإعالن وثيقة سيد�ف ي ي أبو ظ�ب
�ف

والية نيو ساوث ويلز.
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يوم األحد الثامن من شهر كانون األول/ ديسم�ب

ي 
�ف األعىل  اإلسالمي  المجلس  الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي مشاركة 

ي اجتماع األمانة العامة للمجلس العالمي للمجتمعات 
الية �ف أس�ت

. ي ي أبو ظ�ب
المسلمة �ف

يوم الثالثاء العا�ش من شهر كانون األول/ ديسم�ب

ي 
�ف األعىل  اإلسالمي  المجلس  الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي مشاركة 

ي أبو 
ي المجتمعات المسلمة �ف

ي منتدى تعزيز السلم �ف
الية �ف أس�ت

. ي ظ�ب

يوم السبت السابع من شهر كانون األول/ ديسم�ب

ي 
�ف األعىل  اإلسالمي  المجلس  الفتوى  دار  عام  ف  أم�ي مشاركة 

المسلمة  المجتمعات  الدوىلي لشباب  الملت�ت األول  ي 
الية �ف أس�ت

. ي ي أبو ظ�ب
�ف


