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بيان من مجمع البحوث اإلسالمية
انتهى مجلس مجمع البحوث اإلسالمية بجلسته المنعقدة بمشيخة األزهر يوم االثنين ٢٤ من جمادى اآلخرة 
سنة ١٤٣٩هـ ، الموافق ١٢ من مارس سنة ٢٠١٨م بخصوص الطلب الوارد بتحديد موعد أذان الفجر، وما انتهت 
م – مفتي الديار المصرية، وعضوية فضيلة أ.د/ عبد  لة من فضيلة أ.د/ شوقي عبد الكريم عَالّ إليه اللجنة الُمَشَكّ
اهللا مبروك النجار – عضو مجمع البحوث اإلســالمية، والسيد المستشار/ محمد محمود عبدالسالم – مستشار 
األزهر الشريف، وبإجماع آراء كٍلّ من: مفتي الديار الحالي ومفتي الديار األسبق أ.د/ نصر فريد واصل، وفضيلة 
المفتي الســابق أ.د/ علي جمعة محمد – وبإجماع أعضاء مجمع البحوث اإلســالمية، انتهوا إلى أن توقيت أداء 
المسلمين لصالة الفجر هو وقت أذان الفجر المعمول به في مصر، وأن صالة الفجر بعد األذان مباشرة صحيحة 
شــرًعا، وموافقة لألدلة الشــرعية الصحيحة والثابتة من كتاب اهللا تعالى وُسَنّة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وإجماع 
علماء األمة سلًفا وخلًفا، وأن ما يثار –بين حين وآخر- من أن صالة الفجر ال تصح إال بعد األذان بثلث ساعة هو 
قول باطل وغير صحيح شرًعا، ويؤدي إلى البلبلة ويخالف الثابت شرًعا، ويطالب البيان كل المسلمين في مصر 

بعدم االلتفات إلى هذه البلبلة، ويتعَيّن عليهم االلتزام بالرأي الشرعي الوارد بهذا البيان.
هذا؛ وباهللا التوفيق.

األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية: مستمرون في توعية الناس وتحصين 
الشباب من مخاطر الفكر المنحرف

أكــد األميــن العام لمجمع البحوث اإلســالمية د. محيــي الدين عفيفــي أن تواجد األزهر الشــريف هذا العام 
بمعــرض الكتــاب وما حققه من إقبــال جماهيري على إصداراته العلمية هو جزء من رســالته التي يقدمها على مر 
التاريخ في نشــر المفاهيم الصحيحة لإلسالم وترسيخ القيم األخالقية في المجتمع من خالل الحمالت التوعوية 

المستمرة التي ينظمها مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر في مختلف محافظات الجمهورية. 
وأضــاف األميــن العام أن التواصل مع الناس مســتمر حتى بعد انتهاء معرض الكتاب، فاالتصال المباشــر مع 
الجماهير وتحصين الشباب من مخاطر الفكر المنحرف الذي تروج له جماعات التطرف والغلو، من أهم تحدياتنا 
خــالل المرحلــة الراهنة، وهو ما ظهر واضًحا فــي اإلصدارات الفكرية التي قدمها مجمع البحوث اإلســالمية في 

معرض الكتاب لمجموعة من كبار علماء األزهر.
∞∞μ∏μ كتاب إجمالي اإلقبال على إصدارات مجمع البحوث اإلسالمية في جناح 

األزهر بمعرض الكتاب
شــهد مجمع البحوث اإلسالمية بجناح األزهر منذ بداية معرض الكتاب وحتى نهايته إقباال متزايًدا من جانب 
زوار الجنــاح ليكــون قســم المجمع األكثر إقبــاال، حيث بلغ إجمالــي الكتب التي حصل عليهــا الجماهير نحو 

٥٨٥٠٠ كتاب من مختلف الكتب المعروضة بتفاوت نسبي في التوزيع.
ورغــم اإلقبــال على جميع اإلصدارات إال أن بعضها ســجل اهتماما أكثر من جانــب الزوار ومنها كتاب: دفاع 
عن السنة - حوار مع صديقي الملحد - نظرات في التجديد - اإلسرائيليات في التفسير والحديث - الفاروق - 

أخبار مجمع البحوث ا�سالمية
إعداد أ/ عبد الموجود أمين موسى
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اإلســراء والمعراج- محمد ملسو هيلع هللا ىلص من َنْبَعِته إلى بعثته -سيدنا عثمان- الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان 
-مسلمو الروهينجا- أمير المؤمنين علّي.

وعلى هامش المعرض قدم مجمع البحوث اإلســالمية مجموعة من الهدايا للزوار وعلى رأســها مجلة األزهر، 
حيث تم توزيع نحو ٥ آالف نسخة مجانية من المجلة.

 لم يكتف الزوار بتواجدهم داخل جناح مجمع البحوث للتجول وسط إصداراته فقط وإنما اهتم الكثير منهم 
السؤال عن كيفية الحصول على هذه اإلصدارات بعد انتهاء المعرض، في حين طالب أكثرهم بضرورة المشاركة 

في مختلف المعارض المنعقدة على مدار العام للوصول بهذه اإلصدارات إلى أكبر قدر من الجماهير.
األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية يبحث مع رئيس المجلس األعلى لمسلمي 

كينيا أوجه التعاون العلمي بين الجانبين وتقديم البرامج التدريبية والتوعوية
استقبل د. محيي الدين عفيفي األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية بمكتبه، السفير/ يوسف عبد الرحمن 
رئيس المجلس األعلى لمســلمي كينيا، والشــيخ/ فيصل محمد أحمد رئيس الشــئون الدينية بالمجلس األعلى 

لمسلمي كينيا، لبحث أوجه التعاون بين المجلس ومجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف. 
مــن جانبه رحب األمين العام بالســفير مؤكدا أن مجمع البحوث اإلســالمية باألزهر الشــريف على اســتعداد 
لتقديم أوجه التعاون العلمي لدولة كينيا، من خالل إرســال وعاظ األزهر واألساتذة في مختلف التخصصات التي 

يحتاج إليها المسلمون هناك. 
وأضــاف عفيفي أن انتشــار جماعات العنــف والتطرف في أماكــن متفرقة من العالم ومحاوالتهم المســتمرة 
لتشــويه صــورة الدين وارتكاب العنف تحت راية الدين، يحتاج منــا جميعا إلى تكثيف التعاون فيما بيننا؛ ألجل 
توعيــة النــاس بخطورة هذا الفكر التكفيري الذي بات يهدد الســلم واألمن العالمييــن، بل ويمثل خطورة كبرى 

على عقول األجيال الحالية والقادمة. 
فيما أبدى الســفير يوســف عبد الرحمن فخره واعتزازه باألزهر الشــريف الذي ُيعد وجهة المسلمين في كل 
دول العالم وتميزه بمنهجه الوســطي الذي يقدم صحيح الدين. وأكد الســفير على مدى عمق العالقة بين مصر 
وكينيا منذ قديم الزمان، مشــيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التي وقفت بجانب كينيا وقدمت لها المســاعدات 

في فترة االستقالل. 
كما أكد السفير على حاجة المجلس األعلى لمسلمي كينيا إلى األزهر الشريف لعقد البرامج التدريبية لدينا 

وتأهيل كوادر علمية من مسلمي كينيا لبيان صحيح الدين وحماية الناس من أفكار جماعات العنف والتطرف.
األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية يستقبل وفًدا من أئمة أندونيسيا لبحث 

االستفادة من تجربة األزهر في مواجهة الجماعات اإلرهابية 
استقبل د. محيي الدين عفيفي األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية بمكتبه وفًدا من أئمة دولة أندونيسيا 
بعــد انتهائهــم من الدورة التدريبية التي عقدتها لهم المنظمة العالمية لخريجي األزهر الشــريف، لبحث إمكانية 
التواصل والتعاون العلمي مع مجمع البحوث اإلسالمية، واالستفادة من تجارب األزهر الشريف في مواجهة الفكر 
اإلرهابي، من خالل ما يقدمه ويطرحه من رؤى واســتراتيجيات تقوم على المواجهة الفكرية وتصحيح المفاهيم 

المغلوطة حول الكثير من القضايا المعاصرة. 
وأكد األمين العام خالل اللقاء أن العالم بأسره يمر بمرحلة صعبة جًدا في ظل انتشار تيارات التطرف والعنف 
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واإلرهاب بسبب تصدر بعض التيارات المتطرفة لتفسير النصوص الشرعية بما يخدم أجندتها السياسية، مشيرا 
إلــى أن األزهر الشــريف من خالل كل قطاعاته يعمــل على تصحيح المفاهيم المغلوطة واألفــكار المنحرفة التي 

تروجها جماعات التكفير والعنف.
وأوضح عفيفي أن االختالف سنة إلهية وآية من آيات اهللا في الكون فهناك تعددية فكرية ومذهبية، فاالختالف 
في الدين أو المذهب أو الفكر ال يعني أن نقتل اآلخر ولكن يعني أن نتعايش مًعا إخوة في اإلنسانية. ولفت األمين 
العــام إلــى أن األزهر يؤكد دائما من خالل ما يقدمه من مبعوثين لدول العالــم وما يعقده من مؤتمرات دولية على 
أهمية التعايش الســلمي وهو ما عكســته  أيضا جوالت اإلمام األكبر أ.د/ أحمد الطيب شــيخ األزهر إلى بلدان 

العالم المختلفة في الشرق والغرب، فضال عن فتح األزهر آلفاق ومجاالت الحوار. 
وقال عفيفي لألئمة إننا نريد منكم أن تنقلوا هذا الفكر الوسطي المستنير الذي ينشره األزهر الشريف لكل 

المسلمين في أندونيسيا وأن تقدموا النموذج الحضاري لإلسالم الذي يدعو إلى السالم العالمي. 
كمــا أهــدى األمين العام فــي نهاية اللقاء مجموعــة كبيرة من إصدارات السلســلة العلميــة لمجمع البحوث 

اإلسالمية لكل عضو من أعضاء الوفد لالستفادة بها في رحلتهم الدعوية والعلمية. 
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 المواجهة الفكرية للتطرف واإلرهاب ضرورة مجتمعية لدعم جهود الدولة في 
حربها الشاملة ضد اإلرهاب 

التقى األمين العام لمجمع البحوث اإلســالمية د. محيي الدين عفيفي مديري العموم من جميع مناطق الوعظ 
علــى مســتوى الجمهورية لبحث مجموعة مــن الملفات المهمة المتعلقة بالعمل الدعــوي والتوعوي، والتي تتم 
علــى مدار اليــوم داخل مراكز وقرى كل محافظة، خاصة في التوقيت الراهــن الذي يتطلب دعم جهود الدولة في 
حربهــا الشــاملة ضد اإلرهاب الغاشــم، وتعريف المواطنين بقيمــة البطوالت والتضحيات التــي تقدمها القوات 

المسلحة وقوات الشرطة ليعيش المصريون في أمن واستقرار. 
وافتتــح األميــن العام اللقــاء بالتأكيد على الــدور المحوري لوعاظ األزهــر وأهمية جهودهم فــي دعم وتأييد 
القوات المســلحة في العملية الشــاملة سيناء ٢٠١٨م، وضرورة اإلشــادة ببطولة رجال القوات المسلحة وقوات 
الشــرطة في حماية أمن مصر وتحقيق االســتقرار للمواطنين، فإذا كانت قواتنا المســلحة وقوات الشرطة تواجه 
تلــك الجماعات اإلرهابية والتكفيرية بقوة الســالح؛ فإن المواجهة الفكرية ضــرورة تفرضها تحديات المرحلة 
لحمايــة الناس مــن خطر التطرف واإلرهاب، وهو مــا يلقي بدور أكبر على الوعاظ باإلشــادة إلى دور األبطال من 
قوات الجيش والشرطة الذين يضحون بدمائهم فداء لهذا الوطن، وأهمية الدعم الشعبي للدولة في حربها الشاملة 

واإلشادة باالنتصارات العظيمة التي تحققت على األرض وقوة الردع الهائلة. 
وأكد عفيفي أن العمل الحقيقي ال يمكن أن ُيدار بالجلوس في المكاتب، وإنما يتحقق بالتحرك الميداني في 
المــدن والمراكــز والقرى والنجوع لمحاصرة أرباب الفكر المنحرف والمضلــل وضرورة حماية الناس من خطر 
اإلرهاب، ومن أعداء الوطن الذين يشــككون في الجهود التي تبذلها قواتنا المســلحة وقوات الشرطة والبطوالت 
العظيمــة وتضحياتهــم بأرواحهم ودمائهم لحماية الوطــن. أوضح عفيفي أنه ال توجد فرصة أمامنا ســوى العمل 
الجاد وتقوية الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة والقوات المسلحة وقوات الشرطة في الحرب 

الشاملة ضد اإلرهاب من أجل حماية مصر.


