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ندوة (اإلمام ابن الجزري شمس القراء)
السبت 4133 /5/99ىـ الموافق 9149/1/94
جامعة العلوم التطبيقية َ -ع َّمان
المنظم :جمعية المحافظة على القرآن الكريم في األردن
تـووفً هذه افـدوة حقوة اإلموم ابن اجلزري بوفتػصقل وافتحؾقل وافدراشي ،مع
بقون مواضن افتؿقز وآبداع وافؼدوة وآكتػوع من هذه افسرة هلذا اإلموم افعظقم.
ـام تـووفً مـظومتغ من أبرز مـظوموته ،ادؼدمي ذم ظؾم افتجويد ،وضقبي افـؼ ذم
ظؾم افؼراءات بوفتحؾقل وافدراشي فبقون مـفجه ذم ظرض مسوئل تؾك افعؾوم،
وذحفو وتػصقؾفو.

أىداف الندوة:
 -1آحتػوء هبذا احلز افعظقم .
 -2أن تؽون حقوته وجفوده وضريؼته ذم افعرض وافؼح وافتصـقف ومـفجه
ذم افتوثقق وافتحؼقق وافتدؿقق مثوًٓ حيتذى هبو دامرد هذا افعؾم تعؾ ًام وتعؾق ًام .ذم
زمن ـثر ؾقه ادؼبؾون ظذ هذا افعؾم ؾؾم يؿقزوا بغ ؽثه وشؿقـه ،وبغ خطئه
وصوابه.

سيرة اإلمام ابن الجزري:
 .1اجلوكى افشخيص :مواؿف مؼؿي من حقوته ورحالته  ،د .أمحد حمؿد
افؼضوة /إردن.
 .2اجلوكى افعؾؿي  :مواؿف مؼؾي من حقوته افعؾم  ،أ.د .ؽوكم ؿدوري
احلؿد/افعراق.
 .3تعريف بؽتوب جومع أشوكقد ابن اجلزري ،د .حوزم شعقد حقدر/إردن.
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منهج اإلمام ابن الجزري في التعليم القرآني:
 .4مـفٍ اإلموم ذم تعؾقم افتجويد من خالل مـظومته ادؼدمي اجلزريي ،د.
ظودل أبو صعر/شوريو.
 .5مـفٍ اإلموم ذم تعؾقم افؼراءات من خالل ـتوبه افـؼ ذم افؼراءات افعؼ،
أ.د .إبراهقم افدورسي  /افسعوديي .

مظاىر إبداعية في حياة اإلمام ابن الجزري
 .6اإلموم ابن اجلزري افعومل ادوشوظي  ،د .حوتم جالل /ؾؾسطغ .
 .7مظوهر افتؿقز ذم حقوة اإلموم ابن اجلزري ،أ.د .أمحد صؽري/إردن.
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مؤتمر  :النص الشرعي بني األصالة واملعاصرة
السبت واألحد  8 -7جمادى اآلخرة 4133ى
الموافق 9149/1/99-98م

المنظم  :الجمعية األردنية للثقافة المجتمعية
كظرا دـزفي افـص افؼظي ادتؿثل بؽتوب اهلل افؽريم وشـي كبقـو حمؿد × ذم
ً
وظؾام وظؿ ً
وؾؼفو ،ؾؼد دظً اجلؿعقي إردكقي
ال وثؼوؾ ًي
تعظقام
ؿؾوب ادسؾؿغ
ً
ً
ً
فؾثؼوؾي ادجتؿعقي إيامكًو من افؼوئؿغ ظؾقفو برضورة حراشي افـص افؼظي من
حتريف افغوفغ واكتحول ادبطؾغ وتلويل اجلوهؾغ ٓ شقام ذم إحوال افصعبي افتي
تعقشفو أمتـو :فعؼد مممترهو إول ،بحضور ثؾي من ظؾامء إمي يؿثؾون ظددا من
افدول افعربقي هي (إردن -افسعوديي – مك -اجلزائر -ادغرب).

محاور المؤتمر:
 -1تعظقم افـص افؼظي.
 -2جفود حراشي افـص افؼظي.
 -3افـص افؼظي وآجتفود.
 -4افتعدي ظذ افـص افؼظي.
 -5احلداثقون وافـص افؼظي.

أبحاث المؤتمر :
المحور األول  :تعظيم النص الشرعي:
 -1مـزفي افـص افؼظي ووجوب تعظقؿه ،أ.د .ظبد اهلل صوـر حمؿد اجلـقدي.
 -2افرظويي افعؾؿقي من اهلل تعوػ خلوتم إكبقوء ،أ.د .حمؿد ظبد افعزيز افعواجي.
 -3دٓئل تعظقم افـص ،أ.د .ظبد افرمحن ادحؿود.
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 -4تعظقم افـص افؼظي مؽوكته ومعومؾته ،د .حسن ظبد احلؿقد بخوري.
 -5اجلوكى اإليؿـوين ذم تؾؼـي افــص افشـرظي :مؼومـوتـه  ،وأحؽومه ،ظك
حمؿد افـك.

المحور الثاني :جهود في حراسة النص:
 -6دور مجعقي ادحوؾظي ظذ افؼرآن افؽريم ذم حراشي افـص افؼرآين ،أ .د .حمؿد
خوزر ادجويل.
 -7أثر اإلظجوز افعؾؿي ذم افسـّي افـبويي ذم حػظ افـّص افؼظي ،د .صػوء ظع
حسن افػؼقه.
 -8جفود ظؾامء ادغرب اإلشالمي ذم افدؾوع ظن افـص افؼظي ،د .حمؿد
ظبد احلؾقم ظبد اهلل موشى جؾول بقق.
 -9افبعد ظن افتعومل افصحقح مع افـص وأثره ذم اؾساق إمي ،د .أكس
شؾقامن ادكي افـوبؾز.
 -11ظؼالكقي ادحدثغ ذم كؼد احلديٌ بغ مجود افعؼالكقغ وهوويي احلداثقغ،
د.ظع إبراهقم افعجغ.

المحور الثالث  :النص الشرعي واالجتهاد:
 -11تؼـغ إحؽوم وأثره ظذ مؽوكي افـص افؼظي ،حؽم افتؼـغ وتطبقؼوته
وآثوره وضوابطه ،د .ظبد ادفدي (حمؿد شعقد) افعجؾوين.
 -12ؿواظد وضوابط آشتـبوط من افـصوص ،د.حمؿد يرسي إبراهقم حسغ.
 -13من مسوفك ادعوسين ذم تضققق آحتجوج بوفسـي افـبويي (تؼسقم افسـي
إػ تؼيعقي وؽر تؼيعقي) ،د .حمؿد رمضون أمحد رمضوين.
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 -14افـؿصـؾحــي ؾـي افتـشــريع  :ضوابط وتطبقؼوت وآثور  ،د .حسن
ظبداحلؿقد بخوري.
 -15رد صبفي تعطقل افـص افؼظي فتحؼقق ادصؾحي ،د .جقفون افطوهر حمؿد
ظبد احلؾقم.

المحور الرابع :التعدي على النص:
 -16مظـوهــر افتـعـدي ظذ افـص افشـرظي من ؿبـل أتبـوع افػـرق افـؿبـتـدظـي،
د .ظطو اهلل ادعويطي.
 -17صبفوت افعكاكقغ اإلشالمقغ حول اظتامد ؾفم افسؾف افصوفح
فؾـصوص افؼظقي  :دراشي كؼديي ،د .ظبد اهلل ظؿر افدمقجي.
 -18ادسوفك ادعوسة ذم إضعوف ؿقؿي افـص افؼظي  ،ؾفد افعجالن.
 -19افتـعــدي ؾـي ؾفـم افــص  :تعدد افزوجوت كؿوذج ًو ،د .حمؿد يرسي
إبراهقم حسغ.
 -21أهداف افتحريف بغ ادويض واحلورض  ،إبراهقم ؿوشم أبو رسحون.

المحور الخامس :الحداثيون والنص الشرعي:

 -21آدموه افعؾامين ادعوس ذم ظؾوم افؼرآن افؽريم :اجلوبري أكؿوذج ًو،

د.شومي ظطو حسن.
 -22آدموهوت افعؾامكقي ذم ؾؽر اددرشي افعؼؾقي احلديثي ،د .مـى حمؿد هبي
افدين افشوؾعي.
 -23احلداثقون وؿراءة افـص افؼظي ،د .ظبد اهلل ظؿر اخلطقى.
 -24دمـؾقـوت هتوؾـً ادـطق احلداثي ذم كؼد افـص افديـي ،د .ظز افدين
إخرض معؿقش.
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توصيات المؤتمر:
ظؾام
 -1حٌ افعؾامء وإمراء وظؿوم إمي برضورة افتؿسك بوفـص افؼظي ً
وظؿ ً
ومـفجو ،ؾوفـص افؼظي يؿثل دشتور إمي ومـفٍ حقوهتو ،وهويتفو
ال
ً
افػؽريي وافثؼوؾقي.
 -2افدظوة إػ تعظقم افـص افؼظي ـتو ًبو وشـ ًي ،وإحقوء هقبته ذم ؿؾوب
ادسؾؿغ ،وحراشته من حمووفي تشوهيه وحتريػه وتعطقؾه وافتعدي ظؾقه.
 -3آهتامم بػؼه افـص افؼظي وؾق ضوابط ؾفم افصحوبي وافتوبعغ وأئؿي
أهل افسـي واجلامظي ٓ شقام إئؿي إربعي ،ظذ وؾق ؿواظد ظؾم أصول افػؼه،
وفسون افعربقي ودٓٓهتو :فتوطقف افـص افؼظي ذم ظؿوم حقوة ادسؾؿغ افسبويي
وآؿتصوديي وآجتامظقي وافسقوشقي.
 -4افتحذير من حمووٓت إؿصوء افـص افؼظي وهتؿقشه ظن واؿع احلقوة
افعومي فألمي بجعؾه ترا ًثو تورخي ًقو ؿوب ً
ال فؾـؼد وادـوؿشي ،فؾوصول فرؾضه وإبعوده،
وكؼض مذهى افعؾامكقغ واحلداثقغ ذم مواجفتفم فؾـص افؼظي.
 -5افـص افؼظي ؿرآكًو وشـ ًي ٓ يؼبل افتجزئي بلخذ بعضه وترك بعضه،
حسى إحوال وافرؽبوت ـام ؿول تعوػ ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ﴾  ،ؾال جيـوز توطقـػــه بحسـى إهـواء وافـؿصــوفح افشخصقي أو اجلفويي
أو افسؾطويي.
 -6وحدة افتعومل مع افـص افؼظي ظذ مـفٍ أهل افسـي واجلامظي ،من
أشبوب وحدة إمي ومتوشؽفو ،وآكحراف ظن افػفم افصحقح فؾتعومل مع افـص
افؼظي من أشبوب افػرؿي وافضعف .ـام ؿول تعوػ ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ .
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 -7تعوضدُ افـص افؼرآين مع افـص افـبوي افصحقح ،ؾال يػفم افؼرآن افؽريم
صحقحو إٓ بوفسـي افـبويي ،ؾوفســــــي متثل حصـًو فػفم افؼرآن افػفم افصحقح،
ؾفام
ً
ً
ٕهنو بقون فؾؼرآن ،وهي حمػوطي بحػظ اهلل تعوػ فؾؼرآن افؽريم.
 -8افتزام مـفٍ ادحدثغ ذم دراشي احلديٌ وكؼده ،ؾفو مـفٍ إشالمي ظؾؿي
ؿديام وحدي ًثو ذم كؼد احلديٌٓ :ختالؾفو
مـضبط ،وافتحذير من ادـوهٍ افدخقؾي ً
وافغويوت ،وظدم وجود
وادسورات
ادـطؾؼوت
ظن مـفٍ ظؾامء احلديٌ من حقٌ
ُ
ُ
ُ
ؿواظد وضوابط كؼديي مـضبطي فؾرجوع إفقفو.
 -9تؼدير جفود افعؾامء ،وافشخصقوت ،وادمشسوت ،وافدول ذم احلػوظ ظذ
افـص افؼظي ومحويته وآكتصور فه وافتحوـم إفقه ،وحٌ اجلؿقع ظذ ادزيد من
مصدرا
اجلفود ذم هذا ادجول ،ودظوة احلؽوموت اإلشالمقي جلعل افـص افؼظي
ً
فؾتؼيع وافتؼـغ.
 -11افتلـقد ظذ أن حتؼقق ادصوفح ،وافوصول إػ ادؼوصد ٓ يؽون ظذ
حسوب افـص افؼظي وخموفػته :إذ ٓ تتحؼق ادصوفح ،وٓ يتوصل إػ ادؼوصد إٓ
بوفـص افؼظي ووشوئؾه ادـضبطي.
 -11تبـي وثقؼي (مقثوق افتعومل مع افـص افؼظي) ادؼدمي من رئقس افؾجـي
افتحضريي فؾؿممتر إشتوذ افدـتور حمؿد خوفد مـصور ،وظرضفو ظذ افؾجون
افعؾؿقي ادتخصصي ،وافعؾامء إجالء متفقدا فؾتوشع ذم تلصقؾفو وافبـوء ظؾقفو.
 -12تشؽقل جلـي متوبعي فتـػقذ توصقوت ادممتر ،مؽوكي من افؾجـي افتحضريي
فؾؿممتر ومن يرؽى من ادشورـغ ،ومؼرهو اجلؿعقي إردكقي فؾثؼوؾي ادجتؿعقي.
 -13افتوصقي بعؼد ادممتر بصورة دوريه ،واؿساح موضوع (افتجديد ذم افعؾوم
افؼظقي بغ احلوجي وادجوزؾي) ظـواكًو فؾؿممتر افؼودم.
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 -14افتوصقي بطبوظي أبحوث ادممتر ذم ـتوب مستؼل ،وكؼهو ظذ موؿع
اجلؿعقي إردكقي فؾثؼوؾي ادجتؿعقي.

ثانيا  :الوسائل العملية لتعظيم النص الشرعي وحراستو:
 -1افدظوة فؾتجديد واإلبداع ذم إظداد برامٍ ظكيي ،ووشوئل ظؿؾقي ،وضرق
مـفجقي وؾق افضوابط افؼظقي ،فؾحػوظ ظذ افـص افؼظي ،وتبؾقغه ،وتدريسه.
 -2وضع برامٍ دراشقي ذم ادـوهٍ افتعؾقؿقي فؾؿدارس واجلومعوت ،تتضؿن
تعظقم افـص افؼظي ،وأخالؿقوت افتعومل معه ،وبقون خطورة افتعدي ظؾقه،
وإكشوء مـــعجم مصطؾحي فؾتعومل مع افـص وأدواته ،ودفقل ادعؾم اإلرصــودي ذم
ظؿوم ادراحل افتعؾقؿقي.
 -3إظداد ضوفى افعؾم افؼظي بؿـفجقي ظؾؿقي واظقي ،مدرـ ًي فؾواؿع ُم َع ِّظ َؿ ًي
فؾـص ،ؿودر ًة ظذ مواجفي افتحديوت ادعوسة ،وظؼد افدورات افتدريبقي
ادتخصصي ذم ضرق افتعومل افصحقح مع افـص افؼظي.
وافتحذير مـفو،
 -4رصد ـل حمووٓت افتعدي ظذ افـص افؼظي ،وتوثق ُؼفو،
ُ
ز وشوئل اإلظالم ادتـوظي ،وإكشو ُء جلون ؿوكوكقي تؼوم بدور افرؿوبي
وافرد ظؾقفو ظ َ
افعؾؿقي ذم افدؾوع ظن افـص.
 -5ؾتح بوب احلوار افعؾؿي اجلود مع اجلفوت وافشخصقوت افتي يصدر ظـفو
تعـديـو ظؾـى افـص افشـرظي ،ومـوصحتفم بوحلؽؿي وادوظظي احلسـي ،وإؿومي
احلجي ظؾقفم.
 -6إكشوء موؿع إفؽسوين حيؿل ظـوان (افـص افؼظي) ،وذفك إلحقوء
ادوضوظوت ادتضؿـي ذم حموور ادممتر ،وؾتح بوب افدراشوت افعؾؿقي حوهلو.
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 -7آهتامم بوفدراشوت افبقـقي افتي دمؿع بغ افـص افؼظي وافعؾوم افعكيي،
إلطفور أثر افـص افؼظي ذم تلصقل افعؾوم وتوجقففو ،وإزافي افؾبس ادتوهم ذم
افتبوين بقـفام ،وبقون اتسوؿفام.
 -8ضبوظي افؽتى وافـؼات وادؾصؼوت وترمجتفو ،وإؿومي ادسوبؼوت افعؾؿقي
واجلوائز افتخصصقي افتي تظفر ظظؿي افـص وحتذر من افتعدي ظؾقه.
 -9افتواصل مع وشوئل اإلظالم بلصؽوهلو ـوؾ ًي ،وممشسوت ادجتؿع اددين،
وادمشسوت افعؾؿقي ،ذم كؼ ثؼوؾي تعظقم افـص افؼظي وحراشته ،وافتحذير من
افتعدي ظؾقه.
 -11افدظوة إػ إكشوء مرـز متخصص ذم افدراشوت افعؾؿقي ادوضوظقي.
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ندوة بالغة النص القرآني
املدخل البالغي وأثره في القرآن الكريم :فهماً وتدبراً واستمداداً
الثالثاء واألربعاء  93 - 95جمادى األولى 4133ﻫ
الموافق  48 - 47أبريل 9149م

المنظم  :مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء
بالتعاون مع
شعبة الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمحمدية
أىداف الندوة:
 -1تعؿقق افبحٌ ذم بالؽي افـص افؼرآين واشتثامره ذم آشتؿداد من افوحي،
وذم ؾفؿه وحسن تدبره.
 -2اشتحضور اجلفود ادتؿقزة افتي ؿوم هبو ظؾامء إمي افذين ـون افـص افؼرآين
يشؽل افؼؾى افـوبض دو يؼدموكه من جفود.

محاور الندوة:
ـ ادحور إول :بالؽي افـص افؼرآين ظـد ادػرسين :ادجول وافتوطقف.
ـ ادحور افثوين :افبالؽي افؼرآكقي وافتػسر :مداخل مـفجقي.
ـ ادحور افثوفٌ :أثر افدرس افبالؽي ذم ؾفم افؼرآن افؽريم وتدبره.

أبحاث الندوة :
 محاضرة افتتاحية توجيهية لفضيلة األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء:أحمد عبادي تحت عنوان (عربية القرآن الكريم).
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الجلسة الثانية( :بالغة النص القرآني عند المفسرين :المجال والتوظيف):
 -1افدرس افبالؽي ظـد ادػرسين -أبو حقون إكدفز أكؿوذجو ،فؾدـتور أمحد
ككي  -رئقس صعبي افدراشوت اإلشالمقي وأشتوذ افتعؾقم افعويل بودحؿديي.
 -2افتوجقه افبالؽي فؾؼراءات افؼرآكقي ،فؾدـتور ظبد افعزيز ـوريت  -أشتوذ افتعؾقم
افعويل بؽؾقي أداب وافعؾوم اإلكسوكقي بودحؿديي.
 -3افؾغي ومؼتضقوهتو افسجقحقي فدى مدرشي افتػسر بوٕكدفس ،فؾدـتور رصقد
افعؾؿي -أشتوذ افتعؾقم افعويل بؽؾقي أداب وافعؾوم اإلكسوكقي بودحؿديي.

الجلسة الثالثة( :البالغة القرآنية والتفسير :مداخل منهجية):
 -4افبالؽي وافتػسر :مؼدمي مـفجقي ،فؾدـتور ظبد اجلؾقل هـوش  -أشتوذ افتعؾقم
افعويل وظؿقد شوبق بؽؾقي أداب بؿراـش.
 -5آفقوت مـفجقي ذم اشتثامر افدرس افبالؽي فتحؾقل افـص افؼرآين ،فؾدـتور حمؿد
إؿبول ظروي -أشتوذ افتعؾقم افعويل بودغرب ومستشور شوبق بوزارة إوؿوف
وافشمون اإلشالمقي بدوفي افؽويً.
 -6مؽون افبقون ذم ـتى افتػسر بغ مؼته شمال افؼراءة وواؿع افدرس افبالؽي،
فؾدـتور ظبد اهلل افرصدي-أشتوذ افتعؾقم افعويل بدار احلديٌ احلسـقي بوفربوط.

الجلسة الرابعة( :أثر الدرس البالغي في فهم القرآن الكريم وتدبره):
 -7مآخذ افبقون ذم ؾفم افؼرآن افؽريم ،افدـتور ظبد افؽريم افواضي  -أشتوذ
افتعؾقم افعويل بودحؿديي.
 -8بالؽي اإلجيوز ذم افؼرآن افؽريم ،فؾدـتورة زهرة افؽحع  -أشتوذة افتعؾقم
افعويل بودحؿديي.
 -9دٓٓت إفػوظ ،ورس افؽؾؿي( :دمدم) كؿوذجو ،فؾدـتور ظبد افعزيز اخلطقى
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 أشتوذ افتعؾقم افعويل بدار احلديٌ احلسـقي بوفربوط. -11افسادف ذم افؼرآن بغ مـظور مـفجقي افؼرآن ادعرؾقي ودظوى افؼراءات
ادعوسة ،فؾدـتورة ؾوضؿي افزهراء افـوسي  -أشتوذة بوحثي بؿرـز افدراشوت
افؼرآكقي بوفرابطي ادحؿديي فؾعؾامء.
 -11افوطوئف افتداوفقي افداخؾقي ذم شورة إكعوم ،فؾدـتور حمؿد هلالل -أشتوذ
افتعؾقم افعويل بودحؿديي.
 -12ؾعوفقي افبالؽي ذم افتػسر ،فؾدـتور ظبد اهلل بـرؿقي  -أشتوذ بوحٌ ذم
افدراشوت اإلشالمقي.

توصيات الندوة :
من أبرزهو افتوصقوت افعؾؿقي افتي أشػرت ظـفو افـدوة:
 -1حتويل افتواصل افعؾؿي حول بالؽي افـص افؼرآين إػ ورش ظؿل مع
افطؾبي وافبوحثغ ٓشتخالص افعوائق وادشؽالت ادتصؾي بوشتثامر افدرس
افبالؽي ذم حتؾقل افـص.
 -2رضورة افعـويي افبوفغي وادستدامي بوفؾغي افعربقي وظؾومفو من حقٌ ـوهنو
وظو ًء فؾؼـرآن افؽـريم وظؾـومـه ،وٓرتبـوضـفو افوثقـق بؽتــوب اهلل من حقـٌ افػـفـم
وآشتؿداد.
 -3إظودة صقوؽي مؼررات ظؾوم افبالؽي وخصوصو بالؽي افـص افؼرآين
واشتثامرهو ذم افدرس اجلومعي.
 -4آهـتـؿــوم بـوفـدرس افبالؽي ذم ارتبـوضـه بوفدراشوت افتػسريي
وافدراشوت افؼرآكقي.
 -5توجقه افرشــوئل اجلومعقي (موجــستر ـ دـتوراه) فؾبــحٌ ذم جموٓت بـالؽي
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افـص افؼرآين ذم جواكبفو ادـفجقي وادعرؾقي.
 -6آكـػـتـوح افعؾؿـي ظذ افدراشوت افؾسوكقي احلديثي ذم ظالؿتفو مع
افدراشوت افبالؽقي.
 -7إظــودة اــتـشــوف افتـراث افؾغــوي افعـربـي افؼـديم ودراشته وتداوفه
ظؾؿقو ووطقػقو.
 -8ؾتح وحدة موشس بـػس رؤيي افـدوة حتً ظـوان «بالؽي افـص افؼرآينش.
 -9حتويل افـدوة إػ فؼوء شـوي يعؿق افـؼوش ذم جمول بالؽي افـص افؼرآين:
يرصد جفود إمي ذم هذا ادجول ،ويظفر إشفوموت أظالمفو.
 -11ضبع بحوث افـدوة ووضعفو بغ أيدي افبوحثغ ذم اجلومعوت ومراـز
افبحٌ ادتخصصي وبـوء إبحوث وافدراشوت ظؾقفو ذم صؽل مشوريع ظؾؿقي.
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الندوة الدوليَّة حول مخطوطات علوم القرآن وتفسريه
فهرسةً وتعريفًا ووصفًا
كواالملبور – ماليزيا
 49-44شوال 4133ى الموافق  31-99آب/أغسطس 9149م

تـقـريـر :د .أحـمـد كـس ـ ـار
مدير مركز بحوث القرآن
جـ ـامـعـ ـ ـة مـالي ـ ـا  -ماليزيا

ٍ
كدوة ظؾؿ َّقي ك َّظؿفو مرـز بحوث افؼرآن بجومعي ماليو
متًَّ بعون اهلل تعوػ إؿومي
ذم موفقزيو بوفتَّعوون مع بقً احلؽؿي بوفعراق ،حتً ظـوان« :كدوة دوفقَّي حول
خمطوضوت ظؾوم افؼرآن وتػسره ؾفرش ًي وتعري ًػو ووص ًػو ودراشيش ،وحظقً هذه
افـَّدوة بوهتام ٍم ٍ
وادمشسوت اد ْعـ َّقي بتحؼقق ادخطوضوت
ـبر من فدُ ن افعؾامء اخلزاء
َّ
كحوا من ظؼين ورؿي ظؾؿ َّقي بوفؾغتَغ افعرب َّقي
افؼرآك َّقي ،و ُؿدِّ مً ذم هذه افـَّدوة ً
وممشسوت ظؾؿ َّقي ظدَّ ة من من إردن واإلمورات
وادال ُي ِو َّيي ،بؿشورـي جومعوت
َّ
واجلزائر وشوحل افعوج وافسعوديي وافعراق وفقبقو وموفقزيو ومك وافقؿن.
وجوء ظؼد هذه افـدوة ادشسـي تػعق ً
ال ٓتػوؿقي افتعوون ومذـرة افتػوهم بغ
مرـز بحوث افؼرآن بامفقزيو وبقً احلؽؿي ذم افعراق ،حقٌ أن افطرؾغ هلام ظـويي
خوصي بودخطوضوت ،حقٌ تعد فدهيام بؿثوبي افدراشوت افسوبؼي فؾبحوث
ادعوسة ،وبؿـوشبي هذه افـدوة أظؾن مرـز بحوث افؼرآن ظن ورصي ظؿل حول
حتؼقق ادخطوضوت ـوكً موجفي فألشوتذة وضؾبي افدراشوت افعؾقو فؾتعرف ظذ
هذا افـوع من افبحٌ إـوديؿي ،وؿد اشتضوف ادرـز خبر ادخطوضوت وادحؼق
إشتوذ افدـتور حوتم صوفح افضومن.
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وؿد هدؾً افـدوة تعريف افبوحثغ وافدارشغ بلمهقي ادخطوضوت ،ورضورة
آضالع ظذ ؾفورشفو ،ومعرؾي ادح َّؼق مـفو وؽر ادح َّؼق ،وـذا افتعريف هبو
ووصػفو وصػ ًو دؿقؼ ًو ومن ثم دراشتفو وافعؿل ظذ حتؼقق مو مل حيؼق ،أو إظودة
افـظر ذم افتحؼقؼوت افتي اتسؿً بوفضعف ،أو اـتشوف كسخ أخرى جديدة يؿؽن
أن خترج افـصوص ادحؼؼي بوجه آخر أؿرب إػ مو أراده ادصـػون.
وؾقام يليت ظـووين افبحوث ،وأشامء افبوحثغ بوفؾغي افعربقي:
 -1خمطوضوت ظؾوم افؼرآن وافتػسر ذم خزاكي ادؽتبي افوضـقي ذم اجلزائر :تؼرير
ودراشي كامذج مـفو ،د .إبراهقم بن ذيع بن د مع ادقع ،مدير ظوم مرـز
ادغرب إوشط فؾوثوئق وادخطوضوت ،اجلزائر.
 -2ؾفرس ادخطوضوت افؼرآكقي بوفريوض ،مع حتؼقق ودراشي ظبورة( :يو ـبقؽٍ
احػظ افورق) ،إبراهقم بن ظبد افعزيز افقحقى ،مػفرس خمطوضوت مؽتبي
ادؾك ظبد افعزيز افعومي بوفريوض ،افسعوديي.
افغزي كؿوذج ًو ،د .أمحد ؿوشم ـسور
 -3تػسر افؼرآن صعر ًا :خمطوضي تػسر
ّ
وأ.د .جموهد مصطػى هبجً ،مرـز بحوث افؼرآن بجومعي ماليو ،موفقزيو.
 -4ظويدي :وؾـقوته ذم كسخ مصحف يامين كودر ،أمحـد حمؿد ادؼحػي ،رئقس
ادرـز افقؿـي فؾؿخطوضوت وإحقوء افساث ،افقؿن.
 -5صورة ادصحف افؼيف بغ ظؾم افؼراءات افؼرآكقي وظؾم ادخطوضوت
اإلشالمقي ،أ .د .إدهوم حمؿد حـش ،رئقس افؼسم إـوديؿي فؽؾقي افعامرة
وافػـون اإلشالمقي ،جومعي افعؾوم اإلشالمقي افعودقي ،إردن.
 -6مـخـطـوضـوت ؾـي افـوجــوه وافـظـوئر ُكسبـً إػ ؽر ممفػقفو  ،أ.د .حوتم
افضومـن ،خبقـر افـؿخـطـوضـوت بـؿـرـز مجعقي ادوجد فؾثؼوؾي
صوفح ّ
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وافساث بديب ،اإلمورات.
 -7خمطوضوت ادصحف افؼيف ذم أرخبقل اداليو بغ ؾن اجلامل وافتزويق،
وؾن افتدؿقق وافتوثقق ،د .شوجدة حؾؿي شامرة ،جومعي افعؾوم اإلشالمقي
ادوفقزيي ،موفقزيو.
 -8خمطوضوت ظؾوم افؼران :ؾفرش ًي ،تعريػ ًو ،وصػ ًو ،ودراش ًي ،أ.د .صؿران
افعجع ،رئقس جمؾس أمـوء بقً احلؽؿي ،افعراق.
 -9ؿراءة ذم خمطوضوت ظؾم ادتشوبه افؾػظي ذم افؼرآن افؽريم ،أ.د .صوفح بن
ظبد اهلل افشثري ،ـؾقي ادؾك خوفد ،افسعوديي.
 -11افعـويي بؿخطوضوت ظؾوم افؼرآن وتػسره :كامذج ومشوريع معوسة،
د.صوفح حمؿد زـي حمؿود افؾفقبي ،رئقس ؿسم افبحوث وافدراشوت بؿرـز
إمر ظبد ادحسن بن جؾوي فؾبحوث وافدراشوت اإلشالمقي بوفشورؿي ،اإلمورات.
 -11تبكة ادتذـر وتذـرة ادتبك ٕيب افع َّبوس افؽ ََوار :حتؼقق ودراشي من
أول شورة إحزاب إػ آخر شورة يـس ،ضقوء افدين حمؿد افعطقوت ،رابطي
افثؼوؾي افعربقي ،موفقزيو.
 -12خمطوط ريوض إزهور وــز إرسار فؾعالمي أيب ظبد اهلل اخلرويب
افطرابؾس ادتوذم شـي 963هـ :دراشي ذم ادـفٍ وإشؾوب ،أ.م.د .ظودل
حمؿد ظبد افعزيز افغريوين ،جومعي افعؾوم اإلشالمقي ادوفقزيي ،موفقزيو.
 -13ادستؼق ادبؼ ـؾر تسدال  Clair Tisdallوخمطوضي ؾريدة ذم مديـي
بوكؽقبور اهلـديي ،أ.د .ظبد اجلبور كوجي ،بقً احلؽؿي ،افعراق.
 -14ممفػوت ابن اجلوزي افؼرآكقي وخمطوضوهتو ،د .ظبد احلؽقم إكقس ،ـبر
افبوحثغ بدار افبحوث فؾدراشوت اإلشالمقي وإحقوء افساث بديب ،اإلمورات.
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 -15خمطوضوت تػسر افؼرآن افؽريم ذم افعراق ،ظبد اهلل حومد حمسن ،مدير
ظوم دار ادخطوضوت افعراؿقي ،افعراق.
 -16تػسر صػوء افصدور فؾـؼوش مؼوع حتؼقق ادخطوط ادـجز وادـتظر،
د.ظػوف ظبد افغػور محقد ،ـؾقي افؼيعي بجومعي افشورؿي ،اإلمورات.
أكؿوذجو،
 -17خمطوضوت افؼرآن افؽريم بغرب أؾريؼقو :ادخطوضوت افؽوكور َّيي
ً
أ .د .جموهد هبجً مصطػى ود .آدم َب ْؿبو ،أـوديؿ َّقي افدِّ راشوت اإلشالم َّقي
بجومعي ماليو ،موفقزيو.
 -18إؿسوم افؼرآكقي ذم اجلومعوت افسعوديي ودورهو ذم حتؼقق ادخطوط،
أ.د.حمؿد بن رسيع افرسيع ،جومعي اإلموم حمؿد بن شعود اإلشالمقي ،رئقس
جمؾس إدارة اجلؿعقي افعؾؿقي افسعوديي فؾؼرآن افؽريم وظؾومه ،افسعوديي.
 -19كحو خطي مـفجقي خلدمي خمطوضوت تػسر افؼرآن وظؾومه ،حمؿود زـي،
بوحٌ بؿعفد ادخطوضوت افعربقي بوفؼوهرة ،مك.
 -21ادصحف ادخطوط بجومعي افعؾوم اإلشالمقي ادوفقزيي :وصػ ًو ودراشي،
أ.م .د .حمؿد مستؼقم بن حمؿد طريف ،مدير مرـز فتػفقم افؼرآن وافسـي،
جومعي افعؾوم اإلشالمقي ادوفقزيي ،موفقزيو.
 -21ؾفورس خمطوضوت افؼرآن افؽريم إصول ادحػوطي ذم ادؽتبي اخلوصي
(خزاكي) افدـتور كجم ظبد افرمحن خؾف :كامذج خمتورة ،د .كجم ظبد افرمحن
خؾف ،جومعي افعؾوم اإلشالمقي ادوفقزيي ،موفقزيو.

البحوث باللغة الماليزية:
22- MANUSKRIP AL-QUR’AN DI MASJID RAYA SULTAN
RIAU: KAJIAN DISKRIPTIF SERTA ANALISIS TEKS
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)QIRA’AT, Riswadi bin Azmi (Universiti Malaysia Terengganu
& Mustaffa bin Abdullah (Universiti Malaya)& Mohd Tarahim
bin Mohd Razali (Universiti Sultan Zainal Abdin: UniSZA),
Malaysia.
DI MALAYSIA:

)23- MANUSKRIP MELAYU (TAJWID

PENELITIAN TERHADAP RISALAH KECIL ILMU TAJWID
OLEH SYAIKH MUHAMMAD SALEH BIN SYAIKH
ZAINAL ABIDIN AL-FATANI, Mustaffa Abdullah & Sedek
Ariffin, Khadher Ahmad, Jabatan al-Quran dan al-Hadith,
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia.

ادتخصصغ أصحوب إوراق افعؾؿ َّقي ذم
رت جفو ُد افعؾامء
أش َػ ْ
ِّ
هذا ،وؿد ْ
هذه افـَّدوة ،ومـوؿشوهتم ،ومداخالت احلضور ،ظن افـتوئٍ وافتَّوصقوت أتقي:
وادمشسوت افعؾؿ َّقي ذم أؿسوم افدِّ راشوت افؼرآك َّقي:
 .1تضو ُؾر جفود اجلومعوت
َّ
فتحؼقق خمطوضوت ظؾوم افؼرآن افؽريم وتػسره ،من ضؾبي افدِّ راشوت افعؾقو
جمتَؿعغ :إلكجوز أ ٍ
ظامل تـوء هبو اجلفود ادـػردة ،ظذ كحو دمربي اجلومعي اإلشالم َّقي
ادـورة ،وجومعي أ ِّم افؼرى ،وجومعي َّ
افشورؿي ،وجومعي حمؿد اخلومس
بودديـي َّ
بوفربوط ،وؽرهو.
 .2توشقع رؿعي افدِّ راشوت ذم ظؾم حتؼقق ادخطوضوت ،وتشجقع ضؾبي
افدِّ راشوت افعؾقو ذم اجلومعوت ادوفقز َّيي ظو َّمي ،وأـوديؿ َّقي افدِّ راشوت اإلشالم َّقي
خوصي :إلحقوء تراث ادخطوضوت ذم موفقزيو.
بجومعي ماليو َّ
 .3دظوة ادمشسوت افعؾؿقي واإلشالمقي ـؿـظؿي ادممتر اإلشالمي
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واإلشسؽو وؽرمهو فتخصقص شـي دوفقي فتحؼقق ادخطوضوت وضبوظتفو إلكؼوذ
ادعرضي فؾتَّؾف إ َّمو ٕشبوب ؾـ َّقي وتعرضفو ٔؾوت اف َّطبقعي ،أو
ادخطوضوت
َّ
افؽوارث ،مع آشتػودة من افتَّؼـقوت احلديثي ذم كؼهو.
افؼيف ذم مواد ختصص افدِّ راشوت افؼرآك َّقي
 .4إدراج ظؾوم رشم ادصحف َّ
بوجلومعوت افعرب َّقي واإلشالم َّقي ،وافتَّعوون مع ـؾ َّقوت افػـون وافعامرة ذم هذا َّ
افشلن:
وافزخرؾي
فتثؼقف ضوفى افدِّ راشوت افعؾقو برشم ادصحف من حقٌ اخلط
َّ
وافتَّذهقى وافتَّجؾقد اخلوص بوفؼرآن افؽريم.
ٍ
ٍ
صومؾي ذم ظؾم مصطؾحوت ادخطوضوت دمؿع و ُتصـِّف
موشوظي
 .5وضع
مصطؾحوت مو يتَّصل بتحؼقق ادخطوضوت ومو فه ظالؿي بعؾم افؽوديؽوفوجقو بعد
آشتػودة من اجلفود افسوبؼي ذم هذا ادوضوع.
 .6افعـويي بػ ِّن افػفرشي وظؾم افببؾقوجراؾقو فؽ ُتى ادخطوضوت ذم ادؽتبوت
تقسرا
وادػصؾي ظـفو:
ادتخصصي
افعرب َّقي واف َغ ْرب َّقي بجؿعـفو وإظـداد افػـفـورس
َّ
ِّ
ً
فعؿل افبوحثغ.
متخصصي ذم حتؼقق خمطوضوت ظؾوم افؼرآن و َتػسره :
 .7تلشقس مراـز بحث َّقي
ِّ
ٓشتثامر اخلزات افؼديؿي وكؼؾفو من جقل افؼدموء إػ جقل ادحدَ ثغ.
فؾرشوئل افعؾؿ َّقي ذم مرحؾي افدِّ راشوت افعؾقو،
 .8آهتامم بودشوريع ادـجزة َّ
ادتخصصي.
وإتوحي افػرصي فـؼهو وضبوظتفو ذم دور افـَّؼ
ِّ
وخوصي
 .9تشجقع افدِّ راشوت افـَّؼديي ادوضوظ َّقي ٕظامل ادح ِّؼؼغ ادحدَ ثغ
َّ
فؾ َّطبعوت افتِّجور َّيي :فبقون جواكى افـَّؼص واإلخالل ؾقفو ،ودمـى إهواء ذم هذه
افدِّ راشوت افـَّؼديي.

َوي درـز بحوث افؼرآن بجومعي ماليو ِم ْن
 .11تؼديم افدَّ ظم
ادودي وادعـ ِّ
ِّ
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خوص فتحؼقق خمطوضوت ظؾوم
ِؿ َبل بقً احلؽؿي ذم افعراق ،بتلشقس ـرد
ٍّ
تتم متوبعي ذفك مستؼ َبال.
افؼرآن وتػسره بوفتَّـسقق مع جومعي ماليو ،ظذ أن َّ
هذا ،وٓ يس ُعـو إَّٓ أن كؼدِّ م افشؽر اجلزيل ،وافتَّؼدير افؽبر فإلخوة افبوحثغ
افسػر خدم ًي
ادشورـغ ذم افـَّدوة ظذ حرصفم وتػو ُظؾفم مع افـَّدوة ودمشفم ظـوء َّ
ظز َّ
فتعووهنم
وجل ،ـام كشؽر بقً احلؽؿي ذم افعراق وافؼوئؿغ ظؾقه:
فؽتوب اهلل َّ
ُ
مع مرـز بحوث افؼرآن ذم إكجوح هذه افـَّدوة.
افرشؿ َّقي
ويويص إشوتذة ادشورـون برؾع افتَّوصقوت ادذـورة إػ اجلفوت َّ
واجلومعوت وادراـز افعؾؿ َّقي ادعـقي بوفدِّ راشوت افؼرآك َّقي :من أجل تػعقل مو ورد ذم
هذه افتَّوصقي من بـود ،واهلل ويل افتَّوؾقق.





399



مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

(ذو الحجة 4133ﻫ)

العدد الرابع عشر

املؤتمر الدولي الثالث لإلعجاز العددي في القرآن الكريم
كواالملبور – ماليزيا
 7-3ذي القعدة 4133ﻫ الموافق  93-99سبتمبر/أيلول 9149م

تق ـريـر :د .أحـمـد كـس ـار
مدير مركز بحوث القرآن
جامع ـ ـة ماليـ ـا – ماليـزيـ ـا

ُظؼد – بعون اهلل تعوػ ومحده -ادممتر افدويل افثوفٌ فإلظجوز افعددي ذم
افؼرآن افؽريم بؿديـي ـوآدبور ظوصؿي موفقزيو ،بتـظقم مشسك بغ ٍّ
ـل من مرـز
بحوث افؼرآن بجومعي ماليو ذم موفقزيو ،وافؾجـي افدوفقي فإلظجوز افعددي ،واهلقئي
ٍ
ٍ
ادتخصصغ ذم
حوؾل فؾبوحثغ
بحضور
ادغرب َّقي فإلظجوز افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـي،
ِّ
افعددي ذم افؼرآن افؽريم من إحدى ظؼة دوف ًي ظرب َّقي وإشالم َّقي،
جمول اإلظجوز
ِّ
وهي :إردن واإلمورات وإيران وافسعوديي وافسودان وافعراق وؿطر وفقبقو
وموفقزيو ومك وادغرب.
وؿد شبق هذا ادممتر ظؼد مممترين بؿديـي افربوط ادغربقي:
إول :ذم اددة/01-9 :ذو افؼعدة0249/هـ ،ادواؾق4118/11/9-8 :م.
وافثوين :ذم اددة/8-7 :ذو افؼعدة0240/هـ ،ادواؾق4101/01/07-01 :م.

أىداف المؤتمر:

 .1إطفور إوجه ادتجددة فإلظجوز افؼرآين ،وصالحقته فؽل زمون ومؽون،

وأكه ٓ يشبع مـه افعؾامء ،وٓ تـؼيض ظجوئبه.
 .2كؼل دمربي آهتامم بؿوضوظوت اإلظجوز افعددي إػ افعومل اإلشالمي
وافدويل (موفقزيو كؿوذج ًو) من أجل آضالع ظذ هذا افؾون من افتلفقػوت افبحثقي
393

التـقــاريـر

واجلفود افعؾؿقي ذم افؼرآن افؽريم.
 .3تعؿقق افدراشوت افبحثقي ادتعؾؼي بوإلظجوز افعددي فؾؼرآن افؽريم،
وتـظقؿفو مـفجق ًو ومـوؿشتفو ظؾؿق ًو من أجل آكضبوط افؼظي تديـ ًو ،وافتؼقد
ادعرذم معؾوموتق ًو.
 .4آضالع ظذ مستجدات افبحٌ افعؾؿي ذم بحوث اإلظجوز افعددي
فؾؼرآن افؽريم ،وتعزيز افتواصل بغ افبوحثغ ذم هذا ادوضوع ،مع حتؼقق اإلؾودة
من اخلزات وادـوهٍ وإشوفقى وافطرائق ادتبعي ذم بحوثفم.

محاور المؤتمر وبحوثو:

ُظ ِرض ذم هذا ادممتر ثالثون بح ًثو ظؾؿ ًّقو بوفعرب َّقي وادوفقزيي واإلكجؾقز َّيي ذم
ٍ
جؾسوت ظؾؿ َّقي ،ـوكً موزظي ظذ حموور ادممتر فتتـوول أربع موضوظوت
مخس
رئقسي ،وهي ظذ افـحو أيت:
ادحور إول :بحوث اإلظجوز افعددي ظذ ادستوى افدويل وفغوته( :ففرس ًة
وتصـقػ ًا).
ادحور افثوين :مـوهٍ افعؾامء افؼدامى وادمفػغ ادعوسين ذم اإلظجوز افعددي
ومسوئؾه( :وصػ ًا وحتؾقالً).
ادحور افثوفٌ :افتطبقؼوت افبحثقي ذم اإلظجوز افعددي وؿضويوه( :دراس ًة وكؼد ًا).
ادحور افرابع :أثر بحوث اإلظجوز افعددي ذم ظودـو ادعوس واهتامموته( :دعوي ًا
وحضاري ًا).
وؾقام يليت ظـووين افبحوث ،وأشامء افبوحثغ ،مرتبي ظذ افؾغوت ادشورـي:

أوالً :البحوث باللغة العربية:

 -1كؼد مصطؾح اإلظجوز افعددي ذم افؼران افؽريم ،د .إبراهقم بن صوفح
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احلؿقيض ،إشتوذ ادشورك بؼسم افؼرآن وظؾومه ـؾقي افؼيعي وافدراشوت
اإلشالمقي بجومعي افؼصقم ذم افسعوديي.
 -2اإلظجوز افعددي ذم افرؿم ظؼة ذم افؼرآن ،د .أمل سؾقامن الغـقم ،أشتوذ
مسوظد ذم جومعي إمرة كورة بوفريوض ذم افسعوديي.
افعددي ذم افعدد ،90 :إيامن حمؿد ـوطم ،جومعي ظجامن،
 -3اإلظجوز
ّ
اإلمورات.
 -4كحو افتلشقس دـفجقي ؿرآكقي ذم ظؾم افبقون ،فؾؿفـدس حسن ظؿر ؾتوح،
اهلقئي ادغربقي فإلظجوز افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـي ،ذم ادغرب.
 -5اشتـبوط افثوابً افعدديي فؾؼدرة احلصوكقي من افؼرآن افؽريم ،افدـتور
ادفـدس خوفد ؾوئق افعبقدي ،بوحٌ ذم اإلظجوز افعددي ،مؽتشف مـظومي
ظراؿي مؼقم ذم اإلمورات.
افثوابً اهلـدشقي افؼرآكقي،
ّ
 -6افرأي أخر ذم اإلظجوز افعددي فؾؼرآن افؽريم ،أ.د .داتؤ ذو الؽػل حمؿد
يوسف ،رئقس مرـز بحوث افؼرآن بجومعي ماليو ،موفقزيو.
 -7اإلظجوز افعددي ذم ادؼوضع افصوتقي فؾؼرآن افؽريم ،د .دريد عبد اجلؾقل
الشاروط ،جومعي افؼودشقي ،ذم افعراق.
 -8مـفٍ ظؾامء افسؾف افؼدامى وادعوسين ذم اإلظجوز افعددي ،أ .د .سارة
بـت فراج بن عيل العؼالء ،أشتوذة افعؼقدة وادذاهى ادعوسة بؼسم افدراشوت
اإلشالمقي ،ـؾقي أداب -جامعي إمرة كورة بـً ظبد افرمحن ،ذم افسعوديي.
 -9مـوهٍ افعؾامء ذم افعك احلديٌ ذم افتلفقف ذم اإلظجوز افعددي فؾؼرآن
افؽريم ،د .صالح الدين حمؿد حمؿد أمحد عبد الصادق ،جومعي افؼرآن افؽريم
وافعؾوم اإلشالمقي ،ذم افسودان.
 -11إظجوز افعدد 49 :ذم افؼرآن افؽريم ،ظبداهلل إبراهقم جؾغوم ،اخلبر
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بلبحوث اإلظجوز افعددي ،ظضو افؾجـي افدوفقي فإلظجوز افعددي ،إردن.
 -11فغي إرؿوم وأثرهو ذم دراشوت افؼرآن افؽريم وإظجوزه ،أ.د .عبدالواحد
محقد الؽبقيس ،مرـز ضرائق افتدريس وافتعؾقم ادستؿر ،جومعي إكبور ،ذم افعراق.
 -12كتوئٍ ظدديي متؼدمي من افؼرآن افؽريم ،افبوحٌ ظبقد بن شؾقامن
اجلعقدي ،ظضو افؾجـي افدوفقي فإلظجوز افعددي ،من اإلمورات.
 -13أفػوظ اجلؿع ذم شورة ادممـون :أعداد ودالالت معجزة ،د .عػاف
مساعد بشري مساعد ،ؿسم افدراشوت اإلشالمقي  -كؾقة الرتبقة  -جامعة املجؿعة،
ذم افسعوديي.
 -14اإلظجوز افعددي فؽؾؿي( :فػتقوكه) لتحديد العدد األمثل ألعضاء فريق
العؿل ،ظع حمؿد أمحد اجلـزوري ،شؽرتر حترير جمؾي افبحوث اإلداريي ،أـوديؿقي
افسودات فؾعؾوم اإلداريي ،ذم مك.
 -15اإلظجوز افعددي ذم افؼرآن افؽريم بغ ادتؼدمغ وادعوسين :دراشي
مؼوركي ،د .عؿر أكور افزبداين ،حمرر موؿع افؼرآن افؽريم ظذ موؿع افشبؽي
اإلشالمقي بوزراة إوؿوف ،ذم ؿطر.
 -16زوجقي إ صقوء ذم افؼرآن دفقل وحداكقي اهلل شبحوكه وتعوػ،
د.قاسم حسن الؼػة ،ـؾقي افسبقي ،ؿسم افؾغي افعربقي وافدراشوت اإلشالمقي ،جومعي
افزاويي ،ذم فقبقو.
 -17إثبوت ادعجزة افعدديي ذم ترتقى شور افؼرآن افؽريم بواشطي احلوشوب،
ادفـدس موهر ظؿر أمغ ،ادعفد افتؼـي – ادوصل ،ذم افعراق.
افعددي ذم شورة اددّ ّثر  -اآلية رقم  40سورة املدّ ّثر (الؼسم
 -18اإلظجوز
ّ
الوحقدي ،جومعي ظجامن ،ذم اإلمورات.
حمؿد بن مجقل
ّ
الثّاين) ،دّ .
 -19ادعجزة افعدديي ذم افوشطقي وافسرة افـبويي ذم أيي  024من شورة
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افبؼرة ،د .حمؿد مجقل احل ّبال ،ضبقى اشتشوري ذم مستشػى ادؾك ؾفد افتخصيص
بوفدموم ،ذم افسعوديي.
 -21بوصؾي افؼرآن :إظجوز بوهر يبغ أن آيوت تغقر افؼبؾي تشر إػ آدموه من
ادسجـد افـبـوي إػ افؽعبـي بـدؿـي متــوهقـي ،افـؿفـدس حمؿد خوفد افؽقالين،
بـغوزي ،ذم فقبقو.
 -21ظؾم اإلحصوء واإلظجوز افعددي ذم افؼرآن افؽريم ،أ.د .حمؿد زـي
خرض ،اجلومعي إردكقي ،إردن.
 -22اإلظجوز افعددي وأثره ذم افدظوة اإلشالمقي ذم ظودـو ادعوس،
د.كور اهلل كورت ،اجلومعي افتـؽـوفوجيي ادوفقزيي ،ذم موفقزيو.

ثانياً :البحوث باللغة الماليزية:
23- Klasifikasi Penemuan Kajian Angka Dalam al-Qur'an,
abuzaki ismail, Jabatan Al-Quran & Al-Hadith, AKADEMI
PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA, Malaysia.
24- Penggunaan Leksikal Warna Dalam Al-Quran Al-Karim:
Satu Analisis, Habibah Mat Rejab, Lembaga Peperiksaan,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Malaysia.

ثالثاً :البحوث باللغة اإلنجليزية:
25- QUR’ANIC THREE: Its Significance in the Classification
Model of Mad’ū, Iftitah Jafar, Islamic University, Indonesia.
26- QURANIC INSTRUCTIONS TO OBSERVE THE
ORDERLY FASHION OF ALLAH’S CREATIONS AS
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EVIDENT USING THE FIBONACCI NUMBERS, Mohd
Rezuan Masran & Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd
Salleh, Yayasan Ilmuwan, Malaysia.
27- Numerical Miracle of the Quran, Dr. Seiyed Ahmad Miriyan
Akandi, Assistant Professor in Islamic Azad University of Sari,
Banafsheh Mofidi, Teaching in Education Region  in Sari &
Samad Yousefi, P.H.D candidate in University Malaya,
Malaysia.
28- NUMERICAL MIRACLE OF SURAT AL-FATIHA, Ali
Zamani Alavijeh, Department of Literature and Humanities,
Payame Noor University, Tehran, Iran
29- Orientalists and the Qur'an: Annemarie Schimmel's Outlook
on a Qur'anic Miracle, Gholamreza Nuei, University Malaya,
Malaysia.
30- Numerical miracle, fake miracle, Dr. Jafar Nekoonam,
University of Qom, Iran.

توصيات المؤتمر

ٍ
،كؼوش
 ومو أظؼ َبفو من حؾؼوت،ذم ضوء افبحوث ادؼدَّ مي ذم جؾسوت ادممتر
ٍ
 ومو اشتجؿع فدى اف َّؾجـي افتَّـظقؿ َّقي،مداخالت وتعؾقؼوت مسموفي ومستػقضي
و
ٍ
:توصقوت مؽتوبي ومرؾوظي هلو أثـوء جؾسوت ادممتر ؿد اكتفى إػ مو يليت
من
ِّافرشم افعثامين ذم ظد
َّ  واتِّبوع، اظتامد دراشوت اإلظجوز ظذ مـفج َّقي حمدَّ دة.1
.آيوت افؼرآن افؽريم وـؾامته وحروؾه
398

مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية

العدد الرابع عشر

(ذو الحجة 4133ﻫ)

بوفرشم
 .2اؿساح دظم افؼوئؿغ ظذ صـوظي ادعجم ادػفرس فؾؼرآن افؽريم َّ
دظام مود ًّيو أو معـو ًّيو.
افعثامين ذم إضور اف َّؾجـي افدوفقي فإلظجوز افعددي ً
ٍ
افسبق افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـي،
مممترات وأبحوث
 .3ظؼد
ِّ
متخصصي ذم َّ
وتشجقع افبوحثغ مود ًّيو ومعـو ًّيو ،وترمجي افبحوث ادتؿ ِّقزة وادحؽَّؿي إػ افؾغوت
افعودَقي احل َّقي.
تسجقع ظن اجلفود افعؾؿ َّقي ذم اإلظجوز افعددي.
 .4إظداد ؾقؾم
ٍّ

 .5تلشقس جم َّؾي ظؾؿقي حمؽَّؿي متعدِّ دة افؾغوت ذم موضوع اإلظجوز افعددي
افرصقــي ؾـي اإلظـجــوز
مطبوظي وإفؽتـروك َّقي :هتتـم بـشـر ادؼوٓت وافبحوث َّ
بصوره ادتعدِّ دة.
َ
 .6ترـقز ادمتـؿـرات افؼـودمي فإلظجوز افعددي ذم افؼرآن افؽريم ظذ
افبحوث افتَّطبقؼ َّقي.
خوص يشسك ؾقه ـل افذين صورـوا ذم ادممترات
 .7ؾتح موؿع إفؽسوين
ٍّ
اخلوصي بوإلظجوز ،ؾض ً
ال ظن ادؼوضع افػديو َّيي
افسوبؼي بنؽـوئه بودؼوٓت وافبحوث
َّ
َّ
ادفتؿغ
بصوره ادتعدِّ دة ذم إضور خ َّطي تواصؾ َّقي مع
وافصور افتي تظفر اإلظجوز َ
ِّ
هبذا ادجول.
 .8افتَّلـقد ظذ رضورة تصـقف افـَّتوئٍ افعدد َّيي من افؼرآن افؽريم إػ مو يليت:
وافضوابـــط اف ّشـَرظقي
إظـــجوز ،وتوا ُؾـــؼوت ،وفطوئف ،و ُم َؾح ...إفخ .بام يــتوا َؾق َّ
وادعوير افعؾؿ َّقي.
افعؾؿي ذم افؼرآن وافسـي برابطي افعومل
َّواصل مع اهلقئي افعودقي فإلظجوز
 .9افت ُ
ِّ
واصع وتـػو ُظ ٍّع معـفـم  :خدم ًي دوضوع
اإلشالمي من أجـل تـظقـم فؼــوء تـ ُ
اإلظجوز افعددي.
 .11اإلؾودة من بحوث اإلظجوز افعددي ذم افدَّ ظوة إػ اهلل تعوػ.
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 .11ظؼد ادممتر افرابع ذم إحدى افدول أتقي :افقوبون ،أو ترـقو ،أو ادؿؾؽي
افعرب َّقي افسعود َّيي.
آخراَّ ،
افعددي ذم افؼرآن افؽريم،
ؾنن ادممتر افدويل فإلظجوز
ِّ
أخرا ،وفقس ً
ً

تؼدَّ م بوشم ادممترين مجق ًعو بتؼديم ظؿقق صؽره دوفقزيو صع ًبو وحؽوم ًي ،وجلومعي
ماليو ،ومرـز بحوث افؼرآن ،ظذ اشتضوؾي موفقزيو هلذا ادممتر افؼ ِّقم ،وتسفقل
افضقوؾي ،ـام صؽر ادممتر افعؾامء وادػؽِّرين وادشورـغ
اإلجراءات افؽثرة ،وـريم ِّ
ـو َّؾي ،رجوًٓ وكسوء ذم دمشم ادشوق ،وحضور ادممتر وإثراء جؾسوهتو بؤراء
وإؾؽور وادداخالت :ـون هلو إثر ادبوذ ذم إكجوح ؾعوف َّقوت هذا ادممتر.
وظذ هومش ادممتر تم ظؼد ورصي ظؿل حول ـقػقي معرؾي اإلظجوز افعددي
ذم افؼرآن افؽريم ،أفؼوهو ظضو افؾجـي افدوفقي فإلظجوز افعددي افبوحٌ ظبقد بن
شؾقامن اجلعقدي من اإلمورات ،ـام صوحى جؾسي آختتوم توؿقع اتػوؿقي بغ مرـز
بحوث افؼرآن بجومعي ماليو ذم موفقزيو ،واهلقئي ادغربقي فإلظجوز افعؾؿي ذم افؼرآن
وافسـي بوفربوط ذم ادغرب ،وـذفك تس ّؾم مرـز بحوث افؼرآن بجومعي ماليو ذم
حػل آختتوم كسخي من آتػوؿقي افتي أبرمً بغ ادرـز واجلؿعقي افعؾؿقي
افسعوديي فؾؼرآن افؽريم وظؾومه (تبقون) افتي و ّؿعً ذم افريوض ،وؿوم بتسؾؿقفو
إشتوذ افدـتور كوس افدورسي أمغ ظوم اجلؿعقي ،ووزظً ظذ ادشورـغ
واحلضور افشفودات افتؼديريي واهلدايو افتذـوريي.
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