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  القراءات في للمتخصصني األول الدولي املؤتمر

  موريتانيا - المنعقد بنواكشوط

 م22/6/3122 و 21الموافق   هـ2543 رجب /4 -8 والسبت الجمعة

 ماديك بن الحسن الشيخ: إعداد
 :البحث محاور

 ؟ أعم أهيام العثامكقة وادصاحف الؼراءات. 1

 .الؼرآن به يؼرأ مل أكه رغم لؾداين نالبقا جامع كتاب اجلزري ابن إقراء داللة. 2

 .واالجتفاد التوققف بني العثامكقة ادصاحف رشم. 3

 .واالجتفاد التوققف بني الػواصل عؾم. 4

  .اجلزري ابن بعد بالؼراءات لإلجازة العؾؿقة الؼقؿة. 5

 .الؽريم لؾؼرآن[  اإلعجاز]  العؾؿقة الؼراءات. 6

 :  أوراق المؤتمر
  .فاس جامعة - ادسمول العيل د. عبد ."رئنيادؼ عـد ادصطؾح" -

 – الػزراج العزيزز عبد بن د. حمؿد "البخاري صحقح يف الؼرآكقة الؼراءات" -

  جامعة الؼصقم.

  األردكقة. اجلامعة - صؽري أمحد أ.د. الدكتور "اآلي عد   مباحث يف"  -

. "العصزززرية التؼـقززات عززز العؾؿقززة اإلجززازات دززـح رعقةزالشزز الضززواب " -
 . األردكقة اجلامعة - خالد مـصور ؿدحمد.
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 . الؼصقم جامعة -احلؿقيض إبراهقم د. ."تعظقم ادصحف " -

 جامعة الرموك. – العؿري البخقت صحادة د. ."الؼرآكقة الػاصؾة"  -

 خروبزات. جامعزة الؼزاي حمؿزد . د."الؼرآكقة الؼراءات من ادسترشقني "  -

  بادغرب. مراكش - عقاض

 صزحادة د. ."والتوققزف االجتفزاد الػواصزل بزني وعؾم الؼرآكقة الػاصؾة"  -

 باألردن. الرموك جامعة العؿري.  البخقت محقدي

 .زعقؿة صالح شعقد الشقخ ."والطقبة الشاضبقة يف مبفامت إيضاح "  -

 - العابزدين زيزن بن حمؿد د. ."عـد ادؼرئني وكؼؾفا الؼراءات حتؿل ضرق " -

 .دغرببا مالل بـي يف شؾقامن السؾطان جامعة

 - الزدقور حمؿد شؾقامن د." العؾؿي يف اإلعجاز وأثرها الؼرآكقة الؼراءات"  -

 . األردكقة اجلامعة

د. حمؿد خالد  "التعؾقم اإللؽسوين وعالقته باإلجازة يف الؼراءات الؼرآكقة" -

  .اجلامعة األردكقة -مـصور

 - ن معزايالباحث عبد الزرمح "غقاب الرشم العامين يف البحوث العؾؿقة"  -

 .اجلزائر 

 -. حسززني وعؾززقيل"مـظومززة التعؾززقم الؼززرآين بززاجلزائر الروايززة والشززؽل" -

 اجلزائر.

 . أخرى وحمارضات -
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 :توصيات المؤتمر
 الرحقم نالرمح اهلل بسم

 : بعد أما ، وادرشؾني األكبقاء شقد عذ والسالم والصالة العادني رب هلل احلؿد

 يوكقزو/11-11 ادوافز  هزز1432 رجز /9-8 والسزبت اجلؿعة يومي فػي

 يف وادصززاحف الؼززراءات يف لؾؿتخصصززني األول الززدوي ادززم ر عؼززد م 2111/

 دراشزات معفزد كظؿزه الزذي ،ادوريتاكقزة اإلشزالمقة اجلؿفوريزة عاصؿة كواكشوط

 . والؼراءات ادصاحف

 وادغززرب موريتاكقززا وهززي متعززددة دول مززن البززاحثني مززن عززدد رهزحضزز وقززد

 إىل ادزززم رون خؾززز  ادزززم ر هنايزززة ويف ،واألردن والسزززعودية رزومصززز واجلزائزززر

 : التالقة التوصقات

 دراجعتفزا العؾؿقزة الؾجان وتؽوين وضبطا ورشام كتابة بادصاحف العـاية -

 . كرشها قبل وتصديؼفا واعتامدها

 إىل -الؼرآكقزة واحلؾؼات واددارس ادعاهد ضالب شقام وال - الـاس توجقه -

 . فعل أو قول من به يؾق  ال عام وصقاكته سامهواح ادصحف تعظقم

 وتزالوة حػظزا تعزاىل اهلل كتزاب عذ اإلقبال إىل اإلشالمقة األمة أبـاء دعوة -

 . وعؿال وجتويدا

 روطزالشزز اكززتامل مزن والتلكززد الؼرآكقززة اإلجزازات مززـح ضززب  إىل الزدعوة -

 . أكثر أو بؼراءة جياز من يف والسؾوكقة العؾؿقة

 ادـفجقزة بزالطرق االلتززام عزذ الؽزريم الؼرآن تعؾقم يف ادتخصصني حث -

 . تعاىل اهلل كتاب تعؾقم يف األوائل الؼراء شؾؽفا التي
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 شززقام وال ،الؽززريم الؼززرآن حلػززاظ وتعؾقؿززه والضززب  الرشززم بعؾززم العـايززة -

   .والروايات بالؼراءات اآلخذين

 الؼزراءاتو الؽزريم الؼزرآن تعؾزقم يف احلديثزة التؼـقزة وشائل من االشتػادة -

 .والتجويد

 الؽزريم الؼزرآن أداء يف احلديثزة الؾغويزة الصزوتقة الدراشات من االشتػادة -

 .حروفه وجتويد

 والرشزم الؼرآكقزة الؼزراءات حزول وأتباعفم ادسترشقني لشبفات التصدي -

 .العثامين

 ادزم رات بعؼزد وأفزرادا ممشسزات الؼرآكقزة الدراشزات يف ادفتؿزني دعوة -

 .  وعؾومفا الؼرآكقة اتالؼراء يف العؾؿقة

 

 

 


