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مناهج تفسري  (( عقد يف رحاب اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا مؤمتر    
سنة  نظمه  قسم دراسات القرآن وال      وقد،   ))القرآن وشرح احلديث الشريف   

 .إلنسانية باجلامعةابكلية معارف الوحي والعلوم 
 :وقد كانت أهداف املؤمتر كالتايل

يف خدمة كتـاب اهللا      -  املفسرين واحملدثني     -إبراز جهود العلماء       -١
 .تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

السعي للوصول إىل أفضل املناهج وأقومها يف تفسري كتاب اهللا وشرح      -٢
 .احلديث الشريف

املقارنة بني املناهج املتعددة يف تفسري كتاب اهللا وشـرح احلـديث             -٣
 .الشريف قدميا وحديثًا

حتفيز الباحثني والعلماء على وضع مناهج مبتكرة يف تفسري القـرآن            -٤
 . الكرمي ودراسة احلديث الشريف تلبي حاجات العصر ومتطلباته

 حبثاً، تسعون منها وقد بلغت األعمال املقدمة إىل املؤمتر مائة وعشرون     
باللغة العربية، وثالثون باللغة اإلجنليزية، قُبل منها اثنان وستون حبثاً، أُلقيـت            

 . جلسةةعلى مدى يومني خالل اثنيت عشر
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 عدد من الباحثني وأساتذة اجلامعـات مـن        شارك يف فعاليات املؤمتر    
عمان والـيمن  اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين و     

واألردن وفلسطني وسوريا ومصر واجلزائر واملغرب وتركيا وباكستان وإيران         
  جـاءت حيـث  ،وبريطانيا، باإلضافة إىل املشاركني من اجلامعات املاليزيـة       

  :ةالتاليبالبحوث  مشاركام
  .املنان سيوطي عبد.د،  ثآثار تعدد الروايات يف شرح احلدي .١

العزيز   عمر عبد . د ، فقهي يف شرح احلديث الشريف    أضواء على املنهج ال     .٢
 .العاين

االجتاه االجتماعي يف تفسري القرآن عند علماء األلبان يف العصر احلـديث              .٣
 دراسة حتليلية نقدية    :) منوذجا - رمحه اهللا  -الشيخ املفكر احلاج شريف أمحدي      (

  .خري الدين خوجة.  د،ملنهجه يف التفسري
دراسة نقدية يف   ضوء      (ائدي يف مناهج التفسري العلمي احلديث       االجتاه العق  .٤

أحالم حممـد  . د.أ ،)تفسري آيات القران الكرمي العلمي للدكتور زغلول النجار      
 .سعيد بامحدان 

 .سعد الدين منصور. داألثيويب ومنهجه يف شرح مقدمة صحيح مسلم،  .٥
أمحد شيخ . د، رة حتليلية نظ-التفسري الثقايف لإلشارات القرآنية لألنثوية .٦

 .عبد السالم
٧. دراسة إحصائية ونظرة :اا وحديثًاجلهود املبذولة يف مناهج املفسرين قدمي 

 .عبد اهللا حممد اجليوسي. دتقوميية، 
 .أمحد فريد. د، الركائز العامة ملنهج الطربي يف تفسريه جامع البيان. ٨
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  .هيثم بن جواد احلداد. أ، الفهم اجلديد للقرآن بني القبول والرفض  .٩
  .اجليالين بن التوهامي مفتاح. د، الفهم احلداثي للنص القرآين. ١٠
 .علي أسعد. د، ا التفسري العلمي أمنوذج–املفسر والنص القرآين  .١١
جنيب علي عبد اهللا . د،  دراسة و حتليل:املناهج األسلوبية والنص القرآين .١٢

 .السودي
ا، املستفاد من قصص القرآن سري قصص القرآن حديثًاملنهج الدعوي يف تف.١٣

 .عفاف عبد الغفور محيد. د ،للدعوة والدعاة منوذجاً
 .فتح الدين بيانوين. د ،أمهية الشروح احلديثية وقواعدها. ١٤
 .حممد اء الدين حسني. د، تفسري القرآن الكرمي وثوابته املنهجية. ١٥
 .سعاد كورمي فهوم واملنهج، جتديد امل-تفسري القرآن بالقرآن . ١٦

للحاج )  التفسري املعاصر للقرآن الكرمي (تفسري هاريان القرآن الكرمي . ١٧

الكفل حاج حممد يوسف ،  ذو. د ، دراسة وحتليل:عبد اهللا عباس ناسوتيون
 .ومزلن إبراهيم

ن القرن الرابع عشر اء املسلمني يف شرح كتب احلديث مجهود العلم. ١٨ 

حممد حافظ  ،عرض تارخيي :ائل القرن اخلامس عشر اهلجرياهلجري حىت أو
 .بن سوروين

رصد منهج التفسري املعاصر يف اإلعجاز العلمي للقرآن وبيان علل . ١٩  

 .عز الدين عزت أبو اخلري ياسني كزابر، التهافت فيه
حممد أبو الليث اخلري .د،  تأسيس وتطبيق:شرح األحاديث النبوية .٢٠  

 .آبادي
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علي . د ،١ شرح احلديث النبوي بواسطة مهارات التفكري كورت.٢١  
 .إبراهيم عجني

 .جنم الدين قادر كرمي الزنكي. د، طبيعة النظم القرآين وأثرها يف التفسري. ٢٢

 حتليل أحاديث اجلهاد -علم اللغة النصي ودوره يف شرح احلديث وفهمه .٢٣

 .صم شحادة عليعا. د ،والسري يف صحيح البخاري منوذجاً تطبيقياً
أمحد بن . د، علم شرح احلديث ومراحله التارخيية بني التقعيد والتطبيق .٢٤

 .حممد بن عبد اهللا بن محيد
حممد . د ،فوائد معرفة سبب ورود احلديث يف شرح احلديث النبوي. ٢٥

 .عصري بن زين العابدين
حل قادر صا. د ،قواعد يف تفسري النص الشرعي عند اإلمام الشاطيب. ٢٦

 .زنكي
عبد الكرمي . د  ،حملات من منهج اإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم. ٢٧

 .مستور القرين

،  وان صربي وان يوسف.د ،مداخالت بني ظالل القرآن وتفسري األزهر. ٢٨
 . إبراهيم حممد زينوالدكتور

  .ـيب عيسى بن ناصر الدري.د، معامل التيسري يف منهج تفسري السلف. ٢٩
 . ياسر إمساعيل راضي.د، قدمة التفسري وأمهيتها يف فهم معامل التفسريم. ٣٠
 .القادر عـزي أمحد بن عبد ،مناهج احملدثني يف شروح احلديث. ٣١

 عيادة بن أيوب .د. أ،عرض ونقد:مناهج املفسرين بني األثر والتجديد. ٣٢
 .الكبيسي
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أمحد . د. أ ، التفسريمناهج املفسرين يف ذكر القراءات واالستعانة ا يف. ٣٣
 .خالد شكري

 .عواد اخللف. د ،منهج ابن كمال باشا يف شرح احلديث الشريف .٣٤

 ،مغلطاي احلنفي يف شرحه لسنن ابن ماجه منهج اإلمام احلافظ عالء الدين .٣٥
 .الباحوث يوسف بن عبد اهللا. د

قاسم إحسان لألستاذ  ، منهج اإلمام النورسي يف تفسري القرآن الكرمي .٣٦
 .الصاحلي

 .صونيا وافق. د ، منهج التفسري املوضوعي واحلاجة إليه .٣٧
منهج احلافظ ابن رجب يف شرح احلديث الشريف من خالل كتابه جامع  .٣٨

 .عيسى بن حممد مسملي. د ، العلوم واحلكم

 .أبو سعيد حممد عبد ايد.د، منهج الزخمشري يف تفسري القرآن الكرمي .٣٩
 عبد اهللا بن مقبل .د ،خ ابن سعدي يف تفسري القرآن الكرميمنهج الشي .٤٠

 .القرين
 حممـد   .د ، املصابيح هلوي يف شرحه لكتاب مشكاة    منهج الشيخ الكاند   .٤١

 .سعد صديقي
 . رضوان مجال األطرش.د ،منهج الغزايل يف فهم القرآن وتفسريه .٤٢

 فايزة أمحد .د ، منهج القاضي عياض يف كتابه إكمال املعلم بفوائد مسلم .٤٣
 .سامل بافرج

أهل الكهف يف قُمران على شاطئ البحر  "-منهج جتديدي يف التفسري .٤٤

 . عطية زاهدة ،اا تطبيقيمنوذج" امليت
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 ، "فتنة النساء منوذجا"حديث   -  منهج شرح األحاديث املتعلقة باملرأة. ٤٥
 . رامي ليلى.د

 أبو زهرة :منهج علماء التفسري احملدثني مبصر يف دراسة اإلعجاز البالغي.٤٦

 . جماهد مصطفى جت.د ،وبنت الشاطئ وشوقي ضيف
 . أمحد بن حممد الشرقاوي.د ،حنو منهج أمثل لتفسري القرآن .٤٧

  ،  نظرية النظم و تفسري القرآن الكرمي عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين .٤٨
 . إبراهيم أمحد حسنينصر الدين. د

 .صاحل قادر زنكي. د،قواعد يف تفسري النص الشرعي عند اإلمام الشاطيب .٤٩
 :أما البحوث املقدمة باللغة اإلجنليزية فهي كما يلي  

١. Tafsir Surah al-Jumu‘ah: Application of Nazm al-
Qur’un  by Israr Ahmad Khan. 

٢.    A Study on the Methodology of hadÊth Criticism and its 
Impact on hadÊth Exposition between AbË hanÊfah and 
al-ShÉfiÑÊ Dr. Ismail Abdullah  

٣.    Al-Ghazzólô’s PHILOSOPHICAL APPROACH TO 
THE VERSES OF THE QUR’ÓN. Sr. Alwani Ghazali  

٤.    Interpretation of Quranic Verse ٣٦:٣٦ and Human 
Genome Project (HGP) Data: An Analysis from Qur’an 
and Science Morshed Khandoker  

٥.    Methods of Interpretation In Ahl al-bayt Hadiths Dr. 
Mohammad Kazem Shaker  

٦.    “Methodology of “Tafseer-e-Muhammadi” and 

Contemporary Trends of Qur’anic Interpretations” By: Dr 
Muhammad Hammad Lakhvi  
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٧.   Socio-Political Orientation in Quranic Exegesis 

Methodological Approach of Dr. Mohammad Natsir By 
Dr. Shah Jani and Dr. S.M. Solihin 

  
٨.    The Meaning and Scope of al-Tafsár al-Mawãâ‛á: A 
Comparative Historical Analysis by: Mohamed El-Tahir 
El-Mesawi 

  
٩.    Sayyid QuÏb’s Methodology of Qur’Énic Exegesis by 
Thameem Ushama 

  
١٠.     The role of context (syaq) in Interpretatio of 
jurisprudential verses of holly Quran. By: Dr. Abbas Ali 
Soltani 

  
١١.     An Evaluation of Interpretation of Taqdeer in 
Traditional and Contemporary Tafseer through the Qur’an 
and Physical Sciences by: Prof. Dr. Waqar Asrar (IIUM) 
& Dr. Waleed F. Faris (IIUM)  

١٢.     The role of Time and Place in the interpretation of 
Jurisprudential Verses of the Qur’an By:Dr. Zahra 
GovahiInDr. Mohammad Kazem Shakir 

ويف ضوء ما تضمنته البحوث وأوراق العمل املقدمة للمـؤمتر، إضـافة            
مداخالت احلضور ومناقشام اليت جرت خالل جلسات املؤمتر انتهى املؤمتر          

 : اآلتيةالتوصياتإىل 
ل وسنة رسوله صلى اهللا عليه       الدعوة إىل االستمساك بكتاب اهللا عز وج       -١

م وسلم، بصفتهما وحيا من عند اهللا سبحانه، مرتها عن نقد البـشر، وعـد             
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احلديثة املتعامل ا مع النصوص األدبية اإلنسانية، إخضاعهما إىل املناهج املادية   
واالستفادة من تلك املناهج مبا ال يتعارض مع األصول والقواعد الـشرعية يف             

 .رعيةفهم النصوص الش
 التأكيد على احترام جهود األئمة السابقني يف جمال تفسري القرآن الكرمي            -٢

وشرح احلديث الشريف، وتقديرها من خالل االعتراف بفضلهم، واالستفادة         
مما قدموه يف هذا اال، والعمل على استنباط قواعد تفسري القـرآن الكـرمي              

 .يس، أو اعتقاد العصمةوشرح احلديث الشريف من خالله، مع البعد عن التقد
 ضرورة الرجوع يف تفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث الـشريف إىل            -٣

املتخصصني يف ذلك من علماء الشريعة، واللغة العربية، وغـري ذلـك مـن              
التخصصات العلمية املساعدة، والتأكيد على الربط بني تلك التخصصات يف          

 .خدمة تفسري نصوص الوحي
الشرعية يف ضوء قواعد اللغة العربية وأسـاليب         ينبغي أن تفهم النصوص      -٤

العرب يف البيان، من غري تكلف وال تعسف، ويف إطار األصـول والقواعـد              
الشرعية يف فهم نصوص الوحي، كما ينبغي أن تفهم تلك النصوص يف ضوء             
القواعد العقلية واحلقائق العلمية، وأن ال يضرب بعضها بـبعض، فاحلقيقـة            

القاعدة العقلية القطعية، ال ميكن أن تتعارضا مع نص شرعي          العلمية الثابتة، و  
 .قطعي

 العناية بوضع مناهج جتديدية يف تفسري القرآن الكرمي وشـرح احلـديث             -٥
الشريف، جتمع حماسن مناهج السابقني، وتتجنب سـلبياا، وتطورهـا مبـا            
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يتناسب مع احتياجات العصر ومتطلباته، وذلك وفق مراجعة نقدية حتافظ على     
 .الثوابت وتراعي املتغريات

 العناية بالتفسري العلمي للقرآن الكرمي واحلديث  الشريف، وفق الضوابط           -٦
 .الشرعية يف فهم النصوص وفقهها

 مراعاة االختالف يف فهم نصوص القرآن الكرمي واحلديث الشريف ذات           -٧
اد الداللة الظنية، فدراسة هذا النوع من النصوص وفقهه يعد من ميادين االجته      

الواسعة، اليت تتعدد فيها آراء اتهدين وختتلف، فال ضري أن ختتلف جهـات             
نظر الباحثني يف فهم هذا النوع من النصوص، بل يعترب قوهلم يف ذلك مجيعا ما             
داموا أهالً لالجتهاد والنظر، وملتزمني مبنهج أهل السنة واجلماعة يف التعامـل            

 .مع النصوص الشرعية وفهمها
ن التطور التكنولوجي ألنظمة احلاسـوب وبراجمـه يف خدمـة        اإلفادة م  -٨

الكتاب والسنة وشرحها، وخباصة يف جمال تفسري القـرآن الكـرمي وشـرح             
، "اإلنترنـت "احلديث الشريف، واإلفادة من تقنيات شبكة االتصاالت العاملية    

إليصال القرآن الكرمي وتفسريه، واحلديث الشريف وشرحه إىل كل بقعـة يف            
 .رضهذه األ

 دعوة اجلامعات اإلسالمية إىل إنشاء مركز حبث علمـي متخـصص يف             -٩
العناية مبنهجية تفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث الشريف، ميثل حلقة وصل           
بني املتخصصني يف علم الكتاب والسنة، ويعمل على حترير منهج شامل مقترح 

املؤلفـات  لتفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث الشريف، ويصدر األحباث و        
 .املتخصصة يف ذلك
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 الدعوة إىل عقد مؤمتر خاص خلدمة القرآن الكرمي واحلديث الـشريف            -١٠
بصفة دورية، تستضيفه إحدى اجلامعات اإلسالمية، حبيث يكون ميدانا للقاء          

 . مااملتخصصني يف هذين االني، ومناقشة األمور املستجدة املتعلقة
 

 
I       I       I 


