
1



1

ــن،  ــه أجمعي ــه وصحب ــد وىلع آل ــيدنا محم ــام ىلع س ــاة والس ــن، والص ــد هلل رب العاملي الحم

وبعــد:

ــتجلب  ــوب، ويس ــوى القل ــا تق ــورث تعظيمه ــعيرة ي ــام، وش ــن أركان اإلس ــن م ــن ركي ــج رك فالح

ِرَضــى عــام الغيــوب، وهــي عبــادة ممتــدة يف أعمــاق التاريــخ والزمــان، مــن عهــد ﴿ َوِإْذ َيْرَفــُع ِإْبَراِهيــُم 

ــِميُع اْلَعِليــُم ﴾، وهــو يحاكــي الكون  اْلَقَواِعــَد ِمــَن اْلَبْيــِت َوِإْســَماِعيُل َربََّنــا َتَقبَّــْل ِمنَّــا ِإنَّــَك َأْنــَت السَّ

يف نظامــه، فالحــاج يطــوف، والعالــم مــن الــذرة إلــى املجــرة يطــوف، ﴿ ُكلٌّ يِِف َفَلــٍك َيْســَبُحوَن ﴾.

ــجِّ  ــاِس ِباْلَح ْن يِِف النَّ ــداء: ﴿ َوَأذِّ وقــد اعتنــت األمــة بهــذه الشــعيرة العظيمــة، واســتجابت لن

ــوع  ــن كّل الّرب ــج م ــد الحجي ــٍق ﴾، فتواف ــجٍّ َعِمي ــْن ُكلِّ َف ــَن ِم ــٍر َياِتي ــااًل َوىَلََعَ ُكلِّ َضاِم ــوَك ِرَج َياُت

واألصقــاع عبــر التاريــخ إلــى البيــت الحــرام، وســلكت الّشــعوب أشــكاال مــن الّتنظيــم لتدبيــر شــؤون الحــّج، 

اقتــداًء بأميــر الحــج األول ســيدنا املصطفــى عليــه الّصــاة والّســام، فأخــذ عنــه النــاس فقــه املناســك، 

وتعلمــوا منــه أخــاق الناســك، واســتمرت هــذه الرحلــة عبــر التاريــخ إلــى يــوم النــاس هــذا، وســتبقى 

إلــى أن يــرث اهلل األرض ومــن عليهــا.

ويف هــذا املجــال الحضــاري الدينــي الوطنــي، دأب الديــوان الوطنــي للحــج والعمــرة ىلع 

تنظيــم ملتقــاه الوطنــي الســنوي للمرشــدين يف الحــّج والعمــرة، يف ســياق نشــاطاته املتنوعــة الثريــة 
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ــك  ــا ذل ــك، كان آخره ــا املناس ــة قضاي ــات ملدارس ــع ملتقي ــل أرب ــل اهلل عزوج ــت بفض ــرة، فالتأم املثم

امللتقــى الــذي عنــي بنــوازل الحــج والعمــرة، وأفــرز جملــة مــن الفوائــد والثمــرات واملخرجــات العلميــة 

وامليدانيــة. واملوعــد هــذا العــام مــع امللتقــى املغاربــي الخامــس لإلرشــاد يف الحــج والعمــرة، الــذي 

ينظمــه الديــوان الوطنــي للحــج والعمــرة بالتعــاون واالشــتراك مــع جامعــة األميــر عبــد القــادر للعلــوم 

اإلســامية حــول موضــوع: البعــد املقاصــدي للحــج والعمــرة ، تحــت شــعار: ) وأتمــوا الحــج والعمــرة هلل(

ــد  ــوع مقاص ــة موض ــى أهمي ــة للملتق ــة العلمي ــوان، والهيئ ــة للدي ــة التنظيمي ــن الهيئ إدراكا م

الحــج والعمــرة، الــذي يعّبــر عــن منطلــق شــعيرة الحــج ومآلهــا، وهــي مقاصــد ترجــع باملصلحــة ىلع 

بنيــان أركان الّديــن، وىلع الحجــاج واملعتمريــن، وىلع الديــوان الوطنــي للحــج والعمــرة، وىلع وطننــا 

الجزائــر، وتمتــد آفــاق هــذه الغايــات واألهــداف لتشــمل مصالــح األمــة اإلســامية، واملجتمــع اإلنســاني 

ــه، إذا عرفنــا كيــف نســتثمر يف هــذا امليــدان الحيــوي. كّل

ذلــك أّن الحــج والعمــرة بمقاصدهــا، ومقاصــد الشــريعة هــي روحهــا وِحكمهــا وغاياتهــا ومراميهــا 

ومغازيهــا، فــإذا جهلهــا املكّلــف أو غفــل عنهــا، كان عملــه شــكا بــا روح، وفعــا بــا حكمــة، وجهــدا 

ــرة  ــج والعم ــك الح ــة وملناس ــادات عام ــإّن للعب ــادات : ف ــات والعب ــام يف املعام ــذا ع ــة، وه ــا غاي ب

ــن  ــا، وم ــل عنه ــن غف ــا م ــل عنه ــا وغف ــن علمه ــا م ــة علمه ــا جليل ــاٍت وِحكًم ــَد وغاي ــة مقاص خاص

الواجــب ىلع املســلم الحــرص ىلع الّتعــّرف ىلع هــذه املقاصــد والحكــم بحســب الوســع والقــدرة، 

وخاصــة حالــة التلّبــس بالعبــادة والعــزم ىلع أدائهــا، فيجــب ىلع الحــاج واملعتمــر االهتمــام بمعرفــة 

مقاصــد الحــج والعمــرة وحكمهمــا ِلـــما لهمــا مــن تأثيــر ىلع تجويــد أدائهمــا وتحســينه. ومــن الواجــب 

ىلع العلمــاء والباحثيــن بــذل الوســع والجهــد الســتخاص هــذه املقاصــد وِحكمهــا وتبيانهــا لعمــوم 

النــاس، حتــى تكــون مقدمــة علميــة عمليــة لنشــر الوعــي املقاصــدي بيــن املســلمين عامــة والحجيــج 

والعّمــار خاصــة، حتــى ال تصيــر العبــادة قوالــب جافــة، وشــكانيات ميتــة، وحــركات جوفــاء، بــل تغــدو 

العبــادات ويف مقدمتهــا الحــج والعمــرة معلمــا بــارزا مــن معالــم إصــاح النفــس والنهــوض بحــال األمــة. 

وال ريــب أّن مــن أهــم الخطــوات لذلــك، العمــل ىلع ترســيخ الفكــر املقاصــدّي والفقــه املقاصــدي ىلع 

مســتوى الضميــر والعقــل الجمعييــن لألمــة اإلســامية، ومــن خــال اســتحضار مقاصــد الشــريعة الغــّراء 

يف كّل أفعــال املكلفيــن معامــات وعبــادات: صــاة وزكاة وصومــا وحجــا وعمــرة وغيرهــا مــن الشــعائر 



3

والعبــادات واألفعــال؛ نشــداًنا لإلتقــان واإلحســان يف القيــام بهــا، وابتغــاء لتحقيــق أهدافهــا وثمارهــا 

ــل  ــذا املحف ــوُع ه ــون موض ــرر أن يك ــبيل تق ــذا الّس ــهاما يف ه ــة. وإس ــة كاف ــراد واألم ــع األف يف واق

العلمــي املشــهود البحــَث يف مقاصــد الشــريعة الخاصــة بمناســك الحــج والعمــرة، محاولــة لتقريبهــا 

للمرشــدين الّدينيــن يف الحــج والعمــرة ومــن خالهــم لكافــة الحجــاج واملعتمريــن.

- اإلسهام يف تكوين املرشدين الدينيين يف الحج والعمرة .

- تعزيز املرجعية الفقهية الوطنية يف قضايا الحج والعمرة.

- إبراز البعد املقاصدّي لشعيرتي الحّج والعمرة.

- تعزيز الوعي املقاصدي لدى املرشدين والحجاج واملعتمرين.

- بيان أهمية املقاصد يف تفعيل الّدور الّدينّي والحضارّي واإلنساني للحج والعمرة.

- استثمار فقه مقاصد الحج والعمرة يف تحسين أدائهما وضبط تنظيمهما. 

- تزويد املرشدين بآليات توصيل مفاهيم الفقه املقاصدي للمناسك للحجاج واملعتمرين.

- تجســيد التعــاون بيــن وزارتــي الشــؤون الدينيــة واألوقــاف والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

ومؤسســاتهما.

محاور امللتقى:

ــة اســتدعاء جوانبــه العمليــة املختلفــة، التــي تحقــق  لدراســة هــذا املوضــوع، ومحاول

املصلحــة املرجــوة لــكّل األطــراف بــدًءا مــن الحــاج إلــى الوطــن إلــى األمة املســلمة إلــى املجتمع 

البشــري، فإننــا نقتــرح املحــاور اآلتيــة:

املحور األول : مقاصد الحج والعمرة: مدخل مفاهيمي:

1 ـ مقاصد الحج والعمرة تنظيرا وتأصيا.	 

2 ـ سبل تفعيل مقاصد الحج والعمرة.	 

3 ـ معوقات تجسيد مقاصد الحج والعمرة.	 
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املحور الثاني : املقاصد اإليمانية واألخالقية للحج والعمرة:

1 ـ مقاصد الحجاج واملعتمرين:	 

الرقي بسلوك الحاج وأخاقه.	 

تقوية روح النظام واالنضباط واحترام البيئة.	 

2 ـ مقاصد الوطن ومؤسسات املجتمع:	 

تعزيز املرجعية الدينية لدى الحجاج واملعتمرين.	 

تقوية روح املواطنة بالوازع الديني.	 

3 ـ مقاصد األمة املسلمة واملجتمع اإلنساني:	 

تعزيز أواصر املحبة واألخوة بين أبناء األمة الواحدة.	 

ترقية التضامن والتعاون بين املسلمين.	 

املحور الثالث : املقاصد العلمية والثقافية للحج والعمرة:

1 ـ مقاصد الحجاج واملعتمرين:	 

تعلم مناسك الحّج والعمرة.	 

االطاع ىلع ثقافات الشعوب واألمم.	 

2 ـ مقاصد الوطن ومؤسسات املجتمع:	 

ترقية البحث العلمي متعدد الجوانب يف موضوع الحج والعمرة.	 

تقوية األواصر العلمية والثقافية بين حجاج الوطن.	 

3 ـ مقاصد األمة املسلمة واملجتمع اإلنساني:	 

إقامة الندوات العلمية والثقافية.	 

دراسة القضايا العلمية والثقافية لألمة.	 

املحور الرابع : املقاصد ااًلجتماعية والحضارية للحج والعمرة:

1 ـ مقاصد الحجاج واملعتمرين:	 

التعرف ىلع الحجاج من داخل الوطن وخارجه وإقامة العاقات معهم.	 

تبادل الخبرات واملعارف مع الحجاج واملعتمرين.	 
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2 ـ مقاصد الوطن ومؤسسات املجتمع:	 

تقوية روح االنتماء إلى الوطن. 	 

تدريب املواطنين ىلع اكتساب العادات الحسنة واجتناب العادات السيئة.	 

3 ـ مقاصد األمة املسلمة واملجتمع اإلنساني:	 

مدارسة القضايا االجتماعية لألمة والتعاون ىلع معالجتها.	 

تبادل التجارب والخبرات يف الشؤون االجتماعية.	 

املحور الخامس : املقاصد ااًلقتصادية والسياسية والدبلوماسية للحج والعمرة:

1 ـ مقاصد الحجاج واملعتمرين:	 

حرص املسلم ىلع الكسب الحال.	 

التدرب ىلع االقتصاد يف اإلنفاق.	 

تعزيز روح املواطنة لدى الحاج واملعتمر.	 

تقوية روح االنتماء إلى الوطن لدى الحاج واملعتمر.	 

2 ـ مقاصد الوطن ومؤسسات الدولة:	 

تشجيع وتفعيل املؤسسات الوطنية الخادمة لشعيرة الحج.	 

فتح مجاالت التعاون مع البلدان اإلسامية يف امليادين الخادمة للحج.	 

أن يكون الحاج سفيرا لوطنه	 

تعزيز روح املواطنة لدى مجموع الحجاج	 

التعريف بثقافة املجتمع	 

3 ـ مقاصد األمة املسلمة واملجتمع اإلنسانّي:	 

تعزيز التعاون االقتصادي بين الّدول املسلمة.	 

تبادل السلع والخدمات والخبرات االقتصادّية.	 

ترقية قيم األمن والسلم.	 

تعزيز وحدة األمة اإلسامية.	 

تجسيد قيم التعارف والتعاون والتثاقف.	 

إظهار الصورة الحسنة لألمة.	 

اإلسهام يف تسوية الّنزاعات.	 
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ــاة  ــن مراع ــادة الباحثي ــن الس ــس م ــة؛ ُيلتَم ــة العلمي ــا لإلضاف ــاة، وتحقيق ــداف املتوخ ــرازا لأله       إح

ــة: ــط اآلتي الضواب

- يرســل ملخــص للبحــث ال يتجــاوز 500 كلمــة يحــدد موضــوع املداخلــة بدقــة، قبــل 

األجــل املحــدد أدنــاه.

-  االلتزام بمقتضيات العرف األكاديمي والشروط العلمية يف إنجاز البحث. 

- أال يكون البحث من سالف املنشور أو املعروض يف محافل علمية أخرى.

-  أن يكون البحث ذا صلة بأحد محاور امللتقى.

- أال يقــل البحــث عــن 10 صفحــات، وأال يجــاوز 20 صفحــة، بمــا فيهــا املاحــق 

واملصــادر. 

-  أن يرســل البحــث بصيغــة ) )word، نــوع الخــط: )Traditional Arabic(، حجــم )16( 

ــن، و)12( للحواشــي ىلع أن تكــون الهوامــش أســفل الصفحــة، واملراجــع آخــر  للمت

البحــث.

َمالحظ إضافية:
تخضع جميع البحوث للتحكيم وفق الشروط املرعية أكاديمّيا.	 

 ُيســّلم للســادة الباحثيــن الذيــن قبلــت بحوثهــم شــهادة مشــاركة معتمــدة مــن جامعــة 	 

األميــر عبــد القــادر للعلــوم اإلســامية – قســنطينة.

الحضــور املســتهدف ينحصــر يف: رؤســاء املجالــس العلمية بمديريــات الشــؤون الدينية 	 

ــايخ  ــن املش ــة م ــرة، ونخب ــج والعم ــن يف الح ــدين الّدينيي ــة، واملرش ــاف الوالئي واألوق

والعلمــاء ونخبــة مــن األســاتذة الجامعييــن وكــذا نخبــة مــن طلبــة العلــوم الّشــرعية.

تتحمل الجهة املنظمة نفقات اإلقامة والتغذية مدة امللتقى.	 

ترفق السيرة الّذاتية بامللخصات.	 
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مواعيد هامة: 
اإلعان عن امللتقى: 14 نوفمبر ٢٠٢٢	 

آخر أجل لقبول امللخصات: ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢	 

اإلعان عن امللخصات املقبولة: ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢	 

آخر أجل لقبول البحوث كاملة:  ٣١ جانفي ٢٠٢٣	 

اإلعان عن قائمة البحوث املقبولة: ١٥ فيفري ٢٠٢٣	 

تاريخ انعقاد جلسات امللتقى: ٠٩/٠٨/٠٧ مارس 2023	 

هيئة امللتقى:

رئيس امللتقى: 	 

األستاذ أحمد سليماني : املدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. 	 

الســيد أ.د/ الســعيد دراجــي : رئيــس جامعــة األميــر عبــد القــادر للعلــوم 	 

. بقســنطينة  اإلســامية 

اللجنة العلمية للملتقى:	 

أ/ بعنوان الكفاءات الجامعية:	 

أ.د/ مختار نصيرة –رئيسا- جامعة األمير عبد القادر -قسنطينة	 

د/ يوسف نواسة – نائبا - املدرسة الوطنية العليا لألساتذة -بوزريعة	 

أ.د/ كمال لدرع - جامعة األمير عبد القادر -قسنطينة	 

أ.د/ أبو بكر كايف - جامعة األمير عبد القادر -قسنطينة	 

أ.د/ نور الدين سكحال - جامعة األمير عبد القادر -قسنطينة	 

أ.د/حاتم باي - جامعة األمير عبد القادر –قسنطينة	 

أ.د/ عبد الرحمان سنوسي – كلية العلوم اإلسامية، جامعة الجزائر 1	 

أ.د/ موسى إسماعيل - كلية العلوم اإلسامية، جامعة الجزائر 1	 

أ.د/ األخضــر األخضــري - كليــة العلــوم اإلســامية والعلــوم اإلنســانية، جامعــة 	 

وهران
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ب/ بعنوان وزارة الشؤون الدينية واألوقاف:	 

أ.د/ محند أويدير مشنان – إطار بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف	 

د/ محند عزوق – إطار بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف	 

أ/ مسعود مياد – إطار بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف	 

أ.د/ سمير جاب اهلل – مدير الثقافة اإلسامية لإلعام والوثائق	 

أ/ عبد املجيد لخضاري – نائب مدير الحج والعمرة	 

أ/ زهــرة بلخيــرات – مديــرة فرعيــة للتوثيــق واإلعــام بالنيابــة بالديــوان 	 

الوطنــي للحــج والعمــرة

اللجنة التنظيمية:	 

–رئيسا-	  أ/ محند عزوق    

– نائبا – 	  أ/ زهرة بلخيرات   

–عضوا-	  أ/ مسعود مياد   

–عضوا- 	  أ/ إسماعيل مقداد   

–عضوا-	  أ/ أحمد تهامي   

–عضوا-	  أ/ ياسيـــن بايزيد   

–عضوا-	  أ/ هميسي نور الهدى   

 	0553197926 لاستفسار االتصال بالرقم التالي: 
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