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مجلس االقضاء ااإلسالمي                   
 
 

كيیب تاوونن٬، جنوبب أأفريیقيیا سالميلمجلس االقضاء ااإل موجزةة مقدمة  
 

:  تعريیف االمجلس  
نبعت فكرةة إإنشاء مجلس االقضاء ااإلسالمي بجنوبب أأفريیقيیا من حقيیقة أأنن االمجتمع االمسلم فيیهھا آآخذ في 

مؤسسة أأوو منظمة أأووهھھھيیئة تشرفف على أأعمالهھم وونتيیجة لذلك فإنن ااحتيیاجج االمسلميین إإلى االنمو باططراادد 

االديینيیّة ووتوجيیهھهھم إإلى االصواابب في دديینهھم خاصة ووأأنهھم في مجتمع غالبة االعظمى من غيیر االمسلميین 

-باتت -بال شك مم ١۱٩۹٤۵من ااألمورر شديیدةة ااإللحاحح٬، من هھھھنا قامت مجموعة من االعلماء وواالدعاةة عامم  

وبب أأفريیقيیا ليیتولى إإددااررةة كافة شؤوونن االمسلميین مجلس االقضاء ااإلسالمي بإقليیم االكابب بجنبتأسيیس 

االحيیاتيیّة ووأأنشطتهھم ااإلجتماعيیّة على أأساسس من مباددئئ االديین ااإلسالمي ووووفق مذهھھھب أأهھھھل االسنّة 

. وواالجماعة  

 
االهھيیكل ااإلدداارريي (االحالي) لمجلس االقضاء ااإلسالمي  

 
 بإقليیم االكابب وويینتخب يیتكّونن مجلس االقضاء ااإلسالمي من معظم ااألئمة وواالوعاظظ وواالخطباء وواالعلماء

طط االمستقبلة لسائر لس االذيي يیقومم على إإددااررتهھ ووووضع االخمن بيین هھھھؤالء أأعضاء مجلس إإددااررةة االمج

: أأنشطتهھ وويیتكّونن من  

 
o  :االرئيیس االتنفيیذيي  

موالنا إإحسانن  ووهھھھو حاليیّا (فترةة إإعداادد هھھھذهه االرسالة) وويیمثّل أأكبر سلطهھ إإددااررتهھ في االمجلس. 

.هھھھندرركس االندوويي  

 
o  رفياالشاالرئيیس:  

أأقدمم شيیوخخ ووعلماء إإقليیم االكابب وويیعتبر ررئيیسا شرفيیا للمجلس مدىى االحيیاةة وويیكونن وويیختارر من بيین  

. ررأأيیهھ ااستشارريیا  

 

o نائبا االرئيیس:  

أأفريیقيیا  جنوبب
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لرئيیس االمجلس نائبانن يیقومم االرئيیس بترشيیحهھما من بيین أأعضاء االمجلس ثّم يیقومم بعرضض ااألمر  

. رسالة)هھھھذهه اال تحريیرا (فترةة على مجلس ااإلددااررةة إلبدااء االرأأيي وواالمواافقة٬،ووهھھھما حاليیّ   

• رريیاضض فطارراالشيیخ    

• االشيیخ إإحسانن ططالب   

 
o أأعضاء االمجلس:  

وو يیمثلونن ااإلددااررااتت االمختلفة للمجلس مثل االفتوىى٬، االقضاء٬، االدعوةة٬، االتعليیم٬، االرعايیة 

. ااإلجتماعيیّة٬، أأمانة حاللل  

 
o :االسكرتارريیّة  

االفتيیاتت االالتي يیجدنن أأعمالل يیقومم بأددااء االعمل االمكتبي "االسكرتارريیّة" إإحدىى االسيیّدااتت أأوو    

  . مالل االكتابيیّةاالسكرتارريیة يیساعدهھھھا آآخروونن ممن يیتقنونن ااألع

 

o ةةااإلمارر  

هھھھي االسلطة االتي تحكم مجلس االقضاء٬، ووتتكّونن من ااألمرااء وواالذيین هھھھم أأقدمم االعلماء ووأأكثرهھھھم        

. خبرةة في مجالل االدعوةة وواالفتوىى ووسائر ااألنشطة االحيیاتيیّة ااألخرىى  

 
o إلماررةة:مسؤووليیّة اا  

لمجلس االقضاء ااإلسالمي ووأأهھھھّمهھا: االعامةطط هھھھي مسؤوولة عن ووضع االسيیاسيیاتت وواالخ ااإلماررةة   

. االتحكم عند حدووثث أأيي من أأعضاء مجلس ااإلددااررةة )1(  

. إإصداارر االقرااررااتت االملزمة أليّي من أأعضاء االمجلس عند االضرووؤؤةة   )2(  

االكفاءااتت   االقضايیا االكبرىى االخاصة بالمجتمع االمسلم ووال مانع من ااإلستعانة بمن يیروونن من )3(

. لالستفاددةة  برأأيیهھم في مثل هھھھذهه ااألمورر  

 

أأهھھھداافف مجلس االقضاء  
للمجلس أأهھھھداافف ررئيیسيیّة عاجلة (حاليیّة)٬، ووأأخرىى ططويیلة ااألمد يیتّم ررسم االسيیاساتا لهھا لتنفذ في حيینهھا 

  ٬، منهھا :بإذذنن هللا
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• . شادد وواالتوجيیهھ االديیني للمسلميینااإلرر   

• . مباشرةة االتوجيیهھ ااألنشطة ااإلجتماعيیة كالزووااجج وواالطالقق ووغيیرهھھھا لتتفق مع تشريیعاتت ااإلسالمم   

• . اانشاء االمعاهھھھد االعلميیّة ااإلسالميیّة لتخريیج ددعاةة ووقضاةة شرعيیيین لخدمة االمجتمع االمسلم   

• اارر بعض االقواانيین االتي تهھم ووجودد حلقة ااتصالل بيین االحكومة وواالمجتمع االمسلم للمساعدةة في إإقر 

االمسلميین في االمقامم ااألوّولل٬، مثل قانونن ااألحواالل االشخصيیّة٬، ليیتم ااعراافف االدوولة بهھ٬، وومن ثّم يیطبق 

. على االمسلميین  

• . ددعم مذهھھھب أأهھھھل االسنّة وواالجماعة   

 

االخطط ووااألهھھھداافف االمستقبليیّة للمجلس  
من أأهھھھّم خطط ووأأهھھھداافف االمجلس االمستقبليیّة ما يیلي:  

• . حيیويي ووملموسس في مجالل االدعوةة ااإلسالميیّة ددااخل ووخاررجج جنوبب أأفريیقيیاااال ضالعع بجهھد    

• نتمائهھم إإلى دديین ووااحد االعمل على ووحدةة االمجتمع االمسلم وونبذ االتعصب االعرقي ووإإشعارر االجميیع با 

. هھھھو "ااإلسالمم" ثم ووططن ووااحد هھھھو " أأفريیقيیا"  

• . االعمل على تعميیق االوعي االديیني بيین أأبناء االمسلميین في أأررجاء االبالدد   

• االعمل توضيیح صوررةة ااإلسالمم من خاللل االفردد االمسلم٬، ووذذلك عن ططريیق توجيیهھهھ إإلى اااللتزاامم  

. االسليیم بالمنهھج وواالسلوكك ااإلسالمي  

• ددعوةة غيیر االمسلميین لإلسالمم بالحكمة وواالموعظة االحسنة ووبمختلف االوسائل االمقرووءةة  

. وواالمسموعة وواالمرئيیة  

 

ظظ على االهھويیّة ااإلسالميیة لمسلمي وواالحفا  جهھودد مجلس االقضاء ااإلسالمي في االدعوةة

جنوبب أأفريیقيیا  

• جهھد ووااضح في االكفاحح ضد سيیاسة االتميیيیز االعنصريي وواالذيي كانت قائمة في جنوبب أأفريیقيیا حتى  

ووقت االقريیب.  

• نشاء مجلس االقضاء قسم " أأمانة االحاللل" ووهھھھو االقسم االمسؤوولل عن االذبائح من االحيیوااناتت إإ 

. ميیّة ليیحّل للمسلميین تناوولهھاوواالطيیورر٬، ليیتم ذذبحهھا ووفقا للشريیعة ااإلسال  
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• بسسب االنشاطط االوااضح وواالجهھد االمدررووسس االوااعي٬، أأصبح لمجلس االقضاء تمثل معترفف بهھ  

. ووبأثرهه في مختلف ااألووساطط االتنفيیذيیة وواالتشريیعيیة وواالسيیاسيیة ووااإلجتماعيیة في جنوبب أأفريیقيیا  

• ن في إإقليیم يیتطّورر االنشاطط االتعليیمي ااإلسالمي حتى أأصبح يیغطي وويیشرفف على مؤسستيین هھھھامت 

االكابب هھھھما:                             

- . االمعاهھھھد ااألززهھھھريیّة بإقليیم االكابب بجنوبب أأفريیقيیا   

-   .  االجامعة االسالمم ااإلسالميیة 
  

_______________________________________________________________  


