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 الكريم للقرآن العاملي الثاني املؤمتر
 الكريم القرآن تعليم يف النبوي املنهج

 المنامة البحرينية بالعاصمةالمنعقد 
 ه4141 اآلخرة جمادى 02 - 41 : الثالثاء إلى السبت من

 م0244 أبريل 42 – 01 : الموافق
 ونشاطا   ا ،كبري ازدهارا   اليوم اإلسالمي العامل يف املبارك القرآين العمل يشهد  

 وتريته، ترسيع عىل واإلنرتنت واالتصال التكنولوجيا وسائل ساعدت حثيثا ،

 القرآن تعليم عملية خدمة يف الطموحة املبادرات أهم بني ومن. مسريته وإثراء

 املؤمتر إلطالق الكريم القرآن لتحفيظ العاملية اهليئة به قامت ما وتطويرها، الكريم

ة مدينة يف سنوات ثالث قبل الكريم لقرآنا لتعليم األول العاملي  باململكة جدَّ

 .السعودية العربية

 لتعليم الثاين العاملي املؤمتر وتنظيم استضافة رشف البحرين ململكة كان وقد

 العدل ووزارة اإلسالمية، للشئون األعىل املجلس بني برشاكة الكريم، القرآن

 القرآن لتحفيظ العاملية واهليئة البحرين، بمملكة واألوقاف اإلسالمية والشئون

 .اإلسالمي العامل لرابطة التابعة الكريم

 أهداف المؤتمر:
 .والتعليم اإلدارة يف أساليبها وتطوير الكرمي القرآن مبؤسسات النهوض -1
 .عالجها وطرق القرآين التعليم وعوائق مشكالت دراسة -2
 .ملعاصرةا املناهج تطوير و القرآين التعليم يف النبوي املنهج إبراز -3
 .القرآين بالتعليم املعنية واملؤسسات اهليئات بني اخلربات تبادل -4
  .املشاركني بني التعاون آللية مستقبليه رؤية تكوين -5
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  محاور المؤتمر:

 عىل املوضوعات من وعدد أساسية، حماور أربعة عىل املؤمتر بحوث تتوزع

 :اآليت النحو

 القرآن الكريم.المحور األول: أسس المنهج النبوي في تعليم 
 :وموضوعاته

 .القرآين التعليم خالل من اإليامن وترسيخ اإلخالص •

 .النفوس يف غرسهام ووسائل اهلل بكتاب والعمل التدبر •

 .وتعليمه الكريم القرآن تعلُّم يف واإلتقان اجلودة •

 .الكريم القرآن تعليم في النبوي المنهج أساليب: الثاني المحور
 :وموضوعاته

 .واملشافهة قيالتل •

 .والتدوين الكتابة •

 .الناس أحوال ومراعاة التيسري •

 .والتسابق التنافس عىل احلث •

 .األمة في - الكريم القرآن تعليم في - النبوي المنهج آثار: الثالث المحور
 :وموضوعاته

 .ومكتوبا   مقروءا   أنزل كام العصور عرب الكريم القرآن حفظ •

 .كلمتها امعواجت اإلسالم أمة حفظ •

 .وانتشارها العربية اللغة حفظ •

 (.وسطا   أمة جعلناكم وكذلك) الوسطية اإلسالمية الشخصية بناء •

 .كله للعامل متكامل أخالقي نموذج تقديم •
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 تطبيق في المعاصرة والفردية المؤسسية الجهود استعراض: الرابع المحور
 .الكريم القرآن تعليم في النبوي المنهج

 :وموضوعاته

 .املجال هذا يف املؤسسية اجلهود •

 .املجال هذا يف الفردية اجلهود •

 .واحللول الصعوبات •

 أعمالهالمؤتمر و  بحوث
 :الكريم القرآن تعليم في النبوي المنهج أسس: األول المحور

 الرمحن عبد بن فهد. د.أ ،وتعليمه الكريم القرآن لُّمـَتعَ  يـف رهـوأث انـاإليم -1

 .الرومي

 .املجيدي مقبل السالم عبد. د.أ ،النبوي املنهج يف القرآين عليمالت أصول -2

 مأمون. د ،والعمل والّتدّبر الفهم يف منهجّية رؤية: الكريم القرآن بيان -3

 .الّزاكي عبدالّرمحن

 الكريم عبد. د. أ ،النفوس يف غرسهام ووسائل اهلل بكتاب والعمل التدبر -4

 .صالح إبراهيم

 :الكريم القرآن تعليم في النبوي نهجالم أساليب: الثاني المحور
ا أ نزل كام العصور عربَ  الكريم القرآن حفظ   -5  أيمن. د، ومكتوب ا مقروء 

 .سويد رشدي

 .محيتو اهلادي عبد. دأ. ،الكريم القرآن تعليم يف النبوي املنهج أساليب -6

 القرآين النص عىل املحافظة يف وأثرها النبي عن القرآن تلقي طرق -7

 .بوركاب أمحد حممد .د. أ، الرباين منهجه عىل واالستقامة
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 ،نموذجا   والتدوين الكتابة: الكريم القرآن تعليم يف النبوي املنهج أساليب -8

 .كسار قاسم أمحد. د

 غانم .دأ. ،(وحتليل عرض) الكريمَ  القرآنَ  املنورة   املدينة   إىل الوفود   تعليم   -9

 .احلمد قدوري

 .هالل لفتاحا عبد سامي. د.أ ،واملشافهة   التلقي   -11

 خالد أمحد. د.أ ،النبوية األحاديث يف وتعليمه القرآن تعلم يف الرتغيب  -11

 .شكري

 :األمة في الكريم القرآن تعليم في النبوي المنهج آثار: الثالث المحور
 بن مأمون حممد. د، البرشية لدستور النبوية والعناية اإلهلية، العناية  -12

 .كاتبي عبدالعزيز عبدالكريم

 حممد عدنان. د.أ ،أمجعني عنهم اهلل ريض الراشدين لفاءاخل مصحف  -13

 .زرزور

 الّصحابة من القّراء: الكريم القرآن تعليم يف النّبوّي  املنهج ثامر من  -14

 .روشـو حمّمـد اهلـادي. د، القريوان يف والّتابعني

 السلوكية املشكالت معاجلة يف ودورها الوسطية اإلسالمية الشخصية  -15

 .القشعان فهد محود. د.أ، والنبوي القرآين اهلدي وفق تمعباملج واألخالقية

 :األمة في الكريم القرآن تعليم في النبوي المنهج آثار: الرابع المحور
 يف النبوي املنهج تطبيق يف الكريم القرآن لتحفيظ العاملية اهليئة جهود  -16

 .بصفر عيل بن اهلل عبد. د، القرآين التعليم

( السند حلقات) النبي إىل املتصل بالسند يمالكر القرآن حتفيظ حلقات  -17

 .املزروعي إبراهيم يارس .د، فيها الكويت دولة وجتربة
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 خدمة يف وعلومه الكريم للقرآن السعودية العلمية اجلمعية( تبيان) جتربة  -18

 .الرسيع عبداهلل بن رسيع بن حممد. د.أ، الكريم القرآن

 إشاعة اإلسالمـية لـجامعةا وجهـود اهلند يف الكريم القرآن تعليم تطور  -19

 .الوسـتانـوي مـحمد غـالم، كوا أكل العلـوم،

 أو حمند. د، القرآين التعليم يف توظيفه ورضورة واملتعلم املعلم بني التفاعل  -21

 .مشنان إدير

 حتفيظ يف النبوي املنهج تطبيق يف اإلنسانية للعلوم األورويب املعهد جهود  -21

 .حممود شكر زهري .د ،تالوته وإتقان الكريم القرآن

 وتوصيات المؤتمرالبيان الختامي 

 :ييل فيما القرآنية   والمؤسسات   الهيئات   مع بالتعاون   المؤتمر   أوصى
 :العلمي   المجال  : أولا 
ه، القرآن   تعلم   يف سبحاَنه له واإلخالص   باهلل  اإليامن   تعميق   •  لذلك ملا وتعليم 

  ينهض   د  فري قرآيني  جيل   إعداد   يف أثر   من
 
 .اآلفاق   يف الدين   هذا ونرش  ، الرسالة   بأعباء

، مفهومَ  تربز   التي العلمّية   باملناهج   العناية   •  وعوائَقه، ومظاهَره ووسائَله الّتدّبر 

سول   تدبُّر   كيفيَّة   من نامذَج  وإيراد   لف   الكرام   وصحابت ه ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ الح   والسَّ  للقرآن   الصَّ

 .الكريم  

، للقرآن   واملشافهة   بالتلقي العناية   • ه   مل إلنسان   فليَس  الكريم 
 بأصوات   ي شاف 

ا القرآن   تقن ا أ ستاذ  ة   نصوص   إىل يأيتَ  أن م  د ينَ  األئمَّ  منها وَيستنب طَ  فَيسَتنط َقها امل جوِّ

ا ببال   ََتط ر   مل أشياءَ   .أصحاِب 

؛ القرآن   كلامت   معاين بَفهم   االهتامم   •  بدون   تدّبرَ  فال للتدّبر، وسيلة   ألّنه الكريم 

،  مفردات   معاين لوضع   الرشيف   املصحف   طباعة   عىل القائمة   اجلهات   ودعوة   َفهم 

ه، الكريم   القرآن    .املوثوقة   املصادر   من وأخذها ِبامش 
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 حوَل  املثارة   الشبهات   عىل الردُّ  ففيه وضبط ه؛ الكريم   القرآن   برسم   العناية   •

،ا القرآن    اهلل   ريَض  الكرام   الصحابة   من الوحي   َكتبة   يف الشبهة   إثارة  : ومنها لكريم 

 .عنهم

 : والتعليمي   التربوي   المجال  :  ثانياا 
، بالقرآن   اإلهلية   العناية   مظاهر   إبراز    • ه األمر  : ومنها الكريم  ۆ  ﴿ :بتحكيم 

ائەئ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  

 .[49املائدة: ] ﴾ىئ  ىئ  ی    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئەئ  وئ  وئ  ۇئ 

  القراءة   يف النبويِّ  املنهاج   متابعة    •
 
 وترشيد   عنهم، اهلل  ريّض  للصحابة   واإلقراء

، تأصيال ، السائدة   املناهج     الغلوِّ  طريف ملعاجلة   وتسديدا ، وتقويام 
 
 مَحل   يف واجلفاء

 .الكريم   القرآن  

، الصدر   يف جرى بام اقتداء   للصغار   الكريم   القرآن   بتعليم   االهتامم    •  األول 

ه ملا وتشجيعا   ق  قِّ  .والتجويد احلفظ   يف قوة   من الصغار   حلقات   حت 

  يف املساعدة   يف احلديث   العص   تقنيات   من االستفادة   •
 
 الكريم   القرآن   إقراء

ه،   إىل والرجوع   وتعليم 
 
 .ذلَك  يف الضابطنيَ  القراء

  سري   نرش   •
 
اء ؛ وقتنا إىل الكرام   الصحابة   جيل   من الكريم   القرآن   قرَّ  احلارض 

م الكريم   القرآن   تعليم   يـف ود همـجه عىل للوقوف    يف النبويِّ  املنهج   ثامر   وأَّنَّ

 .القرآينِّ  التعليم  

،القر التعليم   مؤسسات   يف التعليمية   بالطرق   االهتامم   •  البحوث   وتوجيه   آينِّ

، العلمية    واملثمر   اخلصب   الرتبويِّ  املجال   نحوَ  منها امليدانية   وخصوصا   واألكاديمية 

ها طباعت ها عىل والتشجيع    .ونرش 
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 من للرفع   التعليم؛ يف التقنية   الوسائل   عىل الكريم   القرآن   معلمي تدريب    •

 الدورات   وعقد   القرآينِّ  التعليم   ترقية   أجل   من مهاراهتم، وصقل   كفاياهتم،

 .ذلك يف التدريبية  

،) التعليمية   باملكونات العناية    • ، املعلم   قدر   وإجياد  ( الدراسية   واملادة   واملتعلم 

، مستوى رفع   إىل سعيا   بينها، التكامل   من  .التعلم   عقبات   وجتاوز   التعليم 

؛ بالرسم   كامال   الكريمَ  القرآنَ  احلافظ   يكتَب  أن  •  من فوائدَ  من له ملا العثامينِّ

، تقوية   ، لكلامت   الكتابة   وضبط   اخلطِّ ل   القرآن   وعمل   به، احلافظ   حواسِّ  وَشغ 

 .ذلك يف واملسابقات   اجلوائز  

 اإلجازة   لنيل   والسعي   قراَءته، إتقان   عىل الكريم   القرآن   حافظ   حيرَص  أن •

هم املتصلة   نياملتقن املشايخ   من القرآنية    الذي الزمن   هذا يف خاصة   ملسو هيلع هللا ىلص بالنبيِّ  أسانيد 

 من القرآنية   اإلجازات   تصديق   إىل والسعي   الكريم، القرآن   بتالوة   اللحن   فيه شاعَ 

  يف املعتمدة   اجلهات  
 
 .الكريم   القرآن   إقراء

 .الكريم   القرآن   تعليم   يف اإلبداعية   اجلهود   تشجيع   •

 :والتكامل   لتعاون  ا مجال  :  ثالثاا 
 العتامد   واإلسالمية   العربية   الدول   يف بالتعليم   املعنية   الرسمية   اجلهات   دعوة   •

 يف الدراسية   املقررات   ضمنَ  مستقلة   مادة  ( وحفظا   تالوة  ) الكريم   القرآن   مادة  

، املراحل   خمتلف   ها املؤهلنيَ  املعلمنيَ  وتعيني   التعليمية   .لتدريس 

نَى قرآنية   مسابقات   ة  إقام •  بحفظ ه هتتم   التي غرار   عىل الكريم   القرآن   بفهم   ت ع 

ه  .تعاىل اهلل  لكالم   املبينة   ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أحاديث   حلفظ   مسابقات   وإقامة   وترتيل ه، وجتويد 

؛ واملعاهد   الكليات   يف التوسع    •   لتخريج   املتخصصة 
 
 القرآن   معلمي من األَكفياء

، واملعاهد   املراكز   ومديري احللقات   مرشيفو الكريم    اجلامعات   وحثِّ  القرآنية 

 .ذلك عىل اإلسالمية  
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 جلان   طريق   عن للحفاظ   اختبارات   إقامة   عىل القرآنية   اجلمعيات   حث    •

؛ د عىل حرصا   مستقلة  فظ   َجودة   من التأكُّ  .وإتقانه احل 

 يف املختصة   اجلهات   مع بالتعاون   الكريم   القرآن   لتحفيظ   العاملية   اهليئة   إقامة   •

، للقرآن   سنويا   عامليا   أسبوعا   اإلسالمية   األمة    يف القرآنية   الربامج   لتكثيف   الكريم 

، خمتلف   م التي خاصة   الدول  ر  ها ح   .اهلل  كتاب   تعلُّم من أبناؤ 

 ألهل   عامليا   مييا  إسال صندوقا   الكريم   القرآن   لتحفيظ   العاملية   اهليئة   إنشاء   •

، ، القرآن   حفاظ   لدعم   القرآن  ه، الكريم   الدراسية   املنح   وتقديم   وكليات ه، ومعاهد 

لها، خمتلف   يف دراَستهم احلفاظ   إلكامل    إكراما   إليه، حيتاجون فيام وعوَّنم مراح 

 .تعاىل اهلل  كتاب   حلملة  

 املتعلقة   والعاملية   واإلقليمية   حلية  امل وامللتقيات   املؤمترات   إقامة   يف التوسع   •

ه الكريم   بالقرآن   ه، وتعلُّم  ه وتعليم   .وعلوم 

م يف وتعليميا   تربويا   واملجازين احلفاظ   رعاية   •  وخاصة   ِبم، والعناية   بلداَّن 

 .منهم النوابغ  

، القرآن   حلفظ   املكثفة   الدورات   يف تنسيقية   ملتقيات   إقامة   •  وات  قن ويف الكريم 

، الكريم   القرآن    .الكريم   القرآن   وإذاعات   الفضائية 

 :اإلعالم   مجال  : رابعاا 
  حثُّ  •

 
؛ برامَج  إعداد   عىل القرآين   التعليم   يف واملتخصصني العلامء  إلبراز   إعالمية 

 .الكريم   القرآن   تعليم   يف الصالح   السلف   جهود  

ه الكريم   اهلل  كتاب   لنرش   املتميزة   القرآنية   املرئية   الربامج   عىل الرتكيز   •  وعلوم 

  خمتلف   يف للمسلمني
 
 .ومفيد   مشوق   بأسلوب    العامل   أنحاء
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 خلدمة   الكريم   القرآن   جمال   يف النشطة   اإلسالمية   املدن   يف إعالمية   مراكزَ  إقامة   •

 .املناسبة   اإلعالم   وسائل   يف وبثِّها القرآنية   الربامج  

، توظيف    بأمهيِّة   االسالميِّ  العامل   يف الوعي   بث   •  املجازين، وخاصة   احلفاظ 

، إمامة   عىل وتدريب هم  من انطالقا   ذلك يف الرشعية   باألحكام   والتعريف   املساجد 

  .«   يؤم  القوَم أقرؤ هم لكتاب  اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلص قول ه

 تعليم ةأوعي دليل)هذا واجلدير بالذكر أنه تم خالل املؤمتر تدشني وتوزيع 

 واملعلومات الدراسات بادر مركزالذي  م(2113-هـ1433 الكريم حتى القرآن

 .املؤمتربمناسبة إقامة ه إعدادإىل الشاطبي  اإلمام بمعهد القرآنية

 وعاء ملا أنتجه الفكر اإلنساين يف جمال تعليم( 1633بيانات )ضمَّ الدليل وقد 

 وخمطوطات وأوراق تومقاال كتب ورسائل جامعيةالقرآن الكريم، من: 

 وقنوات إلكرتونية ومواقع إلكرتونية برامجإضافة إىل خمتارات من  وملتقيات

 فضائية، وغريها.
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 الكريم القرآن لتدبر األول العاملي املؤمتر
 األمة حياة يف وأثره الكريم القرآن تدبر

 كريمتنظيم: الهيئة العالمية لتدبر القرآن ال
 قطر ـ اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة مع: بتعاون

 الرياض ـ واالستشارات للدراسات تدبر ومركز

 جدة ـ الشاطبي اإلمام بمعهد القرآنية الدراسات ومركز

 مكة ـ القرآنية والدراسات لالستشارات إجادة ومركز

 في مدينة الدوحة بقطر
 م0244وليوز ي 3-0 الموافق -هـ 4141شعبان  03-04 ما بين

 

 أهداف المؤتمر:
 .املختلفة األمة فئات لدى التدبر مفهوم تعزيز -1
 .املتنوعة األمة مشكالت عالج يف التدبر تفعيل آليات بيان -2
 .األمة إحياء إىل أدت اليت التدبرية التجارب إظهار -3
 اآلفاق خمتلف إىل ونقله القرآن تدبر مبشروع لالنطالق أرضية تأسيس -4

 .والفئات
 .املضمار هذا يف بدلوهم يدلوا كي اجملال، يف للباحثني فرصةال إتاحة -5
 . القرآن تدبر خالل من وهنضتها األمة حياة اسرتاتيجيات مناقشة -6

  محاور المؤتمر:

 المحور األول: تدبر القرآن الكريم: المفهوم والغاية والمنهج.
 .القرآن تدبر مفهوم ـ        
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 .القرآن تدبر غاية ـ        

 .القرآن تدبر منهج ـ        

 .باألمة الرتقاء في الكريم القرآن تدبر أثر: الثاني المحور

 .الصالح السلف عند الكريم القرآن تدبر نامذج ـ        

 .الرشيعة ومقاصد الكريم القرآن تدبر ـ        

 .املسلمة الشخصية وصناعة الكريم القرآن تدبر ـ        

 .للجميع وعمل خطاب يمالكر القرآن تدبر ـ        

 (.العملي الجانب) حياتنا في وأثره القرآن تدبر: الثالث المحور

 .واقعية نامذج..  العملية وتطبيقاته الكريم القرآن تدبر ـ        

 املؤسسات يف والتعليم الرتبية مناهج وتطوير الكريم القرآن تدبر ـ        

 .واجلامعات

 .واملساجد املراكز يف والدعوة التعليم وتطوير الكريم القرآن تدبر ـ        

 .املسلم املجتمع وإصالح الكريم القرآن تدبر ـ        

 .المعاصرة المشكالت معالجة وآليات القرآن تدبر: الرابع المحور

 .الوحي نصوص عىل املشكالت تنزيل ضوابط ـ        

 .الكريم القرآن تدبر ضوء يف تهاجلومعا املعارصة املشكالت من نامذج ـ        

 .الكريم القرآن تدبر خالل من املعارصة للمشكالت مقرتحة دراسات ـ        

 القرآن تدبر مفهوم لنرش اإلعالمية الوسائل حول نقاش حلقة املؤمتر صاحبو

 .الكريم القرآن تدبر لنرش الدعوية والوسائل الربنامج حول نقاش وحلقة الكريم،



 التـقــاريــر

 120 

 أعماله:و المؤتمر  بحوث
 تدبر القرآن: المفهوم، والغاية، والمنهج المحور األول:

 م عنوان البحث اسم الباحث

 الواسع الغشمي د.عبد
تدبر القرآن مفهومه ، وأمهيته ، ووسائله ، 

 وثامره
4 

 القادر سليامين د.عبد
تدّبر القرآن الكريم حقيقته وأمهيته يف إصالح 

 الفرد واملجتمع
0 

 4 املنهج النبوي يف تدبر القرآن الكريم صالح حييى صواب د.
 1 تدبر القرآن الكريم املصطلح والوسائل عبداهلل موسى أبو املجد د.

 3 إشكالياته  اكتسابه  التدبر مفهومه د. عبداهلل عيل جوان
 3 تدبر القرآن الكريم وسائله وموانعه عبد اهلل إبراهيم املغالج د.

 إبراهيم حممد عبده د.
ر القرآن وأسباب ـــدبـي تـاطئ فــم اخلـالفه

 الوقاية منه
1 

 3 مناهج علامء املتشابه اللفظي يف توجيه اآليات د. صالح الشثري
 9 مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر كيأ/عيل البرش الف

 42 منهجيات يف تدبر األمثال فلوة الراشد د.

 أ/يونس مالل
منهج القرآن الكريم يف ظل جدلية النص 

 والعقل والواقع
44 

 40 إليامنية يف تدبر اآليات القرآنيةالغاية ا فاطمة عبد اهلل صالح د.
 44 قراءة تدبرية للمفاهيم اخلاطئة للعالقة الزوجية ربيع محد د.
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 أثر تدبر القرآن في الرتقاء باألمة المحور الثاني:

 م عنوان البحث اسم الباحث
 41 نامذج تدبر القرآن الكريم عند السلف الصالح الصاوي  أ/حممد

 43 لكريمتوظيف املقاصد الرشعية يف تدبر القرآن ا العريب االدرييس د.
 43 جتدد معاين القرآن وأثره يف حياة األمة البخيت  أ/أبوبكر

 صالح سنني د.
خصية املسلمة أثر تدبر القرآن يف صياغة الش

 واستقامتها
41 

 43 القرآن الكريم بني مقاصد تدبره وتدبر مقاصده أ/خباب احلمد
 49 القرآن الكريم وصناعة الشخصية املسلمةتدبر   محد سامل فرج د.

 حممد عطا اهلل د.
وض احلضاري ــهـالنـرآن ودوره بــر القـدبـت

 بمجتمع السلف
02 

 د. باسل خلف
وم التلقي والقراءة والتدبر يف ضوء نقد ـمفه

 ينظريات التلق
04 

 00 توظيف املقاصد يف تدبر القرآن الكريم د. يوسف البدوي
 04 ة املسلمةتدبر القرآن الكريم وصناعة الشخصي الصوايف  د. سعيد

 01 أثر تدبر القرآن يف بناء شخصية الصحابة د. خلود احلواري

 د. سمية إبراهيم
عة الشخصية املسلمة لقرآن يف صناأثر تدبر ا

 (الصحابة أنموذجا  )
03 

د. بدر الدين 

 الشيخ

ة ـاعة الشخصيـريم وصنـرآن الكـر القـدبـت

 مسلمة سياسيا  ـال
03 
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 01 أثر تدبر القرآن الكريم يف الفقه املقاصدي د. مبارك املصي
 03 تدبر القرآن وأثره عىل العسكريني د. خالد الدبيان
 09 تدبر القرآن الكريم بني االنفعال والفعل د. صالح عسكر

 42 (الفاحتة سورة تدبر)  الكنز املنشود أمحد الرشقاوي د.
 44 اإلدراك املقاصدي حمدد من حمددات تدبر القرآن د. حممد املنتار

 40 رسم املصحف وتدبر القرآن الكريم اجلوهري  نبيل د.

 رشيد كهوس د.
-نامذج تدبر القرآن الكريم عند السلف الصالح

 التدبر السنني
44 

 41 نامذج تدبر القرآن الكريم عند السلف الصالح كامل حممد قاملي د.

 د. حممد درويش
سورة -تدبر القرآن ودوره يف تربية العقلية املسلمة

ا  البقرة نموذج 
43 

 43 صناعة اخلشوع القباطي اجلبار عبد د.

 د. حممد رمضان
 منهج القرآن يف بناء شخصية الفتاة املسلمة

 )قصة ابنتي الرجل الصالح(
41 

 دياجلن  د. حممد
التكوين العقدي لشخصية املسلم يف ضوء تدبر 

 قرآنقصص إبراهيم يف ال
43 

 49 أثر املقاصد يف تدبر النص القرآين د. أرشف حممود
 تدبر القرآن وأثره في حياتنا المحور الثالث:

 اسم الباحث عنوان البحث م

12 
تدبر القرآن الكريم ودوره يف تكوين املسؤولية 

 نية للمعلمامله
 د. عبدالرمحن اجلهني

http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor27.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor27.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor28.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor28.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor29.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor29.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor31.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor31.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor34.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor35.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor35.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor36.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor37.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor37.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor38.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor39.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor39.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor40.pdf
http://www.tadabbor.com/Images/uploads/cvqtadabbor40.pdf


 (ه4141)ذو الحجة              السادس عشرالعدد        بي للدراسات القرآنيةمجلة معهد اإلمام الشاط

 123 

 د. حممد زرمان ابن باديس يف تدبر القرآن الكريم اسرتاتيجية 14

10 
اء نظريات قرآنية يف ـــنـي بـر فــدبـة التـميـأه

 العلوم االجتامعية
 د. فاطمة الزهراء

 العطوي  د. عويض املنهج البالغي وأثره يف تدبر القرآن الكريم 14

11 
 ر تدبر القرآن يف منهج املصلحنيأث

 (عرض لنموذجني)
 أ/نبيل النشمي

13 
منهج مقرتح لتعليم تدبر القرآن يف ضوء 

 النظريات احلديثة
 د.منى حممد

13 
د التالوات التدبرية املجودة ـيـقعـروع تـــمش

 لدى النشء
 أ/حفصة حممد سعد

11 
طوير مناهج الرتبية تدبر القرآن الكريم وت

 يف اجلامعات الفلسطينية والتعليم

 د.طالل خلف

 د.ناهض فورة

 د. هاشم األهدل معلم القرآن واألسس النفسية يف منهج التدبر 13

 د. إبراهيم احلمييض أثر معلم القرآن الكريم يف تعليم التدبر 19

32 
ر ـدبـق تـي تعميـة فــيـرآنـراءات القـر القــأث

 وفهمهرآن ـالق

تقي الدين  د.

 عبدالباسط

 د. مأمون عبد الرمحن اخللوة بني التقليد والتجديد 34

 أ/عبدالرمحن السيد أثر تدبر القرآن يف التعريف باإلسالم 30
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 تدبر القرآن وآليات معالجة المشكالت المعاصرة المحور الرابع:

 اسم الباحث عنوان البحث م
 د. حممد حممود كالو ريمقواعد يف تدبر القرآن الك 34

31 
أسباب نجاح آليات تدبر القرآن يف العالج النفيس 

 الديني ومعاجلة املشكالت املعارصة
 د. حممود فتوح حممد

 أثر الورد اليومي يف تدبر القرآن وحتقيق آثاره 33
د. حممد عبداللطيف 

 العاطي عبد

33 
موانع تدبر القرآن عند مدارس القراءات املعارصة 

 للنص وعالجها

أ/حممود عيل أمحد 

 صالح

 قه الواقع وأثره يف معاجلة املشكالت املعارصةف 31
د. سامي رفعت 

 األشقر

33 
كيفية مواجهة الصدمات النفسية من خالل تدبر 

 سورة مريم

د. فوزية صالح 

 اخلليفي

39 
ر ـدبـة تـل منهجيــعيـفـول تـة حــيـرائــة إجــدراس

 القرآن الكريم
 د. رقية العلواين

 :وتوصيات المؤتمرالبيان الختامي 

 جلنة استخلصتها والعملية، العلمية التوصيات من مجلة إىل املؤمتر خلص

 وكانت احلضور، ومقرتحات الباحثني، توصيات خالل من باملؤمتر، التوصيات

 :التايل النحو عىل

 اإلسالمية، والشؤون األوقاف بوزارة ممثلة   قطر لدولة وتقدير   شكر   أولا:

 .يمالكر القرآن لتدبر األول العاملي املؤمتر إقامة يف وتعاوَّنا إلرشافها
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 .سنتني كل دورية بصفة املؤمتر بعقد التوصية :ثانياا 

 جمتمعات يف القرآن تدبر ثقافة لتعزيز عملية؛ اسرتاتيجية خطة إعداد :ثالثاا 

 .لغاهتم اختالف عىل املسلمني

 .عمل مشاريع إىل والتجارب البحوث من طرح ما حتويل :رابعاا 

 بتدبر املعنيني واألفراد ملؤسساتا جمعـت اتـانـبي دةـــاعـق اءــشـإن :اا ـــخامس

 .الكريم القرآن

 بشكل واالهتامم ودعمها، بالتدبر متخصصة إعالمية برامج إنتاج :سادساا 

 .االجتامعي التواصل بمواقع أخص

 .الكريم القرآن تدبر جمال يف دولية جائزة إنشاء :سابعاا 

 واالستفادة يم،الكر القرآن تدبر جمال يف متنوعة تدريبية حقائب تصميم :ثامناا 

 .التدريب ومراكز الرتبية، خرباء من ذلك يف

 تدبر لبحوث العلمي النرش يف متخصصة حمكمة علمية جملة تأسيس :تاسعاا 

 .الكريم القرآن

 تدبر يف متخصصة مناهج إلقرار بالتعليم؛ املعنية اجلهات مع التواصل :عاشراا 

 .الكريم القرآن

 احلديثة األجهزة عىل التدبر، ثقافة قريبلت متنوعة تطبيقات إنتاج :عشر حادي

 .أنواعها بمختلف

 بتدبر املتخصصة العلمية والرسائل والبحوث الكتب ونرش طبع :عشر ثاني

 .الكريم القرآن

 تدبر يف متخصصة اتـــمعيـوج زــراكـم اءــشـإن ىـإل وةــالدع : رـعش ثالث

 .الكريم القرآن
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 صر العوملةيف ع الكريم للقرآن العاملي  املؤمتر
 جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية: كلية أصول الدين

 دار السالم -بروناي 
 1121ذو القعدة  6 - 5املوافق  1112سبتمرب  11 - 11 ييوم

إن القرآن الكريم هو املصدر األول الصالح لكل زمان ومكان هلداية البرشية 

ذي يرسم هلم املعامل كلها يف خمتلف جماالت احلياة، وهو الكتاب األوحد ال

الصحيحة للوصول إىل السعادة األبدية، فأي حماولة فهم أو إصالح تتجاوزه فمآهلا 

 .إىل الفشل واخلرسان

ومن أجل تفعيل هدايته الشاملة الكاملة يف عص العوملة عىل الصورة التي 

 ما تتناسب مع مجال هذا الكتاب وكامله وعظمته، وإعادة سيادة األمة اإلسالمية إىل

 املعنيني والباحثني  كان عليه السلف الصالح؛ فإن عىل املسلمني اليوم بصفة عامة

 مستمرة بصفة  قراءاهتم جيددوا أن خاصة بصفة واإلسالمية القرآنية بالدراسات

 . هلم املتاحة وإمكاناهتم قدراهتم مع يتناسب بام كل األعظم؛ الكتاب هلذا

د حتديات عاملية معارصة متكررة حتاول باإلضافة إىل وجو -ومن هذا املنطلق 

َترشفت كلية أصول الدين يف جامعة السلطان  -النيل من قدسية القرآن الكريم

ا منها يف خدمة كتاب اهلل الرشيف عيل اإلسالمية بتنظيم هذا املؤمتر العاملي؛ إسهام  

 . تعاىل

  :المؤتمر أهداف
الكريم لعرض أحدث ما توصلوا مجع العلامء واملفكرين حول مائدة القرآن  :أولا 

إليه يف الدراسات القرآنية يف خمتلف العلوم واملعارف اإلنسانية التي ترفع مكانة 

 .هذا الكتاب العظيم
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ربط األمة بالقرآن الكريم وجتديد العهد به وترسيخ القيم اإليامنية والسلوكية  :ثانياا 

ية األسوة احلسنة التي تعزز واألخالقية والرتبوية يف أنفسهم؛ وصوال إىل حتقيق عامل

 .ثقة املسلم املعارص بدينه

إبراز الدور الريادي للدول واملؤسسات يف العناية بالقرآن الكريم من خالل  :ثالثاا 

التعرف عىل السنن الكونية يف العامل املتغري، التي أشار إليها القرآن الكريم وربط 

 .تقدم األمة ِبا

واملعرفية يف دراسة القرآن الكريم والكشف عن  : تطوير الوسائل العلمية  رابعا

 .الطرق احلديثة يف تعليمه مع تطويع التقنية احلديثة لنرش تعاليم هذا الكتاب العظيم

: استنهاض مهم املتخصصني يف القرآن الكريم ومجيع املهتمني بالدراسات    خامسا

قومات النهضة القرآنية لوضع الضوابط العلمية واملعرفية القرآنية الستخراج م

 .املثىل اإلنسانية

: توضيح مظاهر اإلعجاز العلمي يف العلوم التجريبية من خالل القرآن   سادسا

 .الكريم

: إبراز هيمنة الدراسات القرآنية املتنوعة وأثرها اإلجيايب يف ترشيد معامل الفكر   سابعا

 .والثقافة واحلضارة اإلنسانية

تفادة من القرآن الكريم يف مواجهة التحديات : إجياد الوسائل الفعالة املس  ثامنا

 العصية وحماربة أعداء كتاب اهلل تعاىل

  :المؤتمر محاور
  :والقراءات الكريم القرآن :أولا 
 .القراءات : تارخيها، علومها، أعالمها، فقهها وتعليمها قديام وحديثا -1

عامل العريب جامعات القرآن الكريم، كلياته، مراكزه التقليدية واحلديثة يف ال -2

 .واإلسالمي
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 .اإللكرتونية املنترشة يف العامل قار امل -3

 .اجلمع الصويت للقرآن الكريم -4

 .قنوات القرآن الكريم الفضائية واإلذاعية -5

 .كيفية نرشه من خالل الوسائل احلديثة -6

 :هدايته تفعيل وكيفية تفسيره :الكريم القرآن :ثانياا 
ومه وأعالمه، اجتاهاته ومناهجه، تفسري القرآن الكريم : مولده ونشأته، عل -1

 .كيفية االستفادة منه وتطويره بام يتناسب مع عص العوملة

كيفية التعامل مع عنارص القرآن الكريم األساسية من خالل العقيدة والرشيعة  -2

 .واألخالق، وتبليغها إىل األمة

 .املنهج األمثل يف ترمجة القرآن الكريم إىل اللغات األخرى -3

الكريم وكيفية تفعيلها يف مجيع جماالت احلياة؛ للداللة عىل  هدايات القرآن -4

 .عامليته يف كل زمان ومكان

 :العلمي وإعجازه الكريم القرآن  :ثالثاا 
 .الكتب والبحوث واملقاالت يف اإلعجاز العلمي -1

 .مناهج العلامء القدامى واملحدثني يف بيان اإلعجاز العلمي -2

 .إلعجاز العلمياهتامم الدول واملؤسسات واهليئات با -3

 .املنهج األمثل يف خدمة اإلعجاز العلمي -4

 .أثر اإلعجاز العلمي يف تبليغ رسالة اإلسالم يف عص العوملة -5

 :األخرى بالعلوم وعالقته الكريم القرآن :رابعاا 
 .السنة النبوية وعلومها -1

 .السرية النبوية ومنهجية الكتابة فيها -2
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 .العقيدة وعلم الكالم واملنطق -3

 .األديان علم مقارنة -4

 .األخالق والتصوف -5

 .الفقه وأصوله -6

 .اللغة العربية ولوازمها -7

 .علم التاريخ -8

 .العلوم الكونية -9

 َتدم التي اإلنسانية واملعارف العلوم من وغريها علوم التقنية احلديثة، -11

 .الكريم القرآن

 :اإلنسانية والحضارة الكريم القرآن :خامساا 
 .قرآن الكريمحقيقة احلضارة وعنارصها األساسية يف ال -1

 .الوسائل املنهجية للقرآن الكريم يف تكوين اإلنسان احلضاري املتكامل -2

 .التكامل بني العمل الدنيوي واألخروي -3

 .التكامل بني احلياة املادية والروحية -4

 .التضامن والتكافل االجتامعي املنشود -5

 .لزوم تطوير أساليب احلوار والتخاطب بني األمم واجلامعات -6

 .رسة ورعاية حقوق املرأةوجوب تكوين األ -7

 .رضورة توحيد األمة وإجياد احللول لعالج مشكالهتا -8

 .اهتامم القرآن الكريم باألخوة اإلنسانية العاملية ورعاية مصاحلها فردا ومجاعة -9

 .اية أمنه واستقرارهورع اإلنسان تربية يف وأثرها  إقامة احلدود -11
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 :العصرية والتحديات الكريم القرآن :سادساا 
 .والت املتكررة إلمخاد نور القرآن الكريم ؛ مادة ومنهجااملحا -1

 .الباطنية وأثرها يف حماربة تعاليم القرآن الكريم -2

 .الصهيونية وخطرها عىل سيادة القرآن الكريم -3

 .التنصري وخطره عىل رسالة القرآن الكريم -4

 .العلامنية ونفوذها يف أمة القرآن الكريم -5

 .تضليل األمة القرآنيةالليربالية وهتديداهتا املتواصلة ل -6

 .احلركات االسترشاقية وآثارها يف الدراسات القرآنية -7

الوسائل الفعالة املستفادة من القرآن الكريم يف الرد عىل أعداء اإلسالم وتفنيد  -8

 .شبهاهتم حول مائدة القرآن الكريم

 :تعالى اهلل إلى والدعوة الكريم القرآن :سابعاا 
 .ىل املنهج القرآينأمهية الدعوة إىل اهلل تعاىل ع -1

 .أصول الدعوة وفقهها رضورة حتمية خلدمة القرآن الكريم -2

 .أعالم الدعوة القرآنية ومناهجها يف اإلصالح والتجديد -3

كيفية االستفادة من مناهج الدعاة يف القرآن الكريم وتطبيقها عىل واقعنا  -4

 .املعارص

 .دعوة القرآن الكريم إىل تزكية النفس -5

 ه:وأعمال المؤتمر بحوث
  األول: يومال

السودان نموذجا ،  -دراسة حتليلية -القراءات املتداولة يف العلم اإلسالمي -1

صالح  جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، والية اجلزيرة، السودان، د.

 سنني يعقوب.
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أساليب معارصة يف حتفيظ القرآن الكريم، مدارس إمتياز يايسن ترنجانو  -2

إمتياز كاممن الثانوية، ماليزيا، د. عبد العزيز املاليزية نموذجا ، مدرسة 

 صديق عبد اهلل.

اإلمام محزة الزيات من أعالم القراءات، كلية القرآن، جامعة اإلنسانية،  -3

 ماليزيا، د. اجلييل مصطفى أمحد عمر.

علم توجيه القراءات : تارخيه ومصادره، قسم القراءات ،جامعة أم القرى،  -4

 م اهلل الزهراين.مكة املكرمة، د.سامل بن غر

املؤسسات التعليمية األكاديمية باململكة العربية السعودية ودورها يف  -5

 خدمة القراءات، قسم القراءات بجامعة الطائف، د. عبد اهلل محاد القريش.

منهج القرآن الكريم يف التدرج)حتريم اخلمر نموذجا (، جامعة السلطان  -6

 يغا.الرشيف عيل اإلسالمية، د. حممد محد كنان م

أساليب وعالج النسيان يف ضوء القرآن الكريم، كلية الرتبية، جامعة امللك  -7

 سعود، الرياض، عبد املاجد حممد ويل.

املنهج النبوي يف بيان الكتاب العزيز، قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة أم  -8

 القرى، د. عيل جابر الثبيتي.

ابة ريض اهلل عنهم منهج التقويم يف القرآن الكريم عند أئمة مفرسي الصح -9

وتابعيهم، قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة الباحة، السعودية، د. عبد 

 الرحيم بن احلقيب الغامدي.

أساليب احلوار يف القرآن الكريم ومواصفاته، مركز البحوث والدراسات   -11

العلمية، اجلامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية، زليتن ،ليبيا، د. حممد 

 إبراهيم الكرش.
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حتديات اإلعجاز العلمي للقرآن يف عص العوملة، كلية دراسات القرآن   -11

والسنة، جامعة العلوم اإلسالمية، ماليزيا،)د.إرشاد احلق عبد اهلل األفغاين، 

د. عدنان حممد يوسف، سيد أمحد ترمذي سيد  د.عبد الرمحن عبيد حسني،

 عمر، نور حسنيزا بنت إبراهيم.

القرآن الكريم إىل لغة يوربا يف نيجرييا،  اإللوري وجمهوداته يف ترمجة  -12

جامعة العلوم اإلسالمية، ماليزيا نيالي، )الغزايل احلاج أمحد املختار، د. 

 زين العابدين حاجب، د. زين الرجال عبد الرزاق.

رشوط اإلمام ابن اجلزري يف رجال كتاب النرش يف القراءات العرش، قسم   -13

بجامعة أم القرى، مكة املكرمة،  القراءات، كلية الدعوة وأصول الدين

 د.أمني بن إدريس فالته.

دراسة حتليلية،  املنهج القصيص يف القرآن الكريم يف جمادلة النصارى،  -14

جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، )إي إروان سنرتي الندوي، زهدي حممد 

 أمني(.

، قسم "ضياء القرآن"منهج الشيخ حممد كرم شاه األزهري يف تفسريه  -15

ا، اجلامعة الوطنية للغات احلديثة، سيكرت ايج، اسالم اللغة العربية وآداِب

 أباد، باكستان، ضياء احلسنني.

التطبيقات املعارصة ملناهج الدعوة يف ضوء القرآن الكريم، كلية الدعوة  -16

واإلعالم ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، د. ملياء بنت 

 سليامن الطويل.

بيان دور اجلامعة يف نرش القرآن الكريم وعلومه، -ة القرآن الكريمجامع  -17

جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، السودان، د. محزة حسن سليامن 

 أورتيش، د. قاسم برشى محيدان.
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جهود مجهورية السودان يف نرش القراءات، كلية أصول الدين، جامعة   -18

 ة أمحد مهد آدام.السلطان الرشيف عيل اإلسالمية، د. مجع

تأصيل ألفاظ التحمل واألداء من القرآن والسنة، جامعة جازان،   -19

 السعودية، د. عبد الرمحن بن عمر املدخيل.

عالقة علوم القرآن بعلوم احلديث، مركز البحوث، اجلامعة اإلسالمية   -21

 العاملية ماليزيا، د. عامر إسامعيل داود.

ة النبوية)املرحلة املكية أنموذجا (، من معامل املنهج القرآين يف عرض السري  -21

كلية الرشيعة وأصول الدين بجامعة امللك خالد، أِبا، السعودية، د. حممد 

 ظافر الشهري.

أثر القرآن الكريم يف نرش الدعوة اإلسالمية يف الصني من خالل ترمجة   -22

 معانيه، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، د.يونس عبد اهلل ما تشينغ بني

 الصيني.

مكانة السنة من القرآن وموقف املسترشقني منها، كلية الرشيعة وأصول  -23

 الدين، جامعة امللك خالد، أِبا، د. أمحد عيل اجلندودي.

احلركات االسترشاقية وأثرها يف الدراسات القرآنية، كلية أصول الدين،  -24

 جامعة اإلنسانية ماليزيا، د. رضا عويس حسن رسور.

 اسرتاتيجية التجهيل واإلنصاف الغريب، باحث يف الوحي القرآين بني -25

الفكر اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

 حممود عبد العزيز رايض.

موقف احلركة الليربالية اإلسالمية من القرآن الكريم، جامعة السلطان   -26

. سليامن الرشيف عيل اإلسالمية، )نور العاشقني بنت احلاج مرشدي، د

 إبراهيم الباروحي، د. أمحد فريد فايد سعيد(.
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الوسائل املنهجية للقرآن الكريم يف تكوين اإلنسان احلضاري املتكامل،   -27

قسم اإلعداد العام، كلية املجتمع، جامعة اجلوف، السعودية، د. عبد 

 احلميد حممود غانم.

ية، قسم القرآن منهج القرآن الكريم يف بناء الفكر اإلنساين: دراسة تأصيل  -28

واحلديث، أكاديمية الدراسات اإلسالمية، جامعة مااليا، ماليزيا، د. ثابت 

 أمحد أبو احلاج.

قرآننا الكريم أساس احلضارة اإلنسانية، قسم التأليف والتنسيق والربامج،  -29

 جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، السودان، د. محزة حسن صالح.

معاين القرآن الكريم، قسم الكتاب والسنة، جامعة  نحو منهج أمثل لرتمجة  -31

 أم القرى، مكة املكرمة، أ.د. غالب بن حممد احلاميض.

ترهيب القرآن من الكسب احلرام، كلية أصول الدين، جامعة السلطان   -31

الرشيف عيل اإلسالمية، )حممد سعيد الصاوي، د. سليامن إبراهيم 

 الباروحي(.

 :ثانيال يومال
ن املبارك اليزيدي املقر : جهود وآثار، كلية الدعوة وأصول اإلمام حييى ب -1

 الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، د. نواف بن معيض احلارثي.

اإلرشادات الطبية الوقائية يف القرآن الكريم: دراسة حتليلية، كلية دراسات  -2

 القرآن والسنة، جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، د. كبري غوجي.

يم املربمج عند علامء القراءات، كلية الدراسات اإلسالمية، تايالند، التعل -3

 د.بشري مهدي عيل حممد.

املنهج الصويف ودوره يف إصالح آليات التعامل مع كتاب اهلل تعاىل، جامعة  -4

 السلطان الرشيف عيل اإلسالمية، السيد عبد احلميد عيل املهديل األهدل.
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د يف القرآن الكريم وتطبيقاهتا يف بعض الدالالت الرتبوية آليات احلدو -5

حتقيق أمن املجتمع يف عص العوملة، كلية الرتبية، جامعة امللك خالد، 

 السعودية، د. عبد اهلل بن زايد الشعشاعي.

 العولمة: عصر في الكريم للقرآن العالمي المؤتمر توصيات
جدت عىل .1  القرآن الكريم معني ال ينضب، وهو أكرب وأصدق موسوعة علمية و 

ظهر األرض، فعىل العلامء االعتناء باستخراج كنوزه يف شتى جماالت العلوم الدينية 

 والدنيوية واإلنسانية، النظرية والعملية.

تكوين جلان علمية ملراجعة الرتمجات السابقة ملعاين القرآن الكريم، والعمل عىل  .2

م أوال  رواية كتابة ترمجة صحيحة ملعاين القرآن، يراعى فيها: صحة الكالم املرتَج 

م عارفا  معرفة تامة بأوضاع اللغتني املرتَجم منها،  ودراية. وأن يكون املرتج 

واملرتَجم هلا بأرسارمها، وخصائصهام، ودالالهتام، مع التزام الصدق واألمانة يف 

 النقل، بعيدا  عن اهلوى، واألغراض اخلاصة.

وداريس احلديث رضورة التكامل املعريف بني داريس القرآن والقراءات،  .3

النبوي، يف اجلامعات واملعاهد العلمية النظامية واألهلية، ورضورة اهتامم أعضاء 

هيئات التدريس برتسيخ مبدأ التكامل بني القرآن والسنة. والعناية بتدريس 

القراءات القرآنية املتواترة والشواذ لطالب العلم يف خمتلف املجاالت الرشعية 

رايس للحفظ لكل التخصصات بجميع اجلامعات مهام والعربية، وإضافة مقرر د

 كانت َتصصاهتا، طاملا كانت هذه اجلامعة يف بلد إسالمي.

تدبر آيات القرآن هو املنطلق الذي ينبغي عىل الدعاة واملصلحني أن ينطلقوا  .4

منه، فهو األساس الذي ت عرف منه مقاصد الرشيعة، ويف آياته وقصصه أثر كبري يف 
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مكارم األخالق وحتري احلالل، وفيها رفع ملعنويات الدعاة، دفع الناس إىل 

 وتثبيتهم عىل طريق احلق.

رضورة االستفادة من التطورات والتقنية احلديثة يف خدمة القرآن الكريم  .5

والعلوم الرشعية، وتزويد فصول تعليم القرآن الكريم بالوسائل التعليمية املناسبة، 

 .لية للغة العربيةوتكاتف اجلهود لتطبيق املعاجلة اآل

حث املؤسسات احلكومية واألهلية عىل التعاون فيام بينها، والعمل مع  .6

املختصني بالقرآن الكريم ودراساته، عىل إنشاء مؤسسة إسالمية عاملية، تستقطب 

الكفاءات القرآنية، وتكون مهمتها بلورة الطرق املناسبة خلدمة القرآن الكريم، من 

ت ونرش البحوث، والتنسيق مع اجلهات املعنية بالقرآن إقامة الندوات واملؤمترا

 الكريم، ووضع اخلطط املستقبلية خلدمة القرآن الكريم وعلومه. 

رضورة اهتامم العلامء بإبراز دور الوحيني ؛ القرآن الكريم والسنة النبوية، يف بناء  .7

، ودورمها يف إصالح املجتمعات و القضاء عىل الفكر واحلضارة اإلنسانية بناء  سليام 

مظاهر الفساد من التعامل بالربا ورشب اخلمر وغريمها. وبيان املنهج القرآين 

 والنبوي يف محاية األعراض، وحفظ أمن املجتمعات اإلنسانية.

تطوير الدراسات القرآنية بام يتوافق مع حاجات العص ومعطياته، والعناية  .8

ها من حيز الدراسات بتدريس مادة اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم، واخراج

النظرية، وإعداد خمتربات علمية مناسبة َتدم دراسة هذا الفن، وتعزز إيامن الطلبة 

 .بقدرة القرآن عىل مواجهة حتديات العوملة، ونرش قيم اإلسالم يف أصقاع املعمورة

العمل عىل إنشاء موسوعة علمية متخصصة للرد عىل الشبهات املتعلقة بالقرآن  .9

يثريها املسترشقون وغريهم، مع االعتامد عىل أساليب القرآن يف الكريم، والتي 
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توضيح الشبهات ورد املفرتيات، والعمل من خالل هذه املوسوعة عىل إبراز أمهية 

 احلوار وآدابه يف القرآن الكريم والسنة النبوية.

ويف اخلتام يويص املؤمتر برعاية أهل القرآن من العلامء واملتعلمني، من خالل  .11

سع يف إنشاء معاهد حتفيظ القرآن الكريم وتدريس القراءات يف خمتلف البلدان التو

اإلسالمية، وتكثيف املؤمترات وامللتقيات القرآنية ورعايتها رسميا ، وتيسري سبل 

الزيارات امليدانية بني معلمي القرآن والقراءات للتعارف وتبادل اخلربات، والسعي 

 شطة القرآنية.إلنشاء صندوق خريي خيصص ريعه لألن

رضورة إنشاء مركز الكتاب والسنة يف جامعة السلطان الرشيف عيل  .11

  اإلسالمية يكون رابطة إسالمية عاملية مع االستفادة من تطورات التقنية احلديثة.
 

 
 

                            

 


