العدد التاسع عشر

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(جمادى اآلخرة 1436ﻫ)

ندوة( :طباعة القرآن الكريم ونشره بني الواقع واملأمول)
المنظم :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
خالل المدة  5-3من صفر 1436هـ

أهداف الندوة:

 -1العناية بإخراج املصحف الرشيف إخراج ًا طباعي ًا الئق ًا.
 -2بناء قواعد وأسس مرجعية ،وصياغة منهج أمثل لطباعة املصحف الرشيف
ومراجعته وتدقيقه.
 -3تيسري سبل اللقاء والتشاور بني املتخصصني يف طباعة املصحف الرشيف
للسعي يف الوصول إىل منهج أمثل.
مرت هبا طباعة املصحف الرشيف يف
 -4الوقوف عىل التجارب واخلربات التي َّ
العامل.
 -5دراسة السبل الكفيلة باالستفادة من التقنية احلديثة ،ووضع ضوابط دقيقة
لنرش القرآن الكريم من خالل وسائلها املتعددة.
 -6استنهاض مهم املتخصصني؛ خلدمة القرآن الكريم طباعة ونشـر ًا بالوسائط
املتاحة .

 -7العناية بتأهيل املتخصصني املُت ِْقنني ملراجعة النص القرآين وتدقيقه.
 -8تذليل العوائق العلمية والفنية التي تعرتض طباعة املصحف الرشيف ونشـره .
 -9إبراز دور اململكة العربية السعودية يف طباعة املصحف الرشيف  ،ونشـره.
 -10االستفادة من جتربة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف  ،وأوجه
خدمة النص القرآين الكريم.
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محاور الندوة:

المحور األول  :تاريخ طباعة القرآن الكريم:

ويتضمن املوضوعات اآلتية :

 .1تاريخ طباعة القرآن الكريم يف أوربا .
 .2تاريخ طباعة القرآن الكريم يف املرشق العريب .
 .3تاريخ طباعة القرآن الكريم يف املغرب العريب وإفريقيا.
 .4تاريخ طباعة القرآن الكريم يف شبه القارة اهلندية .
 .5تاريخ طباعة القرآن الكريم يف رشق آسيا .
 .6تاريخ طباعة القرآن الكريم يف بلدان أخرى.
 .7ببليوجرافيا طبعات القرآن الكريم يف العامل.
يشتمل هذا املحور عىل مراحل طباعة القرآن الكريم ،وجتارب اجلهات احلكومية
واملؤسسات األهلية يف ذلك ،وللباحث أن خيتار بلد ًا أو أكثر.

المحور الثاني  :الجوانب العلمية في طباعة القرآن الكريم

ويتضمن املوضوعات اآلتية :

 .1مسائل الرسم العثامين يف املصاحف املطبوعة .
 .2مذاهب الضبط يف املصاحف املطبوعة .

 .3عالمات الوقف يف املصاحف املطبوعة واألسس التي ُبنِ َي ْت عليها.
 .4عدد اآلي وعالمات التحزيب يف املصاحف املطبوعة .
 .5القراءات القرآنية يف املصاحف املطبوعة واملسموعة.
 .6االلتزام بالرسم العثامين يف املصاحف الورقية ،واإللكرتونية ،ومصاحف
برايل.
 .7اللجان العلمية ملراجعة املصاحف وتدقيقها.
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المحور الثالث  :الطرق الفنية في طباعة القرآن الكريم ونشره

ويتضمن املوضوعات اآلتية :

 .1األساليب الفنية يف طباعة املصحف الرشيف :من إعداد النص ومعاجلته
وحتى جتليده واألسلوب األمثل يف ذلك.
 -2الطرق الفنية يف مراقبة إنتاج املصحف الرشيف يف مراحل إعداده و طباعته
عىل خطوط اإلنتاج املختلفة ،والطريقة املثىل يف ذلك.
 -3اجلوانب اجلاملية يف تصميم املصحف الرشيف وإخراجه (خطه ،وزخارفه،
واملواد املستخدمة يف إنتاجه).
 -4أحجام املصاحف املطبوعة وجتزئتها.
 -5طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل.
 -6طباعة القرآن الكريم لذوي االحتياجات اخلاصة.
 -7األساليب الفنية احلديثة يف تسجيل تالوة القرآن الكريم وفق الروايات
املتواترة.

المحور الرابع  :الوسائل التِّـ ْقنِيَّة في نشر القرآن الكريم

ويتضمن املوضوعات اآلتية :

 .1الربامج احلاسوبية وأثرها يف تسهيل نرش القرآن الكريم.
 .2وسائل نرش القرآن الكريم َر ْقمي ًا .
 .3وسائل معاجلة خطوط املصاحف املكتوبة يدوي ًا إلنتاج نسخة َر ْقمية عالية
اجلودة.
 .4التوليد اآليل خلطوط حاسوبية مبنية عىل خطوط املصاحف املكتوبة يدوي ًا.
 .5دور الربجمة احلاسوبية يف إدراج أرقام اآليات وأسامء األجزاء واألحزاب
والزخارف.
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الر ْقمية لنص القرآن الكريم .
 .6التدقيق اآليل واملصادقة َّ
الر ْقمية من التحريف.
 .7طرق محاية الن َُّسخ َّ

المحور الخامس :جهود مجمع الملك فهد في طباعة القرآن الكريم ونشره:

ويتضمن املوضوعات اآلتية :

 .1جهود جممع امللك فهد يف طباعة املصحف الرشيف ورقي ًا.
 .2اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املدينة النبوية يف املجمع ،ودورها يف اإلعداد
والتدقيق.
 .3أقسام مراقبة إنتاج املصحف الرشيف  :مراقبة النص ،املراقبة النوعية ،املراقبة
النهائية.
 .4التقنيات اإللكرتونية يف مراقبة اإلنتاج.
 .5املعايري واملواصفات الفنية املعتمدة يف طباعة القرآن الكريم ونرشه.
 .6جهود جممع امللك فهد يف تسجيل تالوة القرآن الكريم.
 .7مصاحف النرش احلاسويب للقرآن الكريم.
الر ْقمية وآفاقها املستقبلية لنرش النص القرآين.
 .8املعاجلة َّ
 .9جهود املجمع يف إخراج مصاحف الروايات القرآنية املتواترة.
 .10التدقيق اآليل للنص القرآين.

بحوث الندوة وأعمالها
بحوث الجلسة األولى:
 -1تاريخ طباعة القرآن الكريم يف أوروبا حتى منتصف القرن التاسع عرش ،أ.د.
عبد اهلل عبد الرمحن اخلطيب.
 -2طباعة القرآن الكريم يف البنغال ،د .أبو بكر حممد زكريا.
 -3تاريخ طباعة القرآن الكريم يف املغرب ،أ.د .حسن إدريس عزوزي.
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 -4طباعة القرآن الكريم يف مرص يف عهد حممد عيل باشا وأرسته ،د .سامح عبد
املنعم السالوي.
 -5تاريخ طباعة القرآن الكريم يف أوروبا ،د .ميخائيلو يعقوبوفيتش.
 -6تاريخ طباعة املصحف يف موريتانيا ،أ .حممدن أمحد سامل أمحدو.
 -7الشمريل تاريخ عريق يف طباعة املصحف الرشيف ،د.حممد فوزي مصـري
رحيل.
 -8طباعة القرآن الكريم يف شبه القارة اهلندية :تاريخ ونامذج ،أ.حممد نصري خان.

بحوث الجلسة الثانية :

 -9تاريخ طباعة القرآن الكريم لدى املسترشقني ،د.أنور حممود حلمي زنايت.
 -10طباعة القرآن الكريم يف اململكة املغربية يف الفرتة بني 1879م2011-م،
د.أمحد حممد السعيدي.
 -11تاريخ طباعة القرآن الكريم ونرشه يف باكستان ،أ .حممد أكرم.
 -12تاريخ طباعة املصحف الرشيف يف مرص ،د.آمال رمضان عبد احلميد.
 -13طباعة املصحف الرشيف يف اجلزائر ،أ .رضوان إبراهيم خلشني.
 -14أضواء عىل املصاحف املطبوعة يف أوروبا باملكتبة الرتاثية يف الدوحة،
أ.يوسف ذنون عبد اهلل.
 -15تاريخ طباعة القرآن الكريم يف مجهورية باكستان ،أ .أبو طلحة حممد يونس
الكشمريي.

بحوث الجلسة الثالثة :

 -16تاريخ طباعة املصحف الرشيف يف اهلند ،الشيخ صاحب عامل قمر الدين.
 -17عناية املغاربة بطباعة القرآن الكريم ونرشه ،د.حممد إدريس عبدو.
 -18تاريخ طباعة املصحف الكريم يف اجلزائر ،أ .عبد اهلادي لعقاب.
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 -19منهج جلنة تصحيح وضبط وطباعة املصاحف ونرشها يف وزارة الداخلية
املاليزية ،د .خري األنوار بن حممد البكري.
 -20دراسة نقدية ملصحف الشيخ ظفر إقبال السيالكويت ،د.أمحد ميان هتانوي
فاروقي.
 -21رسم مصحف مطبعة تاج :دراسة نقدية مقارنة ،د .حممد شفاعت رباين.
 -22مذهب الضبط وأسسه يف املصاحف املطبوعة ،أ .حممد أسد اهلل.

بحوث الجلسة الرابعة :
 -23األلفات املختلف فيها بني احلذف واإلثبات يف املصاحف املطبوعة ،د.
السيد فرغل أمحد.
 -24املقطوع واملوصول بني رسم املصحف واألداء اللغوي :مصحف املدينة
أنموذج ًا ،د .وليد مقبل السيد عيل الديب.
 -25مذاهب العلامء يف تقدير املحذوف وحتديد الزائد وأثرها يف ضبط املصحف،
أ.د .غانم قدوري احلمد.
 -26عالمات الضبط يف املصاحف  :الواقع واملأمول ،أ.د .أمحد خالد شكري.
 -27الرسم العثامين واثره يف روايات القراءات ،د .نارص بن سعود القثامي.
 -28تطوير خط الرسم العثامين (حفص) بألوان املصحف األصلية ،د .عادل
عزت عبد املعطي.
 -29التزام الرسم العثامين يف املصاحف املطبوعة بطريقة برايل بني الواقع
واملأمول؛ د .عبد الرمحن صالح املحيميد.
 -30أدلة الرسم بني الدراية والرواية ،أ.د .زيد عمر العيص.
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بحوث الجلسة الخامسة:

 -31العدد املعتمد آلي القرآن الكريم يف املصاحف املطبوعة ،د .باسم محدي
حامد السيد.
 -32الرتميز اللوين يف املصاحف الرشيفة بني اصطالحات السلف ودعوى
التجديد ،د .حسن عبد اهلادي محيتو.
 -33مراجعة املصحف الرشيف يف جممع امللك فهد برواية ورش :تعريف وبيان
للجهود املبذولة ،د .أمني حممد أمحد الشيخ الشنقيطي.
 -34عالمات الوقف يف املصاحف املطبوعة ،د .رمضان إبراهيم عبد الكريم.
 -35عالمات التحزيب يف املصاحف املطبوعة ،د .أمرية عبد الرمحن عيل عامر.
 -36الضوابط العلمية ملراجعة املصاحف وتدقيقها ،د .عادل إبراهيم أبو شعر.

بحوث الجلسة السادسة :

 -37فن جتليد املصاحف املخطوطة واملطبوعة وزخرفتها :دراسة مقارنة ،د.
أسامة أمحد خمتار مصطفى.
 -38مجالية املصحف الرشيف ،أ.د .إدهام حممد حنش.
 -39األلواح القرآنية وسبل التطوير ،أ .موالي جعفر بو هالل.
 -40طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل يف ماليزيا :واقعها ومستقبلها ،د .حممد
مستقيم حممد ظريف.
 -41نرش القرآن الكريم للصم وضعاف السمع  :دراسة عملية عىل مدارس
الصم بقطاع غزة ،أ .سامح فتحي عيل احللو.
 -42إعداد النص القرآين لذوي الثقافة اإلسالمية القليلة ،د /ف  .عبد الرحيم.

بحوث الجلسة السابعة:
 -43حوسبة القراءات القرآنية :دراسة تطبيقية ،أ .بدر حممود مصطفى إبراهيم.
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 -44تصميم موقع إلكرتوين مقرتح لنرش القرآن الكريم لغري الناطقني باللغة
العربية ،د .السيد عبد املوىل السيد أبو خطوة.
 -45نرش القرآن الكريم رقمي ًا :الضوابط واملحرتزات ،د .عبد اهلل حممد مهدي
األنصاري.
 -46التقنيات احلديثة والوسائط املتعددة وأثرها يف نرش القرآن الكريم ،د .فادي
حممود الرياحنة.
 -47التعرف اآليل عىل خطوط املصاحف املكتوبة باخلط املغريب  :دراسة تطبيقية
لعينات خطية معزولة ،أ .سليمة حيياوي.
 -48مراجعة النص القرآين وتدقيقه آلي ًا :دراسة لغوية حاسوبية ،د .عمرو مجعة
عبد الرسول عبد املنعم.
 -49نحو بناء وتطوير مدقق إمالئي آيل للنص القرآين املطبوع رقميا ،د .املعتز
باهلل السعيد طه.
 -50تأمني النص الرقمي للقرآن الكريم ،أ.د .مصطفى جاد احلق حممد.

بحوث الجلسة الثامنة:

 -51املصاحف الرقمية :اإلمكانات وتطلعات التطوير ،أ .عبد العزيز عبد اهلل
الغانمي.
 -52جهود جممع امللك فهد يف طباعة املصحف الرشيف ورقي ًا(تقرير) ،أ .حممد
سعيد أمحد مبارك.
 -53نحو برنامج الباحث القرآين  :املنهج والنموذج ،أ .أمحد صالح حممد
هاشم.
 -54جهود جممع امللك فهد يف نرش القرآن الكريم إليكرتوني ًا (تقرير) ،أ .هاين
زكي حممد الفل.
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 -55جهود اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املدينة النبوية يف املجمع ،ودورها
يف اإلعداد والتدقيق(تقرير) ،د .عيل عبد الرمحن احلذيفي.
 -56أمن املعلومات يف جمال الوسائط املتعددة الرقمية للقرآن الكريم ،د .عمر
منار طيان.
 -57املعاجلة الرقمية يف جممع امللك فهد لنرش النص القرآنية وآفاقها املستقبلية،
د .حازم سعيد حيدر.
 -58مراقبة اإلنتاج يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف (تقرير)،
أ.طالل رازن الرحييل.
البيان الختامي وتوصيات الندوة:
ِ
وجلاِنا بالشكر اجلزيل حلكومة اململكة العربية
أوالً :يتقد ُم املشاركون يف الندوة
ِ
الرصح
عني هذا
السعودية؛ ملا تولِيه من عناية واهتامم ورعاية للمجمع،
وهتيئة ما ُي ُ
َ
ِ
ِ
َ
ونرشها ر ْقمي ًا.
املصاحف وطباعتها
املبارك للنهوض برسالته املنوطة به يف إعداد
ثاني ًاُ :تشيد الندو ُة بجهود ِوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
باململكة العربية السعودية يف خدمة القرآن الكريم وعلومه .ومن هذه اجلهود
ِ
ِ
ِ
ِ
املصحف
لطباعة
الرصح العظي ِم :جمم ِع امللك فهد
اإلرشاف عىل هذا
املباركة
ُ
والفنية والتِ ِ
ِ
ِ
ِ
قنية الالزمة.
العلمية
ودعمه باإلمكانات
الرشيف

وجوب االلتزا ِم بالرسم العثامين عند طباعة
ثالث ًا :يرى املشاركون يف الندوة
َ
ِ
ونرشه.
املصحف الرشيف
رابع ًا :يويص املشاركون يف الندوة باحلرص التام عىل ُخلو املصاحف من أي خطأ
بحـلة قشيبـة تَليـ ُق بكتـاب اهلل
طبـاعي مهمـا كـان ،صغري ًا أو كبـري ًا  ،وأن ختـرج ُ
عـز وجل.
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ِ
بدعوة مؤسسات نرش املصحف يف العامل اإلسالمي إىل
خامس ًا :تويص الندو ُة
ِ
الرائدة.
مد جسور التواصل بينها وبني املجمع ؛ وذلك لالستفادة من َ ْجت ِربته

ِ
ِ
طباعة املصحف يف العامل ِ
بعضها
مؤسسات
سادس ًا :يدعو املشاركون إىل تعاون
الرتاكمية ِ
ِ
مع بعض لإلفادة من ِ
وخ ْرب ِاهتا املتوافرة.
جتارهبا
ِ
متابعة املجم ِع طباعتَه للمصاحف
سابع ًا :يؤكد املشاركون يف الندوة أمهي َة
ِ
واإلشادة بالط َبعات املتقنة ملا صدر منها.
الكريمة بالروايات العرشين

ثامن ًا :يرى املشاركون يف الندوة أمهي َة عقد لقاءات علمية متعددة بني جلان
واملستجدات ِ
ِ
ِ
ذات
واملسائل
مراجعة املصاحف يف العامل اإلسالمي لبحث القضايا
ِ
ِ
توصياهتا.
تنسق ،وتتابع
االهتام ِم املشرتك،
وإجياد أمانة هلذه اللجان ُ
تاسع ًا :تؤكد الندو ُة عىل اجلهات املعنية بتكليف جهات علمية متخصصة
لإلرشاف عىل طباعة القرآن الكريم وعدم السامح بأي َط َبعات فيها أخطا ٌء ،أو
ِ
ُ
صادر مبارش ًة.
ومنعها من التداول ،وأن ُت
غري الئقة بكتاب اهلل،
َ
تكون َ
ِ
دولية إلصدارات
بأمهية تنظيم
عارش ًا :يويص املشاركون بالندوة
َ
معارض ْ
ِ
ِ
ِ
روايات القراءات
مصاحف
الورقية واإللكرتونية ،تشتمل عىل
القرآن الكريم
ِ
ِ
وبرنامج
بواكري الطباعة،
القرآنية وما ظهر من طبعات للمصحف الرشيف منذ
ِ
وتطبيقات املصحف الرشيف.
النرش احلاسويب
املجمع يف لغة
عرش :يويص املشاركون يف الندوة بأمهية ما أصدره
حادي
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
والعمل عىل
اإلشارة العربية املوحدة،
وأمهية اإلفادة من
اإلشارة للصم والبكم،
ِ
العقيدة .وحيض املشاركون
إجياد إشارات واضحة للمصطلحات الرشعية وال سيام
ِ
ِ
املتميزة ،مع تقدير اجلهود املبذولة يف
اخلدمة
املجمع عىل استكامل ما بدأه من هذه

هذا الشأن.
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ونرشه بأال ُت ِ
ِ
ِ
شغ َل
اجلهات التي ُتعنى بطبع القرآن الكريم
عرش :حتث الندو ُة
ثاين ْ
ِ
ِ
املصاحبة إلخراج ِ
نص
القرآن الكريم عن تدبره ،وذلك باملبالغة يف األشكال
قارئ
َ
ُ
ُ
القرآن الكريم من ُ
وغري ذلك.
واخلطوط
والزخارف
األلوان
حيث
ُ
ُ

َ
عرش :تويص الندو ُة بتوجيه طلبة الدراسات العليا إىل إجراء دراسات
ثالث ْ
ِ
سالمة
تارخيية موثقة عن طباعة القرآن الكريم يف الغرب؛ ملعرفة دوافِعها ومدى
النص القرآين فيها.

ِ
إعداد مصنف علمي موثق عن
عرش :يرى املشاركون يف الندوة أمهي َة
راب َع ْ
ِ
طباعة املصحف الرشيف يف العامل.
تاريخ
عرش :يرى املشاركون يف الندوة أن وسائل التقنية املعارصة يف تعليم
َ
خامس ْ
ِ
ومقرب ٌة للنطق الصحيح ،ولكنها ال ُتغني عن التلقي املبارش
القرآن الكريم ُم ِعين ٌة
من املعلم املؤهل.

ِ
توظيف تِقنية املعلومات يف خدمة
عرش :يرى املشاركون يف الندوة أمهي َة
َ
سادس ْ
مصاحف ر ْقمية ِ
ذات كفاءة عالية ،وتطبيقات مصحفية
القرآن الكريم ،إلنتاج
َ َ
ِ
التشغيل املتعددة.
متوافقة مع أنظمة
ِ
صياغة ِخ َّطة حمكمة لنرش القرآن
عرش :يرى املشاركون يف الندوة أمهي َة
ساب َع ْ
الكريم عىل األجهزة الذكية واحلواسيب الكفية والشبكة العنكبوتيةُ ،يرا َعى فيها ما
ِ
خيد ُم ذوي االحتياجات اخلاصة ،واإلفاد ُة يف ذلك من خمرجات املجمع.
ِ
ِ
برامج النرش
برضورة استخدام
عرش :يويص املشاركون يف الندوة
ثام َن
ْ
ِ
ِ
املصحفية املعتمدة من جهات موثوقة ،وباحلذر من
والتطبيقات
احلاسويب
املخرجات الصادرة من مؤسسات ِ
غري مؤهلة.
عرش :يويص املشاركون يف الندوة بصياغة ميثاق ُيتفق عليه ،تقوم عليه
تاس َع ْ
َ
ضوابط النرش اإللكرتوين بجميع حقوله ،مع بيان
مرجعي ٌة علمي ٌة موثوق ٌة يتضمن
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منتجاهتا
حتوز
ُ
املحاذير املرتتبة عىل اإلخالل هبا .وعىل رشكات النرش الر ْقمي أن َ
ِ
مصادقة املرجعية.
عىل
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف من
عرشون :تشيد الندو ُة بام قام به
ُ
ِ
ِ
ِ
الشبكة
الدقة برواية حفص عن عاصم ،عىل موقعه عىل
عالية
إتاحة نسخة ر ْقمية
ِ
ِ
والربامج التعليمية واملواق ِع اإللكرتونية.
العاملية ،ل ُيفا َد منها يف التطبيقات احلاسوبية

املجمع عىل مواصلة إعداد نسخ ر ْقمية لباقي الروايات العرشين.
وحتث الندو ُة
َ
ِ
وزير الشؤون اإلسالمية
واحدٌ وعرشون :يفوض املشاركون يف الندوة معا َيل
ِ
صالح ِ
ِ
ِ
بن
الشيخ
املرشف العام عىل املجمع
واألوقاف والدعوة واإلرشاد
برقية شكر إىل خادم احلرمني الرشيفني ِ
ِ
ِ
عبدالعزيز ِ
امللك
بن حممد آل الشيخ برفع
ِ
ِ
ِ
األمري
سمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي
عبد اهلل بن عبد العزيز ،وإىل
ِ
ِ
سلامن ِ
َ
األمري مقرن
صاحب السمو امللكي
بن عبد العزيز ،وإىل سمو ويل ويل العهد

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وطباعته
وعلومه
خدمة القرآن الكريم
املتواصل يف سبيل
بن عبد العزيز ؛ لدعمهم
ِ
وترمجة معانيه.
ونرشه
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ملتقى الرتبية بالقرآن الكريم
(مناهج وجتارب)
تنظيم :الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان)
بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة
1436/4/23-22هـ املوافق 2015/2/12-11م

أهداف امللتقى:
 .1اإلسهام يف إبراز عموم رسالة القرآن ومنهجه يف اإلصالح.
 .2تأصيل موضوع الرتبية بالقرآن وبيان املنهج النبوي ومنهج سلف األمة يف
ذلك.
 .3دراسة أثر املؤسسات واملحاضن القرآنية يف الرتبية بالقرآن ،وتقويمها.
 .4دعوة الباحثني للمسامهة العلمية يف جتلية مفاهيم وتطبيقات الرتبية
بالقرآن.

حماور امللتقى:
 .1الرتبية بالقرآن (املفهوم ،واألسس ،والضوابط).
 .2الرتبية بالقرآن (املعوقات ،والتحديات).
 .3الرتبية بالقرآن (اآلثار والنتائج) يف ضوء السرية النبوية.
 .4الرتبية بالقرآن وجهود سلف األمة وعلامئها فيها.
 .5أثر الرتبية بالقرآن يف تأصيل الدراسات احلديثة للرتبية.
 .6دراسة تطبيقية عىل املحاضن القرآنية ودورها يف تفعيل الرتبية بالقرآن .
 .7تقويم أثر املحاضن القرآنية عىل الرتبية بالقرآن .
381

التقاري ـ ـ ــر

حبوث امللتقى وأعاال::
 -1الرتبية القرآنية منهج تأصييل (املفهوم ،واألسس ،والضوابط نموذجا).
د.أمحد بن صالح بني سالمة.
 -2الرتبية بالقرآن (املفهوم ،واألسس ،والضوابط) .د .عيل بن عبده أبو
محيدي.
 -3الرتبية بالقرآن الكريم (املفهوم ،واألسس ،والضوابط) .د.حممد مصطفى
أمحد شعيب.
 -4الرتبية القرآنية بني النظرية والتطبيق .د .عبد اهلل موسى حممد أبو املجد.
 -5منهج القرآن الكريم يف الرتبية .د .عوض بن محد احلسني.
 -6الرتبية باتباع الرسول × وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم .د .وفاء بنت عبد
اهلل الزعاقي.
 -7البيان النبوي يف خطاب الصحابة بالقرآن الكريم .د .يوسف بن عبد اهلل
العليوي.
 -8الرتبية النبوية بالقرآن الكريم .د .إبراهيم بن عبد اهلل السامعيل.
 -9املنهج النبوي يف الرتبية بالقرآن الكريم .زكريا أيوب دوال.
 -10الرتبية بالقرآن يف ضوء السرية النبوية (اآلثار والنتائج) .د .عفاف بنت
حسن اهلاشمي.
 -11الرتبية القرآنية يف ضوء السرية النبوية .د .عبد اهلل بن وكيل الشيخ.
 -12الرتبية بالقرآن يف مدرسة النبوة .د .هاشم بن عيل األهدل.
 -13األسس املنهجية للرتبية بالقرآن وتطبيقاهتا يف ضوء السرية النبوية .د.
آمال حممد حسن عتيبة.
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 -14هدي النبي × يف تربية الصحابة عىل تدبر القرآن .د .عمر بن عبد اهلل
املقبل.
 -15جهود املاوردي (450-364هـ) يف الرتبية بالقرآن الكريم .د .عبد
القادر بن ياسني اخلطيب.
 -16السؤال واجلواب التفسريي عند السلف وأثره يف الرتبية .حممد بن زايد
املطريي.
 -17دور مدارس حتفيظ القرآن الكريم باململكة العربية السعودية يف تفعيل
الرتبية بالقرآن الكريم .سلطان مسفر الصاعدي.
 -18جمالس التدارس القرآنية وآثارها الرتبوية .د .حممد عبد اهلل الربيعة.
 -19جتربة إدارة الشؤون الدينية للقوات املسلحة يف الرتبية بالقرآن الكريم من
خالل تدريسه للعسكريني يف وزارة الدفاع .فهد بن عبد الرمحن املوسى.
 -20برنامج النمو املهني والرتبوي ملنسوبات املعاهد القرآنية "دراسة تطبيقية
عىل املحاضن القرآنية ودورها يف تفعيل الرتبية بالقرآن" .إعداد مركز معاهد
لالستشارات الرتبوية والتعليمية.
 -21وسائل حتويل األخالق يف القرآن الكريم إىل سلوكيات لدى املتعلمني
من خالل وجهة نظر أساتذة علوم القرآن وعلم النفس (دراسة تطبيقية) .أ .د.
صالح بن إبراهيم الصنيع.
 -22الرتبية بالقرآن جتربة شخصية .أ .د .رقية بنت حممد املحارب.
 -23بوصلة الرتبية القيمية بالقرآن (فاستمسك) .د .أسامء بنت راشد
الرويشد.
 -24الرتبية بالقرآن يف املحاضن القرآنية .سلامن بن عمر السنيدي.
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 -25تربية القرآن الكريم عىل الوسطية ،ودور املؤسسات القرآنية يف حتقيقها.
د .عثامن بن حممد الصديقي.
 -26معوقات الرتبية بالقرآن الكريم .د .العباس بن حسني احلازمي.
 -27االسرتاتيجية الرتبوية يف القصص القرآين (تصور مقرتح) .د .مبارك
فهيد القحطاين.
 -28الرتبية بالقصص القرآين .د .عايش عطية البرشي.
 -29احلوار الرتبوي بني اآلباء واألبناء يف القرآن (دراسة تأصيلية) .سارة بنت
هليل املطريي.
 -30عرش أسس تربوية يف أعظم وصية من اهلل أوىص هبا نبيه .د .بركة بنت
مضيف الطلحي.
 -31صناعة القدوات بالرتبية بالقرآن ودورها يف إصالح املجتمع .أ .د .فلوة
بنت نارص الراشد.
 -32الرتبية بالعادة يف القرآن وأثرها يف تربية الصحابة ،د .شفاء حممد أمحد
القايض.
 -33أساليب تعديل السلوك املستنبطة من القرآن الكريم وتطبيقاهتا الرتبوية.
د .عاطف سيد عبد اجلواد عيل.
 -34هدي القرآن يف جتاوز بعض معوقات الرتبية الداخلية .د .معتوقة بنت
حممد احلساين.
 -35تصور مقرتح لتفعيل الرتبية بالقرآن من خالل املحاضن القرآنية .مجعان
حمسن الزهراين.
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التوصيات:
 -1رفع برقية شكر ملقام خادم احلرمني الرشيفني وويل عهده وويل ويل عهده
عىل ما يبذلونه يف خدمة كتاب اهلل.
 -2رفع برقية شكر ملعايل مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور  /بكري
عساس عىل اجلهود التي يبذهلا معاليه يف خدمة كتاب اهلل الكريم وعطائه الالحمدود
يف دعم مسرية امللتقى.
 -3إبراز أمهية الرتبية بالقرآن بشكل يناسب مكانة القرآن الكريم وعظمته من
خالل األبحاث واملؤمترات والندوات وغريها من وسائل من وسائل املعرفة
املختلفة.
 -4االهتامم بامتثال املنهج النبوي يف الرتبية من خالل هدي القرآن الكريم
وتوجيهاته ،وتوجيه الرتبويني والباحثني وطالب الدراسات العليا لبيان منهج
النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الرتبية والتعليم من خالل ما رسمه القرآن الكريم من
معامل كربى ،وما استقل ببيانه وتفصيله السنة النبوية.
 -5إصدار موسوعة جتمع األساليب النبوية الرتبوية من خالل هدي القرآن
وتوجيهاته من كتب السنة ودواوينها.
 -6إصدار موسوعة أخالق القرآن الكريم تعني باستخراج املعاين الرتبوية
التي تشمل كافة فئات املجتمع؛ من آباء وأمهات ومدرسني وأطباء وعامل ...
 -7تضمني مقررات القرآن الكريم يف التعليم العام بمراحله الثالث اآلثار
الرتبوية من السور املطلوب دراستها.
 -8تعزيز مقرر التفسري يف املراحل الدراسية املختلفة بام خيدم تطوير املفاهيم
الرتبوية.
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 -9تزويد معلمي القرآن الكريم يف املؤسسات التعليمية املختلفة بام يعينهم
عىل استلهام املضامني الرتبوية من اآليات التي يقومون بتدريسها للطالب.
 -10حث املعلمني واملربني عىل استخدام منهج الرتبية بالقرآن يف التوجيه
وغرس املبادئ والقيم.
 -11تعزيز األمن الفكري من خالل مقررات القرآن الكريم وتفسريه.
 -12توجيه القائمني عىل الرتبية يف مجيع املؤسسات الرتبوية بتفعيل أساليب
تعديل السلوك املستنبطة من القرآن الكريم لتعديل السلوكيات والعادات اخلاطئة.
 -13عقد دورات تدريبية للمختصني كاملرشدين واملدربني وتدريبهم عىل
كيفية تطبيق مثل هذه األساليب القرآنية يف تعديل السلوك.
 -14إصدار الربامج والتطبيقات اإللكرتونية التي تعنى بموضوعات الرتبية
بالقرآن.
 -15تشجيع الدراسات الرتبوية والنفسية املتعلقة بالرتبية القرآنية ونرشها
واالستفادة منها يف املؤسسات التعليمية.
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املؤمتر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية
(البيئة التعلياية للدراسات القرآنية  ..الواقع وآفاق التطوير)
املنعقد جبامعة امللك سعود :الرياض
من األحد إىل األربعاء  1436/5/13 -10هـ ،املوافق  2015/3/5-1م
املنظم :كرسي القرآن الكريم وعلوم :بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود،

أهداف المؤتمر:

ومركز تفسري للدراسات القرآنية

 .1املشاركة يف تطوير البيئة التعلمية للدراسات القرآنية ،وتقديم حلول مبتكرة
وأفكار مثمرة يف هذا املجال.
 .2اإلسهام يف صناعة املفرس وفق منهجية علمية أصيلة.
 .3تقديم برامج تعليمية معتمدة عاملي ًا للدراسات القرآنية وفق أعىل معاير اجلودة.
 .4تطوير جوانب التنسيق والتكامل بني املؤسسات العاملة يف خدمة الدراسات
القرآنية.
 .5دراسة واقع البيئة التعلمية للدراسات القرآنية ومعرفة مواطن القوة والضعف.
 .6استرشاف مستقبل تعليم الدراسات القرآنية ،سعي ًا لتطويره وجتنب مواضع
النقص فيه.
 .7توفري فرص االلتقاء أمام الباحثني واخلرباء املعنني بتعليم الدراسات القرآنية يف
العامل ،لتبادل اخلربات واآلراء واملؤلفات والبحوث.
 .8تقديم جتارب تعليمية معارصة متميزة ورائدة يف جمال تعليم الدراسات القرآنية.
 .9تقديم تصورات حول أولويات التطوير يف قطاع تعليم الدراسات القرآنية.
 .10التعرف عىل الفرص االستثامرية املمكنة وآليات تسويقها يف جمال تعليم
الدراسات القرآنية وأفصل السبل لتمويل مشاريعها.
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محاور المؤتمر:
 .1االعتامد األكاديمي ومعايري اجلودة للمؤسسات القرآنية.
 .2الربامج التعليمية األكاديمية للدراسات القرآنية.
 .3الربامج التعليمية غري األكاديمية للدراسات القرآنية.
 .4تعليم األطفال القرآن الكريم وعلومه.
 .5تعليم الدراسات القرآنية بغري اللغة العربية.
 .6متويل املرشوعات التعليمية للدراسات القرآنية.
 .7تعليم الدراسات القرآنية لذوي االحتياجات اخلاصة.
 .8استثامر وسائل التقنية يف تعليم الدراسات القرآنية.

أوراق المؤتمر:
المحور األول :االعتماد األكاديمي ومعايير الجودة للمؤسسات القرآنية:
 -1معايري اجلودة يف برامج الدراسات القرآنية من خالل مرشوع اهليئة الوطنية
لالعتامد األكاديمي .أ.د .عيسى بن نارص الدريبي.
 -2تطبيقات معايري ضامن اجلودة يف إعداد اخلطط الدراسية الرشعية يف اجلامعة
أنموذجا ،أ.د .عبد القادر
اجلزائرية :ماسرت أكاديمي ،التفسري وعلوم القرآن،
ً
سليامين.
 -3متطلبات هتيئة املؤسسات القرآنية لتطبيق االعتامد وضامن اجلودة ،د.فادي
حممود الرياحنة .
 -4مقرتح توصيف برنامج ومقررات الدراسات القرآنية وفق معايري االعتامد
األكاديمي لتحقيق خمرجات التعليم املرجوة  ،أ.د .حممد عبد السالم أبو خزيم.
 -5نحو تصور جديد لوسائل وأساليب عمل الدراسات القرآنية لضامن جودة ذات
مستوى عال  ،د .املصطفى إيدوز.
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المحور الثاني :البرامج التعليمية األكاديمية للدراسات القرآنية:
 -6أمهية املقاربة التخاصصية يف تطوير الدراسات القرآنية  ،د .بشري خليفي.
 -7البحث العلمي وربطه باملستجدات يف الدراسات القرآن َّية ال ُعليا واقع وآفاق ،
د .أمحد عبد الكريم الكبييس.
 -8التخصص القرآين يف الدراسات العليا يف اجلامعات العراقية :الواقع واملستقبل
د .أسامة عبد الوهاب احلياين .
 -9اخلطط الدراسية يف مرحلة املاجستري والدكتوراه يف ختصص التفسري وعلوم
القرآن ،مجال حممود أبو حسان.
 -10برامج تعليم الدراسات القرآنية يف مشاريع املاسرت بجامعة وهران دراسة
وصفية حتليلية  ،د .عبد الغفار بن بلقاسم بن نعمية.
 -11بناء مقررات التفسري وعلوم القرآن بني الرشوط العلمية واملقتضيات التعليمية
"البيداغوجية" ،أ.د .فريدة زمرد.
 -12تدريس مادة رسم املصحف وضبطه يف اجلامعات السعودية  ،د .حممد بن
عمر اجلنايني.
 -13جاذبية بيداغوجيا التعليم العايل الغريب وأثرها عىل الدراسات القرآنية من
خالل أنموذجني ،د .عبدالرزاق بن إسامعيل هرماس .
 -14مشاريع التحقيق البحثية املشرتكة يف الدراسات القرآنية ،د .يوسف بن
مصلح الردادي .
 -15معاهد القراءات األزهرية بمرص  ،د .خالد حسن أبو اجلود.
 -16مناهج الدراسات العليا يف علوم القرآن والتفسري بني الواقع والتطوير
املنشود ،أ.د .أمحد خالد شكري.
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 -17واقع الدراسات العليا يف القراءات القرآنية يف اجلامعات السعودية  ،د .نمشة
بنت عبد اهلل الطواله .
 -18واقع تعليم الدراسات القرآنية بفرنسا  ،أ.د .حسن عزوزي.

المحور الثالث :البرامج التعليمية غير األكاديمية للدراسات القرآنية

 -19آليات ومناهج التعليم القرآين بالكتاتيب املغربية ودورها يف إثراء احلركة
العلمية ،د .عبد الكريم بن حممد بناين.
 -20أثر القاعدة النورانية يف تعليم القرآن الكريم وآفاق تطويرها  ،د .فوزية سعيد
آل مدعث .
 -21التعليم القرآين يف اهلند  ،د .هاشم بن عيل األهدل.
 -22اخلطة االسرتاتيجية لربنامج القراءات واإلقراء باملسجد النبوي الرشيف ،د.
عبد اهلل بن حممد اجلار اهلل.
 -23الكتاتيب نشأهتا وأنامطها وأثرها يف تَع ُلم وتَعليم القرآن الكريم  ،د .مربوك
هبي الدين الدعدر.
 -24الكتاتيب والرباطات والزوايا منارات تعليم القرآن والعربية يف بالد املغرب
األوسط احلقيقة واملنهج  ،د .حممد رشيد بوغزالة.
 -25املدارج ال َعلِيَّة يف الربامج التعليمية للمقارئ واحللقات القرآنية  ،أ .عادل بن
السنَيد.
عبد الرمحن ُّ
 -26املنارات الرشعية يف ليبيا أثرها يف احلركة العلمية ودورها يف تطوير الدراسات
أنموذجا  ،د .حممد إبراهيم الكرش.
القرآنية املنارة األسمرية
ً
 -27املنهج التعليمي للقرآن الكريم يف احللقات الغينية  ،أ .حممد صالح جالو.
 -28برامج إعداد معلامت القرآن الكريم الواقع واملستقبل  ،أ .حفصة حممد
اسكندراين.
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وتفسريا ،د .نجالء بنت سليم الصاعدي
 -29برنامج تثبيت القرآن حف ًظا وجتويدً ا
ً
 -30تعليمية املؤسسة القرآنية التكوين والتقويم واإلرشاف  ،د .إدريس نغش
اجلابري.
آن و ِدراس ُة ُع ُل ِ
ِ
حت ِف ُ
وم ِه يف ضوء الرؤية الرشعية واملنهجية  ،د .حممد
ْ َ -31
يظ ال ُق ْر َ َ َ
شافعي بوشية.
 -32رؤى حول تدريس الناشئة القرآن الكريم ،د .جلول بن إبراهيم ساملي.
 -33صفات معلم القرآن الكريم وآدابه ،د .العباس بن حسني احلازمي.
 -34ضوابط تعلم القرآن الكريم وتعليمه ،أ .مصطفى حممد حديد.
 -35مقاربة تنظريية لعلم حتفيظ القرآن الكريم ،د .حممود بن عبد اجلليل روزن .
 -36منظومة التعليم القرآين يف اجلزائر ..الواقع ،التحديات ،وآليات التفعيل ،أ.د.
اجقو عيل ،أ .دريدي وفاء.
 -37نمط الدراسات القرآنية غري األكاديمية يف نيجرييا ،د .تيجاين زبري رابع.

المحور الرابع :تعليم األطفال القرآن الكريم وعلومه
 -38البيئة االفرتاضية لتدريس مقرر القرآن الكريم وعلومه يف املراحل األولية  ،د.
عبري عبد اهلل النعيم.
 -39التعليم القرآين لألطفال املبني عىل القواعد اهلجائية  ،أ .يرسا حممد الشاهد.
 -40املنهج الرتبوي يف تعليم القرآن الكريم وعلومه للصغار ،أ .سلطان مسفر
الصاعدي.
 -41تفعيل التدبر داخل احلصة القرآنية ،أ .ابتسام بنت عبد اهلل الدويش.
 -42توظيف الطريقة التكاملية لتدريس اللغة يف تدريس القرآن الكريم لدى
رياض األطفال ،أ .سمرية بنت إدريس فالتة.
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 -43دور التـدبر يف تيسري وحتسني تعلم القرآن والعمل به لدى األطفال ،د .رشيف
طه يونس .

المحور الخامس :تعليم الدراسات القرآنية بغير اللغة العربية

 -44تعليم التجويد والقراءات القرآنية باللغة األردية ،د .أمحد ميان التهانوي.

المحور السادس :تمويل المشروعات التعليمية للدراسات القرآنية:

 -45نحو مشاريع لتمويل تعليم القرآن الكريم وعلومه املصارف اإلسالمية
أنموذجا ،أ .عيل نجم .
ً

المحور السابع :تعليم الدراسات القرآنية لذوي االحتياجات الخاصة:

 -46فقه القرآن الكريم حاج ٌة لذوي االحتياجات اخلاصة  ،أ.د .ابتسام بدر
اجلابري.
 -47كتابة املصحف بلغة برايل تقنيته وعالقته بالرسم العثامين ،د .سليامن حممد
الدقور.

المحور الثامن  :استثمار وسائل التقنية في تعليم الدراسات القرآنية:

 -48أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف تقريب العلوم القرآنية ،د.فيصل عباس
الرشيدي.
 -49التطبيقات القرآنية الذكية ونامذجها التعليمية ،أ .عبدالعزيز عبداهلل الغانمي.
 -50جتربة رائدة يف تعليم األطفال القرآن الكريم وعلومه ،أ .حافظ حممد قرييش.
نموذجا  ،د .أيمن
 -51تعليم الدراسات القرآنية عرب التقنية املصاحف املرتلة
ً
صبحي سيد  -د .يوسف أبو عيل عبادي.
 -52تقريب غريب القرآن بالوسائل احلديثة بني التأصيل والتطبيق ،د .عيل بن
عبداهلل السكاكر .
 -53دراسة إجرائية حول توظيف نظرية "روبرت غانغ" يف التعليم عن بعد  ،أ.
سارة حممد الشافعي.
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التوصيات :

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبربكة عونه وتوفيقه تتكامل األعامل

واحلسنات ،فله احلمد واجب ًا ،وله الدين واصب ًا ،والصالة والسالم عىل أرشف
خلقه ،وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فقد يرس اهلل عقد املؤمتر الدويل الثاين لتطوير الدراسات القرآنية يف رحاب جامعة
امللك سعود خالل الفرتة من 1436/5/13-10هـ املوافق 2015/3/4-1م
بتنظيم من كريس القرآن الكريم وعلومه بجامعة امللك سعود بالتعاون مع مركز
تفسري للدراسات القرآنية ،وذلك عىل مدى أربعة أيام ،وقد نوقش فيه أربعة
ومخسون ( )54بحث ًا وورقة عمل ،وأقيم عىل هامشه معرض مصاحب شارك فيه
ثالثون مركز ًا ومؤسسة من عدة دول ،وت ََّم عقد مخس دورات تدريبية متخصصة
يف الدراسات القرآنية حرضها أكثر من  140باحث ًا وباحثة ،كام نظمت ندوتان
متخصصتان مجعت إحدامها مديري إذاعات القرآن الكريم يف العامل العريب لتبادل
الرأي يف سبل التطوير وجماالت التكامل ،واألخرى مجعت املتخصصني يف إنتاج
وبرجمة املصاحف اإللكرتونية لتبادل الرأي يف سبل االرتقاء هبا وتطويرها ،وخرج
اجلميع بتوصيات عملية تطويرية قيمة.
وقد شارك يف فعاليات املؤمتر أكثر من  570باحث وباحثة من أكثر من مخس
وثالثني دولة من خمتلف دول العامل ،منهم أكثر من  130طالب ًا من طالب
الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية وغريها استضافهم املؤمتر رغبة يف إفادهتم
وصقل مهاراهتم ،وقد ناقش املؤمتر (البيئة التعليمية للدراسات القرآنية) من خالل
ثامنية حماور هي:
المحور األول  :االعتامد األكاديمي ومعايري اجلودة للمؤسسات القرآنية.

المحور الثاني  :الربامج التعليمية األكاديمية للدراسات القرآنية.
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المحور الثالث  :الربامج التعليمية غري األكاديمية للدراسات القرآنية.
المحور الرابع  :تعليم األطفال القرآن الكريم وعلومه.

المحور الخامس  :تعليم الدراسات القرآنية بغري اللغة العربية.

المحور السادس  :متويل املرشوعات التعليمية للدراسات القرآنية.

المحور السابع  :تعليم الدراسات القرآنية لذوي االحتياجات اخلاصة.
المحور الثامن  :استثامر وسائل التقنية يف تعليم الدراسات القرآنية.

ويف ضوء ما ورد يف البحوث من توصيات ومقرتحات وما ورد من احلضور

من التوصيات واملقرتحات ،فقد خرجت جلنة التوصيات بالتوصيات التالية:
 -1رفع برقية شكر وتقدير خلادم احلرمني الرشيفني وحكومته الرشيدة الستضافة
هذا املؤمتر ،وما يلقاه القرآن الكريم ومرشوعاته ومؤسساته منهم من دعم
ورعاية.
 -2شكر جامعة امللك سعود ممثلة يف معايل مديرها األستاذ الدكتور بدارن بن
عبدالرمحن العمر وفقه اهلل وكافة مسئوليها عىل استضافتها للمؤمتر الدويل
الثاين لتطوير الدراسات القرآنية ،وشكر اللجان املنظمة عىل حسن التخطيط
والتنظيم.
 -3ترمجة توصيات املؤمتر وملخصات البحوث املقدمة إىل اللغات احلية ونرشها.
 -4تزويد مكتبات اجلامعات التي تعنى بالدراسات القرآنية ومراكز البحوث
ببحوث املؤمتر وتوصياته.
 -5رضورة استمرار العناية بطالب الدراسات العليا يف القرآن وعلومه ومتكينهم
من حضور املؤمترات العلمية واملشاركة فيها بالبحوث العلمية وغريها.
 -6إنشاء هيئة عاملية لالعتامد األكاديمي يف الدراسات القرآنية لضامن اجلودة يف
الربامج التعليمية القرآنية.
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 -7االستفادة من وثيقة (املعايري األكاديمية ملحتوى الدراسات القرآنية) التي
أصدرهتا اهليئة الوطنية لالعتامد األكاديمي يف اململكة العربية السعودية ملا بذل
فيها من اجلهد واخلربات ،وإتاحتها للمؤسسات القرآنية التعليمية يف العامل
لالستفادة منها.
 -8االستفادة من أحدث التقنيات املعارصة يف تدريس مقررات الدراسات
القرآنية ،وتوظيف املعامل التقنية لتقريب القرآن وعلومه للطالب والطالبات.
 -9احلاجة للمزيد من التعاون بني املتخصصني يف الدراسات القرآنية واملؤسسات
التقنية لضامن جودة التقنيات اخلادمة للقرآن الكريم وتطويرها.
 -10رضورة التطوير املستمر للخطط الدراسية يف خمتلف مراحل تعليم
الدراسات القرآنية ومراجعتها لضامن جودهتا وتلبيتها حلاجات املتعلمني،
وحتقيق أهداف تلك اخلطط.
 -11رضورة التعاون مع الكفاءات املتخصصة يف املناهج وطرق التدريس
لتطوير مقررات الدراسات القرآنية ،وتوظيف أجود النظريات التعليمية يف
تعليم الدراسات القرآنية.
 -12التأكيد عىل احلاجة املستمرة للتنسيق والتكامل بني خمتلف املؤسسات
التعليمية يف القرآن وعلومه لتبادل اخلربات ،وتعميم التجارب الناجحة.
 -13إنشاء جامعة نموذجية للقرآن الكريم يف اململكة العربية السعودية جتمع
اخلربات التعليمية يف تدريس الدراسات القرآنية يف العامل ،وتطبق أعىل معايري
اجلودة يف البيئة التعليمية للدراسات القرآنية.
 -14تأسيس إطار جيمع إذاعات القرآن الكريم ومن يف حكمها من أجل التعاون
الرباجمي وتبادل اخلربات لالرتقاء بالعمل اإلذاعي ،وتشكيل جلنة مهمتها
سودة لإلطار الذي جيمع إذاعات القرآن الكريم ومن يف حكمها
تقديم ُم َّ
وتقديم مقرتح للنظام الداخيل واختيار االسم املناسب.
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 -15إطالق مهرجان إعالمي خاص بإذاعات القرآن الكريم ومن يف حكمها
تشجيع ًا لتميز اإلنتاج الرباجمي اإلذاعي ،تعقد عىل هامشه ورش نقاشية
ودورات تدريبية ولقاءات.
 -16رضورة استفادة إذاعات القرآن الكريم من كافة الباحثني واخلرباء وال ُكتاب
واملفكرين بشتى ختصصاهتم يف إنتاج الربامج اإلذاعية وعدم االقتصار عىل
أهل االختصاص يف اجلانب الرشعي ما مل تكن الربامج متخصصة كربامج
الفتاوى.
 -17التأكيد عىل ابتكار مرشوعات وقفية لتمويل املؤسسات التعليمية القرآنية
لضامن استمرارها ونجاحها يف أداء رسالتها لتعليم القرآن وعلومه ألبناء
املسلمني.
 -18الرفع بأهم توصيات املؤمتر لوزارة التعليم لإلفادة منها يف تعليم القرآن
الكريم وعلومه لكافة مراحل التعليم العام والعايل.
 -19تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ توصيات املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية
برئاسة الدكتور عبدالرمحن بن معاضة الشهري ،والتوصية بعقد املؤمتر الدويل
الثالث لتطوير الدراسات القرآنية يف جامعة امللك سعود حتت عنوان (اإلعالم
يف خدمة القرآن وعلومه(.
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
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املؤمتر الدولي الثاني للقرآن الكريم والسنة الشريفة
"الوحي والعلوم يف القرن الواحد والعشرين"
كوااللمبور -ماليزيا (الجمعة والسبت) 22و 23جمادى األولى 1436هـ،
الموافق لـ 14 - 13:مارس 2015م
الجهة المنظمة :قسم دراسات القرآن والسنة
كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
بالتعاون مع :الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان)

أهداف المؤتمر:

 -1حرص جهود العلامء يف التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلنسانية ،والطبيعة،
والطبية ،والتطبيقية ،وتقييمها ،وتوظيفها يف تطوير منهج إسالمي متكامل لتدريس
العلوم املختلفة.
 -2إبراز اجلوانب العديدة لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
 -3توسيع مفهوم الوسطية اإلسالمية من خالل استكشاف مقاصد القرآن
والسنة.
 -4السعي نحو تنزيل معارف الوحي والرتاث اإلسالمي عىل القضايا احلياتية
املعارصة للمسلمني.
 -5ربط أوارص التعاون ،وتطوير جوانب التنسيق بني املتخصصني والباحثني يف
دول العامل اإلسالمي وغريها.

محاور المؤتمر:

 .1أسلمة العلوم اإلنسانية والتطبيقية.
 .2اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
 .3مقاصد القرآن والسنة.
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 .4قضايا معارصة يف دراسات القرآن والسنة.
 .5منظور القرآن والسنة يف:
أ .تنوع األجناس واألديان.
ب  .احلفاظ عىل البيئة.
ت  .األنظمة واملؤسسات املالية.
ث  .الوسطية واالعتدال.
ج  .تسليح املرأة والشاب املسلم ملواجهة التحديات املعارصة.

بحوث المؤتمر:

 -1العلوم يف ضوء حديث خلق العنارص األربعة .أ .د .حممد أبو الليث
اخلريآبادي.
 -2األناالتيكس والرؤية القرآنية لتطبيقه إلدارة الدراسات اإلسالمية اجلامعية
وتقييمها وتطويرها ،د .عصام التجاين حممد إبراهيم.
 -3التنمية من املنظور اإلسالمي .د .حممود سامل أونيس.
 -4اجلوانب االجتامعية يف سورة املمتحنة من خالل تفسري طنطاوي اجلوهري
دراسة حتليلية ،إبراهيم إلياس آدم.
 -5اجلوانب العلمية يف تفسريي سيد قطب والشيخ متويل الشعراوي  :دراسة
مقارنة .د .ناظرة حممد ،د .سوهريين حممد صاحلني.
 -6الذكاء الوجداين االجتامعي وتطبيقاته يف السنة النبوية .حكيم حركايت.
 -7املطر بني مقتىض النظم التنزييل ومنتهى العلم احلديث .د .حممد ويدوس
سيمبو.
 -8تطبيق االستفهام وفق اللسانيات التوليدية :دراسة تركيبية تطبيقية .منال زكي
أمحد.
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 -9توجيهات القرآن الكريم للمهارات احلياتية .د .نورة بنت عبد العزيز بن حممد
العيل.
 -10توظيف العلوم اإلنسانية املعارصة يف الوحيني الكتاب والسنة :حممد أركون
نموذجا ،د .أمحد بن عبد القادر َعزي.
 -11حقيقة اإلنسان وأنساقه االتصالية يف املنظور القرآين .د .نونة صامري.
 -12دراسة إجرائية حول تفعيل منهجية تدبر القرآن الكريم ودورها يف التعليم
اجلامعي :مادة احلضارة اإلسالمية أنموذجا .د .رقية العلواين.
 -13دراسة يف داللة البنية الرصفية والرتكيبية يف سورة الطارق .د .سعاد بنت
مصلح الردادي.
 -14طبيعة التباين يف أنامط التفكري واالجتاهات لدى أفراد املجتمع وعالقته
بمفهوم الدور االجتامعي يف نصوص الكتاب والسنة وأدبيات علم النفس
االجتامعي .د .صفا زيد الكيالين .ود .حسني فرحان رمزون.
 -15مدعو التجديد يف التفسري :حممد أركون "أنموذجا" .ميسون قوادري.
 -16موقف أهل جملة املنار من تعدد الزوجات :دراسة مقارنة مع اإلمام الطربي.
حممد األمني حممد سيال.
 -17إعجاز الرمحن يف خلق اإلنسان .د .أمل بنت سليامن الغنيم.
 -18األحاديث الواردة يف عالمات ليلة القدر ،واجلواب عن شبهات يف ذلك.
د.صالح بن فريح البهالل.
 -19اإلشارات البالغية ودالالهتا يف القرآن الكريم .أ .د .نرص الدين إبراهيم أمحد
حسني.
 -20اإلعجاز البياين للقرآن الكريم :دراسة يف خصائص األسلوب القرآين.
د.البهلول حممد حسني سامل ود .حممود عبد املوىل عيل.
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 -21اإلعجاز الرتبوي يف وقاية األرسة الصاحلة الناجحة يف القرآن الكريم .نور
الفائز بنت حييى ود .صفية بنت شمس الدين.
 -22اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم :أطوار خلق اإلنسان نموذجا.
د.عبدالقادر حممد أمحد دفع اهلل.
 -23اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ .د .إياد
عبد اهلل ،و د .حممد بن حاج إبراهيم ،و د .حممد شاكر.
 -24اإلعجاز العلمي والبياين يف االستشفاء بالعسل .د .إبراهيم بن عبد اهلل الغانم
السامعيل.
 -25اإلعجاز يف النحل :دراسة حتليلية آليات خمتارة .د .لولوة بنت عبد اهلل
القضيبي.
 -26اإلعجاز القرآين والعلم .د .خدجية بنت حممد اجليزاين.
 -27احلدود يف الكتاب والسنة :إعجاز علمي .د .سعدي حيدرة.
 -28احليوان يف القرآن الكريم .د .بوشيخاوي أسمهان ،و د .حسن عايل،
ود.حممودي رقية.
 -29السبق القرآين يف حتديد العالقة بني القلب والعقل وتوجيه الشخصية
والسلوك .د .محزة حسن سليامن صالح.
 -30العالقة بني التأصيل واإلعجاز العلمي :الصوم نموذجا .د .حكيم إبراهيم
عبد اجلبار.
 -31الفروق الفقهية يف القرآن والسنة وعالقتها باإلعجاز الترشيعي .د .مصطفى
بن حممد جربي شمس الدين.
 -32دار الرقية وعالج السحر املستخدم فيها .نور الشفاء بنت عبد الرزاق
ود.صفية بنت شمس الدين.
400

العدد التاسع عشر

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(جمادى اآلخرة 1436ﻫ)

 -33ظاهرة اإلخالل بضوابط صحة الدليل واالستدالل يف اإلعجاز والتفسري
العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية .د .رائد بن محد بن خالد السليم.
 -34خطاب علامء اإلعجاز العلمي يف اإلسالم بني العلمية والغلو .أ .د .صالح بن
عبد اهلل الفريح.
 -35أثر علم املناسبات القرآنية يف التفسري املقاصدي عند اإلمام ابن عاشور.
د.نشوان بن عبده خالد و أ.حممد شكري بن عبد اهلل.
 -36أثر مقاصد الرشيعة يف السياسة الرشعية :طاعة احلاكم املسلم وعدم اخلروج
عليه نموذجا .د .عالء حسني حممد الدليمي.
 -37اسرتاتيجيات مواجهة التحديات يف سورة األنعام :دراسة نصية .د .أمحد
أمحد شتيوي.
 -38إعامل الفهم املقاصدي للقرآن الكريم عند املفرسين .مصطفى حممد عبد اهلل
حديد.
 -39الضوابط املعرفية للعلوم اإلسالمية :التفسري أنموذجا .خالد حممد مفتاح.
 -40املقاصد الرشعية يف القراءات القرآنية نامذج تطبيقية .د .حممد حكمت شاكر،
وسجاد فيصل احلميدان ،وزيد ثابت العبيدي.
 -41املقاصد العقدية القرآنية :اإليامن باليوم اآلخر وانعكاساته عىل حياة األمة
املحمدية نموذجا .د .عيسى ربيح أمحد.
 -42املقاصد يف القرآن الكريم والسنة النبوية .عمر رمضان العبيد.
 -43املقصد العقدي األصيل يف القرآن الكريم وأثره يف تطوير العلوم اإلنسانية عند
املسلمني .د .عبد املجيد سامل املرواين.
 -44حفظ النفس يف الكتاب والسنة :دراسة مقاصدية .أ .د .جربيل بن حممد
البصييل.
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 -45دور الفقهاء يف بيان مقاصد القرآن الكريم .د .خالد بن نوار النمر.
 -46فهم آية القوامة من خالل مقاصد الرشيعة .هناء إبراهيم أمني حتقه ،ود.حممد
الطاهر امليساوي.
 -47مراعاة املقاصد عند وقوع اخلالف يف ضوء القرآن والسنة .د .نور حممد هادي
بن زهالن.
 -48مقاصد إعامل العقل يف القرآن الكريم :آيات السياحة نموذجا .صباح مريغني
عثامن حممد ،و سوهريين بن حممد صوحلني.
 -49مقاصد القرآن العامة .د .وفاء بنت دخيل اهلل اخلطايب.
 -50مقاصد القرآن يف تربية وإصالح اإلنسان .د .أمحد عثامن أمحيدة.
 -51مقاصد القرآن والسنة وأثرمها يف االرتقاء احلضاري .د .توفيق عيل مراد
زبادي.
 -52مقاصد القرآن وعالقتها بمقاصد السور .أ .د .فلوة بنت نارص الراشد.
 -53مقاصد اهلدي املنهاجي للقرآن الكريم .د .يوسف مازي.
 -54مقصد األلوهية يف القرآن الكريم .د .فهد بن أمحد النمري.
 -55مقصد القرآن الكريم يف النهي عن سب آهلة املرشكني .د .حممد بن أمحد
احلواش.
 -56مقصد صالح اإلنسان يف املنظور القرآين .د .إبراهيم عيل عبيلو.
 -57أساليب معارصة يف حتفيظ القرآن الكريم :مدارس امتياز يايسن ترنجانو
املاليزية نموذجا .د .عبد العزيز صديق عبد اهلل.
 -58أسامء اهلل احلسنى وصفاته وأفعاله :دراسة حتليلية هلا يف سورة النور .د .صفية
شمس الدين.
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 -59إشكالية املتواتر بني املتكلمني واملحدثني .حممد بن أمحد الربيكي.
 -60إشكالية دعوى التعارض بني أحاديث زيادة العمر بصلة الرحم والقرآن.
أسمهان عيل فارح عثامن.
 -61أغراض التمثيل باحليوانات واحلرشات يف القرآن :دراسة بالغية حتليلية .لقامن
بن إدريس سيكوين.
 -62االجتاهات املنحرفة يف التفسري :التفسري الصويف أنموذجا .عائشة خليلة
عبدالستار ،ود .رضوان مجال األطرش.
 -63اإلمام الكشمريي ووسائل تدريس احلديث عنده .حممد شكيب القاسمي.
 -64األمري املحدث ال َقنُوجي وإسهاماته يف علوم احلديث :كتابه (احلطة يف ذكر
الصحاح الستة) أنموذجا .د .سيوطي عبد املناس ،وعبد اهلل مجيل حممد.
 -65التكبري عند ختم القرآن الكريم بني القراء واملحدثني .سامل بن غرم اهلل
الزهراين.
 -66احلديث املشكل والعلم التجريبي .د .عادل بن عبد الشكور الزرقي.
 -67احلرية من خالل اآليات القرآنية وأدلة استخدام العقل .د .ميلود شعبان
القمودي.
 -68اخلطبة والزواج من منظور القرآن الكريم .خدجية حمب الدين.
 -69الدعوة اإلسالمية وعوامل نجاحها يف العرص احلديث :رؤى قرآنية .د.
موسى عبد السالم مصطفى أبيكن.
 -70السؤال يف القرآن الكريم :أنواعه ومقاصده ،دراسة موضوعية .د .رضوان
مجال األطرش.
 -71العلة يف احلديث النبوي :مفهومها وأجناسها واهتامم العلامء هبا .د .بدر حممد
قبالن العازمي.
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 -72القرآن الكريم يف رسائل املاجستري بقسم اللغة العربية يف كلية معارف الوحي
والعلوم اإلنسانية – اجلامعة اإلسالمية بامليزيا .أ .د .منجد مصطفى هبجت
ود .حممد الباقر يعقوب ود .عبد احلليم بن صالح.
 -73املبادئ العسكرية يف ضوء القرآن الكريم .د .خالد بن إبراهيم الدبيان.
 -74املنهج النبوي يف إصالح اجلار السوء .نوح عيل ،ود .سعد الدين منصور
حممد.
 -75أمهية التصوير الفني يف القرآن الكريم :دراسة حتليلية بالغية وتطبيقية .حممد
نعيم جميد.
 -76أمهية الداللة اللغوية وأنواعها يف استنباط األحكام من النص القرآين والسني.
د .إدريس بن خويا وأ .فاطمة برمايت.
( -77أو) يف القرآن الكريم وأثره يف بناء األحكام عند األصوليني .د حسام حسني
مزبان.
 -78بسط الرزق وتضييقه يف اآليات :تأمالت وهدايات .د .عبد احلكيم بن عبد
اهلل القاسم.
 -79تعليم القرآن الكريم لذوي االحتياجات اخلاصة إلكرتونيا :اإلعاقة الفكرية
رضورة .د .نايف بن عبد اهلل التويم.
 -80حقوق اإلنسان يف القرآن الكريم .د .إبراهيم عبد السالم الفرد.
 -81خطورة التساهل يف توثيق الضعيف يف السرية :هشام ابن الكلبي وكتابه
(املثالب) أنموذجا .د .عالء الدين إسامعيل.
 -82دالالت األلفاظ يف سورة الفتح :األسامء أنموذجا .د .زياد عبد اهلل عبد
الصمد البنا.
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 -83طهارة املرأة يف تفسري ابن عاشور دراسة موضوعية .صاحلة حويض املطريف.
 -84ملس املصحف للمحدث حدثا أصغر يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.
د .بدر حممد العليوي.
 -85مفردات السنة النبوية بني الوحي واالجتهاد .أمحد بن سامل بن موسى
اخلرويص.
 -86مفهوم العقل يف القرآن الكريم .خالد أحممد فرج الوحييش.
 -87مالمح التخطيط يف الكتاب والسنة تنظريا وتطبيقا .د .خرض بشري عبد
احلميد.
 -88مناهج تدبر القرآن الكريم بني القديم واحلديث واآلثار املرتتبة عليها .عيل أسا
عيل مبارك ،ود .عصام التجاين حممد إبراهيم.
 -89منهج القرآن يف اإلصالح السيايس .لطف اهلل بن مال عبد العظيم خوجة.
 -90وسائل حفظ السنة النبوية .د .خالد ضيف اهلل الشالحي.
 -91أسباب فساد الرسيرة ووسائل إصالحها .مريم داود أمحد ،د .رضوان مجال
األطرش.
 -92منهج القرآن الكريم يف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة .حممد سهيل كي،
ود .عصام التجاين حممد إبراهيم.
 -93ضوابط احلوار يف الكتاب والسنة ،وسلوك اآلخر .أ .د .املكي أقالينة.
 -94األسس الرشعية ملعاملة غري املسلمني يف اإلسالم :نصارى مرص نموذجا.
د.رضا عويس حسن رسور.
 -95األسس واملنطلقات اإلسالمية ملواجهة التحديات املعارصة .أمحد باكر
الباكري.
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 -96التعامل مع غري املسلمني يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية .د .عبد اهلل بن
مسلم األمحدي.
 -97التعايش بني األديان وفق املنهج اإلسالمي .د .ليىل بنت حممد العقيل.
 -98التعددية السياسية واحلزبية من منظور إسالمي .أ .د .الفاتح عبد اهلل عبد
السالم.
 -99الفروق املهمة بني حفظ التوراة واإلنجيل وحفظ السنة .د .فواز بن سامل
القثامي.
 -100املادة املعرفية واملنهجية لدراسة األديان يف القرآن الكريم .د .بدران مسعود
بن حلسن.
 -101املرتكزات املنهجية لالجتاه الليربايل يف التعامل مع السنة النبوية :دراسة
استقرائية حتليلية آلراء الكتاب اإلندونيسيني .د .زهر الفتى صاحلني.
 -102النظرة القرآنية لالختالف الديني :األسس القرآنية يف التعامل مع املخالف
الديني يف املجال الدعوي واألخالقي واالجتامعي .يوسف عطية حسن
كليبي.
 -103أمهية احلوار يف القرآن الكريم .وداد مجال حسني راوه.
 -104حركة األخوات يف اإلسالم ( )Sisters in Islamيف ماليزيا وتعاملهن
مع النص القرآين :آية احلجاب نموذجا .د .ميك ووك حممود وحبيب اهلل
زكريا.
 -105خصائص اخلطاب القرآين مع اآلخر .أ .د .غازي غزاي املطريي.
 -106ما يؤخذ ويرد من علوم الغرب فيام خيص الكون وخلقه .أ .د .سوسن أمحد
القالل.
 -107موقف القرآن الكريم من احلوار اإلسالمي املسيحي :املؤسسات اإلسالمية
بالفلبني أنموذجا .خري الدين داتو سليامن الوء.
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 -108موقف القرآن والسنة من نزول املسيح عليه السالم آخر الزمان .د .حممد
إبراهيم الرشبني.
 -109نظرة القرآن الكريم لتنوع األجناس واألدوار وآثارها يف تنمية املجتمعات.
عفاف عبد الغفور.
 -110أثر القيم الرتبوية واملوروثات الفنية لبناء الشخصية للمجتمع للمحافظة عىل
البيئة .د .إهلام بنت صدقة بن سليامن جان.
 -111احلفظ عىل البيئة ومواردها يف منظور السنة النبوية .د .حممد أمحد الرشباين.
 -112القيم البيئية اإلسالمية .د .مزنة صالح إبراهيم الزميع.
 -113أنواع املاء يف القرآن الكريم ودالالهتا العلمية .د .ليث سعود جاسم وفاتن
حممد اجلدي.
 -114حزمة حمفزات قرآنية وسنية يف استثارة احلس البيئي .حممد سنيني.
 -115مالمح من حفظ البيئة الوجودي والعدمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية.
د .عامر بن عبد اهلل ناصح علوان.
 -116منظور القرآن الكريم يف احلفاظ عىل البيئة .نارص بن حممد الصائغ.
 -117منظور القرآن الكريم والسنة الرشيفة يف احلفاظ عىل البيئة وانعكاسه عىل
مناهج الرتبية اإلسالمية .د .ميمونة بنت درويش الزدجالية.
 -118منظور القرآن والسنة يف احلفاظ عىل البيئة .د .عبد الباس بن عبد الرحيم بن
حسني حممود.
 -119منهج محاية البيئة واملحافظة عليها يف السنة النبوية .أ .د .خري الدين سيب.
 -120ندرة املوارد وعالقتها بحفظ البيئة دراسة مقاصدية يف ضوء القرآن الكريم.
د .حسن بن إبراهيم اهلنداوي.
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 -121أثر حفظ احلقوق املالية اخلاصة للدول واحلكومات يف ضوء القرآن الكريم.
حممود حممد أول.
 -122األهداف الترشيعية لنظام الوقف اإلسالمي من القرآن الكريم والسنة
النبوية .آالء عادل العبيد.
 -123الذهب والفضة يف السنة النبوية :أحكام فقهية ومسائل مستجدة .د .حممد
صربي بن زكريا وعثامن بن إبراهيم ُغر ُغدو.
 -124الزراعة ومصطلحاهتا ومرشوعيتها يف القرآن والسنة :دراسة موضوعية.
د.ليث سعود جاسم وهشام حاج مأمينج.
 -125املصارف اإلسالمية :رؤية تأصيلية للمفهوم والدور .أ .د .ناجي مصطفى
بدوي سليامن.
 -126أزمة املنهج الوسطي بني التطرف واملداهنة .د .نجم عبد الرمحن خلف ود.
ساجدة حلمي سامرة.
 -127السنة النبوية والوسطية واالعتدال :املذهب املالكي نموذجا .د .فتحي مجعة
حممد عريبي.
 -128العالقة اجلدلية بني الوسطية واخلطاب اإلسالمي املعارص :دراسة حتليلية
مقارنة .د .سيكو مارافا توري.
 -129الوسطية يف اإلسالم :العالمة القرضاوي نموذجا .وليد أبو النجا.
 -130الوسطية يف القرآن ودور األرسة يف تفعيل الوسطية يف حياة األبناء .د .حنان
حممد قايض احلازمي.
 -131الوسطية يف الكتاب والسنة ودورها يف الرتجيح الفقهي .حسام الدين خليل
فرج حممد.
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 -132الوسطية يف دعوة املسلم اجلديد والتعامل معه .د .سليامن بن عبد اهلل
احلبس.
 -133الوسطية من منظور الكتاب والسنة .أ .د .عارف عىل عارف وأردوان
مصطفى إسامعيل.
 -134الوسطية واالعتدال يف سرية النبي × .د .ملياء بنت سليامن الطويل.
 -135الوسطية واالعتدال يف ضوء القرآن والسنة .د .حممد مصطفى أمحد شعيب.
 -136الوسطية واالعتدال يف فكر احلافظ الذهبي من خالل كتبه .د .هاين أمحد
فقيه.
 -137الوسطية واالعتدال من منظور القرآن والسنة .خالد بن هندي بن خليف
احلريب.
 -138أمهية القرآن الكريم ومكانته يف التأسيس لعلم نقد الكتاب املقدس.
أ.د.حممد خليفة حسن.
 -139بعض املعاين املنسية للوسطية يف املدارس واجلامعات العربية :مقارنة
بالتجربة التعليمية اليابانية .د .خري الدين خوجة الكوسويف.
 -140الغلو يف فقه اجلهاد .جمد مكي.
 -141صورة التدين الوسط يف القرآن الكريم .مصدق جميد خان.
 -142مالمح االعتدال والوسطية من خالل زواج النبي × من امرأة كانت
هيودية :دراسة قرآنية .أ .د .محود بن عوض السهيل.
 -143منظور القرآن والسنة يف الوسطية واالعتدال .مالك حسني شعبان حسن.
 -144وسطية اإلسالم يف معاملة غري املسلمني يف نصوص القرآن والسنة .د .خالد
بن سليم الرشاري.
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 -145وسطية املعاملة واألخالق يف القرآن الكريم :دراسة موضوعية تطبيقية
لواقع املجتمع املاليزي – والية ترنجانو نموذجا .رساج حممد حممود آدم.

التوصيات:
 -1نشكر دولة ماليزيا ،حكومة وشعبا ،عىل استضافتها لعلامء األمة من خمتلف
البلدان ،ملناقشة قضايا متعلقة بالقرآن والسنة ،كام نشكر اجلامعة اإلسالمية
وقسم دراسات القرآن والسنة عىل اخلصوص عىل هذا التنظيم النوعي ملثل
هذه املؤمترات املفيدة القيمة ،كام نوجه من هذا املقام دعوة مفتوحة إىل البلدان
العربية واإلسالمية إىل مزيد من تنظيم مثل هذه املؤمترات حتى تزداد العناية
بالقرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية الرشيفة وعلومها ،وتطوير اجلهود
السابقة وحتسينها بام يتناسب وجالل القرآن الكريم وعظمة السنة املطهرة.
 -2يويص املؤمتر بتكثيف اجلهود العلمية يف خمتلف التخصصات القرآنية واحلديثية
من أجل الوصول إىل فهم أعمق ملقاصده ،واستيعاب أكثر للعالقات
اإلنسانية ،والتي نجد مفرداهتا وقوانينها مسطرة يف ثنايا آيات القرآن الكريم
وتطبيقات السنة النبوية املطهرة.
 -3يويص املؤمتر برضورة التعرف عىل املناهج احلداثية ،وبيان طرق تعاملها مع
القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة وإثبات خلوها من املوضوعية العلمية
والضوابط الرشعية التي تستهدف املس َّلامت يف كتاب ربنا وسنة نبينا ،لذا
وجب التصدي هلذه املناهج الضالة ،وجتنيد أقالم العلامء املسلمني ملواجهتها
والدفاع عن القرآن والسنة ورد الشبهات املثارة حوهلام.
 -4يويص املؤمتر برضورة مراجعة املقررات اخلاصة بالقرآن العظيم والسنة النبوية
املطهرة من أجل التأكيد بشكل فاعل عىل دور رسالة القرآن والسنة يف البناء
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احلضاري واإلعامر اخلاليف ،بام يتناسب مع مقاصد القرآن واحلديث
األساسية.
 -5يويص املؤمتر ببذل املزيد من الدراسات والبحوث واجلهود العلمية يف
موضوعات الذكاء الوجداين واإلعجاز القرآين وأصول التفسري بوجوهها
املختلفة ،وتقديم دراسات معارصة تربط بتطور املجتمعات املسلمة يف شتى
املجاالت العلمية.
 -6يويص املؤمتر بإجراء املزيد من البحوث والدراسات العلمية املتخصصة وعىل
شكل مجاعي بني علامء الدراسات الرشعية من جهة ،وبني علامء متخصصني
يف علوم القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة وبني متخصصني يف العلوم
اإلنسانية والتجريبية والطبيعية من أجل التكامل املعريف وتبادل اخلربات
وتعميق مستويات البحث العلمي بشتى جماالته.
 -7يويص املؤمتر بالعناية اخلاصة بعلوم القراءات واالهتامم هبا من أجل إثراء
العلمية التفسريية لنصوص القرآن ،وتوفري أرشطة كاسيت وأقراص حاسب
آيل أو كرت الذاكرة عىل جهاز إم يب  ،3والربامج التي يمكن حتميلها يف
اهلواتف املحمولة للمقرئني والعلامء املتخصصني يف القراءات القرآنية.
 -8يويص املؤمتر باملزيد من االهتامم بتدريب املعلمني يف جمايل القرآن الكريم
والسنة النبوية املطهرة واستخدام أكثر للتقنيات احلديثة واستحداث وسائل
متطورة لتعليم املواد اخلاصة هبام.
 -9يويص املؤمتر بتنظيم مؤمتر جديد بعنوان :أمهية مقاصد القرآن الكريم والسنة
النبوية املطهرة يف النهوض احلضاري لألمة.
 -10يويص املؤمتر بتقديم مشاريع قرآنية كبرية نافعة ،تتعلق بالوعي البيئي والتمية
البرشية من خالل نصوص الوحي ،لزيادة الوعي بدور اإلنسان كداعية إىل
اهلل وكخليفة اهلل يف األرض.
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 -11يويص املؤمتر بالعمل عىل إجياد مراكز دولية للباحثني الشباب لدراسة علوم
القرآن والسرية والسنة النبوية الرشيفة للوقوف عىل أهم ركائز السياسة
الرشعية التي سار عليها النبي × يف الدعوة إىل اهلل.

 -12وأخريا  ...يؤكد هذا املؤمتر املبارك عىل االلتزام بمنهج التفكري الوسطي
واالعتدال ،إذ به ومنه نحمي شبابنا ونحصن أجيالنا من كل مظاهر التطرف
والغلو والتشدد ،فاملامرسة العملية الواقعية هلذا املنهج يتيح للناس التقرب من
ديننا وااللتزام بتعاليمه .كام نويص باحلذر من ظاهريت العجز والكسل ،وتربية
النفس عىل النشاط وعلو اهلمة وأداء الواجبات يف أوقاهتا حتى نسد الفجوة
بني العلامء والشباب.
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املؤمتر العاملي الثاني للقراءات القرآنية
(التلقي القرآني يف العهد النبوي  ..أمناط ومآالت)
تنظيم :مركز اإلمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرائية المتخصصة
بالرابطة المحمدية للعلماء  -مراكش– المملكة المغربية
والمقام بقصر المؤتمرات بمراكش في الفترة من 1436 /5/28-26هـ
الموافق 2015/3/ 19-17م.

محاور المؤتمر:

َ
ألفاظ القرآن.
 -1تلقي النبي ×
 -2اإلقراء النبوي.

 -3مدونات األمة يف موضوع التلقي النبوي.

أهداف المؤتمر:

 -1األوب باملختلف إىل أويل األمر من أول األمر.
 -2إمضاء البحث وإجراؤه لتكشيف سابق أقوم القيل ،وتبيني أصيل التأصيل،
لتمثيل َسني االهتداء ،وحبك قرير االرتضاء ،لدى قومة االقتضاء.

 -3تيسري تسيري ركب املؤمترات واالئتامر ،يف سائر األصقاع واألقطارَ ،و ْف َق مهيع
البحث اجلاد بجد ،من أول العهد إىل حارض عهد ،لتفاتش العهود ترتا ،تواتر ًا
لف ًا ونرشا ،وينتظم عامل املؤمترين يف سمط ناظم ،ليلحق القاعد بالقائم ،حتى
يكون عمل الالحق ،من حيث أِنى السابق ،وحتى يكون دولة بني أويل العزم
من العلامء ،والباحثني األصفياء ،صون ًا ألعامل األمة عن غثيث االجرتار،
وتفوت التكاثر واالبتهار ،معتقدين يف التسديد
وعبث الرتهل واالفتقار،
ُّ
والتقريب ،عافني عن اللوم والتثريب ،وهذا ـ بفضل اهلل ـ الن ََسق العام ،عام ًا
بعد عام.
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الجلسة المسائية لليوم األول:
التعريف بالكراسي والمراكز والمعاهد المهتمة بالقرآن الكريم وعلومه:

 التعريف بكريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقرآن الكريم وعلومه باملدينةاملنورة .د .أمحد بن عيل السديس أستاذ كريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز.
 التعريف بربنامج اإلجازة واإلقراء بجامعة أم القرى بمكة املكرمة .د .أمحد عبداهلل الفريح املرشف العام عىل برنامج اإلجازة واإلقراء بجامعة أم القرى.
 جهود املعهد األورويب للدراسات اإلنسانية يف حتصيل القرآن الكريم .د .فريدأوياليز أستاذ القراءات باملعهد األورويب للدراسات اإلنسانية.
 التعريف باملكتبة احلسنية بالرباط .أ.د .أمحد شوقي بنبني حمافظ املكتبة احلسنيةبالرباط.
 التعريف بمعهد اإلمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة .د.نوح بن حييى الشهريمدير معهد اإلمام الشاطبي للقرآن وعلومه بجدة.
 التعريف بنظام اإلقراء يف لبنان .د .زياد أمحد احلج أستاذ القراءات يف بعضجهات بلبنان.
 التعريف بنظام اإلقراء يف الواليات املتحدة األمريكية .د .وليد املنييس أستاذالقراءات بالواليات املتحدة األمريكية.
 التعريف بنظام اإلقراء يف السينغال .الشيخ حممد احلسن بوصو أستاذ القراءاتوعلومها بالسينغال.
 التعريف بمركز تبيان للقراءات والدراسات القرآنية .د .حممد حييى حممد مجعانمدير مركز تبيان للقراءات والدراسات القرآنية.
 التعريف بجمعية املشكاة خلدمة القرآن الكريم هبولندا .د .سعيد إكال رئيسمجعية املشكاة خلدمة القرآن الكريم هبولندا.
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بحوث المؤتمر وأعماله:

 -1املنهج النبوي يف التلقي القرآين .د .عبد السالم مقبل املجيدي.
 -2تلقي النبي × ألفاظ القرءان الكريم .د .أيمن صبحي صديق ود .يوسف
عبادي.

 -3املنهج النبوي يف تلقي ألفاظ القرءان الكريم وتعاهده .د .حممد مصطفى أمحد
شعيب.
 -4آية التلقي يف القرءان الكريم :دراسة يف املفهوم اللغوي والتوظيف السياقي.
د.عدنان أجانة .
 -5ظاهرة التخميس والتعشري يف نزول القرءان وأثرها يف طرائق التلقي األول.
د.عمر محدان .
 -6عرض القرآن يف عهد النبي ×  :صوره وأنواعه .د .حممد سعيد بكران.

 -7تعاهد القرءان الكريم يف العهد النبوي :عرض ودراسة .د .سعيد بن حممد بن
سعد الشهراين .
 -8جربيل عليه السالم والتلقي النبوي .د .محود بن غزاي احلريب .
 -9دالالت حديث املعارضة واملدارسة وسياقاته .د .شكري جمويل.
 -10العرضة األخرية :داللتها وأثرها .د .نارص بن سعود القثامي.
 -11صفة قراءة النبي × وإقرائه .د .أرشف عقلة بني كنانة .

 -12القراءة النبوية؛ أوصافها ومصطلحاهتا وعنارصها وبيان مراتب القراءة:
دراسة حتليلية مقارنة .د .حممد برك مخيس.
 -13املدرسة النبوية يف تعليم ألفاظ القرءان الكريم .د .منصور عيل سامل نارص
العمراين.
 -14روضة األترجة يف املقرأة النبوية .د .حييى بن أيوب بن حممد دوال.
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 -15األنامط األوىل لإللقاء والتلقي .د.سعيد الكميل.
 -16اإلقراء النبوي وإقراره :املفهوم واملقتضيات .دة .غنية بوحوش.
 -17اإلجازة القرآنية :أصلها وحقيقتها .د .أمحد مرجي صالح الفالح.
 -18اإلجازة القرآنية يف العرص النبوي .د .فهد املأمون امليموين.
 -19البيان النبوي يف التمهر بالقرآن الكريم :بحث يف الضوابط والفضائل .د .سامل
غرم اهلل الزهراين.
 -20حاالت اإلقراء النبوي من املصادر الشهرية للحديث النبوي .د .أمحد بن
طاهر الدين بن عباس اخلرضي.
 -21أحاديث املعارضة واملدارسة :مجع ودراسة .د .عيل حممد عمر حممود.
 -22املقاصد السامية يف معرفة ومجع صحيح الصفات العلية واملناسبات البهية يف
قراءة خري الربية × .د .مصطفى بورواض.
 -23التلقي النبوي للقرآن الكريم يف مصادر الشيعة :دراسة ونقد .د .نارص بن
عبد اهلل بن عيل القفاري.
 -24دراسة آراء اإلمام أيب عمرو الداين يف مسألة القراءة واإلقراء النبوي من خالل
رشح القصيدة .د .كامل بن سعود اجلعفري العنزي.
 -25مشاهد التلقي النبوي للوحي :أرسار االصطفاء ونداءات االحتفاء .د .عبد
الرزاق مرزوك.
 -26نصب الراية باهتامم أهل األداء بالتلقي والدراية :بيان وتأصيل .د .مهدي
دهيم.
 -27التلقي النبوي عند تيودور نولدكه :دراسة حتليلية نقدية من خالل كتابه
(تاريخ القرءان) ،د .خالد نرص.
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التوصيات:

املفتتح واملختتم ،وله الثنا ُء األوىف عىل ما و َّفق وأهلم،
احلمد هلل أوال وآخرا ،به
ُ

وسدَّ د وأحكم ،فأسبغ وأنعم ،والصال ُة والسالم عىل املشمول بتامم الرعاية وكامل
اهلداية ،استحقاق ًا للتحمل واإلمامة ،وعىل اآلل والصحب ،وكل من اقتفى معامل
العهد اإلمام ،واستنهج سبيله عىل التقريب من التامم .وبعد:
َ
حضورنا الكرام:
أهل القرءان واإلقراء ،علام َءنا األخيار ،طال َبنا األماجد،
َ
ب املطايا بعد جهد ولغوب ،ومكيث نظر واقرتاء ،وطول
نج ُ
ها قد أنيخت ُ
منادمة وتفتيش ،ومدارسة وتقميش ،انتظمت مجيعها يف أيام هذا املحفل املبارك،
وما تفرع عنه من أمسيات وورقات أينعت من وافر الثامر ،وأصيل النتائج ،وسديد
القواعد للعهد اإلمام ما جممله يف كليات موعبة ،ودونك ما كان من جزئيات جناها
منبث ًا يف تضاعيف األبحاث ،مسوقة يف مجلة معاقد:
الحب املنهج يف التلقي واإلقراء يف العهد اإلمام ،مالكه املشافهة واملالسنة:
سبيلها :العرض والسامع ،وثني الركب ،والتجاثي تواضع ًا للمشايخ والعلامء ،وبه
يندرئ ما سواها من طرائق التحمل ،ومهايع األخذ ،عزمة من أول العهد ،ألويل
األخذ ،ويندحض من تفاريعها ما كان وما يكون من شبهات االسترشاق من
التشكيك والنقد.
من جليات صفات اإلمام يف العهد اإلمام خلتان واعبتان تندرج يف عموماهتام
خصوص خالل متناثرة متضافرة :القوة واألمانة ﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﴾.
متهري النشء املتهمم بالقراءة واإلقراء؛ هتيئ ًة للرواية واألداء ،انتزاعا من جممل
التحنث وشق الصدور ﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾.
تنجيم اآلي مدارسة وإقراء ،ختميس ًا وتعشري ًا ،ليكون أثبت يف قلب املريد،
حفظ ًا وأداء ،فه ًام وتبليغ ًا ﴿ ،ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﴾ .
417

التقاري ـ ـ ــر

من جليات صفات الطالب املريد يف العهد اإلمام؛ مزيد تواضع وكبري وقار،
وشدة مخول ،وحسن إنصات ،وطول تصرب وأناة ﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ .
تأصل منهج اإلجازة يف العهد اإلمام ،استمداد ًا من بواكري مأثور النقول،
ومروي الصيغ« :كذلك أنزلت» «أحسنت» «خذوا القرءان من أربعة».
حث من العهد اإلمام عىل متام التعهد ودوام املدارسة واإلقراء؛ تثبيت ًا حلرفه،
وتفهام ملقصده ،ونأي ًا عن معيب تفلته «كان جربيل يعارضني بالقرآن يف كل سنة
مرة ،وإنه عارضني به العام مرتني».
تلك معامل هادية من بعض ما ارتامه االئتامر من العهد اإلمام ،وثمة معاقد تبغي
مزيد اقرتاء وإمعان نظر وتفتيش ،تعقد هلا لواحق ندوات لسابق هذا امللتقى
املنيف ،منها :
 السواد يف العهد اإلمام توفيقا أو توقيفا ،وما له من متني العلقة بخط العربوكتاهبا .
 الوقف واالبتداء ،منازل وفواصل ،توقيفا واجتهادا ،منعا وجوازا.ذلكم معرش سادة االئتامر ما خط براح جد من عروض املؤمترين وتكميالت
املتنبهني ،وما أمه املؤمتر من رشيف العبء وسامي املقصد من تدوين سابق املأثور،
وسني املزبور للعهد اإلمام؛ إذ هو مأم القاصدين ،ومأرز احليارى واملتلهفني ،وإىل
أمه يلهف اللهفان.
وأما ما كان من سديد الوصايا ويافع املراشد ،مما حفلت به نظرات نبغة العلامء
ومهرة القراء ،وخالصات العارضني ،فموئلها إىل معاقد عرش :
 -1متام التنسيق ،ومتتني التآزر ،بني مراكز اإلقراء ،نأيا عن التكرار ،واستنكاف ًا
عن آفة االجرتار ،واملرء ضعيف لوحده ،قوي بأخدانه ﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸ﴾ .
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 -2إنشاء جامعة ينتظم من خالهلا أعالم القراءة ومشاخيها ،كيام تستحيل
موئال للفن ،ومأرزا لذويه ،حكام فصال يف شائكه ومشكله .
 -3حثيث السعي إىل ميالد معلمة التلقي يف العهد اإلمام اقتناص ًا ألوابدها من
خمتلف الرتاث :حديث ًا وتفسريا ،لغة وأدبا ،فقها وتارخيا .
 -4إنجاز معجم شامل ملصطلحات القراءة واإلقراء يف أصيل العهد النبوي .
 -5أمل داين االنطالق ملقارئ أيب عمرو الداين يف رشيف ربوع اململكة،
وسواها من األصقاع.
 -6حثيث السعي إىل إنشاء جممع ملكي عاملي لشؤون القرءان والقراءات
برشاكة مع دولة الكويت الشقيقة .
 -7دعوة الئتامر خاص بدحض شبهات املسترشقني ،ودعاوى املغرضني.
 -8انعقاد ندوة تعنى بمزيد ابتحاث ووكد نظر يف كتاب النشـر وأصوله،
ومسائل التحريرات ،إنشادا لشاردها ،وتقييدا لضواهلا ،وأخرى يف الطرق العرش
النافعية وأسانيدها.
 -9مزيد هتمم واعتناء بعتق املصاحف ،وأثيل سوادها ،وإبراز كل روايات
اإلقراء -طباعة ونرشا -يف حلة الئقة هبا .
-10تصدير ما حقه التصدير من تراث اإلقراء بحثا وإصدارا.
تلكم بعض من يوانع ثامر االئتامر ،مما تالحفت عليه متآزرة أقالم ثلة من
العلامء :راضها الزمان ،وحنكتها التجارب ،فعجمت املسائل واألبحاث ،ورازت
القواعد واألصول ،ورأي الشيخ خري من مشهد الغالم ،فلهم سمي العرفان،
وكامل التقدير واالمتنان.
وبعد فالشكر يف األول واألخري هلل وحده ،ثم للقائمني عىل املؤمتر إسناد ًا
وإمدادا:
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 الرابطة املحمدية للعلامء؛ ممثلة يف أمينها العام األستاذ الدكتور :أمحد عباديحفظه اهلل وسدد خطاه.
 مركز اإلمام أيب عمرو الداين؛ ممث ًال يف رئيسه فضيلة الشيخ املقرئ املسند اجلامع
األستاذ الدكتور :عبدالرحيم نبوليس حفظه اهلل ورعاه.
 اهليئة العامة للعناية بطباعة ونرش القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهام ،بدولةالكويت الشقيقة ،يمثلها سعادة األستاذ الدكتور :فهد الدحياين حفظه اهلل.
 السادة العلامء ،والباحثني األجالء ،والضيوف الكرام ،عىل إسهامهم مشاركةومذاكرة ،مناقشة وحماورة.
 السلطات املحلية ،والئية وأمنية ومنتخبة ،عىل اإلسعاف والتيسري بميرساتإنجاحه.
فللكل الشكر اجلزيل ،والثناء األصيل ،واهلل يوفقنا وإياكم ،إنه نعم املوىل ونعم
النصري.
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