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 املؤمتر القرآني الدولي األول يف جامعة امللك خالد
 توظيف الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت املعاصرة

 اململكة العربية السعودية -أهبا -جامعة امللك خالد ـكلية الشريعة وأصول الدين ب
 م٢016 /10 /18 -16:املوافق،هـ1438 /1٧/1 -15:املوافق ،الثالاثء-األحد

 ر: أهداف املؤمت
ربط األمة بكتاب اهلل تعاىل ومصدر تلقيها وسبيل نجاهتا وطريق عزها  -1

 وسعادهتا يف الدارين.

 إبراز دور اململكة العربية السعودية يف خدمة القرآن الكريم وعلومه. -2

 إبراز دور القرآن الكريم يف عالج املشكالت املعارصة. -3

يف عالج القضايا اإلسالمية النهوض بالدراسات القرآنية؛ لتؤدي دورها  -4

 املعارصة، واإلسهام بالنهوض الشامل للمجتمع.

 توظيف طاقات الباحثني وجهودهم يف عالج املشكالت املعارصة. -5

 حماور املؤمتر:
 املشكالت االعتقادية والفكرية.توظيف الدراسات القرآنية يف عالج : ولاحملور األ

 .ة يف عالج املشكالت السياسيةتوظيف الدراسات القرآني: احملور الثاين
 .توظيف الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت االجتامعية: احملور الثالث
 .توظيف الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت االقتصادية: احملور الرابع

 .توظيف الدراسات القرآنية يف عالج مشكالت مفهوم اجلهاد: احملور اخلامس
 والتعليم. التعلم دراسات القرآنية يف عالج مشكالتتوظيف ال: احملور السادس
 حبوث املؤمتر:

تقويم الفهم اخلاطئ للحرية واملساواة يف ضوء القرآن الكريم يف ضوء القرآن  -1

 الكريم /أ.د. أمحد بن حممد الرشقاوي.

الدراسات املقاصدية القرآنية ونقضها للمقاربات العلامنية آليات األحكام:  -2
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 ية /د. أمحدي الشيخ التجاين.دراسة نقدية حتليل

د. لبصري نور وابت القرآنية وإغراءات املادية/معامل اهلوية اإلسالمية بني الث -3

 الدين.

حممد وخواء الذات من خالل قصة آدم/ د.معاجلة القرآن الكريم ألزمة اهلوية  -4

 يرسي إبراهيم حسني.

ح بن حييى دراسة قرآنية/أ.د. صال -هوية املسلم بني االستعالء واالهنزام -5

 صواب.

 / أصول وخصائص وقواعد -احلوار ومنهج البناء الفكري يف القرآن الكريم -6

 د. حممد شاكر املودين.

 دور الدراسات القرآنية يف مواجهة الشبهات التنصريية/ د. حممد بودبان. -7

 اإلرهاب الفكري وعالجه يف ضوء القرآن الكريم/د. حممد إقبال فرحات. -8

 لوحي القرآين أنموذجا/ د.محادي هواري.ا -التشكيك يف الثوابت -9

سري لعالج املشكالت املعارصة/ منهج الشيخ ابن عثيمني يف توظيف التف -10

 حسن بن عيل الشهراين.د.

 أمني مقراوي.د.حممدتبداد يف ضوء الدراسات القرآنية/معاجلة مشكلة االس -11

م/ دور القيادة الناجحة يف معاجلة االنحراف الفكري يف ضوء القرآن الكري -12

 د. عبد املحسن أمحد حممد عيل.

مقاصد القرآن يف رعاية املال العام وأثر ذلك يف عالج الفساد املايل/د. حممد  -13

 رشيد بو غزالة.

 التصحر مشكلة تصدى هلا القرآن الكريم/ د. عبد الشايف أمحد عيل الشيخ. -14

 .لة الفساد/ د. أنس سليامن املرصياملنهج القرآين يف عالج مشك -15

حقوق الزوجة نموذجا/ د. حممد  -رآن يف عالج مشكالت املرأةمنهجية الق -16

 شافعي مفتاح.
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  ضوء سورة التحريم/معاجلة التفكك األرسي هبداية القرآن الكريم يف -17

 ذاكر دمري.أ.

 مشكلة النشوز وكيف عاجلها القرآن/ د. عبد الفتاح حممد خرض. -18

أمحد مصطفى  اهلدي القرآين يف التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي/ د. -19

 حممد منصور.

د. أمحد الت الشباب االجتامعية املعارصة/املنهج القرآين يف عالج مشك -20

 حامد حممد سعيد.

العنف األرسي وسبل عالجه يف ضوء القرآن الكريم/ د. مفرح بن سليامن  -21

 القويس.

 د. حسني عبد العال حسني.البطالة يف ضوء القرآن الكريم/ عالج -22

 عبري بنت مشبب حممد أمحد.راسة قرآنية /د -شوز بني الزوجنيالن -23

نوح هدي القرآن الكريم يف معاجلة انحراف األبناء من خالل قصتي ابن  -24

 حممد بن سعيد بن خلوفه.وأبناء يعقوب عليهام السالم/

 ترشيد اإلنفاق من منظور قرآين/ د. عبد اهلل بن حسني العمودي. -25

 بو شحادة.حترير مصطلح اجلهاد قرآنيا/ أ. عيل حممد أسمر أ -26

عبد يف الوقاية من التطرف واإلرهاب/د. توظيف الدراسات القرآنية -27

 الرؤوف أمحد بني عيسى.

د. عبد الرمحن نظريات يف املقاصد والعلل/ -كريماجلهاد يف القرآن ال -28

 بوكييل.

دراسة موضوعية/ د. توفيق  –عالج القرآن الكريم لسفك الدماء املعصومة  -29

 عيل زبادي.

عزة بنت  د.واالعتداء يف ضوء القرآن الكريم/فع والطلب اإلرهاب بني الد -30

 عابس الشهري.



 امللتقيات والندوات القرآنية     

 368 

 د. إسامعيل طاهر حممد عزام.اب اإلرهاب والعالج القرآين هلا/أسب -31

 ؤسسات العلمية/توظيف الدراسات القرآنية يف عالج ضعف خمرجات امل -32

 حممود أمحد العسكري.أ.

ك عىل املجتمع/د. أمحد منهج القرآن الكريم يف تعظيم العلم وأهله وأثر ذل -33

 بن فارس السلوم.

مشكالت التعلم وعالجها يف ضوء سورة الكهف/د. سعيد بن حممد  -34

 الشهراين.

الفصل بني العلم والعمل وعالجه يف ضوء القرآن الكريم/د. دالل حممود  -35

 أمحد شطناوي.

قصة موسى مع اخلرض عليهام السالم  -تطوير املعلم يف القرآن الكريم -36

 يل حممد الشيخ.نموذجا/ د.ع

أثر القرآن الكريم يف معاجلة املشكالت السلوكية للطالب/ د. عبد الكريم  -37

 بن عبد العزيز الشمالن.

التطبيقات الرتبوية املتضمنة يف سورة الضحى وسبل توظيفها يف إثارة  -38

 الدافعية لدى املعلم/ د. الزهرة األسود.

عبد الرمحن بن العزوف عن العمل وعالجه يف ضوء القرآن الكريم/أ.  -39

 العريب تيل.

ابن نعيمة  يب تعزيزه يف الدراسات القرآنية/د.االنتامء إىل اإلسالم وأسال -40

 بلقاسم عبد الغفار.

استثامر القرآن الكريم يف املستجدات االقتصادية املعارصة/عيل بن حممد  -41

 نجم.

حممد وعالجه يف ضوء القرآن الكريم/ د.خطورته  -التقليل من شأن العلامء -42

 رزيق الرحييل. بن
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أسباهبا وعالجها/ د. عبد  -التصوير القرآين ملشكالت الشباب االجتامعية -43

 الرمحن حممد رضوان.

الدراسة املصطلحية أللفاظ القرآن الكريم وأثرها يف إقامة الفهم وتقويمه/  -44

 د. عبد الواحد الوزاين.

القرآن أسباهبا وظواهرها وعالجها يف ضوء  -احلركة اإلحلادية يف بنغالديش -45

 الكريم/د. حممد معني الدين.

 عالج القرآن الكريم للتساهل يف حق احلياة/ د. مجال عبد اللطيف األمري. -46

أسبابه وعالجه يف ضوء الكتاب العزيز/د. ال ديارا  -أكل املال بغري حق -47

 سياك.

القيم القرآنية احلاكمة لبناء أرسة املكارمة ودورها يف عالج العنف  -48

 ار.األرسي/ د. محيد مرس

 احللول القرآنية يف التعامل مع املشكالت الداخلية/ د. دهلوم خلرض. -49

 وظيفة املرأة من خالل القرآن الكريم/أنيسة الكركاري. -50

أثر اتباع خطوات الشيطان عىل املشكالت األرسية وعالجها يف ضوء القرآن  -51

 الكريم/د. نبيل بن حممد مرعي.

عرض -غوية يف تفسريهشبة املشككني اللردود الشيخ الشعراوي عىل  -52

 ودراسة/ د. حممود حمروس حممود.

ضوابط املعرفة يف القرآن الكريم وأثرها يف حتقيق األمن الفكري/ د. خمتار  -53

 حممود عطا اهلل.

د. مها لشائعة يف ضوء آيات حادثة اإلفك/منهج القرآن الكريم يف عالج ا -54

 بنت عبد اهلل اهلدب.

د. سارة  ضوء القرآن الكريم/ا يفأخوة النسب أمهيتها وعالج مشكالهت -55

 بنت هليل املريي.
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اخللل يف مناهج تلقي العلم وعالجه من خالل الدراسات القرآنية/ حممد  -56

 عامل أبو البرش شاهر ملوك.

 املنهج القرآين يف محاية املال العام/ د. حممد أمحد عبابنة. -57

أبو  الدراسات القرآنية يف مواجهة النزاعات االسترشاقية/د. عبد الرمحن -58

 املجد صالح.

التكفري بني اإلفراط والتفريط ومنهج القرآن يف معاجلته/د. عبد احلميد أمحد  -59

 مرشد.

مصطلح الكفر يف اخلطاب القرآين وإشكالية املفهوم املعارص/د. حممد  -60

 األمني حممد سيال. 

 :املؤمترتوصيات 
بحيث يكون  استمرار انعقاد املؤمتر دوريا كل ثالث سنوات بمشيئة اهلل تعاىل،-1

 عنوان املؤمتر القادم: )القرآن الكريم وبناء احلضارة(.

تأسيس مركز بحثي يف كلية الرشيعة ُيعنى بعالج املشكالت املعارصة من خالل -2

 الكتاب والسنة.

 اعتامد مادة القرآن الكريم جلميع التخصصات يف اجلامعة كمتطلب جامعي.-3

لربامج القرآنية، واملبادرة من املتخصصني عناية القائمني عىل وسائل اإلعالم با-4

 فيها.

تأسيس بوابة إلكرتونية جتمع املتخصصني يف القرآن وعلومه من شتى دول -5

 العامل اإلسالمي.

وجوب عناية املهتمني بمناهج التعليم بأن تكون مستمدة من الكتاب والسنة -6

وتوجيه طالب  وفق العقيدة الصحيحة، وخاصة فيام يتعلق بالتفسري املوضوعي،

الدراسات العليا والباحثني إىل العناية باملوضوعات ذات الصلة بالقرآن والسنة 

 وعلومهام.
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 امللتقى العلمي األول
 (هـ143٧-1300وعلومه يف األحساء خالل الفرتة )الكريم واقع القرآن 

 ساءاجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه )تبيان( فرع األح تنظيم:
 ابلتعاون مع جامعة امللك فيصل 
 .م٢0/10/٢016-19 املوافق هـ19/1/1438-18 األربعاء واخلميس املوافق

 : لتقىأهداف امل
 تعريف املجتمع بواقع القرآن وعلومه يف األحساء.-1

 توثيق واقع القرآن وعلومه يف األحساء من خالل األبحاث والكتابة فيه.-2

 امللتقى: حبوث
 :: النتاج العلميلاحملور األو 

 عيل بن حسني البسام. نساخ املصاحف يف األحساء. د.-1

 يارس بن عبد العزيز الربيع. علامء األحساء ودعاء ختم القرآن الكريم. د.-2

 فهد بن عبد اهلل العثامن. مؤلفات التجويد يف األحساء. أ.-3

 : شخصيات:احملور الثاين
عبد السالم بن عبد اهلل  ري القرآن.  أ.أ.د. عبد اهلل الوهيبي وجهوده يف تفس-1

 الوهيبي.

 حممد بن عبد اهلل املتني. الشيخ حممد املتني وجهوده يف حتفيظ القرآن. أ.-2

مجانة بنت خالد  الشيخ عبد الرمحن القايض وجهوده يف إقراء القرآن الكريم. أ.-3

 الشيخ حسني.

 :ممارسات وآاثراحملور الثالث: 
عبد العزيز بن عبد  هـ. د.14حساء يف القرن يف األآن الكريم واقع الرقية بالقر -1

 الرمحن الضامر.
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 سمري بن عبد الرمحن الضامر. حفلة )التحميدة( يف ختم القرآن الكريم. د.-2

 عبد اهلل بن عيسى الذرمان. أضواء عىل املكتبة القرآنية عند علامء األحساء. أ. -3

 :مؤسسات قرآنيةاحملور الرابع: 
 عبد اإلله بن حممد املال. يب القرآن الكريم يف األحساء قديام. د.كتات-1

 إبراهيم بن صالح التنم. نشأة مجعية حتفيظ القرآن الكريم يف األحساء. د.-2

حاتم  الدراسات القرآنية يف مرحلة الدراسات العليا يف جامعة امللك فيصل. د.-3

 بن حممد مزروعة.

 :لتقىاملتوصيات 
يف األحساء إىل إنشاء مركز حلفظ  لعلمية احلكومية واخلاصةدعوة اجلهات ا -1

 .الرتاث العلمي وصيانته باألحساء

الدعوة إىل تعميم فكرة خدمة الرتاث املتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، ورصد  -2

 .حركته علميًّا وتارخييًّا عىل مستوى اململكة العربية السعودية

دراسات القرآنية يف هذا العرص وإخراجها، العمل عىل إبراز النشاط العلمي لل -3

 .عن طريق وسائل النرش احلديثة؛ لتكون متاحة للباحثني والدارسني

حرص األعالم الذين كان هلم دور بارز يف تأهيل وبعث احلركة الفكرية يف جمال  -4

 .القرآن الكريم وعلومه يف العرص احلارض، والرتمجة هلم يف معاجم خاصة

األرُس والُبيوتات العلمية يف اململكة العربية السعودية،  الكشف عن دور -5

 والتعريف بنتاجها الفكري ودورها املجتمعي الكبري.

ور بوجه عام،  -6 التوثيق والتأريخ ملدارس العلوم الرشعية والكتاتيب والدُّ

  والتعريف بالَقيِّمني عليها والعاملني هبا.
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 ي: القضايا واملنهجمؤمتر النص الشرع
  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم  اجلهة املنظمة:

 ٢4/11/٢016-٢3املوافق ٢4/٢/1438-٢3األربعاء واخلميس، 
  أهداف املؤمتر:

والسنة  ،إبراز مكانة النص الرشعي، وبيان دالئل تعظيمه يف القرآن الكريم-1

  .السلف عندو ،النبوية

 ان الفارق بني النص املعصوم وفهم املجتهد.التمييز وبي-2

 .الكشف عن تاريخ االنحراف يف املوقف من النص الرشعي -3

 دراسة املؤثرات السلبية واإلجيابية يف فهم النص الرشعي.-4

 بيان احلاالت الرشعية املعتربة يف العمل بالنص وتعطيله.-5

  .رشعيدراسة ونقد أهم املناهج املعارصة يف قراءة النص ال-6

 حماور املؤمتر:
 .املفهوم واحلجية :النص الشرعي احملور األول:

 مفهوم النص الرشعي وحمدداته.-

 حجية النص الرشعي.-

 .تعظيم النص يف الكتاب والسنة وعند السلف احملور الثاين:
 دالالت وإشارات تعظيم النص يف الكتاب والسنة.-

 تعظيم النص عند السلف: أقوال ومواقف.-

 .جدلية العالقة بني النص وفهمه ر الثالث:احملو 
 قواعد وضوابط قراءة النص.-

 اختالف الفهوم للنص.-

 فهم السلف للنص.-
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 .املؤثرات يف املوقف من النص الشرعي احملور الرابع:
 املؤثرات اإلجيابية.-

 املؤثرات السلبية.-

 .عمل ابلنص الشرعي: قواعد وضوابطال احملور اخلامس:
 .املناهج املخالفة يف التعامل مع النص الشرعي: احملور السادس

 مظاهر عدم توقري النص الرشعي والتهوين منه.-

 املناهج املتقدمة يف التعامل مع النص الرشعي: دراسات تارخيية وصفية.-

املناهج املعارصة يف التعامل مع النص الرشعي: )املنهج التارخيي، املنهج -

 ج احلداثي، املنهج العقالين(.املادي، املنهج التأوييل، املنه

 املؤمتر: حبوث
 النص الشرعي: املفهوم واحلجية: اجللسة األوىل

 مصطلح النص، التاريخ والتطور والواقع. د/رضوان بن إبراهيم خلشني. -1

د/ عبد الكريم بن حممد أثرها يف ضبط قراءة النص الرشعي.قواعد املفهوم و -2

 بناين.

 د/بدر بن إبراهيم املهوس. معامل التمسك بالنص عند احلنفية. -3

خمالفة النص من قبل راويه وأثر ذلك يف احلكم الرشعي. د/هشام يرسي  -4

 حممد العريب.

 النص الرشعي التعليمي: طرق معرفته وحجيته. د/عطية خمتار عطية حسني. -5

 صناعة املعنى عند األصوليني. د/حممد بن إبراهيم الرتكي. -6

 التعظيم وإشكاليات التأويل النص الشرعي: موجبات :ثانيةاجللسة ال
النص املؤسس، تأويله واالجتهاد فيه عند األصوليني. أ.د/عيل بن عبد العزيز  -7

 العمرييني.
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 من معامل تعظيم نصوص الرشيعة. أ.د/عبد العزيز بن حممد العويد. -8

دور املؤسسات العلمية واهليئات العامة يف تعظيم النص الرشعي. أ.د/فهد  -9

 .بن عبد الرمحن اليحيى

 عمر بن عبد اهللي عند السلف: أقوال ومواقف. أ.د/تعظيم النص الرشع -10
 املقبل.

سعيد بن /د دوران اللفظ بني التأسيس والتوكيد وأثره عند األصوليني.  -11

 أمحد صالح فرج.

 النص الشرعي بني التأثر والتأثري  :ثالثةاجللسة ال
 نملة.عيل بن إبراهيم الي. أ.د/موقف املسترشقني من النص الرشع  -12

حممد عبد ة عىل التمسك بالنص الرشعي. أ.د/املصالح الرشعية املرتتب -13

 الرزاق السيد الطبطبائي.

 السياق االجتامعي وأثره يف فهم النص الرشعي. أ.د/حممد أمحد عبد الباقي. -14

املؤثرات الرشعية يف فهم النص الرشعي يف ضوء القرآن الكريم. أ.د/  -15

 حامد حممد حامد عثامن.

 ة: جدلية العالقة بني النص وفهمهرابعاجللسة ال
 السياق وأمهيته يف فهم احلديث النبوي. أ.د/ صالح بن سعيد عومار. -16

فهم السلف الصالح للنص الرشعي: تعريفه، أمهيته، حجيته، قواعده،  -17

 نامذجه. د/نادر بن هبار بن متعب العتيبي.

بن صالح مفهوم النص: قراءة يف املنتج األصويل قديام وحديثا. د/أمحد  -18

 حممد قطران.

 منطلقات الطربي يف فهم النص الرشعي. د/ خالد بن سعد املطريف. -19

 اختالف الفهوم للنص. د/ عمر حممود حسن. -20
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 أثر القراءات القرآنية يف بيان معنى النص الرشعي. د/ خالد حسن أبو -21
 اجلود.

 املؤثرات يف املوقف من النص الشرعي. :امسةاجللسة اخل
 اعتبار احلال واملآل يف تطبيق النص الرشعي. د/أمحد حممد هادي اهلبيط. -22

أسباب النزول والورود وموقعهام من القراءة املقاصدية للنص الرشعي.  -23

 د/محيد مرسار.

مظاهر االعتداء عىل النص القرآين عند الشيعة اإلمامية االثنى عرشية.  -24

 د/عبد اهلل البخاري.

التعامل مع النصوص الرشعية. د/أنس سليامن  إشكالية املنهج احلداثي يف -25

 حممد املرصي.

املؤثرات السلبية يف املوقف من النص الرشعي، اهلرمينيوطيقا احلداثية  -26

 نموذًجا. د/صادق حممد وجيه الدين.

أسباب النزول وأثرها يف دالالت النص القرآين بني السلف واملنهج  -27

 التارخيي املعارص. د/سيد سالم عبد الرشيد.

 العمل ابلنص الشرعي، واملناهج املخالفة. :سادسةجللسة الا
وأحل اهلل البيع {االستثامر األصويل للنص: دراسة تطبيقية يف قوله تعاىل: -28

 . أ.د/ عبد الرمحن بن عيل احلطاب.}وحرم الربا

الضوابط الفقهية للتعامل مع النص الرشعي: رؤية يف ثبات النص ومرونة  -29

 ي أمحد.التطبيق. د/أمحد حممد لطف

 قواعد فهم النص الرشعي وضوابطه. د/ ديارا سياك. -30

نظرية املتخيل الديني وأثرها يف تشكيل احلديث النبوي، دراسة نقدية.  -31

 د/حممد رمضاين.
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املنهج احلداثي يف نقد النص القرآين، أصوله واجتاهاته وغاياته. د/حممد عبد  -32

 الدايم عيل اجلندي.

مع النص الرشعي. د/ احلارث فخري مناهج معارصة حداثية يف التعامل  -33

 عبد اهلل.

 النص الشرعي: تعظيمه والعمل به. :سابعةاجللسة ال
قواعد وضوابط االحتجاج بالنصوص الرشعية. د/خريية بنت عمر بن   -34

 موسى هوساوي.

العمل بالنص الرشعي، قواعد وضوابط. د/جيهان الطاهر حممد عبد  -35

 احلليم.

 يادة حممد احلسن.تنزيل النصوص عىل الواقع. د/ م  -36

مظاهر عدم توقري النص الرشعي وأسباب التطاول عليه. د/ هيام عباس   -37

 عبد العال حممود.

أقوال ومواقف الصحابة والتابعني يف تعظيم النص الرشعي. أ/ أمل بنت   -38

 محد اخلميس.

 النص الشرعي بني القراءة التأويلية واملقاصدية. :ثامنةاجللسة ال
عارصة، بواعثها، وأنواعها، وبعض التطبيقات منها. التأويالت الفاسدة امل -39

 د/حنان يونس حممد القديامت.

 املنهج التأوييل وأثره عىل النص الرشعي. د/منال سليم رويفد الصاعدي. -40

مفهوم النص بني إطالق الفقهاء وتقييد األصوليني. د/ فاطمة عبد اهلل  -41

 يوسف عزام.

ية، كتاب التوحيد لإلمام املقاصد األصلية والتبعية ألحاديث األلوه -42

 البخاري نموذًجا. د/نرصة البدري حممد البدري.
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 :املؤمترتوصيات 
رضورة إظهار وتأصيل الفهم الصحيح للنصوص الرشعية عىل ما جاء عن   -1

ُسُه من منهج االعتدال والتوسط  -عليهم رضوان اهلل-السلف الصالح  وما يؤسِّ

والتطرف الناشئ عن االنحراف يف فهم النص  وُيرِس الرشيعة وسامحتِها، وذمِّ الغلوِّ 

 الرشعي.

التأكيد عىل مسؤولية علامء األمة يف كشف زلل الفهم املتطرف للنص الرشعي، -2

وما يَؤثِّرُه من اختزال النصوص ومحِلها عىل غري مراد الشارع، وترك حمكامت 

 الرشيعة إىل فهوٍم باطلٍة تؤدي إىل الزيغ والضالل.

يز البناء الروحي والثقة بالنفس لدى الفرد املسلم، ورضورة العمل عىل تعز-3

 تبني برامج علمية دعوية ثقافية توعوية لتنشئة األجيال عىل حب الكتاب والسنة
 وتعظيمهام.

االعتامد عىل مصادر االستدالل املعتربة عند العلامء املحققني يف فهم النص، -4

 رحلية والتدرج والتدافع.دون إخالل بظروف العرص وحتوالته، ومراعاة امل

رضورة ضبط املفاهيم واملصطلحات وفق منهج علمي صحيح، لئال ُتستغل  -5

املفاهيم واملصطلحات غري الصحيحة يف تضليل األفكار وحتريف الفهم للنصوص 

 الرشعية.

 عىل املؤسسات األكاديمية اإلسالمية االستمرار يف إقامة مثل هذه األنشطة  -6

 عي.الرش النص فهم لضبط هتدف التي 

 العمل عىل إنشاء خطة هتدف إىل بناء وتكوين العلامء املجتهدين. -7

التأكيد عىل أمهية توعية املجتمعات اإلسالمية برضورة توقري النصوص  -8

الرشعية، واألخذ بام قرره العلامء من ضوابط حتكم االحتجاج بالنصوص 

 الرشعية.
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ؤسسات والدول يف احلفاظ عىل النص إبراز جهود العلامء والشخصيات وامل -9

 قنني.تالرشعي، والدعوة جلعله مصدرا وحيدا للترشيع وال

أمهية وضع برامج دراسية يف املناهج التعليمية للمدارس واجلامعات تتضمن  -10

 تعظيم النص الرشعي وأخالقيات التعامل معه، وبيان خطورة التعدي عليه.

لرشعي بمنهجية علمية واعية، مدركة للواقع الدعوة إىل إعداد طالب العلم ا -11

 معظِّمٍة للنص، قادرة عىل مواجهة التحديات املعارصة.

الدعوة إىل إنشاء مركز متخصص يف الدراسات العلمية املوضوعية لدراسة  -12

 التعديات عىل النص الرشعي ووضع آليات ملعاجلتها.

 واملؤثرات فيه وعليه.إنشاء كريس علمي ُيعنى بضوابط فهم النص الرشعي  -13

تكثيف اجلهود العلمية من قبل املؤسسات احلكومية واخلريية واإلعالمية يف  -14

 إبراز مواكبة النص الرشعي للعرص وحتدياته.
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 العلمية الدولية الندوة
 الكريم القرآن بالغة يف البحث مناهج

 اللغة العربية كلية  -األدب اإلسالمي قسم البالغة والنقد ومنهجب املنعقدة
 الرايض - ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامع
 م1/1٢/٢016-30/11هـ املوافق ٢/3/1438-1األربعاء واخلميس 

 
 ندوة:ال أهداف

  .اإلسهام يف صياغة مناهج علمية للبحث يف بالغة القرآن الكريم -1

 .رآن الكريم وتقويمهاالكشف عن مناهج الرتاث يف دراسة بالغة الق-2

 .تقويم املناهج اللغوية والنقدية احلديثة يف دراسة بالغة القرآن الكريم-3 

 .اإلسهام يف ضبط املصطلحات يف دراسة بالغة القرآن الكريم-4

 الكشف عن جماالت البحث يف بالغة القرآن الكريم. -5

 حماور الندوة:
 يف بالغة القرآن الكريم.األصول والضوابط ملناهج البحث  احملور األول:

 مناهج البحث يف جماالت البالغة القرآنية. احملور الثاين:

 مناهج الرتاث يف دراسة بالغة القرآن الكريم. احملور الثالث:

لقرآن الكريم االجتاهات اللغوية والنقدية احلديثة يف دراسة بالغة ا احملور الرابع:

 وسبل اإلفادة منها.

 ح يف دراسة بالغة القرآن الكريم.املصطل احملور اخلامس:

 :الندوة حبوث
 .أ.د. حممد حممد أبو موسى. إعجاز القرآن واملراجعة الواجبة -1

أ.د. املصطفى . دعوة لتأسيس منهج علمي جامع لدراسة نظم القرآن الكريم -2

 .إيدوز
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خمتار  د.. ضابط التوجيه الداليل لبالغة الكلمة واجلملة يف القرآن الكريم -3

 .درقاوي

 .د. زينب كردي. بط البحث العلمي يف بالغة القرآن الكريمضوا -4

 .د. سهري القحطاين. ضابط القائل يف القول باإلعجاز بني التالزم والداللة -5

 .أ.د. حممد بن عيل الصامل. جماالت البحث يف بالغة القرآن الكريم -6

 .دأ.د. إبراهيم اهلده. املنهج التحلييل الكيل للبحث يف بالغة القرآن الكريم -7

أ.د. حممود . يف بالغة التناسب القرآين: مقاربات منهجية يف تأصيله وأصوله -8

 .توفيق سعد

 .املحسن العسكر أ.د. عبد. التفاوت البالغي بني آي القرآن -9

 .أ.د. سعد الدين شحاته .مناهج الرتاث يف دراسة بالغة القرآن الكريم -10

 .الرحيم حييى عبد منهج اجلرجاين يف دراسة إعجاز النظم القرآين د. عيل بن -11

النسق املصطلحي البالغي من األساس النظري إىل التطبيق القرآين د. حممد  -12

 .أمحد حمجوب

أمحد د. .ضوابط اجلهاز املصطلحي الواصف للغة وبالغة القرآن الكريم -13

 .سعدي

وليد  د.من انحرافات املناهج النقدية احلديثة يف التعامل مع النص القرآين أ. -14

 .قصاب

اللغوية والنقدية يف دراسة بالغة القرآن الكريم وسبل اإلفادة االجتاهات  -15

 .منها د. نوف الشمري

أ.د.  .وتكامل املستويات يف بيان البالغة القرآنية منهج لسانيات النص -16

 .عبدالرمحن بودراع

د. بلقاسم حممد  (املقاربات اللسانية للخطاب القرآين )اإلفادة واملحاذير -17

 .محام
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ني للبالغة القرآنية: تفكيك الّتجنيس عند )َأندُرو من دراسات املسترشق -18

 .د. اجلوهرة آل جهجاه ) ِرْيبِّنْي 

 .اخلالق التلب د. عبد. منهج ترصيف القول يف القرآن الكريم -19

 .د. راشد الثنيان .مناهج دراسة الفاصلة القرآنية -20

 .د. عمر املحمود .يف القراءات القرآنية املتواترة بالغة االلتفات -21

 ندوة:التوصيات 
رضورة حتديد ضوابط لدراسة بالغة القرآن الكريم؛ لتكون أسًسا علمية  - 1

منهجية تنطلق منها الدراسات البالغية يف أي جمال من جماالت البحث يف بالغة 

القرآن الكريم، كام تكون أساًسا لتقويم الدراسات واملناهج التي تدرس بالغة 

عليها املشاركون: مراعاة قدسية القرآن  القرآن الكريم. ومن الضوابط التي يؤكد

الكريم، وأصول العقيدة عىل ما كان عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه 

ريض اهلل عنهم، واستصحاب إعجازه، ومقاصد قائله جل جالله، واعتبار مرجعية 

ار لغة العرب الذين تنزل فيهم القرآن الكريم، واالهتداء باملأثور من التفسري، واعتب

 السياق الكيل، والقراءات القرآنية. 

 صياغة منهج علمي لدراسة بالغة القرآن الكريم.  - 2

تنبيه الباحثني يف بالغة القرآن الكريم إىل أن الدرس البالغي للنظم القرآين  - 3

 باب من أبواب تدبر القرآن وتفسريه. 

ءاهتا ومصطلحاهتا التحذير من إسقاط املناهج النقدية الغربية وغريها بإجرا - 4

ومفاهيمها التي ال تتفق مع قدسية القرآن الكريم، وتتضمن انحرافات يف النظرة 

إليه، ويف تأويل مقاصده، مع تقويم الدراسات التي اتبعت تلك املناهج وبيان 

 إشكاالهتا ومواضع خطورهتا. 
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ات البحثية دعوة األقسام العلمية املعنية بالبالغة القرآنية إىل تشجيع املرشوع - 5

ل هلا وتوسع آفاقها وجماالهتا أمام الباحثني  التي ختدم بالغة القرآن الكريم وتؤصِّ

 وطالب الدراسات العليا. 

إنشاء قاعدة علمية عىل الشبكة العاملية ترصد املؤلفات والبحوث والدراسات  - 6

للدارسني يف  واملقاالت وغريها مما تناول بالغة القرآن الكريم قدياًم وحديًثا؛ خدمة

 حقل البالغة القرآنية. 

أمهية التعاون والتنسيق بني األقسام املختصة بالبالغة وأقسام الدراسات  - 7

القرآنية والرشعية للعمل عىل مرشوعات علمية مشرتكة لدراسة بالغة القرآن 

 منهجيتها، وتقويم الدراسات فيها.  الكريم، وضبط

دراسات البالغة القرآنية؛ ليكون راعًيا هلا الدعوة إىل إنشاء كريس بحثي يف  - 8

 ومهتاًم بالباحثني فيها وبكل ما يتعلق هبا. 

 الدعوة إىل إنشاء جائزة علمية للتميُّز يف الدراسات البالغية يف القرآن الكريم.  - 9

الدعوة إىل إقامة ندوات علمية مماثلة ملزيد من البحث والدراسة يف بالغة  - 10

 وبالغة احلديث النبوي، وغريمها من جماالت البالغة العربية. القرآن الكريم، 

يتوىل قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي يف كلية اللغة العربية  - 11

 بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية متابعة تنفيذ توصيات الندوة.
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 امللتقى العلمي األول
 املتخصص يف علوم القراءات البناء العلمي

 ضمن سلسلة امللتقيات البحثية لطالب الدراسات العليا القرآنية ابجلامعات السعودية
 ممثلة بكرسي امللك ابملدينة النبوية كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالميةاملنعقد ب

 11/1٢/٢016 -1438 /1٢/3 هللا بن عبد العزيز للقرآن الكرمي وعلومه عبد 
 
 لتقى: املدف ه

وطرح  ،عداد البحوثإو ،دفع طالب الدراسات العليا ملبارشة احلياة األكاديمية

 .علمًياجيل متميز  واملسامهة يف إعداد اآلراء وتبادل األفكار واخلربات

 :لتقىاملحماور 
 البناء العلمي يف علم القراءات. احملور األول:
 .البناء العلمي يف علم التجويد احملور الثاين:

 البناء العلمي يف رسم املصحف وضبطه وعد آيه. احملور الثالث:
 البناء العلمي يف علم الوقف واالبتداء. احملور الرابع:
 حبوث امللتقى:

حييى زكريا توفيق  .البناء العلمي املتخصص يف التجويد للجانب النظري -1

 اجلامعة اإلسالمية  /سعيد 

 .جامعة أم القرى  /ت ياسني السقافسمية بن. البناء العلمي يف علم التجويد  -2

 /حممد بن حبيب اهلل مايغا  .القراءات بمضمن الطيبة ياملنهجية العلمية يف تلق -3

  .اجلامعة اإلسالمية

هارون بن  .منظومة فتح املغلق يف رواية ورش من طريقي األصبهاين واألزرق -4

 .اجلامعة اإلسالمية /رايح كيحل 
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مدثر األمني  .ي يف التجويد للجانب النظريوسائل التعليم والتدريب التطبيق -5

 .اجلامعة اإلسالمية /حسن خريي

 /حممد سعيد بكران . منهج التدرج والتأصيل يف دراسة علم عد آي التنزيل -6

  .جامعة امللك سعود

وأيمن بن  ،أمري عادل الديبالكريم.  املنهجية يف دراسة علم عد آي القرآن -7

 .اجلامعة اإلسالمية /إقبال إسامعيل

حممد أمحد سعيد نجيب  .مرشوع درايس ختصيص يف علم الوقف واالبتداء -8

 .اجلامعة اإلسالمية /وحممد إبراهيم عناين

 /حممد طيب صو ضوابط يف الوقف واالبتداء من خالل كتاب املكتفى. -9

  .اجلامعة اإلسالمية

 :لتقىاملتوصيات 
ل منظومة الفرائد إعادة النظر يف املنظومات املقررة يف علم عد اآلي، واستبدا .1

بناظمة الزهر لإلمام الشاطبي  (1403)ت:احلسان للشيخ عبد الفتاح القايض 

 .(590)ت:

 االهتامم بجانب الدراية يف علم عد اآلي وإضافة مقرر كمدخل هلذا العلم. .2

استخدام الدراسة التطبيقية يف علم عد اآلي، مثل االستعانة باملصاحف  .3

 املخطوطة.

 ري حول علم التجويد من شبهات والرد عليها.العناية بجمع ما ُأث .4

نرش بحوث امللتقى وما شاهبها من البحوث التأصيلية بني املؤسسات العلمية  .5

 املعنية بتعليم القرآن الكريم وعلومه، واالستفادة منها، واإلسهام يف تطويره.

االهتامم بالتأصيل العلمي يف العلوم املساعدة، وتوظيفها يف خدمة علوم  .6

 ءات.القرا
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رضورة اعتامد مقرر يف علم الوقف واالبتداء لطالب مرحلة البكالوريوس،  .7

 يعتمد عىل تدريس قواعد الفن الكلية ونامذج تطبيقية عىل كل قاعدة.

توجيه الباحثني إىل عمل دراسات وصفية حتليلية مقارنة لكتب الوقف  .8

 واالبتداء.

لتقيات علمية متخصصة دعوة املراكز البحثية والكرايس العلمية إىل إقامة م .9

 بعلم الوقف واالبتداء.

إجراء دراسة ميدانية هتدف إىل االستفادة من خربات مشايخ اإلقراء  .10

 ومنهجهم فيه.

 إقامة ملتقى علمي خيتص بتحريرات القراءات العرش من طريق طيبة النرش. .11

اختيار نخبة من طالب كلية القرآن لتسجيل القراءات من طريق الطيبة  .12

 العامل اإلسالمي.ونرشها يف 

 االستعانة بالوسائل احلديثة يف تدريس متن طيبة النرش. .13

اعتامد معيار علمي يف انتقاء املتون املختارة يف علم التجويد، ويكون هذا  .14

 املعيار جامًعا بني األصالة والشمولية.

 إقامة ملتًقى علمي عن علم عد اآلي. .15

قة التدريب عىل كتابة القرآن االستفادة من الوسائل والتقنيات احلديثة يف طري .16

 الكريم.

 إقامة دورات تدريبية يف كتابة القرآن الكريم. .17

 إقامة مسابقات يف كتابة القرآن الكريم بالرسم العثامين. .18

 

 


