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 جدول املحتويات

 الباحثين اسم البحث الجهة املمولة 
رقم 

 الصفحة

  املقدمة 

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  كرس ي

 لدراسات تاريخ مكة املكرمة 

-1861هـ / 1334-1277مكة املكرمة خالل الفترة )

 م( دراسة تاريخية حضارية1916

 12  القثاميبنت مسحل  أريج

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

 الفاس ي في االستداللمنهج املؤرخ املكي تقي الدين 

بالوثائق والنقوش التاريخية من خالل كتابيه شفاء 

 الغرام والعقد الثمين

 12 بن هزاع الشهري  محمد

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

نيابة األمير فيصل العامة في الحجاز في عهد امللك 

 م1953-1926هـ/1373-1344عبدالعزيز 

 13 بنت صالح شعيب  شيخة

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

العمل الخيري في مكة املكرمة في عهد امللك فهد بن 

 عبدالعزيز آل سعود

 صديق رمضان بنت آمال

 

13 

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

في الحرمين الشريفين منذ ظهور اإلسالم حتى ة اإلضاء

 نهاية العصر اململوكي

 14 بن محمد الربعي  صالح

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

إصدار ندوة الطوافة  الطوافة واملطوفون 

.35واملطوفون )
ً
 ( باحثا

14 

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

الحياة االجتماعية بمكة املكرمة في عهد امللك 

 م(1953-1924هـ/1373-1343عبدالعزيز آل سعود )

 15 بنت إبراهيم كيفي  إيمان

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

املكرمة في العصر اململوكي املوارد املالية ألمراء مكة 

 م(1517-1250هـ/648-923)

 15 بن هزاع الشهري  محمد

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

-1343غسل الكعبة املشرفة في العهد السعودي )

 م(1982-1924هـ/1402

 16 املالكي عتيق بن فهد

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

املشاعر املقدسة عبر العصور دراسة تاريخية 

 حضارية

 أميرة بنت علي مداح 

ملياء بنت أحمد شافعي 

 عواطف بنت محمدنواب 

 حياة بنت مناورالرشيدي 

16 

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

 من البعثة النبوية إلى نهايةاملوانئ البحرية الحجازية 

م(                                                1517هـ/923-م611العصر اململوكي )البعثة/

 ) )دراسة تاريخية حضارية((

 17 الحارثي حسين بن محمد

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

العمرانية في مكة املكرمة الظواهر الطبيعية واآلثار 

من خالل كتابات الرحالة املغاربة في القرن الثاني 

 عشر الهجري )الثامن عشر امليالدي(

 17 عبدالعزيز إبراهيم سامح

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

الحرف التقليدية في مكة املكرمة في العهد السعودي 

 م2005-1924/  هـ1343-1426

جهان بنت إبراهيم شار 

 علي عبدالرحيم

18 

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

املراسيم واألوامر امللكية في رعاية مكة املكرمة 

-هـ1343واملشاعر املقدسة في العهد السعودي )

 م(2015-م1922هـ/1436

 هللا عطية بن إبراهيم

 السلمي

18 

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

قراءة في تاريخ أنظمة الحج والعمرة في صحيفة أم 

 م(2011-1924هـ / 1433-1343القرى )

 إيناس بنت خلف الخالدي 

 الرحاحلة محمد بن سعد

19 
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 الباحثين اسم البحث املمولة  الجهة
رقم 

 الصفحة

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  كرس ي

 لدراسات تاريخ مكة املكرمة 

السدانة )الحجابة(للكعبة املعظمة قبل اإلسالم 

 دراسة تاريخية حضارية

 أحمد محمود صابون 

 رشاد محمود بغدادي

19 

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

 20 بن عبدهللا آل زيد  خالد موقعه ونشاطهسوق مجّنة دراسة في 

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

النقود املتداولة في مكة املكرمة في العصر العثماني 

 م18هـ /  12حتى نهاية القرن الـــ 

 20 يوسف محمد بن احمد

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

وثيقة أوقاف السلطان قايتباي اململوكي في مكة 

 هـ(تحقيق ودراسة1317-1312املكرمة بين سنتي )

 عبدالعزيز بن حسين

 شافعي

21 

 سعود آل عبدالعزيز بن سلمان امللك كرس ي

املكرمة مكة تاريخ لدراسات  

اآلثار املكية من خالل مدونات الرحالة املغاربة 

القرن  –)القرن السادس الهجري واألندلسيين 

 العاشر الهجري( دراسة تاريخية

 هللا عطية بن إبراهيم

 السلمي

21 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

أخالقيات املهنة في اإلسالم في ضوء القرآن الكريم 

 والسنة النبوية

إسماعيل بن عبدالستار 

 بن هادي امليمني

23 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

 24 أحمد خليفة صديق أقوال االئمة والعلماء في استخراج الهدايات القرآنية

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

األقيسة املنطقية في القرآن الكريم وداللتها على 

 الهداية الربانية في أركان اإليمان

بسمة بشير رمضان قريبع 

 وآدم بمبا

25 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

 جمعان معيض بن.نواف د اإلمام يحيى بن املبارك اليزيدي املقرئ ، جهود وآثار"

 الحارثي

26 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

 27 املجالي خازر  محمد العالقة بين التفسير بالرأي والهدايات

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

 28 علي بن عبد هللا السكاكر الهدايات القرآنية في سورة املسد

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

عماد الدين حسين محمد  دور األلفاظ في استنباط الهدايات القرآنية

 الكناني

28 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

شروط اإلمام ابن الجزري في رجال كتاب النشر في 

 القراءات العشر

 29 أمين بن إدريس فالته

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

.د.سالم بن غرم هللا بن أ توجيه القراءات القرآنية تاريخه ومصادره

 محمد الزهراني

30 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

 31 العبقري  توفيق والهدايات املوضوعي التفسير بين مقارنة

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

 32 الربيعة عبدهللا بن محمد مقاصد السور وأثرها في استخراج الهدايات

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

َبْصِرّيِ َوَعِن  الكريم  
ْ
ِبي َعْمٍرو ال

َ
وِرّيِ َعْن أ ُصوُل ِرَواَيِة الدُّ

ُ
أ

ِكَساِئّيِ 
ْ
 ال

)
ٌ
ة
َ
 )َعْرٌض َوُمَقاَرن

سالم بن غرم هللا بن محمد 

 الزهراني

33 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

ألخالق القرآن وأثره في احترام حقوق التعليم الديني 

 اإلنسان

يحيى بن محمد حسن 

 زمزمي

34 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

القيم األخالقية في األعمال الوظيفية من خالل 

 النصوص القرآنية

 35 سالم بن غرم هللا الزهراني

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

ُقْرَءاِن  الكريم  
ْ
اِهُر ِبال

َ
 امل

هُ 
ُ
َضاِئل

َ
ُه َوف

ُ
 َضَواِبط

سالم بن غرم هللا بن محمد 

 يالزهران

36 
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 الباحثين اسم البحث الجهة املمولة 
رقم 

 الصفحة

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

اِمل(
َ
ك
ْ
ِقَراَءاِت ِفي ِكَتاِبِه )ال

ْ
ْوِجْيُهُه ِلل

َ
ُد َوت َبّرِ

ُ ْ
 سالم بن غرم هللا بن محمد امل

  يالزهران

38 

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

أحمد بن علي بن حيان   جهود العلماء في علم عد اآلي

  الحريص ي

39 

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

جهود جامعات العالم اإلسالمي في نشر علم القراءات 

  دراسة تطبيقية مقارنة

 40  يحي بن محمد زمزمي

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

سالم بن غرم هللا بن محمد   عند ختم القرآن الكريم التكبير بين السور 

  الزهراني

42 

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

ِة ِفي 
َ
ُجول ِريِم ِسَماُت الرُّ

َ
ك
ْ
سالم بن غرم هللا بن محمد   الُقْرآِن ال

  الزهراني

44 

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

 دور الكراس ي العلمية في تطوير الدراسات القرآنية  الكريم 

عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم كرس ي امللك 

 
ً
 بجامعة أم القرى نموذجا

 44 يحي بن محمد زمزمي

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

ِة  ِة الَعَرِبيَّ
َ
غ
ُّ
ْوِجيِهَها ِبالل

َ
ِقَراَءاِت َوت

ْ
 ال

ُ
ة
َ
ق

َ
بن محمد  سالم بن غرم هللا  َعال

  الزهراني

45 

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

 46  غالب بن محمد الحامض ي  منهج ابن كثير في تفسيره

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

 47  غالب بن محمد الحامض ي  نحو منهج أمثل لترجمة معاني القرآن الكريم

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

 47  عيس ى بن محمد املسملي  هدايات قوله تعالى:  اهدنا الصراط املستقيم

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

محمد بن عبدالعزيز بن   منهج العلماء في تنزيل الهدايات على الواقع

  محمد العواجي

48 

كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن 

  الكريم 

( وأثرها في نهضة األمة  49  أحمد خالد شكري   هدايات من )جزء عمَّ

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن  كرس ي

 الكريم  

 الةالص علية يوسف سجن قصة في القرآنية الهدايات

 (تحليلية دراسة)  والسالم

 50  اليفرس ي محمد بن يوسف

نية في النهوض باألمة وعالج آأثر الهدايات القر  كرس ي الهدايات القرآنية

 مشكالتها

 52 دنيا الرامي

القرآنيةكرس ي الهدايات  أثر الهدايات القرآنية في حل مشاكل العصر  

 املستعصية

 53 محمد العمراني

من خالل الهدايات القرآنية في اآلية  ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي  كرس ي الهدايات القرآنية

 من سورة آل عمران وسبل تحقيقها في واقع األمة 159

 54 زينب الصولي طلحه

القرآنية املتعلقة بتزكية النفس في سورة الهدايات  كرس ي الهدايات القرآنية

 يوسف عليه السالم وربطها بواقع األمة

بكري درامي بن محمد 

 درامي

54 
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 الباحثين اسم البحث الجهة املمولة 
رقم 

 الصفحة

 كرس ي الهدايات القرآنية
 الهدايات القرآنية

 من سورة النساء 58املستخرجة من اآلية 

 55 الحمداوي رشيد 

مفهومها... أهميتها وآثارها... طرائق  الهدايات القرآنية كرس ي الهدايات القرآنية

 العلماء في الوصول إليها

 56 أيمن غازي حسين صابر

القرآنية الهدايات كرس ي  عباس أحمد فاطمة واإلنفاق الكسب بين القرآنية الهدايات 

 البدوي 

57 

 57 عبدالرحمن عايد الصبحي سورة الحجر وهداياتها اإلجماليةمقاصد  كرس ي الهدايات القر آنية

 58 زينب عبدالعزيز املانع الهدايات القرآنية في آيات الدعاء للذرية كرس ي الهدايات القرآنية

الهدايات التربوية من قصص النساء في القرآن الكريم  كرس ي الهدايات القرآنية

 عاشور من خالل تفسير التحرير والتنوير البن 

 58 نورة عبدالعزيز املانع

 – 190الهدايات القرآنية في سورة آل عمران من اآلية  كرس ي الهدايات القرآنية 

191 

 59 مايو إدريس

( إلى 19الهدايات القرآنية في سورة الرعد من اآلية ) كرس ي الهدايات القرآنية

 (26اآلية )

 60 مسعود راشد الهاشمي

 60 محمد علي املطري  الهدايات القرآنية في قصة ذي القرنين كرس ي الهدايات القرآنية 

الهدايات املستخرجة من آيات الوصايا في سورة  

 .39إلى اآلية  23اإلسراء من اآلية 

 61 بلكاروف أنزور

 62 عادل سليمان ضحوي  أثر تطبيق هدايات سورة الفاتحة على واقع األمة كرس ي الهدايات القرآنية

الهدايات الكلية املستنبطة من آيات غزوة أحد في  كرس ي الهدايات القرآنية 

 سورة آل عمران

 63 عثمان محمد أحمد

ا حقوقهمنهج القرآن في معالجة قضايا املرأة وحفظ  كرس ي الهدايات القرآنية 

 من خالل هدايات سورة النساء

 64 أبو زيد ههال

استثمار الهدايات القرآنية لتجويد العملية التعليمية  كرس ي الهدايات القرآنية 

 وتحسين املنهاج التربوية

 65 عبداإللة هرماش ي

 66 نور الدين أقجضاض استجالء الهدايات القرآنية من التفاسير اإلرشادية كرس ي الهدايات القرآنية 

 67 الفقيه حسن أحمد البرامج العلمية لتحقيق الهدايات القرآنية في األمة كرس ي الهدايات القرآنية

 68 آل منشط يحيى محمد التأصيل العلمي للهدايات القرآنية   كرس ي الهدايات القرآنية

املدخل األصولي واملقاصدي وأثرهما في استخراج  كرس ي الهدايات القرآنية

 الهدايات

 69 الجياللي بوزيري 

 70 عبدالكريم محمد عطاء الهدايات القرآنية املتعلقة بالعقيدة في سورة يونس كرس ي الهدايات القرآنية

يوسف عبداملحسن  الهدايات القرآنية املتعلقة بقصة شعيب في سوة هود كرس ي الهدايات القرآنية

 املعليلي

71 

 72 العداس يشاهين أسامة  الهدايات القرآنية في سورة البروج كرس ي الهدايات القرآنية

 83( إلى )  1هدايات القرآنية في سورة هود من اآلية ) لا كرس ي الهدايات القرآنية

 ( دراسة تطبيقية

 73 دوكوريدو ممح
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 املقدمة:

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله

 وصحبه ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين أما بعد.

فيسر عمادة البحث العلمي أن تضع بين أيديكم اإلصدار األول لدليل املشاريع البحثية املمولة 

م؛ وذلك حرًصا منها على إبراز الجهود البحثية املتميزة لكل كرس ي. 2015من الكراس ي البحثية منذ عام 

البيئة البحثية الالزمة لنجاح الكراس ي إلى جانب اإلشراف على تنفيذ كل وقد حرصت العمادة على تهيئة 

 كرس ي ملهامه وتحقيق أهدافه.

وتقوم فكرة الكراس ي البحثية على الشراكة املجتمعية بين أفراد أو هيئات أو مؤسسات املجتمع 

ة في رفع مساهممع الجامعات كمؤسسات علمية بحثية تعمل على توفير الكفاءات العلمية املتميزة؛ لل

 من الشعور باملسئولية االجتماعية والحاجة 
ً
االقتصاد املعرفي الوطني، وحل مشكالت املجتمع انطالقا

 في مجاله، باإلضافة إلى زيادة الوعي املجتمعي بأهمية البحث العلمي.
ً

 إلى موضوعات هذه الكراس ي كال

ا
ً
داعًما ومتجدًدا؛ لتتويج جهود  وقد كانت والتزال الكراس ي البحثية بجامعة أم القرى محرك

أعضاء هيئة التدريس املتميزين، والذين لهم سجل انجازي في إنتاج ونشر بحوث متخصصة؛ لتحقيق 

 الشراكة االستراتيجية مع املجتمع، والرفع من مكانة الجامعة على الصعيد املحلي واإلقليمي والدولي.

جهود الجامعة في تحقيق الرؤية الوطنية  ومن أجل ذلك فقد عملت الكراس ي البحثية على تعزيز

ودعم التنمية وخدمة غاياتها من خالل البحث العلمي وذلك بدعم االستمرار في إنتاج املعرفة ونقل 

التقنية الحديثة وتوطينها وتوظيفها بما يؤصل مفهوم الشراكة املجتمعية. وعلى ذلك فقد تضمن إنتاج 

 بالنشر العلمي في الدوريات العلمية ذات الكراس ي مجموعة من البحوث العلمية امل
ً
تميزة مدعومة

املستويات والسمعة العاملية املرموقة. ومن هذه الكراس ي: كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات 

تاريخ مكة املكرمة، كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم، كرس ي املعلم محمد بن عوض بن 

األعمال، كرس ي الهدايات القرآنية، وكرس ي يحيى ومشعل أبناء سرور الزايدي  الدن لإلبداع وريادة

 ألمراض املفاصل والروماتيزم.

 خالص الشكر والتقدير إلدارة الجامعة ممثلة في معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور 
ً
ختاما

حمدان  الدكتور ثامر بنعبدهللا بن عمر بافيل ولسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

الحربي؛ نظير دعمهم املتواصل إلدارة الكراس ي البحثية ومشرفيها؛ للقيام بجميع مهامها وتحقيق 

 أهدافها، فجزاهم هللا خير الجزاء.

 وكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية  
 

 د. عبداإلله بن أحمد علي الغامدي
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 ملخص الكتاب:

،يتناول الكتاب املرحلة األخيرة من الحكم العثماني غب إقليم الحجاز 
ً
،وفي مكة املكرمة  عموما

ً
اسة فيتطرق إلى سي خصوصا

ثم ينتقل  لطة،الساألشراف في إدارة دفة الحكم فيها وعالقتهم بالقبائل الحجازية والتنافس بين أمير مكة والوالي العثماني على 

الثاني  دلحميعبد اويفصل في أثر حكم السلطان  العامة،للحديث عن سياسة العثمانيين في حكم مكة املكرمة وأثرها في األوضاع 

 املكرمة.ثم سياسة االتحاديين الجديدة في حكم مكة  األحداث،على مجريات 

شر الوعي ودور نشأة الصحافة في ن وتقاليدهم،في عاداتهم  كما يتناول الكتاب تنوع النسيج االجتماعي لسكان مكة املكرمة وأثره

 إلى األو  الزمنية،وأثر األربطة في الحراك العلمي والثقافي في تلك املرحلة  املكي،في املجتمع 
ً
ضاع االقتصادية كما يتطرق الكتاب أيضا

ة وصور اب بوثائق وجداول بيانية وخرائط توضيحيوقد ذيل الكت املدة،وأهم املنشآت واإلصالحات املعمارية في مكة املكرمة في تلك 

  فوتوغرافية.

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
منهج املؤرخ املكي تقي الدين الفاس ي في االستدالل بالوثائق والنقوش التاريخية من خالل كتابيه شفاء 

 والعقد الثمينالغرام 

 د. محمد بن هزاع الشهري  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

فيبرز لنا  ،هللايعرض هذا الكتاب منهج أحد املصنفين البارعين في فن التاريخ، وهو املؤرخ اإلمام تقي الدين الفاس ي املكي رحمه 

 عن عبقريت
ً
ويصور لنا قدرته العقلية في حسن استغالل ما يمكن أن يفيد بوجه ما في التأريخ  التاريخ،التوثيقة ألحداث  هشيئا

 مع قلة اإلمكانات وشحها في ذلك العصر. لها،من خالل وسائل قل من يتفطن  سبقها،للمرحلة التي عاشها وما 

شمل كل ما من شأنه وهي ت كتبه،ن من وقد تتبع الكتاب هذه املواضع التي استدل فيها املؤرخ الفاس ي بالوثائق والنقوش في كتابي

ا، ووصاي واتفاقيات، ومراسالت، شرعية،وحجج  وصكوك، وقرارات، ومعاهدات، سلطانية،أوامر  من:أن يضيف معلومة أو فائدة 

 ذلك.ونقوش على أبواب املساجد واألربطة واملقابر ...إلى غير  وأوقاف،

 

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م( دراسة تاريخية حضارية1916-1861هـ / 1334-1277مكة املكرمة خالل الفترة )

 د. أريج بنت مسحل القثامي  اسم املؤلف 

 2016 سنة النشر  
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م1953-1926هـ/1373-1344نيابة األمير فيصل العامة في الحجاز في عهد امللك عبدالعزيز 

 د. شيخة بنت صالح شعيب اسم املؤلف 

 2016 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

الحجاز في عهد امللك عبدالعزيز ، وهي مرحلة نيابة األمير فيصل العامة فيه ، فيجلي األسباب التي يؤرخ ملرحلة مهمة من تاريخ 

 له على الحجاز ، وينتقل للحديث عن املنهج السياس ي الذي سار عليه األمير فيصل في واليته 
ً
دعت امللك عبدالعزيز إلى توليته نائبا

والدولية تجاه ضم الحجاز ، ويفصل املناصب السياسية واإلدارية التي أسندت إلى للحجاز ، ودوره في مواجهة املواقف الداخلية 

األمير فيصل إلى جانب نيابته على الحجاز ، ومنها مجلس الوكالء ، ومجلس الشورى ، ووزارة الخارجية ، وغيرها ، ثم يتطرق إلى 

 في املؤتمرات واملحافل الدولية ، ودوره في تأسيس دوره في السياسة الخارجية في تلك املرحلة وكيف مثل بالده أحسن تمثيل

 الجامعة العربية وهيئة األمم املتحدة .

 ليه،عكما يلقى الكتاب الضوء على التطورات اإلدارية واملنجزات الحضارية التي شهدها الحجاز في ظل نيابة األمير فيصل العامة 

 وغيرها. والعمران،واألمن والقضاء  والنقل،ئل االتصال ووسا والتعليم،والتي شملت مختلف املجاالت ومنها الصحة 

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 العمل الخيري في مكة املكرمة في عهد امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

 د. آمال بنت رمضان صديق  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

 زبد العزيعيتناول الكتاب الدور الريادي للمؤسسات اإلغاثية والوقفية والجمعيات الخيرية في مكة املكرمة في عهد امللك فهد بن 

ربطة والسكن كبناء املساجد واأل  املتنوعة؛فيبين أثرها في تحقيق التكافل االجتماعي وإسهامها في أعمال البر  هللا،آل سعود رحمه 

اج ورعاية ضيوف الرحمن من الحج القرآنية،ودعم املدارس  الدينية،واالهتمام بالتوعية  الوقفية،واملدارس واملكتبات  الخيري،

 والخدمات الطبية ... الزواج،وبرامج مساعدة الشباب على  املحتاجة،وكفالة األيتام واألسر  والزوار،
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 في الحرمين الشريفين منذ ظهور اإلسالم حتى نهاية العصر اململوكية اإلضاء

 د. صالح بن محمد الربعي  اسم املؤلف 

 2017 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

 في اإلضاءة في الحرمين الشريفين وأدواتها وأماكن حفظها منذ العصر اإلسالمي حتى العصر 
ً
 حضاريا متمثال

ً
يتناول الكتاب مظهرا

 في اإلضاءة وأدواتها. ويعرض الكتاب لجهود الصحابة في العصرين النبوي والراشدي وجهود 
ً
 ملحوظا

ً
اململوكي الذي شهد تطورا

 كذلك إلى جهود امللوك الخلفاء في الدولتين األم
ً
وية والعباسية واقتفاء أمراء املماليك جهودهم في تطورها فيهما، مشيرا

 على أدوات اإلضاءة املستعملة وأشكالها املختلفة 
ً
املعاصرين لهم من مختلف األصقاع في سعيهم لتطورها فيهما، ومعرجا

 بإشارته إلى اآلثار السلبية التي كانت من معوقات تط
ً
  فيهما.ورها ومختتما

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 الطوافة واملطوفون 

.35إصدار ندوة الطوافة واملطوفون ) اسم املؤلف 
ً
 ( باحثا

 2016 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

التي قدمت إلى الندوة العلمية التي عقدها كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز يضم هذا الكتاب بين دفتيه مجموعة من البحوث 

-22لدراسات تاريخ مكة املكرمة في رحاب جامعة أم القرى بمكة املكرمة بالشراكة مع إمارة مكة املكرمة ووزارة الحج بتاريخ 

 لطوافة ونشأتها التاريخية ، وتطورها التاريخيهـ ، وقد تطرقت البحوث إلى محاور الندوة في جملتها فأبرزت مفهوم ا23/2/1435

في العهد السعودي ، وأنظمتها ومدلوالتها التاريخية ، واملطوفون وكيفية اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم ، ومهماتهم 

لرحالين ، افة في كتب اوخدماتهم ، وأسر الطوافة ، ومؤسساتها ، وعناية اململكة العربية السعودية بالطوافة واملطوفين ، والطو 

. 
ً
 وثقافيا

ً
 واقتصاديا

ً
 والوثائق التاريخية الخاصة بالطوافة واملطوفين ، وآثار الطوافة في املجتمع املكي اجتماعيا
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م(1953-1924هـ/1373-1343بمكة املكرمة في عهد امللك عبدالعزيز آل سعود ) الحياة االجتماعية

 إيمان بنت إبراهيم كيفي د. اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

يصور الكتاب طبيعة الحياة االجتماعية في مكة املكرمة في عهد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس اململكة العربية 

السعودية ، بالحديث عن عادات أهلها في األعياد ، ورمضان ، واألعراس واألفراح ، واملآتم واألتراح ، وألعاب أطفال مكة ومنتزهات 

العامية وأسماء املدارس األهلية والحكومية من مؤسسيها ، واملكتبات العامة والخاصة والتجارية منها ،  أهلها ، وعن األمثال

ويتحدث عن أنواع املهن واألعمال والوظائف في تلك األزمنة ، كما يسوق قائمة بأسماء لكبار الشخصيات التي كان لها أثر في بناء 

ة العلمية والثقافية واالجتماعية والعمرانية والوظيفية وقد اعتمد الكتاب على املجتمع السعودي في مكة املكرمة من الناحي

 إلى املشافهات والحوارات الشخصية مع كبار السن الذين عايشوا تلك املدة ، أو أدركوا 
ً
مصادر قديمة وحديثة ومخطوطة ، إضافة

 من أخبارها وكذا الزيارات لبعض املتاحف التي 
ً
 من تراث تلك املرحلة التاريخية ، ووثق من عايشها وحفظوا شيئا

ً
حفظت شيئا

 الكتاب بعض األدوات واألثاث الذي كان يستعمل في تلك األزمنة بالصور املعبرة .

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م(1517-1250هـ/923-648العصر اململوكي )املوارد املالية ألمراء مكة املكرمة في 

 د.محمد بن هزاع الشهري  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

 وكي،اململثم يبين حدود سلطة أمراء مكة املكرمة في العصر  اإلداري،يؤصل هذا الكتاب بالحديث عن مقومات الدولة وجهازها 

رى ومنها واملوارد األخ منها،وعن الضرائب وموقف املماليك  املكرمة،وينتقل للحديث عن سياسة املماليك املالية تجاه أمراء مكة 

واالقتراض من التجار واملوسرين والصدقات والهدايا الخاصة والرسوم  املتمردة،املعارضين من األشراف والقبائل  أموال

وارد وسياسة وبّين تأثر تلك امل الدراسة،كما تناول الكتاب املصارف املالية ألمراء مكة في مدة  ابعها.وتو املتحصلة من مكة املكرمة 

 العصر.جبايتها باألوضاع االقتصادية والصراعات السياسية التي شهدتها مكة املكرمة في ذلك 
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م(1982-1924هـ/1402-1343غسل الكعبة املشرفة في العهد السعودي )

 د.فهد بن عتيق املالكي  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

 من األوساخ 
ً
 بالبعد من األفعال املنافية لتوحيد هللا  واألقذار،يتحدث هذا الكتاب عن لزوم طهارة البيت الحرام حسّيا

ً
ومعنويا

 ملا عهد به هللا تعالى إلى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السالم بتطهير البيت للطائفين والقائمين  املنكرات،وسائر 
ً
امتثاال

 بعد البعثة النبوية بحرص النبي صلى هللا عليه وسلم على تطهير البيت وينتقل بالحديث عن تجديد الحنيفية ود.السجوالركع 

 بغسله وتنظيفه ، ثم عهود الخلفاء الراشدين ، ثم والة أمور املسلمين عبر القرون 
ً
 من الشرك واألوثان وحسّيا

ً
الحرام معنوّيا

 بعهد املؤسس امللكاملتعاقبة ، إلى أن يصل بالحديث عن االهتمام والعناية الكبيرة عند ملوك امل
ً
 ملكة العربية السعودية بدءا

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود طّيب هللا ثراه ، وانتهاًء بعهد امللك خالد بن عبدالعزيز رحمه هللا ، وقد زّود الكتاب 

 بصور فوتوغرافية توثق وقائع احتفاالت غسل الكعبة لهذه املرحلة من حكم الدولة السعودية . 

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  ة التمويل جه

 اسم الكتاب  
 املشاعر املقدسة عبر العصور دراسة تاريخية حضارية

د.حياة بنت  –د. عواطف بنت محمد نواب –أ.د.ملياء بنت أحمد شافعي  –أ.د. أميرة بنت علي مداح  اسم املؤلف 

 مناور الرشيدي 

 2016 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

ويلقي الضوء  ومعاملها،فيصفها ويبّين حدودها  الحديث،يتناول هذا الكتاب تاريخ املشاعر املقدسة منذ ما قبل اإلسالم إلى العصر 

على الجوانب السياسية وأثر الفتن في امنها ثم يتحدث عن األحوال العلمية والثقافية فيها ومن ذلك الدعوة والوعظ واإلرشاد وأثر 

ويتطرق إلى الجوانب االقتصادية والبيئية في مواسم الحج وأثرها في انتشار األمراض  بينهم،الوفود العلمي في تبادل اإلجازات 

  وإعمار.ثم الجوانب العمرانية والحضارية كاملنشآت املعمارية وما أجري عليها من إصالح  املشاعر،ئة في واألوب

 
ً
كما يتحدث الكتاب عن التطور الهائل الذي شهدته املشاعر املقدسة في العهد السعودي بعدما عرفت فيه أعداد الحجاج زيادة

ووسائل النقل واملواصالت ومنها قطار  للحريق،كمشروعات تطوير الجمرات ونصب الخيام املضادة  عام،مطردة في كل 

املرافق و  واألضاحي،ومشروع املجزرة الحديثة بمشعر منى واإلفادة من لحوم الهدي  وتوسعتها،وتحديث املساجد فيها  املشاعر،

 واإلحسان.بذل وكذا األعمال الخيرية التي منبعها حبُّ الخير وال الصحية،
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م(                                               1517هـ/923-م611املوانئ البحرية الحجازية من البعثة النبوية إلى نهاية العصر اململوكي )البعثة/

 ) )دراسة تاريخية حضارية((

 محمد بن حسين الحارثي  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

يؤرخ هذا الكتاب للموانئ البحرية التي تنتشر على البحر األحمر في إقليم الحجاز من البعثة النبوية إلى نهاية عصر دولة املماليك، 

ينتقل للكالم  ثم والعسكرية،ووصف البحر األحمر وأهميته الدينية والتجارية والسياسية  الجغرافي،فيمهد بالحديث عن تحديده 

 من املختلفة،على نشأة املوانئ الحجازية وأهم األحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها في العهود اإلسالمية 
ً
العهد النبوي  بدءا

إلى أن ينتهي إلى العهد اململوكي الذي شهد تنامي خطر الغزو البرتغالي  األيوبي،ثم  العبيدي،ثم  والعباس ي،ثم الراشدي فاألموي 

 الصليبي.

، وعن أهمية موانئه في 
ً
 وتجاريا

ً
كما يتحدث الكتاب عن املالحة في البحر األحمر وعقباتها ومدى ارتباط املسلمين بهذا البحر دينيا

 ورسومات  الحرمين،رحلة الحجاج إلى األماكن املقدسة وفي عمارة 
ً
وقد ذّيل الكتاب بملحقات تحوي خرائط جغرافية وصورا

  توضيحية.

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
لثاني االظواهر الطبيعية واآلثار العمرانية في مكة املكرمة من خالل كتابات الرحالة املغاربة في القرن 

 عشر الهجري )الثامن عشر امليالدي(

 د. سامح إبراهيم عبدالعزيز  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

يبين الكتاب اهتمام الرحالة املغاربة بوصف الظواهر املناخية التي سادت في مكة املكرمة عند زيارتهم لها في القرن الثاني عشر 

امليالدي( ؛ من حرارة ورطوبة وبرودة وأمطار وسيول وبيان أثرها في الحجاج آنذاك ، كما يتناول الكتاب الهجري )الثامن عشر 

عناية هؤالء املؤرخين بوصف مظاهر سطح األرض في مكة املكرمة وتضاريسها من جبال وهضاب وشعاب ووديان ، وما يكسو 

 بوصف اآل
ً
 ديدة الم تاريخية قائمة أزمنة مثار العمرانية القديمة التي بقيت معهذه األماكن من نباتات وأعشاب ، واهتمامهم أيضا
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م2005-1924هـ / 1426-1343الحرف التقليدية في مكة املكرمة في العهد السعودي 

 د. جهان بنت إبراهيم شار علي عبدالرحيم  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

 من عهد املؤسس امللك  السعودي،يؤرخ هذا الكتاب للحرف التقليدية والحرفيين في مكة املكرمة إّبان العهد 
ً
 – زد العزيعببدءا

عندما دخلت الحجاز ضمن حكم الدولة السعودية وأعقب ذلك النهضة الحديثة التي عرفتها اململكة العربية  –طيب هللا ثراه 

  هللا.رحمه  زعبد العزيالسعودية في عهود أبنائه امللوك من بعده إلى عهد خادم الحرمين الشريفين امللك فهد بن 

وأهميتها  ثم ينتقل للتعريف بالحرف تأسيسها،ن حيث موقعها الجغرافي ومناخها وتاريخ ويمهد الكتاب بالحديث عن مكة املكرمة م

،في حياة الناس 
ً
،ثم انتشارها عند املكيين  عموما

ً
عهم قبيل ووض الحرفيين،والشروط الواجب توافرها في كل طائفة من  خصوصا

،ثم تطرق الكتاب ألجناس الحرف في مكة املكرمة  السعودي،العهد 
ً
امللبوسات و  واألغذية، بالبناء،فذكر منها ما يختص  تفصيال

 دقيقة.وتحت كل جنس منها أنواع متعددة وتخصصات  والزينة،والحلي  والفرش،

 

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
-هـ1343مكة املكرمة واملشاعر املقدسة في العهد السعودي )املراسيم واألوامر امللكية في رعاية 

 م(2015-م1922هـ/1436

 بن عطية هللا السلمي مد. إبراهي اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

هـ( 1435-1343يتناول هذا الكتاب املراسيم واألوامر امللكية الصادرة في اململكة العربية السعودية في املرحلة املمتدة بين سنتي )

 الحج، وبموسم الحرام،وقد شملت ما اختص باملسجد  مضمونها،برصدها وتصنيفها بحسب محاورها وعرض نصوصها وتحليل 

 وغيرها.ة واألمنية والصحية والعلمية واالجتماعية ...ومنها املراسيم واألوامر اإلداري

  الرسمية.وقد زود الكتاب نماذج مصورة لبعض تلك املراسيم واألوامر امللكية واملخاطبات 
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م(2011-1924هـ / 1433-1343أنظمة الحج والعمرة في صحيفة أم القرى )قراءة في تاريخ 

 د. محمد بن سعد الرحاحلة  –د. إيناس بنت خلف الخالدي  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

م( ونشرتها 2011-1924هـ/1433-1343يتناول هذا الكتاب أنظمة الحج والعمرة الصادة في اململكة العربية السعودية في املرحلة )

صحيفة ))أم القرى(( التي كانت تصدر في مكة املكرمة ، وتعد اللسان الرسمي للدولة ، تتولى رصد جميع األنظمة واللوائح الرسمية 

 وتحليل معانيها ، مع ذكر ما  ونشرها ، فاهتم الكتاب
ً
بجمع ما تعلق من تلك األنظمة بالحج والعمرة وبعرضها وتصنيفها موضوعيا

طرأ عليها من تعديل أو إلغاء أو تطوير بحسب مقتضيات العصر ، وشملت األنظمة جميع املجاالت كالشؤون اإلدارية واألمنية 

 والخدمية والتوعية اإلسالمية واإلعالمية . 

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 السدانة )الحجابة(للكعبة املعظمة قبل اإلسالم دراسة تاريخية حضارية

 أ.د. رشاد محمود بغدادي  –أ.د. أحمد محمود صابون  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

ها،الشريفة التي تعلقت بخدمة أعظم بيوت هللا  السدانة؛ الوظيفةيتناول هذا الكتاب 
ّ
يمهد بذكر ف املشرفة،وهي الكعبة  وأجل

،وأول من جعل لها  بناها،الخالف في تاريخ عمارة الكعبة املعظمة وأول من 
ً
ثم ينتقل للحديث عن الفرق بين سدانة البيت  بابا

ثم ابتداء أمر من تولى سدانة الكعبة املعظمة وتسلسلها التاريخي عبر القرون الطويلة إلى العصر الجاهلي الذي سبق  وحجابته،

 تالد وسلم،ظهور اإلسالم ومبعث النبي محمد صلى هللا عليه 
ً
 وإقراره لها يوم فتح مكة في يد بني عبدالدار الذين بقيت فيهم خالدة

ً
ة

  يومنا.إلى 
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 سوق مجّنة دراسة في موقعه ونشاطه

 د. خالد بن عبدهللا آل زيد  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

كل  التي كانت تؤمها قبائل العرب الوافدة إلى الحج املكرمة،يتناول الكتاب بالدراسة موضع سوق مجّنة التاريخية القريب من مكة 

عام من جميع أنحاء الجزيرة العربية في الحادي والعشرين من ذي القعدة بعد انتقالهم من سوق عكاظ التي يجتمعون فيها قرب 

  عرفة.وقبل أن يهل شهر ذي الحجة فيرتحلون من مجنة إلى ذي املجاز القريب من  ،القعدةالطائف في مطلع ذي 

 يه،فثم عرض الخالف في موضع السوق واآلراء التي دارت  والثقافي،وأوضح الكتاب معنى ))مجّنة(( ونشاطه الديني واالقتصادي 

 على املوازنة بين النصوص التاريخية املنقولة وما يقابلها على 
ً
 لشفوية،اأرض الواقع من خالل الزيارات امليدانية والروايات معتمدا

 الجغرافية.والتصوير الفوتوغرافي والخرائط 

 

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 م18هـ /  12القرن الـــ النقود املتداولة في مكة املكرمة في العصر العثماني حتى نهاية 

 د. أحمد محمد يوسف  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

 ألهم موارد مكة املكرمة املالية إبان العصر العثماني حتى نهاية القرن الثاني عشر 
ً
األموال التي ك الهجري،يقدم هذا الكتاب دراسة

رة الشريفة التي كانت تبعث كل عام من واليات الدولة  بها،كانت ترسل من أرجاء العالم اإلسالمي إلى أهل مكة واملجاورين  ومنها الصُّ

 عما يكسبه أهل مكة من أموال  الحرام،واألموال التي يجلبها حجاج بيت هللا  العثمانية،
ً
 بالتجارة.فضال

ات ألشكالها وطرزها من خالل الخطوط واأللقاب والعبار  ةتحليليكما يتناول دراسة وصفية للقطع النقدية املتداولة بمكة ودراسة 

 صرفها.وأسعار  وأنواعها،وأسماءها  وأعيرتها،وكذلك أوزان تلك النقود  عليها،املكتوبة 
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 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
 هـ(تحقيق ودراسة1317-1312وثيقة أوقاف السلطان قايتباي اململوكي في مكة املكرمة بين سنتي )

 د. حسين بن عبدالعزيز شافعي  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

مهمة  فيسرد وثيقة املكرمة،يلقي هذا الكتاب الضوء على جانب مشرق من جوانب التاريخ الحافل لألوقاف اإلسالمية في مكة 

-872وهي تتضمن أوقاف السلطان محمد قايتباي اململوكي بمكة املكرمة الذي تولى السلطة بين سنتي ) (،الدفتر املبارك)بــ سميت 

ثيقة ما حبس أصله وسبلت منفعته من الدور والدكاكين والخالوي في املنطقتين الشرقية م(، وتشمل الو 1495-1466هـ/901

  الحرام.والشمالية من املسجد 

  فئاتعلى إفادة املجتمع املكي مما أوقفه على  –رحمه هللا  –كما تبين الوثيقة حرص الواقف 
ً
توفير السكن إما ب ونساًء،منهم رجاال

 متعففة.الكريم والكسب املباح بوقف محال تجارية تساعدهم على إقامة أسرة منتجة  وإما بتيسير سبل العيش لهم،

 

 

 كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة  جهة التمويل 

 اسم الكتاب  
ر القرن العاش –اآلثار املكية من خالل مدونات الرحالة املغاربة واألندلسيين )القرن السادس الهجري 

 الهجري( دراسة تاريخية

 د. إبراهيم بن عطيه هللا السلمي  اسم املؤلف 

 2015 سنة النشر  

 

 ملخص الكتاب:

نه الرحالة املغاربة واألندلسيون، في الفترة الزمنية بين القرنين السادس  ملكيةيدرس الكتاب اآلثار ا دراسة وصفية من خالل ما دوَّ

 تلك اآلثار وما طرأ عليها من تغييرات بعوامل طبيعية أو  الهجريين،والعاشر 
ً
 بشرية.مقتفيا

 من آثار 
ً
 من الكعبة املشرفة  مكة،ويعرض الكتاب كثيرا

ً
واملسجد الحرام وما فيه من قباب وصوامع ومآذن  -ظاهرها وباطنها–بدءا

  وأبوابها. وأرباضها، ومقابرها، ومدارسها،ودورها،  مكة،ثم يتسع الحديث عن مساجد  وأبواب،

 الرأي الراجح  املكية،كما بين الكتاب ما وقع من أغالط تاريخية في وصف بعض اآلثار 
ً
راجع باالعتماد على مصادر وم فيها؛مؤكدا

  أصلية.
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 اإلسالم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةأخالقيات املهنة في 

 د. إسماعيل بن عبدالستار بن هادي امليمني  الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

عد أخالقيات املهن 
ُ
تمتاز كل مهنة من املهن بوجود مجموعة من القيم واألخالق التي يفترض أن يلتزم بها جميع العاملين فيها، وت

عنصرا ضروريا يضبط سلوك العاملين فيها؛ إذ أن لكل مهنة أخالقيات، ومجموعة من القواعد واألصول املتعارف عليها عند 

 أصحاب املهنة الواحدة. 

تبوأت األخالق في اإلسالم مكانة رفيعة وأهمية بالغة، واعتبرها األساس الذي تستند إليه كل معامالت اإلنسان مع خالقه، ولقد 

ومع نفسه، ومع اآلخرين، ولقد جاء اإلسالم بكل خلق حسن، وحث املسلمين على التحلي باألخالق الحميدة؛ فقد ورد عن النبي 

 ن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه."صلى هللا عليه وسلم قوله: "ال يؤم

من أجل ذلك كله جاء هذا البحث ليلقي الضوء على أخالقيات املهنة في اإلسالم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة 

 وعنوان البحث:

 أخالقيات املهنة في اإلسالم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 أقوال االئمة والعلماء في استخراج الهدايات القرآنية

 د. أحمد خليفة صديق  الباحث الرئيس

 

 البحث:ملخص 

 الهدايات القرآنية ال نهاية له. جالقضية املحورية في البحث: تتبع أقوال العلماء الذين نصوا على أن استخرا (أ)

 )ب( أهداف البحث:

 جمع أقوال العلماء في الحث على استخرج الهدايات القرآنية وتوثيقها. -1

 جمع األدلة والشواهد التي استندوا إليها. -2

 بيان فوائد هذا الجمع في التأصيل للهدايات القرآنية، وأنها مما اعتنى به العلماء من قديم. -3

 ين منشغلة بالقرآن الكريم وهداياته من خالل جمع أقوال العلماء في هذا الباب العظيم. جعل عقول املسلم -4

)ج( املنهجية العلمية: تتبع أقوال العلماء في استخراج الهدايات القرآنية من كافة املصادر، وتوثيق نسبتها إليهم، وبيان األدلة     

 التي استندوا إليها، وتوضيح الصحيح من الضعيف منها.

اة من البحث في مجال الهدايات القرآنية:    
ّ
 )د( األهمية العلمية والعملية املتوخ

 املسلمين وطالب العلم إليه.  عليه، ووجهوابيان أن استخراج الهدايات القرآنية مما اعتنى به العلماء، وحرصوا  -1       

توجيه من يعتني بالهدايات القرآنية التوجيه املنهجي الصحيح على ضوء كتابات العلماء فيها؛ مما يسدد الفهم، ويقوم  -2       

 املسار، ويوضح املعالم. 
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 القرآن الكريم وداللتها على الهداية الربانية في أركان اإليماناألقيسة املنطقية في 

 بسمة بشير رمضان قريبع وآدم بمبا  الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

ة والهداية  ة في إثبات حقيقة األلوهيَّ ة في القرآن الكريم، ال شك أنه يضيف إضافة معرفيَّ إن القياس املنطقي بالغ األهميَّ

اإليمان. بناًء على هذه األهمية البالغة للقياس املنطقي تبرز إشكالية الدراسة الحالية: ما الطرق املنطقية التي  الربانية في أركان

ة،  وظفها القرآن الكريم في تقرير اإليمان لتحقيق الهداية؟ إن اإلجابة عن السؤال السابق لهي الهدف األساس ي في الدراسة الحاليَّ

 ويتمثل في اآلتي:

 أهّمِ صور األقيسة املنطقية في القرآن الكريم.ـ تحديد  1

 ـ بيان الدالالت املعرفية للقياس املنطقي على الهداية الربانية. 2

د محاور البحث باألهداف  ة تحدَّ بتحقيق تلك األهداف القائمة على منهج استقرائي تحليلي، فإن الدراسة الحاليَّ

دة أعاله، وهي:  املحدَّ

 اس املنطقي حدوده وصوره في القرآن الكريم.ـ املحور األول: القي 1

 ـ املحور الثاني: داللة األقيسة على الهداية في أركان اإليمان. 2

ن فتح آفاق (( بما توفره م8أن هذه الورقة سوف تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف مؤتمر ))مقدس كوال شهذا، 

 الهداية الربانية في أركان اإليمان.معرفية في مجال البحث في القياس املنطقي، وفي دالالت 

 كلمات مفتاحية

 أركان اإليمان الربانية،القرآن الكريم، القياس املنطقي، دالالت، الهداية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

 

 

  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 املقرئ ، جهود وآثار"اإلمام يحيى بن املبارك اليزيدي 

 د.نواف بن معيض جمعان الحارثي  الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

 أما بعد  وسلم.والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه  هلل،الحمد 

جهود  ملقرئ،افهذا بحث علمي محكم مقدم ملؤتمر القرآن الكريم في عصر العوملة وهو بعنوان:" اإلمام يحيى بن املبارك اليزيدي     

  والفهارس.ثم الخاتمة  وفصلين، مقدمة،وآثار". واشتمل على: 

بصري يان دوره الكبير في حفظ قراءة أبي عمرو الوالبحث فيه إبراز لجهود وآثار اإلمام اليزيدي في القراءات وإظهار مكانته فيها، وب

وفيه أيضا إظهار لدور اليزيدي وجهوده اللغوية واألدبية والشعرية حيث له   طريقه.حيث إن الطرق املعتمدة لهذه القراءة من 

تربوي حيث ليزيدي الولم يغفل البحث دور ا عنه.سبق في هذه املجاالت تعلما وتعليما وتأليفا ونظما، وجمع شتات ما كتب ونقل 

 وخلص البحث إلى توصيات ونتائج منها:  وغيره.إنه مؤدب للخليفة املأمون 

 اسم اليزيدي يحيى على التحقيق... .1

 رواية اليزيدي عن أبي عمرو هي الرواية املعتمدة واملعول عليها ... .2

 ( طريقا ...154طرق الروايات التي رويت عن اليزيدي ) .3

 ي تبين صحة ما اتهم به من االعتزال، بل ما نقل عنه ينفي هذا االتهام...لم أقف على أقوال لليزيد .4

 احد.و اءات السبعة إال في موضع البحث والدراسة ألسباب شذوذ اختيار اليزيدي في القراءات؛ مع أنه لم يخرج عن قر  .5

 .جمع أقوال اليزيدي في اللغة والنحو من املصادر ودراستها دراسة علمية وبيان أهميتها... .6
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 العالقة بين التفسير بالرأي والهدايات

 خازر املجالي دد. محم  الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

هدايات القرآن، فال شك أن من مقاصد إنزال القرآن يناقش هذا البحث طبيعة العالقة بين التفسير بالرأي، وموضوع 

 تدبره: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليّدّبروا آياته، وليتذكر أولو األلباب"، وحين بين هللا تعالى وظيفة النبي صلى هللا عليه وسلم في

ّزِل 
ُ
نا إلى هذا إليهم، ولعلهم يتفكرون"، وإذا أضف بيان القرآن، أردف بالحث على التفكر فقال: "وأنزلنا إليك الذكر لتبّين للناس ما ن

ما جاء في آيتين من كتاب هللا تحثان على التدبر، بل تستنكران الجمود واالنغالق عن تدبره، فقال هللا تعالى: "أفال يتدبرون القرآن، 

 كثيرا".أم على قلوب أقفالها"، "أفال يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا 

إن أول وصف ورد في كتاب هللا لهذا القرآن أنه هدى، قال تعالى: "ألم. ذلك الكتاب ال ريب فيه، هدى للمتقين"، والنص 

القرآني على نوعين من حيث الداللة، إما واضحة مباشرة، وإما مكنوزة تنتظر العلماء للبحث والتنقيب عنها، فال تنقض ي عجائبه، 

 وال يخلق على كثرة الرد، وال تنفد معانيه ولو كان مدادها البحر، ومن بعده سبعة أبحر.وال يشبع منه العلماء، 

يرتبط التفسير بالرأي ارتباطا وثيقا بمصطلحي التدبر والتفكر الواردين بشأن القرآن كما جاء في النصوص، ومن هنا 

 استنباطا وتأطيرا وتحليال.يهدف البحث إلى تجلية هذه العالقة بين التفسير بالرأي وهدايات القرآن، 

وفي سبيل ذلك ال بد من سلوك منهجي االستنباط والتحليل، للوصول إلى الغاية املنشودة في ضبط العالقة بين التفسير 

بالرأي والهدايات، وبذلك نحقق إضافة تثري النظرة إلى التفسير بالرأي على أنه أحد مفاتيح هذه الهدايات، وإنهاء النقاش حول 

 ة التفسير بالرأي املنضبط باألصول والقواعد التي اجتمع عليها العلماء.مشروعي
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 الهدايات القرآنية في سورة املسد

 علي بن عبد هللا السكاكر .د  الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، نبينا وسيدنا الرسول األمين، صالة هللا وسالمه عليه وعلى 

 أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.             أما بعد ...

، ةعظيم قرآنيةنفيسة من خالل سورة  ةتطبيقيالفقرة الثالثة: وهو دراسات  الرابع،: سيدور البحث حول املحور محور البحث -أ

 على آية سورة املسد.  الظاهرة،وهي: )سورة املسد(، وذكر الهدايات 
ً ّ
 مفصال

ً
 واستنباط الخفية منها، وتطبيق ذلك تطبيقا

 -ب
 
 إلى تحقيق اآلتي: يهدف البحث

 تأصيل الهدايات من خالل آيات سورة املسد. -

لهدايات املتداولة الظاهرة، فيكون في البحِث تأطيٌر للهدايات الظاهرة املتداولة بين ا السورة غيراستنباط هدايات من ثنايا  -

 هدايات أخرى غير ظاهرة وهي قليلة التداول في الكتب وبين العلماء. 
ٌ
 الناس، واستنباط

 وتنزيلها على واقع األمة. السورة،تطبيق املقصد العام للسورة على آيات  -

 لهذه السورة واطالعي على كتب التفسير هدايات عظيمة يحتاجها الداعية واملعلم واملتعلم.ظهر لي من خالل تدريس ي  -

 وتالوة؛ فكان ال ُبدَّ من توضيِح  الناس حفظاجارية على ألسنة كثير من -مثال -القرآن كسورة املسد  قصار سور إنَّ  -: األهمية-ج

هم واستن
ُ
 باطهم لهداياتها حتى ينتفع منها جميع طبقات املجتمع.نظرة املفسرين لهدايات السورة، وكيفية استعمال

َدم، ولم  -
ْ
ِضح؛رغم وجود بعض املؤلفات عن هذه السورة؛ إال أنَّ جانب الهدايات فيها لم ُيخ  فهذه الدراسة ستُسدُّ هذه الثغرة.  يتَّ

َض بعُض املفسرين والباحثين لتفسير مقاصد سورة املسد ومحورها وموضوعها، ف - َعرَّ
َ
وضوعي، ي ثنايا التفسير التحليلي أو املت

ُح حقيقة هذا املقصد. َز على أنَّ هذه السورة تدور حول قاعدة )الجزاء من جنس العمل(؛ فهذا البحث سُيَوّضِ
َّ
 ولكني لم أِجد َمن رك

 هو املنهج االستقرائي حول كل ما كتب عن هذه السورة املنهج املتبع:د/ 

 

 

  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 دور األلفاظ في استنباط الهدايات القرآنية

 عماد الدين حسين محمد الكناني  الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل رب العاملين، وأكمل الصالة والسالم على خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين. وبعد

ة، إذ يتمحور حول األصول والقواعد  هذا البحث ذو صلة باملحور الثاني من محاور املؤتمر: منهج التعامل مع الهدايات القرآنيَّ

ة. وتتركز فكرة هذا البحث حول: وابط في استنباط الهدايات القرآنيَّ في استنباط الهداية  «اللفظ القرآني»دور  والضَّ

اللفظ وأهميته وأقسامه وخصائصه الداللية، ومنهج السلف في االهتمام ، وذلك من خالل: التعريف بمفهوم القرآنية

 باأللفاظ، وبيان املحددات الداللية للفظ، مع أمثلة وتطبيقات في استخراج الهدايات.
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 شروط اإلمام ابن الجزري في رجال كتاب النشر في القراءات العشر 

 بن إدريس فالته أميند.  الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

 العشر.شروط اإلمام ابن الجزري في رجال كتاب النشر في القراءات  :البحثعنوان 

التي تتسم بالدقة والتحرير واإلتقان في العهود املاضية  إبراز قيمة املصنفات والدراسات القرآنية والقراءاتية -1 :البحثأهداف 

 مصنفيها.وإبراز جهود 

 ومؤلفاتها.إيضاح بعض القضايا واملسائل املتعلقة بفقه القراءات  -2

 القراءات.اإلسهام في استنباط قواعد مفيدة تتعلق بعلم أسانيد ورجال  -3

من أشهر كتب القراءات وأكثرها دقة  هـ( 833)تمام ابن الجزري يعد كتاب النشر في القراءات العشر لإل  :البحثمشكالت 

ودارت حوله كثير من الدراسات  العشر،حتى غدا اليوم املرجع األساس ي املعتمد لدى الباحثين في عزو القراءات  وتحريرا،

 التخصصية.

 ابن الجزري لكتابه هذا من بين سائر كتبهوحين نطالع هذا الكتاب العظيم نلحظ ذلك الجهد وتلك العناية التي أوالها اإلمام  

زعم أن هذا العلم قد مات قيل له: حيي بالنشر". ومن ضمن قضايا هذا الكتاب الجديرة باالهتمام  نعنه: "ومومصنفاته حتى قال 

ن ستين ثر مقضية الشروط التي اعتمدها ابن الجزري فيمن ذكره من الرواة والرجال في أسانيد هذا الكتاب الذي اشتمل على أك

 في القراءات تسمى بأصول 
ً
ما قيمتها و  عليها؟وهل نص  الجزري؟فما هي شروط رجال كتاب النشر التي اعتمدها ابن  النشر،كتابا

ثيق وهل يمكننا أن نستنبط من تلك الشروط قواعد في تو  بها؟وما هي املسائل ذات العالقة  لوازم؟وهل يلزم منها  العلمية؟وفائدتها 

 الرواة عند ابن الجزري؟ وقواعد أخرى في علم أسانيد ورجال القراءات؟

تلك التساؤالت وغيرها تعد مشكلة البحث التي أحاول بإذن هللا تعالى اإلجابة عنها من خالل صفحات هذا البحث الذي جعلته في 

 كالتالي:مباحث فصلين يشتمل كل منهما على 

 مباحث:وفيه أربعة  وتعريفات،مقدمات  األول:الفصل 

 العشر.تعريف بابن الجزري وكتابه النشر في القراءات  :1م

،تعريف الشروط لغة  :2م
ً
 وبيان املقصود بها في البحث.  واصطالحا

 الكتب.فوائد معرفة شروط  :3م

 الكتب.طرق معرفة شروط  :4م

 لجزري في رجال النشر واملسائل املتعلقة بها.شروط ابن ا الثاني:الفصل 

ة. املعاصر صحة  اللقيا. وشرطتحقق  العدالة. وشرطإليه البحث. كشرط ثبوت  يما يؤدحسب  مبحث،وجعلت كل شرط في  

 ذلك نتائج البحث وخاتمته والفهارس الالزمة.،، وهللا املوفق ويلي
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 توجيه القراءات القرآنية تاريخه ومصادره

 .د.سالم بن غرم هللا بن محمد الزهرانيأ  الرئيس الباحث

 

 

 ملخص البحث:

لة تعدد وكان تعدد القراءات بمنز  العلماء،لحكم كثيرة نص عليها كثير من  عديدة،أنزل هللا تعالى القرآن الكريم على قراءات 

تهد ومن هنا اج القراءات،وقد تنفرد القراءة بالداللة على معنى أو حكم ال يوجد في غيرها من  ومعنى،وكل قراءة لها وجه  اآليات،

 عندهم علم توجيه  القراءات،العلماء في بيان وجوه 
َ
 القراءات.وُعِرف

ى أهم ثم نتعرف عل وتطوره،ونلقي الضوء على نشأته  ومصطلحاته،اءات وفي هذا البحث سنتعرف على علم توجيه القر 

فه العلماء املحققون من كنوز ومؤلفات عظيمة في هذا  أنواعها،مصادره على اختالف 
َّ
ما  لنطلع على العلم،ونستعرض ما خل

ِعَن فيه والدف لها،واالحتجاج  القرآن،في توجيه قراءات  التبيان،ورائع  البيان،سطروه من نفائس 
ُ
 منها.اع عما ط

وهذا املوضوع أود أن أتقدم به للمشاركة به في )املؤتمر العاملي للقرآن الكريم في عصر العوملة( بكلية أصول الدين بجامعة 

  ه.6/11/1434-5املوافق  12/9/2013-11في الفترة  السالم،السلطان الشريف علي اإلسالمية في بروناي دار 
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 مقارنة بين التفسير املوضوعي والهدايات

 د.توفيق العبقري   الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

: "مقارنة بين التفسير املوضوعي والهدايات" موضوع مضطر إلى حيز ضيق من أحياز التنظير ومشاحة موضوع املدارسة

االصطالح، اقتضاه ما بين القرينين في مثارات االستعمال ومواقعات االشتغال من زحمة االشتراك وملبس التداخل ولصيق الرحم؛ 

 ة ومتناوال.تأمال وتعمال لتصاريف النظر فيه أسلوبا ومطلوبا، وطبيع

وإن كانا  ومتغيى املبتحث هو تحرير القول في هذين العنوانين العريضين اللذين ليس لهما في قديم املواضعة مكين استتباب ـ

ما يكنفهما من غياية التداخل ومتشابه التوارد في مشترك الباب، مما يلح أن يكون للدرس  ـ معفي التداول على عريق االنتساب 

وفقا وفرقا ومتعلقا في جنب درك حقائق التنزيل، واإلفضاء من ذلك إلى تصور دقيق ينضج  :فصل الكلمة فيهما الَبحوثالعلمي 

 .مجتنى التأصيل ومجتبى التنزيل في قصود القرءان وشفوف هداياته

الكتاب  رحاب منه إلى محال االئتالف ومظان االختالف في متعاقب املورد، وهو هنا يتقص ىومعلوم أن سبيل املقارنة سبيل 

الكريم تثويرا لحقائقه وهاديات نصوصه. وذريعة املدارسة تستدعي في مثله ارتسام طريقة التفسير والتعليل، وركوب متين 

االستدالل املحقق لتمام االستقالل في الشخصية العلمية لكل منهما، مع التساند إلى العرض التقابلي بين املفهومين في متناول 

علقها: إحكاما لطبيعة العالئق بين وسائليهما وغايتيهما، وتأمال في مقامهما من الدليل واملدلول، وإعماال لنظر املدارسة وسبل مت

تب وسابق الجهد في مأثور السابقين وتبعهم من  املنهج ومساقاتاملوازنات في مسالك 
َ
الورود، وذلك كله استبصارا بسالف الك

 الخالفين. 

وتحصيل معناها، وتحقيق مناطها وتحرير الخالف في محملها، يقع على جادة أي بحث وفي  إن إتقان العبارة االصطالحية

بحبوحة متهممه، خاصة فيما ينحاز إلى مضايق الداللة، كما هو موضوعنا، ودون ذلك أهمية غير خافية املغنى واملغزى. ومرجو 

ضبط  ار الهدايات يثمر في إحكام التصور تنظيرا وتأصيال، وفيما تنتهي منه إلى قويم نظر في مس رشد املتابعةاملدارسة أن تنال من 

  وتنزيال. وعلى هللا قصد السبيل، وهو وحده املستعان. التصرف عمال
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  كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم  جهة التمويل 

 ملشروعاسم ا
 وأثرها في استخراج الهدايات مقاصد السور 

 د.محمد بن عبدهللا الربيعة   الباحث الرئيس

 

 ملخص البحث:

 للعاملين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد األمين، وعلى آله وأصحابه ليكون هدىالحمد هلل رب العاملين، أنزل كتابه املبين 

 املكرمين، وسلف األمة وعلمائها الربانيين، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد:

أعظم  ما يبعث على فهم كتاب هللا تعالى، ومعرفة دقائق ألفاظه ومعانيه، والوصول إلى كمال هداياته وعظاته؛ فإن من 

معرفة  مقاصد القرآن بجملته، ومقاصد السور واآليات بتفصيلها، وذلك أن املقاصد تهدي إلى مراد املتكلم في كالمه، ومن هنا 

وم املعينة على فهم كتاب هللا تعالى، والوصول الصحيح إلى هداياته، قال الشاطبي فيمكن لنا القول بأن  املقاصد من أجل العل

 .(1)رحمه هللا: " التدبر إنما يكون ملن التفت إلى املقاصد"

 للباحثينمنوعليه فيمكن لنا أن نعتمد في تدبر كتاب هللا تعالى واستخراج هداياته على هذا العلم العظيم؛ فيكون 
ً
في  هجا

 هدايات.استخراج ال

 من مف -بإذن هللا  -وقد أحببت أن أشارك مؤتمر الهدايات القرآنية بهذا البحث؛ تلبية لطلب إدارة املؤتمر ليكون 
ً
تاحا

 القرآنية. تالهدايااملفاتيح العلمية للباحثين في مشروع 

   وقد قسمته إلى مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة:

 املقدمة: وهي مدخل للبحث.

 التعريف بمقاصد السور وأهميتها.املبحث األول: 

 املبحث الثاني: طرق كشف مقاصد السور. 

 املبحث الثالث: عالقة مقصد السورة بموضوعاتها وتقسيماتها، وأثر ذلك في استخراج الهدايات. 

 املبحث الرابع: منهج مقترح في استنباط الهدايات من خالل مقاصد السور.

 لفاتحة وهداياتها في ضوء مقصدها.املبحث الخامس: نموذج لدراسة سورة ا

 الخاتمة: وفيها خالصة البحث.

، وأن يحقق فيه األمل بالنفع العام والقبول في األرض، 
ً
، وأن ينفعني به أوال

ً
أسأل هللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا

لت حسبي ونعم الوكيل، عليه توك كما أسأله تعالى الصواب والتوفيق في القول العمل، والعفو والتجاوز عن الخطأ والخلل؛ هو

 وإليه أنيب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.383/ 3( املوافقات )1)



 

33 
 

 

 

 

 

 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
ِكَساِئّيِ 

ْ
َبْصِرّيِ َوَعِن ال

ْ
ِبي َعْمٍرو ال

َ
وِرّيِ َعْن أ ُصوُل ِرَواَيِة الدُّ

ُ
 أ

)
ٌ
ة
َ
 )َعْرٌض َوُمَقاَرن

 سالم بن غرم هللا بن محمد الزهراني د. الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 بعد:أما  الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 تعالى له نقلة وقد هيأ هللا ]الحجر[(لحافظون  له إنا و الذكر نزلنا نحن)إنا قال تعالى فإن هللا تعالى قد تكفل بحفظ كتابه الكريم، 

مخلصين، ومقرئين ثقات أفنوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم وإقرائه، ونقله على الوجه الصحيح، حتى غدت قراءاتهم منشرة 

 في اآلفاق، ومن أولئك األئمة األعالم الذين شاع ذكرهم وانتشرت قراءاتهم ا
ً
دوري إلمام حفص الفي األمصار، وصار ذكرهم شائعا

الذي كتب هللا لروايته البقاء واالنتشار في عدد من األقطار، حيث تنتشر في السودان وبعض البلدان املجاورة لها، في حين أن 

 ليس بالقليل من القراءات والروايات قد اندثرت القراءة بها، ولم تعد معروفة في األقطار إال لدى املقرئين ومن يجمع عليهم 
ً
عددا

، وليس لها وجود كرواية معروفة مشتهرة لدى كافة الناس .ال
ً
 قراءات جمعا

وقد انفرد اإلمام الدوري من بين سائر رواة القراء العشرة بأن نقلت لها روايتان متواترتان عن قارئين من القراء، وهما اإلمام أبو   

صحيح أن بعض الرواة اآلخرين عن القراء العشرة قد قرؤوا على أكثر من قارئ من القراء العشرة  الكسائي،عمرو البصري، واإلمام 

يِن قرءا على نافع ولم يشتهر 
َّ
كابن ذكوان الذي قرأ على الكسائي ولم تشتهر له عنه رواية وكعيس ى بن وردان وسليمان بن جماز الذ

 عفر .لهما عنه رواية ، ولم يشتهر إال روايتهما عن أبي ج

وقرأ على الكسائي مباشرة ، واشتهرت روايتاه عنهما ، وصارتا روايتين  اليزيدي،أما الدوري فإنه قرأ على أبي عمرو بواسطة   

 معتمدتين عن أبي عمرو والكسائي .

لبصري وعن الكسائي ورغبة مني في دراسة روايتي الدوري فقد جعلت هذا البحث بعنوان )أصول رواية الدوري عن أبي عمرو ا  

 الروايتين.عرض ومقارنة( حيث أستعرض فيه أصول روايته عن كل منهما، مع مقارنة مواضع االتفاق واالختالف بين 
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 احترام حقوق اإلنسان التعليم الديني ألخالق القرآن وأثره في

 أ.د. يحيى بن محمد حسن زمزمي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

خلق اإلنسان علمه البيان ، والصالة والسالم على خير األنام ، نبينا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان .     الرحمن،الحمد هلل الرحيم 

  وبعد:

 
ً
 من أهمية "األخالق" وعناية الشريعة اإلسالمية بها تأصيال

ً
،فانطالقا

ً
حصر مقصود  -صلى هللا عليه وسلم–حتى إّن النبي  وتطبيقا

رسالته فيها حيث قال: )إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق( فالقيم األخالقية أساس مهم في حياة األمم واملجتمعات وفي بناء العالقات 

 لطغيان النظرة املادية ، املبتورة الصلة بالقيم اإل
ً
نسانية ، ال سيما في ظل األزمة الروحية التي تعيشها كثير من الشعوب اليوم نظرا

 األخالقية.

بناء القيم الفاضلة واألخالق النبيلة وتدريب املتعلمين على مهارات التعامل الحضاري  ;وحيث إن من أهم مقاصد التعليم الديني

ستوى الفرد واألسرة واملجتمع ، وألّن قضية "حقوق اإلنسان" تعد من أهم قضايا املجتمع املعاصر ، فقد رأيت أن أناقش في على م

هذا البحث العالقة الوثيقة بين أخالق القرآن التي يعنى بها التعليم الديني وأثرها التطبيقي على املجتمع في رعاية حقوق اإلنسان 

" التعليم الديني وأثره في املجتمع املعاصر" التي تنظمها جامعة ويبر الحكومية وكلية وستمنستر ومعهد  ، للمشاركة به في ندوة:

م ، 2014أغسطس 14-12بوالية يوتا خالل الفترة:  –الدراسات الدينية في جامعة يوتا واملركز الكندي للتدريب األكاديمي 

 التعليم الديني ألخالق القرآن وأثره في احترام حقوق اإلنسان""هـ، وقد جعلت عنوان بحثي: 1435شوال  18-16املوافق:

يان أثرها في احترام وب املجتمع،وهذا البحث املختصر ُيعنى بإبراز منهج القرآن الكريم في العناية باألخالق وتطبيقاتها العملية في 

 ، اإلنسان ورعاية حقوقه ، وذلك من خالل جمع آيات القرآن الكريم املتع
ً
لقة باملنهج األخالقي ودراستها وتحليلها موضوعيا

 واستنباط الفوائد والنتائج املتعلقة بموضوع البحث ، واختيار ما احتاج إليه من أحاديث نبوية مكملة لنصوص القرآن الكريم ، 
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 املشروعاسم 
 في األعمال الوظيفية من خالل النصوص القرآنية القيم األخالقية

 الباحث الرئيس 
 د. سالم بن غرم هللا بن محمد الزهراني

 

 ملخص البحث:

الدين يوم  لهم بإحسان إلى خلق هللا أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعينالحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على خير 

 أما بعد : 

هدي للتي هذا القرآن ي إن) تعالى فإن هللا تعالى أنزل كتابه العظيم هداية للناس في جميع شؤون حياتهم، كما قال سبحانه 

وهداية للتي هي أقوم هداية شاملة لكل املجاالت، ومما جاء القرآن الكريم بالهداية فيه األعمال كافة، سواء  [9]اإلسراء هي أقوم(

 ما يتعلق بأعمال العبادات الشرعية، أو أعمال العالقات االجتماعية، أو األعمال الوظيفية . 

)أخالقيات العمل الوظيفي( الذي  ل في موضوعامللتقى الدولي األو ومن هنا جاءت فكرة هذا املوضوع، الذي أشارك به في 

 بالجزائر.ينظمه قسم العلوم االجتماعية بكلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة تبسة، 

 وقد عنونت لهذا املوضوع بـ )القيم األخالقية في األعمال الوظيفية من خالل النصوص القرآنية(.

وال يخفى أن القرآن الكريم وهو املصدر األول للتشريع اإلسالمي، قد اشتمل على الهداية لكل خير، واشتملت آياته وسوره 

 البحث.على كثير من القواعد والدالالت األخالقية في التعامل الوظيفي، كما سيظهر خالل 

 لهذا األمر من أعظ
ً
م مصدر للتأصيل وهو كتاب هللا تعالى، للتعريف بأهم ومن هنا تنبع أهمية هذا املوضوع، ليكون تأصيال

القيم األخالقية الواردة في القرآن الكريم التي تبني في نفس اإلنسان املبادئ واألخالقيات النبيلة، وتؤدي إلى نجاح املتخلق بها في 

 ويمارسها.األعمال الوظيفية التي ينتمي إليها 

 يلزم كل فرد والتي تهدف إلى تحقيق درجة عالية من الج
ً
 أخالقيا

ً
عملية أن  في منظومة ينطوي ودة واملثالية، وترسم دستورا

 يحترمه ويتبعه ويعمل به ليحقق تلك الغاية .
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
ُقْرَءاِن 

ْ
اِهُر ِبال

َ
 امل

هُ 
ُ
َضاِئل

َ
ُه َوف

ُ
 َضَواِبط

 يأ.د. سالم بن غرم هللا بن محمد الزهران الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وأصحابه والتابعينالحمد هلل الذى أنزل كتابه الكريم هداية للخلق أجمعين، و   

 أما بعد :   

وَن )تعالى كما قال سبحانه فإن هللا تعالى قد تكفل بحفظ كتابه الكريم،   
ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك
ّ
َنا الِذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن واصطفى له الحجر ]) ِإنَّ

ا )كما قال تعالى من العباد وارثين، 
َ
َفْيَنا ِمْن ِعَباِدن

َ
ِذيَن اْصط

َّ
ِكَتاَب ال

ْ
َنا ال

ْ
ْوَرث

َ
مَّ أ

ُ
وخص من شاء من عباده بحفظ  [32]فاطر(   ۖث

وهيأ سبحانه لهذا القرآن املجيد أئمة ثقات، بذلوا أنفسهم في تصحيح حروفه وإتقانه، كتابه، وألهمه العمل بشروطه وآدابه، 

 وال
ً
، وال إثباتا

ً
، لم يهملوا منه حركة وال سكونا

ً
 حرفا

ً
، وبلغوه من بعد وتلقوه من النبى صلى هللا عليه وسلم حرفا

ً
هم كما تلقوه حذفا

 من في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

ثم تجرد لألخذ عن هؤالء قوم أسهروا ليلهم في ضبط قراءة القرآن الكريم، وأتعبوا نهارهم في نقلها، حتى صاروا أئمة يقتدى بهم،   

، ها، ونقلوها إلى من بعدهم على وجه التحقيق واإلتقانولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم، حيث تلقوها وأتقنو 

 وسار من بعدهم على نهجهم في الدقة والتحرى في نقل القرآن الكريم وقراءاته، ألن القراءة سنة متبعة يأخذها اآلخر عن األول .

يد املتصلة راءات والروايات باألسانفكانت العمدة في قراءة القرآن وإقرائه على التلقي عن الشيوخ الضابطين املتقنين، ونقل الق  

 إلى سيد املرسلين، إضافة إلى ما حرره العلماء املحققون في كتبهم املعتبرة املسندة.

وملا كان القرآن الكريم أعظم كتاب أنزل، على أفضل رسول أرسل، كان حاملوه أشراف األمة كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم   

 :  (2)وقال اإلمام ابن الجزري (1)لمه": "خيركم من تعلم القرآن ع

اَك 
َ
و الُقْرآِن  ِلذ

ُ
اَن َحاِمل

َ
 ك

ْهُل هللِا 
َ
اِس أ ُهْم ِفي النَّ  َوِإنَّ

ُقْرآِن َعْنُهْم 
ْ
اَل ِفي ال

َ
َفى.َوق

َ
 َوك

ِْحَساِن  
ْ

وِلي اإل
ُ
ِة أ مَّ

ُ
 اال

َ
َراف

ْ
ش

َ
 أ

َنا ِبِهْم ُيَباِهي  َوِإنَّ َربَّ

ُه َمِن 
َ
ْوَرث

َ
ُه أ نَّ

َ
َفى.ِبأ

َ
 اْصط

وقد وفق هللا تعالى مركز اإلمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرائية املتخصصة بالرابطة املحمدية للعلماء لتنظيم   

 املؤتمر العاملي الثاني للقراءات القرءانية، في موضوع )التلقي القرءاني في العهد النبوي 

نبوي في التلقي القرآني بالبحث العلمي العميق ملنهج تلقي القرآن في أنماط ومآالت( الذي يهدف إلى الوقوف على معالم املنهج ال

 العهد النبوي، ودراسة مفرداته وبيان مميزاته، واالسترشاد بما ذكره األئمة العلماء في مؤلفاتهم املتعددة في الفنون املختلفة .

ستلهم من متناوله، وأحببت أن تكون مشاركتي بموضوع مفانعقدت رغبتي على املشاركة في هذا املؤتمر البديع في بابه، الفريد في   

 حوالهم.أكالم سيد البشر، في توصيف حال القارئين لكتاب هللا تعالى، وما لهم من الفضل الكبير، الذي يختلف على اختالف 

                                                           

 ثالث .( سيأتي تخريجه في املبحث ال1)

 . 31( طيبة النشر ص2)
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فقد يسر هللا تعالى لعباده قراءة كتابه الكريم وحفظه وفهمه، وبين نبيه صلى هللا عليه وسلم فضل قراءته، وأجر قارئيه، وأنهم   

 على اختالف ملكاتهم وقدراتهم في أخذ القرآن وتلقيه وتلقينه مأجورون على ذلك، وكان من دقيق بيانه أن التالين له يختلفون في 

حالهم وقدرتهم على ذلك، إذ قال صلى هللا عليه وسلم، في توصيف حالهم، وتقسيمه لهم : " املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام 

 . (1)البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران "

، لكشف حاله وبيان معناهفكان موضع اهتمامي، وغاية مقصدي، الوقوف مع الفاضل من الحالين، فتناولت )املاهر بالقرآن(   

مع بيان مقابله وهو )املتتعتع( واستجالء ضوابط املاهر بالقرآن، والتماس فضائله، رجاء أن يلحقنا هللا وسائر القارئين بركب 

املهرة املتقنين، وأن نكون حلقة ضمن سلسلة اإلقراء على منهج سيد املرسلين، صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 (.ان عنوان البحث )املاهر بالقرآن الكريم ضوابطه وفضائلهفك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( سيأتي تخريجه في املبحث األول .1)
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
اِمل(

َ
ك
ْ
ِقَراَءاِت ِفي ِكَتاِبِه )ال

ْ
ْوِجْيُهُه ِلل

َ
ُد َوت َبّرِ

ُ ْ
 امل

 يهللا بن محمد الزهران أ.د. سالم بن غرم الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 بعد:أما  الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، 

[ وقد هيأ هللا تعالى له 9الحجر ]لحافظون{ فإن هللا تعالى قد تكفل بحفظ كتابه الكريم، قال تعالى }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 

نقلة مخلصين، ومقرئين ثقات أفنوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم وإقرائه، ونقله على الوجه الصحيح، حتى غدت قراءاتهم 

 في اآلفاق، ومن أولئك األئمة األعالم الذين شاع ذكرهم وانتشرت قراءاتهم القراء ا
ً
عشرة لمنشرة في األمصار، وصار ذكرهم شائعا

 الذين تواترت قراءاتهم .

 بقراءاتهم ما بين تحرير وتخريج وتوجيه، وال تكاد تخلو مؤلفات العلماء على اختالفها من إيراد   
ً
 وحديثا

ً
وقد اعتنى العلماء قديما

 
ً
بعض القراءات، إما على سبيل على االحتجاج بها، أو التوجيه لها، وقد حفلت كتب النحاة واملعاجم اللغوية وكتب اللغة عموما

اإلسالمي، حتى  لقراءات، ومن تلك املؤلفات األصيلة الشهيرة كتاب الكامل للمبرد، الذي ُيعد من أهم كتب األدببإيراد كثير من ا

التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين،  عّده ابن خلدون أحد أهم أصول األدب، فقال : )) وسمعنا من شيوخنا في مجلس

القالي البغدادي،  الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر ألبي عليوهي : أدب الكتاب البن قتيبة، وكتاب 

 . (1)وما سوى هذه األربعة فتبٌع لها وفروع عنها ((

 من اآلداب، ما   
ً
وقد بدأه مؤلفه بمقدمة مختصرة بين فيها مقصده ومنهجه في الكتاب، فقال : )) هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا

 سائر، وموعظة بالغة، واختيار من خطبة شريفة، ورسالة بليغة، والنية فيه أن نفسر م منثور، وشعر مرصوف، ومثلبين كال 

، حتى يكون هذا  كل ما وقع في هذا الكتاب من كالم غريب، أو معنى مستغلق، وأن نشرح ما يعرض فيه من
ً
 شافيا

ً
اإلعراب شرحا

، وعن أن يرجع إلى أح
ً
 (( ٍد الكتاب بنفسه مكتفيا

ً
 . (2)في تفسيره مستغنيا

وهو كتاب حافل بغرائب النقول والقصص واألخبار والعبر والفوائد اللغوية والنحوية، التي ال يستغني عنها طالب العلم، رتبه   

 املجاز(  لكريم وبيان ما فيها منأولها باب )باب وصف رسول هللا لألنصار( وآخرها باب )آيات من القرآن ا مختلفة،املبرد على أبواب 

وقد اشتمل على ذكر عدد من القراءات وتوجيهها، ولذا رغبت أن أجمع في هذا البحث توجيه املبرد للقراءات في كتابه الكامل،   

 هذا العلم الشهير املتبحر في علوم اللغة، مع مقارنتها بتوجيهات غيره من العلماء . توجيهاتللوقوف على 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 . 2/376( مقدمة ابن خلدون 1)

 . 1/6( الكامل 2)
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 جهود العلماء في علم عد اآلي

 أحمد بن علي بن حيان الحريص ي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

أنفســـنا ومن ســـيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضـــل له إن الحمد هلل نحمده ونســـتعينه ونســـتغفره ونعوذ باهلل من شـــرور 

صـــــــلى هللا عليه وعلى آله  عبده ورســـــــولهوحده ال شـــــــريك له وأشـــــــهد أن محمدا  ومن يضـــــــلل فال هادي له وأشـــــــهد أن ال إله إال هللا

 وصحبه وسلم،                                  أما بعد:

ومن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في  فكره،فإن أولى ما أفنى فيه املكلف عمره وعلق به خاطره، وأعمل فيه 

معرفته الغاية ما كان هلل في العلم به رض ًى، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدًى، وإن أجمع ذلك لباغيه كتاب هللا الذي له ريب فيه، 

فيه. ثم العلوم املتعلقة به كثيرة، وفوائد كل علم منها غزيرة، وإنها وإن كثر تعدادها وانتشر في الخافقين على  وتنزيله الذي ال مرية

اجة ومن أهم ما اشتدت إليه ح يسلك،مر الزمان مددها، فغايتها بحر، قعره ال يدرك، ونهايتها طود شامخ ال يستطاع إلى ذروته أن 

ه أعناق كتبة املصاحف الضابطين بعد رسم املصاحف ما تعلق بمعرفة فواصل اآليات ومبادئها، وما القرأة املاهرين وامتدت نحو 

 من 
ً
ف فيها ، كيف ال وقد اشتغل بضبطها أكابر الصحابة األعالم حال تلقيهم خمسا ً وعشرا

ْ
ل
ُ
ِفق على عده منها، وما جرى الخ

ُ
ات

 النبي صلى هللا عليه وسلم. 

  (1)سعود رض ي هللا عنه قال: العدد مسامير القرآنومن ذلك ما روي أن ابن م

، ولو لم يكن ِعلما ً ملا اشتغل به في زمن الصحابة، ولبّدعوا 
ً
 وأعشارا

ً
وجعل الحجاج لكل آية عالمة، حتى جعل القرآن أخماسا

 . (2)يدل عليه أنه حسب النصف والثلث، والربع، والخمس، والسدس والسبع باآليات فعل.الحجاج بما 

وقال ابن عمر: الوقف على اآلية سنة. يدل عليه أنه نهى عن ربط آية  رحمة بأية عذاب، وال يعلم ذلك إال بالسماع ومعرفة في 

  (3) العدد.

 أسباب اختيار املوضوع.

   هللا.أهمية هذا العلم: حيث إن علم عد اآلي من ألصق العلوم املتعلقة بكتاب -1

                                                                                      القراءات.مقارنة ببقية العلوم املتعلقة بعلوم  اآلي.قلة الكتب واألبحاث املطبوعة في فن علم عد -2       

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (71( ينظر الكامل )1)

 (.  302، 301، 74( والبيان )1/467( واملصاحف )71( ينظر الكامل )2)

 (76( ينظر الكامل )3)
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 جهود جامعات العالم اإلسالمي في نشر علم القراءات دراسة تطبيقية مقارنة

 أ.د. يحي بن محمد زمزمي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 أهمية البحث:

وتقل معرفة الناس بها ، ويكثر العزوف عنها ، إضــــافة  فيها،من املعلوم أن علم القراءات من العلوم التي يندر وجود املتخصــــصــــين 

 إلى وجود شبهات يلقيها أعداء اإلسالم من املستشرقين وغيرهم  حول هذا الفن وعلومه.

 هميتهأوالتعليم أن تعنى بالتعريف بهذا العلم ، وتبين للناس لهذا كان من واجب الجامعات خاصــــــــــــة ، وغيرها من صــــــــــــروح العلم 

وفضـــــــــله ومنزلته وشـــــــــرفه ، إضـــــــــافة إلى تخريج املتخصـــــــــصـــــــــين فيه من القراء املتقنين ،حتى تســـــــــهم في حفظ هذا الكتاب الكريم ، 

 وتشارك في نشر هذا العلم العظيم.

) عناية  :محور ( ضـــــــــمن 3في املؤتمر القرآني الدولي الســـــــــنوي )مقدس ومن هنا كانت هذه الدراســـــــــة التطبيقية املقارنة للمشـــــــــاركة

 الدول االسالمية بخدمة القرآن الكريم من خالل جهود األفراد واملؤسسات والحكومات(.

 أهداف البحث:

 االسهام في تطوير الدراسات القرآنية بما يتناسب مع مستجدات الواقع. -1

 في العالم اإلسالمي في سبيل نشر هذا العلم.حصر الجهود التي تبذلها الجامعات  -2

 بيان أثر هذه الجامعات في واقع البالد التي تنتمي إليها. -3

 تحديد الواجبات واآلمال التي يمكن أن تحققها الجامعات في هذا املجال. -4

 

 وهي :   اإلسالمية،وقد رأيت أن أقصر الدراسة على أشهر جامعات خمس من الدول 

 ، كنماذج لبقية الجامعات.  تركيا(/ مصر / املغرب / باكستان /  )السعودية

 اآلتية:وفق الخطة 

 خطة البحث

 وتشمل: املقدمة:

 أهمية املوضوع وسبب اختياره. -1

 الدراسة.منهجي في  -2

 ويشمل: :التمهيد

 تعريف مختصر بعلم القراءات. -1

 وفضله.ومنزلته  أهميته -2

 املعاصر.ملحة عن واقعه  -3

 

 بأبرز الجامعات املعنية بتدريس علم القراءات في العالم اإلسالمي.                                             التعريف :األول املبحث 

 يلي:ويتضمن دراسة ما 

 القراءات.التعريف بأبرز الجامعات والكليات واألقسام املعنية بعلم  -1

 الجامعات.تمدة في تلك التعريف بمناهج علم القراءات املع -2
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 الفن.التعريف بالوسائل املتبعة في هذه الجامعات لنشر هذا  -3

 فيها.نماذج من عناية الجامعات بمدرس ي وطالب علم القراءات  -4

 

 

 القراءات.أثر الجامعات في نشر علم  :الثانياملبحث 

 يلي:ويتضمن دراسة ما 

 تعلمه.أثرها من حيث تعريف الناس بعلم القراءات والترغيب في  -1

 القراءات.أثرها من حيث تخريج املتخصصين املتقنين لعلم  -2

 القراءات.أثرها من حيث اإلنتاج العلمي في تخصص  -3

 

 علم القراءات. في نشراآلمال والطموحات التي يمكن تحقيقها من خالل الجامعات  :الثالثاملبحث 

 يلي:ويتضمن دراسة ما 

 القراءات.الخطط املستقبلية لدى الجامعات في العناية بعلم  -1

 القراءات.التجارب والخبرات املتميزة في تطوير نشر ودراسة علم  -2

:
ً
صــــــلى وهللا أعلم و  واملوضــــــوعات.ثم فهارس املراجع  واملقترحات،الخاتمة وتتضــــــمن أهم نتائج الدراســــــة والتوصــــــيات  وأخيرا

 على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 عند ختم القرآن الكريم التكبير بين السور 

 أ.د/ سالم بن غرم هللا بن محمد الزهراني الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 على الحمد هلل 
ً
الذى أنزل كتابه الكريم هداية للخلق أجمعين، فاصطفى له من العباد وارثين، وأنزله على سبعة أحرف تيسيرا

املؤمنين، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، سيدنا محمد النبي األمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم على 

 :الهدى إلى يوم الدين        أما بعد 

وَن )فإن هللا تعالى قد تكفل بحفظ كتابه الكريم، كما قال سبحانه في محكم آيه 
ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك
ّ
َنا الِذ

ْ
ل زَّ
َ
ْحُن ن

َ
ا ن ]الحجر[ ) ِإنَّ

ا )وخص به من شاء من عباده، كما قال تعالى 
َ
َفْيَنا ِمْن ِعَباِدن

َ
ِذيَن اْصط

َّ
ِكَتاَب ال

ْ
َنا ال

ْ
ْوَرث

َ
مَّ أ

ُ
 [ .32]فاطر(   ۖث

من أجل ذلك هيأ هللا لهذا القرآن املجيد أئمة ثقات، بذلوا أنفسهم في تصحيح حروفه وإتقانه، وتلقوه من النبي صلى هللا 

، وبلغوه من بعدهم كما تلقوه من في رسول هللا صلى 
ً
 وال حذفا

ً
، وال إثباتا

ً
، لم يهملوا منه حركة وال سكونا

ً
 حرفا

ً
عليه وسلم حرفا

 وسلم .هللا عليه 

ثم تجرد لألخذ عن هؤالء قوم أسهروا ليلهم في ضبط قراءة القرآن الكريم، وأتعبوا نهارهم في نقلها، حتى صاروا أئمة يقتدى 

بهم، ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم، حيث تلقوها وأتقنوها، ونقلوها إلى من بعدهم على وجه التحقيق واإلتقان، 

 لى نهجهم في الدقة والتحري في نقل القرآن الكريم وقراءاته، ألن القراءة سنة متبعة يأخذها اآلخر عن األول .وسار من بعدهم ع

فكانت العمدة في قراءة القرآن وإقرائه على التلقي عن الشيوخ الضابطين املتقنين، ونقل القراءات والروايات باألسانيد 

 ه العلماء املحققون في كتبهم املعتبرة املسندة .املتصلة إلى سيد املرسلين، إضافة إلى ما حرر 

وملا مّن هللا تعالى علّي بتلقي القراءات العشر، واإلجازة بها من املقرئين املسندين، كان مما تلقيته ضمن قراءتي عليهم، مسألة 

 التكبير عند ختم القرآن الكريم، في رواية البزي عن ابن كثير املكي .

في رواية  -الذي ورد عنه التكبير  -ف بعض أهل العلم للتكبير بناًء على تضعيفهم لإلمام البزي ثم وقفت حينها على تضعي

  له.الحديث، وحكمهم على التكبير بالضعف وعدم الثبوت، بناًء على ضعف الراوي 

وقت إلى نقل ش يء واإلقراء به، وفي ال فوقع في نفس ي ش يء من االستشكال والتعارض، إذ كيف يعمد علماء اإلقراء املسندون 

 الثبوت.ذاته يحكم عليه بالضعف وعدم 

 
ً
 عند أهل مكة قاطبة، وأنه كان ُيقرأ به أزمانا

ً
 مشهورا

ً
وكان مما أثار استغرابي وتعجبي ما وقفت عليه من أن التكبير كان أمرا

 نكير.طويلة، دون 

 املكيين.إضافة إلى ما وقفت عليه من أقوال لإلمام الشافعي واإلمام أحمد في القول بأن التكبير سنة في قراءة 

لذا أحببت أن أبحث هذه املسألة، وأجمع املرويات الواردة فيها، وأستعرض أقوال األئمة في التكبير، رغبة في معرفة الصواب، 

رسلين صلى هللا عليه وسلم، وعن الصحابة والتابعين واألئمة املشهورين، إضافة إلى والتحقق من ثبوت سنة التكبير عن سيد امل

 تناول بعض املسائل املتعلقة بالتكبير.

 

 

 

 

 



 

43 
 

 مسألة التكبير في مؤلفاتهم على اختالفها
ً
 وحديثا

ً
، ومما وقفت عليه من البحوث الحديثة في هذا (1)وقد تناول العلماء قديما

)التكبير عند ختم املصحف الشريف مفهومه وأحكامه بين القراء والفقهاء( للدكتور : محمد خالد املوضوع بحث بعنوان 

 .  (2)منصور 

وقد اعتنى فيه بتخريج الفروع املتعلقة بأداء التكبير على أقرب املسائل الفقهية املتعلقة بتالوة القرآن الكريم، كاالستعاذة، 

 يبين مستنده، واألحكام الفقهية  والبسملة، ونحوها، وحاول أن يؤصل ملفهوم
ً
 علميا

ً
التكبير عند ختم املصحف الشريف تأصيال

 يعالجها.التي ينبغي على الفقيه والقارئ على حد سواء أن 

وهذا البحث وإن كانت مادته توافق بشكل كبير مادة بحثي هذا، إال أنه يختلف عنه في بعض مباحثه ومضامينه، ومن يطالع 

، ذلك أني عنيت بدراسة املوضوع من حيث إنه حكم من أحكام تالوة مادة البحثين يجد 
ً
م ومن مسائل عل القرآن،الفرق واضحا

كما عنيت بذكر أشهر مؤلفات العلماء املخطوطة واملطبوعة في  -وإن أوردت فيه حكم التكبير داخل الصالة وخارجها  -القراءات 

 ة على التكبير في التالوة .التكبير، إضافة إلى بيان جملة من األحكام املترتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 العلماء بالتكبير وتأليفهم فيه . سيرد بيان ذلك في املبحث السابع : عناية( 1)

منشور في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، السنة الثامنة عشرة، ( 2)

 م .2003ه ديسمبر 1424العدد : الخامس واألربعون، شوال 
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
ِريِم 

َ
ك
ْ
ِة ِفي الُقْرآِن ال

َ
ُجول  ِسَماُت الرُّ

 أ.د/ سالم بن غرم هللا بن محمد الزهراني الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

  بعد:الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

ان باململكة  نوان الهاشمية عقد املؤتمر القرآني الرابع بع األردنيةفلما هيأ هللا تعالى لجمعية املحافظة على القرآن الكريم بعمَّ

)الشباب ومستقبل األمة( فإني رغبت املشاركة فيه بموضوع بعنوان )سمات الرجولة في القرآن الكريم( وال يخفى ما له صلة وثيقة 

دها لهم ، على ما أرابموضوع املؤتمر، فإن أعظم ما تطمح له نفوس الشباب املسلم، وتأمله األمة منهم هو أن يتصفوا بالرجولة

 خالقهم عز وجل، وفق السمات التي رسمها لهم في كتابه العزيز، الذي يتضمن جميع الهدايات لجميع الخلق .

وال ريب أن أعظم سمات الرجولة ما قرره القرآن الكريم وأثنى به على الرجال العظماء من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، 

 عليهم.ة الكرام رضوان هللا تعالى ومن بعدهم من الصحاب

 

 

 

 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 دور الكراس ي العلمية في تطوير الدراسات القرآنية

 
ً
 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى نموذجا

 محمد زمزميأ.د. يحي بن  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد : فإن خدمة 

ألمة وُهداها ، فالقرآن الكريم روح اوتنافس فيه املتنافسون الدراسات القرآنية شرف عظيم وهدف نبيل تسابق فيه املتسابقون 

، فهو نور ورحمة وموعظة وشفاء وفي سبيل خدمة الكتاب املبين بادر أهل الفضل وفقهم هللا بإنشاء عدد من الكراس ي العلمية 

طلقت ) 
ُ
 امللك عبدهللا ( كراس ي قرآنية في اململكة العربية السعودية ومنها كرس ي 7واملراكز البحثية لخدمة الدراسات القرآنية ، فأ

بن عبدالعزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى وتنوعت مجاالت خدمات هذه الكراس ي بين تطوير الدراسات القرآنية ونشر 

هدايات القرآن وتطويع التقنيات الحديثة في خدمة كتاب هللا تعالى ، وغير ذلك كما تعددت مناشط هذه الكراس ي لتشمل 

املوسوعات وطباعة اإلصدارات ونشر األبحاث واملؤلفات ، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث للمشاركة املؤتمرات العاملية وتأليف 

ل الفترة ماليزيا خال –الذي ينظمه قسم القرآن والحديث بجامعة ماليا  )التجديد في الدراسات القرآنية(به في املؤتمر الدولي: 

 هـ.1436محرم لعام  26-25من 
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
ِة  ِة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
ْوِجيِهَها ِبالل

َ
ِقَراَءاِت َوت

ْ
 ال

ُ
ة
َ
ق

َ
 َعال

 أ.د/ سالم بن غرم هللا بن محمد الزهراني الباحث الرئيس 

 

 

 ملخص البحث:

 بعد:الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

فإن هللا تعالى قد أنزل كتابه العظيم بلسان عربي مبين، كما قال تعالى }وإنه لتنزيل رب العاملين )( نزل به الروح األمين )( على 

 ]الشعراء[ .مبين{ قلبك لتكون من املنذرين )( بلسان عربي 

فة، التي نقلت رآن الكريم بوجوهها املختلوإن القراءات القرآنية لصيقة بكتاب هللا تعالى، حيث تتناول كيفية النطق بألفاظ الق

 وسلم.بالنقل الثابت املتواتر عن رسول هللا صلى هللا عليه 

، كان ال بد من اعتمادها كمصدر أساس من مصادر اللغة العربية، بل هي من أوثق مصادر اللغة 
ً
وملا كانت القراءات ثابتة نقال

تعليل واالحتجاج لها، وفي ذلك صلة وثيقة بين القراءات واللغة العربية، وفيه العربية، وقد اعتنى العلماء بتوجيه القراءات وال

 (.عالقة القراءات وتوجيهها باللغة العربيةإثراء لها، وهذا ما أرغب تناوله وإيضاحه في بحث أعنون له بـ )

 

 لخدمة كتابه الكريم، وصلى هللا على نبينا 
ً
، وأسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا

ً
هذا وأسأل هللا أن يجعل هذا العمل سديدا

 وسلم.محمد وعلى آله وصحبه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 منهج ابن كثير في تفسيره

 غالب بن محمد الحامض ي أ.د . الباحث الرئيس 

 

 

 ملخص البحث:

 منهج الحافظ ابن كثير في تفسيره. عنوان البحث:

التي و  فتفسير ابن كثير من أجّل الكتب التي ألفت في التفسير، كثير،إّن أهمية هذا البحث تنبع من أهمية تفسير ابن أهميته: 

جمعت تفاسير الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، فهو يعد من أحسن وأصح كتب التفسير باملأثور، إن لم يكن أحسنها وأصحها 

على اإلطالق لعنايته بمناقشة أسانيد ومتون األحاديث واآلثار، اضافة إلى أّن ابن كثير تمسك في تفسيره بعقيدة السلف في كالمه 

 األسماء والصفات، وموقفه املتشدد من األخبار اإلسرائيلية.على آيات العقائد و 

 :أهداف البحث 

 خدمة لتفسير ابن كثير ومؤلفه رحمه هللا. -1

 ابراز شخصية الحافظ ابن كثير في تفسيره. -2

 واالستفادة منه. تفسيره،ابراز منهج الحافظ ابن كثير في  -3

 والتزامه به. مقدمته،بيان مدى تطبيقه ملنهجه الذي ذكره في  -4

 .خطة البحث: يتكون من مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث 

 :وفيها أهمية املوضوع. املقدمة 

 .والتمهيد: وفيه ترجمة مؤجزة للحافظ ابن كثير 

  منهجه في تفسيره للقرآن، وفيه مطالب: األول:املبحث 

 املطلب األول: تفسيره القرآن بالقرآن. -

 املطلب الثاني: تفسيره للقرآن بالسنة -

 املطلب الثالث: تفسيره للقرآن بأقوال الصحابة والتابعين. -

 .املبحث الثاني: منهجه في ايراده لألحاديث في تفسيره 

 .املبحث الثالث: منهجه في آيات األحكام في تفسيره 

  واالنحرافات.املبحث الرابع: موقفه من أهل البدع 

  اعتماده على اللغة في تفسيره. الخامس:املبحث 
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 نحو منهج أمثل لترجمة معاني القرآن الكريم

 أ.د . غالب بن محمد الحامض ي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 وعلى آله الطاهرين وصحبه الصادقين . األمين،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

:
ً
  البحث:مشكلة  أوال

عاني ودقة تراكيبها ، ومرونة أسلوبها، مما جعل م مفرداتها،نزول القرآن باللغة العربية التي تميزت بين سائر لغات البشر بوفرة 

هذا الكتاب ال تنقض ي وأسراره ال تنتهي . فكيف نأخذ خالصة ما فهمه واستنبطه العلماء من معانيه وأسراره، ثم ترجمته إلى 

شكلة التي صورة مثلى ، هذه هي املبما يوصل إليهم هدايته ، ويظهر لهم إعجازه ، ويلبي حاجتهم ب تباين،اللغات األخرى مع فيها من 

 تواجه علماء األمة وتسعى الدراسة لتقديم إضاءات في هذا الباب املهم .

:
ً
  البحث:أهداف  ثانيا

 به.إبراز خصائص القرآن من خالل اللسان الذي نزل  .1

  باألمة.بيان أهمية الترجمة ودورها في النهوض  .2

 للترجمة.بيان املنهج األمثل  .3

:
ً
  البحث:هيكل  ثالثا

  في:جاء الكالم  وخاتمة.قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين 

 وأهمية الترجمة ودورها في النهوض باألمة.  لسانه،املبحث األول عن: خصائص القرآن من خالل 

  الكريم.ور ملنهج أمثل لترجمة القرآن واملبحث الثاني عن: تص

 أهم النتائج والتوصيات . الخاتمة:وشملت 

 

 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 هدايات قوله تعالى:  اهدنا الصراط املستقيم

 د. عيس ى بن محمد املسملي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 فضل السورة ومكانتها .1

 ماذا قبل سؤال الهداية .2

 أنواع الهداية. واملقصود في اآلية .3

 أسباب الهداية .4

 مصدر الهداية .5

 . معنى الصراط6

 . بيان الصراط بمن سلكه7

 . بيان الصراط ببيان ضده8
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 منهج العلماء في تنزيل الهدايات على الواقع

 أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:
ْسَتِعيُنُه إنَّ الَحْمَد هلِل، 

َ
ْحَمُدُه َون

َ
ِفُرهُ ن

ْ
ْسَتغ

َ
ْيِه ، َون

َ
ُتوُب إل

َ
 َون

ُ
ْعَماِلَنا، ونعوذ

َ
اِت أ

َ
ئ ُفِسَنا َوِمْن َسّيِ

ْ
ن
َ
ُروِر أ

ُ
ِ ِمْن ش

َّ
َّلل

َ
ُ َمْن ، ِبا

َّ
فال  َيْهِدِه ّلل

هُ مضلَّ 
َ
هُ ، ل

َ
 َهاِدَي ل

َ
ال

َ
َهُد ، َوَمْن ُيْضِلْل ف

ْ
ش

َ
هُ أن َوأ

َ
ِريَك ل

َ
 ش

َ
ُ َوَحَدُه ال

َّ
َه إال ّلل

َ
 إل

َ
هَ ، ال

ْ
ش

َ
هأنَّ ُد َوأ

ُ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسول  .ُمَحمَّ

ُتْم ُمْسِلُموَن )
ْ
ن
َ
 َوأ

َّ
نَّ ِإال

ُ
ُموت

َ
 ت

َ
َقاِتِه َوال

ُ
َ َحقَّ ت

َّ
ُقوا ّلل ِذيَن آَمُنوا اتَّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ِذي ، )[102]سورة آل عمران: (َيا أ

َّ
ُم ال

ُ
ك ُقوا َربَّ

اُس اتَّ َها النَّ يُّ
َ
َيا أ

ْفٍس 
َ
ْم ِمْن ن

ُ
َقك

َ
ل
َ
وَن خ

ُ
َساَءل

َ
ِذي ت

َّ
َ ال

َّ
ُقوا ّلل ِثيًرا َوِنَساًء ۚ َواتَّ

َ
 ك

ً
 ِمْنُهَما ِرَجاال

َّ
َق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبث

َ
ل
َ
 َواِحَدٍة َوخ

َ
اَن َعل

َ
َ ك

َّ
ْرَحاَم ۚ ِإنَّ ّلل

َ ْ
ْم ِبِه َواأل

ُ
ْيك

َ وَ ، )[1]سورة النساء: (َرِقيًبا
َّ

ُقوا ّلل ِذيَن آَمُنوا اتَّ
َّ
َها ال يُّ

َ
 َسِديًداَيا أ

ً
ْوال

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
ْم ۗ َوَمن ُيِطِع ( 70) ق

ُ
وَبك

ُ
ن
ُ
ْم ذ

ُ
ك
َ
ِفْر ل

ْ
ْم َوَيغ

ُ
ك
َ
ْعَمال

َ
ْم أ

ُ
ك
َ
ُيْصِلْح ل

ْوًزا َعِظيًما
َ
اَز ف

َ
َقْد ف

َ
ُه ف

َ
َ َوَرُسول

َّ
 [71-70]سورة األحزاب: (ّلل

ا َبْعُد  مَّ
َ
 : أ

َّ
الُم ّلل

َ
الِم ك

َ
ْيَر الك

َ
ِإنَّ خ

َ
ٍد ، ف ْيَر الَهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ

َ
اُتَها، َوخ

َ
ُموِر ُمْحَدث

ُ
رَّ األ

َ
 ، َوش

ٌ
ٍة ِبْدَعة

َ
لُّ ُمْحَدث

ُ
ة، َوك

َ
 .َوكلُّ ِبْدَعٍة َضالل

فإن أولى ما تنافس فيه املتنافسون، واشتغل به املشتغلون، كالم رب العاملين، الحق املبين، والصراط املستقيم، تنزيل من عزيز 

، ومن (1)حكيم، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وإن له لحالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله ملثمر، وإن أسفله ملغدق

تنافس العلماء والباحثين في استخراج مكنونات هذا الكتاب الكريم، واالهتمام البالغ في الغوص فيه  أجل ذلك فال عجب من

 الستخراج درره، والتنقيب للحصول على نفائسه.

 على أهل هذ العصر استكمال 
ً
واستكماال ملا اجتهد فيه علماء األمة في تنزيل القرآن على الواقع الذي كانوا يعيشونه؛ كان لزاما

 ألمر، ألمور ال تخفى على أهل العلم، وأبرزها:ا
 برسول هللا   -1

ً
 .حاجة الناس لهدايات القرآن في حياتهم اليومية امتثاال لطاعة هللا عز وجل واقتداءا

كثرة مستجدات العصر وسرعة تناقل املعلومات والعادات والصناعات مما يستدعي متابعة أهل العلم لها والحكم عليها   -2
 هدي اإلسالم.بشريعة هللا و 

 )لقوله تعالى:   -3
َ
نَّ ل

َ
اِلَحاِت أ وَن الصَّ

ُ
ِذيَن َيْعَمل

َّ
ْؤِمِنيَن ال

ُ ْ
ُر امل

ّ
َوُم َوُيَبِش

ْ
ق
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُقْرآَن َيْهِدي ِلل

ْ
ا ال

َ
ذ
َٰ
ِبيًراِإنَّ َه

َ
ْجًرا ك

َ
[. 9رة اإلسراء:]سو  (ُهْم أ

 املكلفين ظاهٌر ملن تأمله وتدبر فيه. لحاجاتفشمول هداية القرآن من 
 كثرة من أصبح يحكم بالقرآن في املسائل سواٌء بوده صحيح أو غير صحيح، وكثر املجترؤون في القول على هللا بال علم.  -4

ناهج العلماء مواستلزم ذلك تأصيل منهج تنزيل الهدايات القرآنية على املستجدات واألحداث املعاصرة، ومن طرق تأصيله النظر في 
الراسخين في تنزيل الهدايات القرآنية على املسائل في مختلف العصور، فاستقراء منهجهم وتتبعه يجمع الضوابط واملجاالت التي 

 يمكن فيها تنزيل الهدايات القرآنية على الواقع دون الوقوع في الخطأ والحيف عن الجادة.
ة العزائم وبعث الهمم على التخصص في هذا املسار، وتشجيع العلماء في نشر العلم كما أن البحث في مناهج العلماء السابقين تقوي

وتحديث مهارات التعامل مع املستجدات لطالب العلم وضبطها بالضوابط املستقيمة بإذن هللا، وفيه فتح مجاالت تنزيل الهدايات 
والتجرد من الهوى والخطأ في القول على هللا بال  سوله بما يتناسب مع العصر وحاجات األمة بما يحقق العبودية هلل واالتباع لر 

 علم.
 وكان لكرس ي القرآن السبب في هذا املجال بالتأليف والستكتاب والنشر واملشاركة ومنها هذا املؤتمر.

 

                                                           

، فقال له اقرأ علي، جاء الوليد بن املغيرة إلى رسول هللا »( هذا جزء من ثناء الوليد بن املغيرة على القرآن: عن عكرمة قال: 1)

ُقْرَبىَٰ َوَيْنَهىَٰ )فقرأ عليه: 
ْ
ِْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي ال

ْ
َعْدِل َواإل

ْ
ُمُر ِبال

ْ
َ َيأ

َّ
ُروَن  ِإنَّ ّلل

َّ
ك
َ
ذ
َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ك
ُ
ِي ۚ َيِعظ

ْ
َبغ

ْ
ِر َوال

َ
نك

ُ ْ
اِء َوامل

َ
َفْحش

ْ
]النحل:  (َعِن ال

وما يقول هذا  ، فقال: وهللا إن له لحالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله ملثمر، وإن أسفله ملغدق، قال: أعد، فأعاد النبي [، 90

ْسَرْوِجردي الخراساني، )«. بشر
ُ
 (. 2/199انظر: دالئل النبوة، الخ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
( وأثرها في نهضة األمة  هدايات من )جزء عمَّ

 خالد شكري أد. أحمد  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

حظي جزء عم باعتناء خاص من املتعلمين واملفسرين واملعلمين كونه الجزء األخير من القرآن الكريم الذي يحوي 

تأمل البحث للقصار السور، فهو الجزء األكثر سورا على اإلطالق، ونظرا لهذه األهمية واملنزلة لهذا الجزء رأيت أن أخصص هذا 

 في هداياته واستنباطها وبيان أثرها في نهضة األمة وارتقائها.

وكتب التفسير على اختالف مناهجها وأزمنة كاتبيها زاخرة بالكثير من الهدايات والعبر والفوائد واللطائف والدروس 

يبا أسباب اختياري لهذا الجزء بحثا وتنقبشكل متفرق مبثوث في ثنايا الكالم وبين أجزاء العبارات وهنا وهناك، وكان ذلك أحد 

 واستنباطا للهدايات التي فيه.

ويندرج هذا البحث ضمن املحور الرابع من محاور املؤتمر وهو البحث في هدايات سور قرآنية، وستكون املنهجية في 

، والسير وفق املتعارف عليها بحثيا إعداد البحث مستوحاة من املنهج االستقرائي والتحليلي والنقدي، مع االلتزام بمبادئ التوثيق

تدرج واضح املعالم، وسيكون ترتيب الهدايات حسب السور في جزء عم، وحيث إن طبيعة البحوث املقدمة في املؤتمرات ُيلزم 

فيها الباحث بعدد محدود من الصفحات فسأكتفي بإيراد هدايات بعض سور الجزء مراعيا التنويع فيها، وإظهار ما له صلة 

 وع البحث واملؤتمر.بموض

وأرجو أن يحقق البحث واملؤتمر أهدافه املتمثلة بإبراز الهدايات القرآنية وبيان دورها لفعال والكبير في رفعة األمة 

 وازدهارها، وسائر أهداف املؤتمر البناءة املثمرة، وباهلل التوفيق.
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 كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات القرآنية في قصة سجن يوسف علية الصالة والسالم ) دراسة تحليلية(

 د.يوسف بن محمد اليفرس ي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

  وبعد،الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وعل آله وصحبة أجمعين ...

 فالقرآن هو هداية ( 9اإلسراء:)إن هذا القرءان يهدى للتي هي أقوم""فإن هللا تعالى أنزل القرآن الكريم فيه هداية للناس قال تعالى: 

 اء ألهل األرض، وهو التشريع العام الخالد الذي تكفل بجميع ما يحتاج إليه البشر في أمور مالخلق، وشريعة السالخالق إلصالح 

 ت ما هدايالدينهم ودنياهم وهو في كل ذلك حكيم كل الحكمة، ال يعتريه خلل وال اختالف، وال تناقض وال اضطراب ومن هذه ا

  الدراسة.ورد في قصة سجن يوسف عليه الصالة والسالم والتي سنتعرف عليها من خالل هذه 

 كونها تتعلق بكتاب هللا تعالى، وتفتح الطريق أمام الباحثين في معرف الهدايات -يلي: أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة فيا 

 أن  ، وسياسية، واقتصادية يمكندينية، واجتماعيةمن جوانب  القرآنية في قصة سجن يوسف عليه الصالة والسالم، وما تعالجه

  اإلسالمية.يستفيد منها رجال الدعوة واإلصالح في املجتمعات 

  اآلتي:مشكلة البحث يمكن حصر مشكلة الدراسة في اإلجابة عل السؤال 

 يمكن استفادة األمة منها؟  فوالسالم؟ وكياشتملت عليها قصة سجن يوسف عليه الصالة  التيالهدايات القرآنية  ماهي

 قصة  دراسة متكاملة عن الهدايات القرآنية في القرآنية، وتقديمهدايات لأساليب القرآن الكريم في عرض ا إلى: بيانتهدف الدراسة 

 ، والسياسية، واالقتصادية التي تعاني منها األمة. االجتماعيةالقضايا  والسالم، ومعالجةسجن يوسف عليه الصالة 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 نية في النهوض باألمة وعالج مشكالتهاآأثر الهدايات القر 

 دنيا الرامي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 "  وأثرها في النهوض باألمة وحل مشكالتها القرآنيةالهدايات هذا ملخص لبحث حول موضوع : 

وال  ، كيف يمكن توجيه الخطاب الديني لفئة من الشباب غالبهم ال يرتدون املساجد وال املراكز التكوينة :املطروحةاالشكالية _

 املؤسسات التعليمية ، وتقديم اإلسالم في صورته الصحيحة وسط دوامة املغريات وامللهيات الغارقين فيها .

تسليط الضوء على هذه الفئة بالخصوص باعتبارهم أهم قوة في املجتمع  ألن نهوض وسقوط األمم مرهون  :املوضوعأهمية _

 أمهات املستقبل وذلك بمعالجة الجانب العقدى وتصحيح املفاهيم وترسيخ القيم. بشبابها باعتبارهم رجال الغد وأباء و 

   بلوغها:األهداف املراد 

 لتجديد الخطاب الديني مع الشباب للنهوض باألمة وال تقوم نهضات األمم إال على أكتاف الشباب  القرآنية_ توظيف الهدايات 

نستطيع أن نعالج ما يتوهمه الشاب من تناقضات ومغالطات دينية وتقديم االسالم بصورته  القرآنية_ بتطبيق الهدايات 

 الصحيحة وأنه ليس طقوس وعبادات موروثة .

 من تقديم البراهين والحجج بصورة واقعية وبلغة العصر دون تفريط في العقل وال إنكار للنقل.   القرآنية_ تمكننا الهدايات 

معرفة أقرب السبل للتأثير على هذه الفئة وهذا ال يكون إال بإدماج  :البحثهمية العلمية والعملية املتوخاه من هذا األ _ 

الهدايات في الخطاب الديني لتصحيح املوروث الثقافي لكونها ربانية املصدر والغاية وتمثل املقصد األول للقران الكريم وأنها خالدة 

زمان ومكان وتمثل أعلى درجات الواقعية والكمال ، حتى نستطيع نحن كوعاظ ومرشدين دينين أن نقف  ومتجددة وصالحة لكل

 ونتصدى للرد على كل الشبهات والتحديات الفكرية واإللحادية التي طغت على الفكر الشبابي .

 االستنباطي.في هذا البحث املنهج التحليلي ث _ إتبع

راجية من املولى عز وجل أن يسهم هذا البحث في إيجاد طرق لتجديد وتطوير الخطاب الديني والخطاب الدعوي مع الشباب 

 مشكالتها.بتوظيف هدايات القران في النهوض باألمة وعالج 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 القرآنية في حل مشاكل العصر املستعصيةأثر الهدايات 

 محمد العمراني الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 القضية املحورية في البحث:

بل اإلسالم هو   في اعتقاد املسلمين أن القرآن قدم الحلول املناسبة والجذرية والنهائية لكل مشاكل االنسان والعصر واملجتمع       

 ماعيةاالجتوعلى اإلنسانية بعد طول حيرتها حول املذاهب والدعوات واألفكار لن تجد حال ملشاكلها   نهاية الفكر االنساني،

   1ة واالقتصادية إال في اإلسالم.والسياسي

لعل مشروع الهدايات القرآنية الذي تدور حوله بحوث هذا املؤتمر يسهم مساهمة مهمة إن شاء هللا في اإلجابة عن التساؤل       

 ما املخرج من كل ما يعانيه عاملنا؟ الخطير،

 ارتأيت أن تكون مشاركتي بعنوان: ومحاوره،وبعد التأمل في أهداف املؤتمر      

 )أثر الهدايات القرآنية في حل مشاكل العصر املستعصية(        

 تضمنها الهدف األول من أهداف املؤتمر. القضية،هاته        

 وهو داخل في املحور األول من املحاور الخمسة.       

 األهداف املراد بلوغها: -ب

 قرآن في واقع األمة.التذكير بأهمية ال -

 الهدايات القرآنية أقوى عامل يخرج املجتمع من الرتابة والجمود. -

 الهدايات القرآنية إن عمل به تشفي من جميع األمراض التي يعاني منها عاملنا. -

 من آثار العمل بالهدايات القرآنية. املنشود،اإلصالح العاملي  -

 إليها يخرج العالم من الظلمات إلى النور.إخراج الهدايات القرآنية والدعوة  -

 املنهجية العلمية املقترح اتباعها: -ج

من خالل آيات القرآن، وحديث النبي صلى هللا عليه وسلم، وتاريخ األمة  القرآن،التذكير باآلثار اإليجابية التي تحدثها هدايات     

 الطويل صعودا ونزوال.

 وكيف عالجتها الهدايات القرآنية. واملفكرون،يجد لها حال املثقفون سرد مشاكل العصر التي لم     

 اإلضافة العلمية والعملية املتوخاة من البحث في مجال الهدايات القرآنية: -د

 إبراز اآلثار العظيمة للهدايات القرآنية متى عمل بها. -

 ع الناس.والحاجة املاسة إليه في واق الهدايات،أهمية مشروع  -

 

 

 

 

                                                           

 .126وجدي املستقبل لإلسالم ص   ( محمد فريد 1 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
من سورة آل عمران وسبل تحقيقها في واقع  159من خالل الهدايات القرآنية في اآلية  ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبي 

 األمة

 زينب الصولي طلحه الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

ُهْم ۖ  159بيان الهدايات التي ترشد إليها اآلية يهدف هذا البحث إلى 
َ
ِ ِلنَت ل

َّ
َن ّلل ِبَما َرْحَمٍة ّمِ

َ
من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: }ف

 
َ ْ
اِوْرُهْم ِفي األ

َ
ُهْم َوش

َ
ِفْر ل

ْ
 َعْنُهْم َواْسَتغ

ُ
اْعف

َ
وا ِمْن َحْوِلَك ۖ ف نَفضُّ

َ
ِب ال

ْ
َقل

ْ
 ال

َ
ِليظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نَت ف

ُ
ْو ك

َ
 َول

َ
ِ ۚ ِإنَّ ْمِر ۖ ف

َّ
ى ّلل

َ
ْل َعل

َّ
َتَوك

َ
ا َعَزْمَت ف

َ
َ ِإذ

َّ
 ّلل

ِليَن  ِ
ّ
َتَوك

ُ ْ
رحمة بها، كالهلالج لج وفضائله التي مدحه هللا ملسو هيلع هللا ىلص {، وذلك من خالل استنباط الهدايات الدالة على أخالق النبي (159) ُيِحبُّ امل

املمكن استنباطها من اآلية الكريمة كالهدايات واللين والعفو والشورى، وتكمن أهمية البحث في استخراج مختلف الهدايات 

االجتماعية واألخالقية والسياسية وغيرها، وسبل وكيفية تحقيقها في واقع األمة اليوم، وذلك باستخدام املنهج االستقرائي واملنهج 

اسية لقيادية والسيوكونه القدوة املهداة للبشرية في شتى املجاالت املسو هيلع هللا ىلص االستنباطي، وقد أثبت البحث عظم أخالق النبي 

 واالجتماعية.

 الكلمات املفتاحية: أخالق، النبي، الهدايات، القرآن، سبل، تحقيق، واقع األمة.

 

 

   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات القرآنية املتعلقة بتزكية النفس في سورة يوسف عليه السالم وربطها بواقع األمة

 بكري درامي بن محمد درامي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

اقع األمة:  الهدايات القرآنية املتعلقة بتزكية النفس في سورة يوسف عليه السالم وربطها بو

أهمها:يحاول فيه الباحث استخراج الهدايات املتعلقة بتزكية النفس وربطها بواقع األمة ألهداف من   

كرس ي امللك عبد هللا بن ( والذي يشرف عليه اإلنسان بهدى القرآن )إسعاداملشاركة في املؤتمر القرآني الدولي السنوي بعنوان 

إشرافا علميا، وكذلك املشاركة في إثراء الهدايات القرآنية، واملساهمة في خدمة  عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى 

 كتاب هللا تعالى.

: وسبب اختيار هذا املوضوع  

اشتملت السورة الكريمة على جوانب كثيرة لتزكية النفس وطهارتها كالعفة والصدق واألمانة واللجوء إلى هللا تعالى  أهميته:

 للعصمة من الوقوع في الفحشاء واملنكر.

 واملنهج املتبع كالتالي:

بطون كتب التفسير وصياغتها صياغة مختصرة ومحررة قدر اإلمكان، استخراج الهدايات القرآنية املتعلقة بتزكية النفس من -1

 مع إضافة هدايات جديدة مما يفتحه هللا على الباحث ثم ربطها بواقع األمة.

توثيق املعلومات وعزوها إلى مصادرها.-2  

كم عليه الباحث صحة تخريج األحاديث، فما كان منها في الصحيحين اكتفى الباحث بتخريجه، وما كان منها من غيرهما ح-3

 وضعفا بالرجوع ألقوال أهل الفن املعتبرين.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات القرآنية

 من سورة النساء 58املستخرجة من اآلية 
 رشيد الحمداوي  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أما بعد، فإن خير ما يشتغل به املرء هو تدبر القرآن وتفهم معانيه، فمنه يستمد املسلم النور، ويستلهم الهدى، وبه 

ُمرُ 
ْ
َ َيأ

َّ
ْن يستجلب الشفاء والرحمة. ومن جوامع آياته قوله تعالى: }ِإنَّ ّلل

َ
اِس أ ْمُتْم َبْيَن النَّ

َ
ْهِلها َوِإذا َحك

َ
ماناِت ِإلى أ

َ ْ
وا األ دُّ

َ
ؤ
ُ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
ك

 َبِصيرا{ً ]النساء: 
ً
َ كاَن َسِميعا

َّ
ْم ِبِه ِإنَّ ّلل

ُ
ك
ُ
ا َيِعظ َ ِنِعمَّ

َّ
َعْدِل ِإنَّ ّلل

ْ
ُموا ِبال

ُ
ْحك

َ
[؛ فهي من أمهات آيات األحكام املشتملة على كثير 58ت

، وهي واآلية التي تليها "أساس الحكومة اإلسالمية، ولو لم ينزل في القرآن 2. و"من اآليات الجامعة في السياسة"1عمن أحكام الشر 

َفتا املسلمين في ذلك إذا هم بنوا جميع األحكام عليهما"
َ
 .3غيرهما لك

فَرد بدراسٍة لهداياتها فقد اخترت أن أشارك في "املؤتمر القرآني ا
ُ
" ببحث عنوانه: 8لدولي مقدسوألن هذه اآلية لم ت

من سورة النساء"، أتوخى منه تعريف األمة بأهم هدايات هذه اآلية حتى تستلهمها في تغيير واقعها،  58"الهدايات القرآنية لآلية 

 وذلك من خالل املطالب اآلتية:

 مقدمة. -

 شرح مفردات اآلية. -

 مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعدها. -

 الهدايات الخاصة باآلية. -

 سبل تحقيق هدايات اآلية في واقع األمة. -

 خاتمة. -

وسأذيله بقائمة للمصادر واملراجع. وسأعتمد املنهجين االستقرائي واالستنباطي. وهللَا تعالى أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما 

 علمنا، والحمد هلل رب العاملين.

 

 

 

 

                                                           

 (.177/ 3(، ومحاسن التأويل للقاسمي )555/ 1فتح القدير للشوكاني )، و (255/ 5تفسير القرطبي )ينظر  - 1

 .(107القواعد الحسان للسعدي )ص:  - 2

 .(136/ 5تفسير املنار لرشيد رضا ) - 3
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 املشروع اسم
 مفهومها... أهميتها وآثارها... طرائق العلماء في الوصول إليها الهدايات القرآنية

 أيمن غازي حسين صابر  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

ابتدأت البحث بالحديث عن تعريف الهدايات عند علماء اللغة، وهي تدور حول املعاني التالية: البيان، والطاعة والورع، والهدى، 

والسير على الطريقة، والرشاد والداللة، والداللة بلطف. ونجد أن االختالف في هذه املعاني إنما هو من قبيل اختالف التنوع ال 

صطالح فتعرف الهدايات القرآنية بأنها ما تحصل به إرشادات القرآن الكريم املوصلة لكل خير، واملانعة من وأما في اال  التضاد. 

 وسيرة، فقد يحصل عليها املرء بالقدوة املتأثرة بالقرآن الكريم، وقد 
ً
، أو بياًنا، أو منهًجا، أو طريقة

ً
كل شر، سواء كانت داللة

 تأثر بها حتى لو لم يفهم املعنى الكامل.تحصل في القلب بمجرد سماع التالوة وال

ثم تحدثت عن أهمية الهدايات القرآنية من وجوه: أحدها: تكُرُر لفظ الهداية في القرآن الكريم في خمسة وثالثين  

ا، وبعض هذه االشتقاقات تكرر عشرات املرات. وفي ثنايا البحث تفصيل ذلك باألرقام، بذكر كل لفظ وعدد تكراره. ثا
ً
يها: ناشتقاق

أن أهدافها وغاياتها شريفة، وقد حصرتها في هدفين أساسيين، األول: إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيخرجون بهدايات 

القرآن الكريم من ظلمات الكفر والشرك والجهل والضالل واملعصية إلى نور اإليمان والعلم والهدى والطاعة. والثاني: هداية العباد 

شمل ذلك: العقيدة، والعبادة، واألخالق. وفي ثنايا البحث الحديث عن ذلك بالتفصيل، مع ذكر األدلة، وكالم للتي هي أقوم، وي

 املفسرين.

وأما عن آثار تطبيق الهدايات القرآنية على الفرد واملجتمع فهي الثمرة الحقيقية لتدبر القرآن على الفرد والجماعة،  

ة األصنام إلى عبادة الرحمن، ومن وأد البنات إلى رحمة األنام، ومن التفرق والشتات إلى فهي التي حولت الجزيرة العربية من عباد

 الوحدة والوئام، ففي تحقيق الهدايات للفرد واألمة سعادتهم وهناؤهم ونعيمهم في الدنيا واآلخرة.

ائق باحث؛ ذلك ألنه يبين طر ثم تحدثت عن طرائق العلماء في الوصول إلى الهدايات القرآنية، وهذا املبحث من أهم امل 

املفسرين في استخراج الهدايات؛ حتى يكون االستنباط صحيًحا، وهذه الطرائق تم التوصل إليها بالتتبع واالستقراء، وقد يزيد 

النظر في و املتأمل عليها بما يفتح هللا تعالى، وهي على النحو التالي: االعتماد على دالالت األلفاظ، وااللتفات إلى تنوع األساليب، 

اختالف القراءات، والتأمل في مجموع أدلة الكتاب والسنة، والصدور من أصول الشريعة، واستحضار حكم التشريع وأسراره، 

واالستفادة من أوجه اإلعراب، وفهم اآليات من خالل أحوال النزول، والنظر في املناسبات، والتأمل في مواضع اقتران أسماء هللا 

اصد القرآن الكريم، والنظر في السياق، واالستفادة من آثار الصحابة والتابعين، والتدبر في قراءة النبي الحسنى، واستنباط مق

صلى هللا عليه وسلم لآليات في الصلوات وبعض األحوال، والنظر في دالئل الرسم، وربط اآليات بالواقع، وتأمل اآليات من خالل 

ى تعريف بكل طريقة، وذكر األمثلة عليها من كالم املفسرين، واجتهدت في التعليق علمكتشفات العلوم الكونية. وفي ثنايا البحث ال

 كل طريقة بما يفتح هللا سبحانه.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات القرآنية بين الكسب واإلنفاق

 فاطمة أحمد عباس البدوي  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

واإلنفاق من خالل قصة قارون في سورة القصص، وهي وقفة نستنبط منها أهم  بين الكسبيتناول هذا البحث قضية التوازن 

 الهدايات القرآنية الواردة فيها .

َها ))تعالى:  قالويهدف البحث إلى الدعوة إلى التوسط في اإلنفاق دون إسراف أو تقتير، 
ْ
ْبُسط

َ
 ت

َ
ىَٰ ُعُنِقَك َوال

َ
 ِإل

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
ْجَعْل َيَدَك َمغ

َ
 ت

َ
َوال

ْحُسوًرا وًما مَّ
ُ
َتْقُعَد َمل

َ
َبْسِط ف

ْ
لَّ ال

ُ
 والدعوة إلى التوازن في عالقة الدنيا باآلخرة،  وأن العاقل من طلب بدنياه آخرته.    اإلسراء[] (ك

يهدف إلى بيان نظرة اإلنسان إلى املال وكيفية التعامل معه، ونبذ كل مظاهر الترف والخيالء في اإلنفاق، على مستوى األفراد كما  

 واملجتمعات.

وتوجيه الفرد املسلم إلى كيفية التعامل مع املال، والتأكيد على أن املال مال هللا واإلنسان ُمستخلف فيه، وذلك من خالل االلتزام 

نعم وطاعته والحرص على كسب املال بالطرق املشروعة وإنفاقه على أوجه الخير.بشكر 
ُ
 امل

والدعوة إلى تأكيد قيمة التربية االقتصادية للفرد املسلم من خالل التوازن بين الكسب واإلنفاق، والنهي عن الفرح املذموم الذي 

نِعم. ونسيانالدنيا يؤدي إلى البطر والبغي واالفتتان بنعم 
ُ
 امل

وسأعتمد في هذا البحث )املنهج االستقرائي االستنباطي(، وذلك من خالل دراسة اآليات القرآنية لقصة قارون في سورة القصص 

 واستنباط الهدايات القرآنية منها.

 .ذلك في خدمة الهدايات القرآنية البحث جوانب البالغة واإلعجاز والبيان في اآليات القرآنية، وتوظيف أن ُيظهرومن املتوقع 

يات معالجة مشكلة عدم التوازن بين الكسب واإلنفاق ِوفق هداربط الهدايات القرآنية املستنبطة بواقع األمة الحالي و باإلضافة إلى 

 القرآن الكريم، ووضع الحلول املناسبة لها.

 

   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 سورة الحجر وهداياتها اإلجماليةمقاصد  اسم املشروع

 عبدالرحمن عايد الصبحي  الباحث الرئيس 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه وبعد:

 لورقة علمية 
ً
 فإنني أضع بين يدي مشايخي ملخصا

 ،(اإلجماليةمقاصد سورة الحجر وهداياتها وعنوانها: )

 ويهدف البحث إلى:

  إبراز ما في سورة الحجر من مقاصد وهدايات إجمالية تقرب فهم هذه السورة العظيمة بصورة ميسرة ومنهجية

 علمية.

 .جمع ما تفّرق من كالم املفّسرين في مقاصد سورة الحجر وهداياتها اإلجمالية 

 البحث. الوقوف على الهدايات القرآنية في سورة الحجر بما يتوافق مع حدود 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات القرآنية في آيات الدعاء للذرية

 زينب عبدالعزيز املانع  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، نبينا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

 بعد: 

لذريته، وحرصه على هدايتهم، وإبعادهم عن وسائل الشرك،  هذا البحث يركز على دعاء نبي هللا إبراهيم القضية املحورية: 

موروث لإلنسان، واستثمار الذرية من أهم استثمارات اإلنسان، كما أن هذا البحث يستنبط الهدايات  وأن الذرية هي أعظم

 لذريته. الواردة في دعاء إبراهيم 

حرص  وقد استخدمت في هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي للوصول إلى أهم النتائج، والتي منها: أن إبراهيم األهداف: 

رص، سواء كانت ذريته من صلبه، أو من غير صلبه، كما يدل عليه صيغة العموم في الدعاء، واملسلم عليه أن على ذريته أشد الح

يقتدي بذلك، كذلك فعل األسباب املؤدية لصالح الذرية، وأهم هذه األسباب: )الدعاء(، ومن خالل استنباط الهدايات يتبين 

 أهمية الدعاء وكيفيته وأفضله.

لذريته، حتى ال يطول البحث ويتشعب، وإال فالقرآن القرآن ثري بالدعاء  واقتصرت على دعاء إبراهيم املنهجية العلمية: 

، لكنني حصرته بدعاء الذرية على لسان إبراهيم 
ً
، وللذرية خصوصا

ً
، وبينت . فحصرت اآليات الدالة على املوضوععموما

 الهدايات التي تدل عليها اآليات.  معناها اإلجمالي، وما كان فيه من كلمات غريبة، ثم استنبطُت 

االستفادة من اآليات من خالل استخراج الهدايات األهمية العلمية والعملية املتوخاة من البحث في مجال الهدايات القرآنية: 

ة ارتباط هميعلى أرض الواقع، وبيان أ تالهداياالدالة على فضل الدعاء، وأهمية الذرية، وأنها أعظم نتاج لإلنسان، وتطبيق هذه 

 األمة بها.

 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 التربوية من قصص النساء في القرآن الكريم من خالل تفسير التحرير والتنوير البن عاشور الهدايات 

 نورة عبدالعزيز املانع  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

هذا البحث يتناول الهدايات التربوية من قصص النساء في القرآن الكريم من خالل تفسير التحرير والتنوير، وتتمثل أهمية  البحث 

إبراز الهدايات التربوية من  قصص النساء في القرآن الكريم ، ويهدف إلى عرض هذه الهدايات بصورة واضحة وجلية، لتمكين في 

االستفادة منها في جوانب الحياة املختلفة العلمية والعملية، معتمدة في ذلك على املنهج االستقرائي بتتبع قصص النساء في القرآن 

 :صفي البياني ، الذي يقوم على وصف هذه الهدايات التربوية وتحديدها وبيانها، وقد كان من أهم النتائجالكريم، وكذلك املنهج الو 

 في تفسيره، وتتنوع هذه الهدايات  حسب الظروف واألحوال ، كما تعرضت للكثير 
ً
اهتمام ابن عاشور في بيان الجانب التربوي كثيرا

 من الجوانب التي تهم املرأة املسلمة.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
  191 - 190الهدايات القرآنية في سورة آل عمران من اآلية 

 مايو إدريس  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 
 
َياٍت أِل

َ
َهاِر َل ْيِل َوالنَّ

َّ
ِف الل

َ
ِتال

ْ
ْرِض َواخ

َ ْ
َماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
ل
َ
َباِب )الهدايات القرآنية في قوله تعالى: )ِإنَّ ِفي خ

ْ
ل
َ ْ
ِذيَن 190وِلي األ

َّ
( ال

َما ِق السَّ
ْ
ل
َ
 ِفي خ

َ
ون ر 

َّ
ك
َ
ف
َ
وِبِهْم َوَيت

 
ن ى ج 

َ
وًدا َوَعل ع 

 
َ ِقَياًما َوق  َّللاَّ

َ
ون ر 

 
ك
ْ
اَب َيذ

َ
ا َعذ

َ
ِقن

َ
َك ف

َ
ْبَحان  س 

ً
ا َباِطال

َ
 َهذ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا َما خ

َ
ن ْرِض َربَّ

َ ْ
َواِت َواأل

اِر( آل عمران: 
َّ
  191 - 190الن

 إسعاد اإلنسان بهدي القرآن . :بعنوان 8للمشاركة بها في املؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 

 يندرج املوضوع تحت املحور الرابع: دراسات تطبيقية في مجال الهدايات القرآنية 

 دراسات تطبيقية في هدايات آيات قرآنية. 2,4* 

بحث هي: التي يحققها ال أهم األهداففي هذا البحث هي استنباط هدايات اآليتين وبيان طرق اإلفادة منها، القضية املحورية        

رآن بلطيف وخفي املعاني، التأكيد على شدة الترابط بين اآليات وحسن التناسق بين السور، التدليل على ارتباط بيان غنى آيات الق

السعادة الحقيقية لإلنسان بالفهم العميق والتطبيق الدقيق لهدي القرآن، البرهنة على أن خصيصة االهتداء واالستشفاء 

رائي االستقيتبع الباحث املنهج ي إحداث اليقظة املنشودة لألمة. بالقرآن تحدث ببعضه كما تحدث بكله، واملساهمة ف

للدراسات في هذا املجال: كشف معاني وفوائد وهدايات جديدة في اآليتين، وطرق تفعيل هذه ، ويضيف البحث االستنباطي

هدف القرآن، وأن البحث ي إنزال في أنَّ الهدايات القرآنية هي املقصد األول من أهمية البحثالهدايات لحل مشكالت األمة. وتكمن 

. يتكون املوضوع من ستة مباحث على 
ً
 النحو:إلى ربط األمة بهذا املقصد ربطا وثيقا

 املبحث األول: ما ورد في فضل اآليتين                    املبحث الثاني: معاني مفردات اآليتين

 بعدهما      املبحث الرابع: املقاصد العامة لآليتيناملبحث الثالث: مناسبة اآليتين ملا قبلهما وما 

 املبحث الخامس: الهدايات الخاصة باآليتين 

 املبحث السادس: سبل تحقيق هدايات اآليتين في واقع األمة
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
( 26( إلى اآلية )19الهدايات القرآنية في سورة الرعد من اآلية )  

 مسعود راشد الهاشمي  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن 

يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

 وسيكون البحث على النحو التالي: بماليزيا،  8ملخص للبحث الذي سأقدمه بإذن هللا تعالى في مؤتمر مقدس أما بعد: فهذا

 (.26( إلى اَلية )19الهدايات القرآنية في سورة الرعد من اَلية )عنوان البحث: 

 يتكون البحث من ثالثة مباحث:

 املبحث األول: ذكر بعض فضائل سورة الرعد.

 (.26( إلى اآلية )19معاني مفردات السورة من اآلية )املبحث الثاني: 

 (.26( إلى اآلية )19ة من اآلية )املبحث الثالث: الهدايات القرآني

سيكون البحث في هذه املباحث فيه ش يء من التفصيل من غير إسهاب أو تطويل وال إخالل أو تقصير، وهللا أسأل التوفيق 

 والسداد، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 في قصة ذي القرنينالهدايات القرآنية 

 محمد علي املطري  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:

القرآن( والذي سيقام بمشيئة املسمى )إسعاد اإلنسان بهدي  8فهذه خالصة بحث أقدمه للمؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 

 هللا في ماليزيا.

 الهدايات القرآنية في قصة ذي القرنين. عنوان البحث:

 بيان الهدايات القرآنية في آيات قصة ذي القرنين.هدف البحث: 

سرد الهدايات املستنبطة من آيات قصة ذي القرنين مع ذكر اآليات الدالة على كل هداية مذكورة، وقد يذكر  منهج البحث:

 الباحث بعض اآليات من غير قصة ذي القرنين أو بعض األحاديث النبوية أو أقوال بعض العلماء مما يوضح الهداية املستنبطة. 

حث من آتاه هللا امللك من املسلمين أن يوظف ملكه للنهوض باألمة والنظر فيما يصلحها في دينها ودنياها وآخرتها  أهمية البحث:

 اقتداء بامللك ذي القرنين الذي أثنى هللا عليه في كتابه.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 .39إلى اآلية  23سورة اإلسراء من اآلية الهدايات املستخرجة من آيات الوصايا في 

 بلكاروف أنزور الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

يحاول الباحث استخراج الهدايات القرآنية من آيات الوصايا في سورة اإلسراء التي اشتملت على أكثر من عشرين وصية ربانية    

من هللا عز وجل لعباده. من أهداف كتابة هذا البحث املشاركة في املؤتمر القرآني الدولي السنوي بعنوان )إسعاد اإلنسان بهدى 

كرس ي امللك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى إشرافا علميا، وكذلك املشاركة  القرآن( والذي يشرف عليه

في إثراء الهدايات القرآنية، واملساهمة في خدمة كتاب هللا تعالى. واختار الباحث هذا املوضوع ألهميته، فقد اشتملت هذه اآليات 

 ان في الدارين.على وصايا عظيمة امتثالها عنوان سعادة اإلنس

 وسيتبع فيه الباحث املنهج اآلتي: 

استخراج الهدايات القرآنية من بطون كتب التفسير وصياغتها صياغة مختصرة ومحررة قدر اإلمكان، وإضافة  .1

 هدايات جديدة مما يفتح هللا بكرمه سبحانه على الباحث.

 توثيق املعلومات وعزوها إلى مصادرها. .2

ها، فما كان منها في الصحيحين يكتفي الباحث بتخريجها، وما كان منها في غيرهما يحكم تخريج األحاديث املستشهد ب .3

 عليها صحة وضعفا بأقوال أهل االختصاص. 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 أثر تطبيق هدايات سورة الفاتحة على واقع األمة

 سليمان ضحوي عادل  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

كتاب هللا تعالى هو املعجزة الخالدة واآلية املتجددة، والنهر الذي يتدفق بالعطاء والخيرات، ويجود بالعلوم والهدايات، 

وهداية القرآن الكريم عامة موجهة لجميع الناس، وشاملة تستوعب جميع مناحي الحياة، ومما ينبغي على املفسر أن يتعايش مع 

 األمة، ويتفاعل مع قضاياها في ضوء هدايات القرآن الصالح لكل زمان ومكان. هموم

إنَّ األمة اإلسالمية اليوم تعيش واقًعا يختلف عن واقع السلف مع كتاب ربهم؛ فقد كان واقعهم العلم والعمل؛ ولذا سعدوا 

وا، وملا ابتعدت األمة عن هدي القرآن والعمل به كثرت مشاكلها، وتسلط ع  ليها أعداؤها.وعزُّ

وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وقد استوعبت على إيجازها مقاصده وأصول معانيه، واختيرت من بين سور 

القرآن لتردادها في كّلِ صالة، وال شك أنَّ سورة بهذه األهمية وبهذا العرض اليومي سيكون فيها العالج الناجع لكل ما يعترض األمة 

 ا تنبع أهمية موضوع البحث؛ فهو ُيعنى بقضايا األمة من خالل هدايات أعظم سورة في كتاب هللا تعالى. في واقعها، ومن هن

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر تطبيق هدايات تلك السورة العظيمة على واقع األمة، من خالل التركيز على القضايا  -

 األمة في عصرنا.الكبرى التي أشارت إليها السورة، والتي تعتبر من أهم قضايا 

 املنهج الذي سُيتبع في البحث بإذن هللا تعالى هو املنهج الوصفي التحليلي. -

النتائج املرجو تحقيقها بإذن هللا تعالى هي بيان الحلول الناجعة النتشال األمة من واقعها املتردي من خالل ذكر آثار  -

 تطبيق هدايات سورة الفاتحة على واقع األمة.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات الكلية املستنبطة من آيات غزوة أحد في سورة آل عمران

 عثمان محمد أحمد  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الحمد هللا رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 أما بعد 

( لقرآنإسعاد اإلنسان بهدي افهذا ملخص ورقة بحثية للمشاركة بها في املؤتمر القرآني الدولي السنوي الثامن تحت شعار: )       

 ماليا بالشراكة مع كرس ي امللك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القري.املنعقد في ماليزيا جامعة 

 وقد جاءت هذه الورقة بعنوان: 

وهو يندرج تحت املحور الرابع من محاور املؤتمر )دراسات  ،عمرانالهدايات الكلية املستنبطة من آيات غزوة أحد في سورة آل  

 تطبيقية في هدايات آيات قرآنية(.

 عاصرة إلفادة منها في حياتنا املوالقضية املحورية لهذا البحث استنباط الهدايات الكلية من آيات غزوة أحد في سورة آل عمران، وا

ظهر إعجاز القرآن ، وتبين الغرض الذي من أجله أنزلت تلك اآليات،  هذه اآليات من هدايات يما فوالهدف من ذلك بيان 
ُ
ودالالت ت

 واإلفادة من هذه الهدايات في واقعنا املعاصر .

 ، والتنبيه املباشر إلى مراد هللا تعا ق ما تفر وتتمثل أهمية هذا املوضوع في أنه يجمع شتات 
ً
لى في موضوع غزوة أحد لإلفادة منها كليا

 به وربط ذلك بالواقع املعاصر ووضع الحلول املناسبة من خالل القرآن الكريمفي كتا

 املنهج الوصفي والتحليلي واالستنباطي  البحث:واملنهجية املتبعة في هذا  

 ، وخاتمة )النتائج والتوصيات( ، وهي كاآلتي: وثالثة مباحثوقد تضمن هيكل املوضوع مقدمة 

 بين يدي سورة آل عمران  األول:املبحث 

 وبيان أهم أغراض هذه السورة و موضوعاتها . البقرة،بينُت فيها أسماء السورة وزمان نزولها، واملناسبة بينها وبين سورة 

 املبحث الثاني: الهدايات الكلية آليات غزوة أحد في سورة آل عمران.

 املعاصرة.حد من سورة آل عمران في الحياة املبحث الثالث: تنزيل هدايات غزوة أ
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 منهج القرآن في معالجة قضايا املرأة وحفظ حقوقها من خالل هدايات سورة النساء

  أبو زيد هاشم  ههال الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

الحمد هلل رب العاملين، الرحمن الرحيم، اللهم صّلِ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  أما بعد؛ 

املحور الرابع من محاور املؤتمر القرآني  التطبيقية في استنباط الهدايات القرآنية الدراساتيندرج هذا البحث تحت محور 

دى القرآنالدولي السنوي الثامن : " " املنعقد بإذن هللا في الخامس من ربيع األول للعام ألف وأربعمائة وأربعين إسعاد اإلنسان به 

لعزيز عبد هللا بن عبد امن الهجرة ، والذي ينظمه مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة ماليا املاليزية بالشراكة مع كرس ي امللك 

للقرآن الكريم بجامعة أم القرى؛ والذي يهدف إلى التعريف والتأصيل العلمي للهدايات القرآنية وتوظيفها في النهوض باألمة وعالج 

عاد سمشكالتها، وإجراء الدراسات التطبيقية في استنباط الهدايات القرآنية، وتصميم مشاريع بهدف تفعيل الهدايات القرآنية في إ

 استنباط الهدايات الدقيقة املضّمنة في ثنايا آيات سورة وتبحث فيلتتوافق مع هذه األهداف  هذه الدراسةوقد جاءت اإلنسانية. 

 ودراسات لتسليط الضوء عليها من جوانب لنساء؛ املتعلقة بقضايا املرأة وحفظ حقوقها والتي ت
ً
حتى تصبح ، دةعديتطلب بحوثا

 
ً
 معاشا

ً
اقعا في حاضر استسلم فيه الكثير من الناس والدول والحكومات لتقارير في حياة األسر واملجتمعات،  يحقق السعادةو

على أنها الحل األمثل فيما يتعلق بحفظ حقوق املرأة وتنميتها وتطويرها  خاصة باملرأة تمليها مناهج ومنظمات ومؤتمرات دولية

ها القرآن الكريم قضايا املرأة وحفظ حقوقوقد عالج لك من قضايا تتعلق باملرأة، واالهتمام بعملها وصحتها وأسرتها وما إلى ذ

َوُم( اإلسراء: أو نظريات أخرى  جأو مناهبهدايات رشيدة عظيمة ال ترقى إليها حضارات 
ْ
ق
َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ُقْرآَن َيْهِدي ِلل

ْ
ا ال

َ
؛ قال تعالى: )ِإنَّ َهذ

9. 

التعريف بمفهوم الهدايات القرآنية، واستنباط الهدايات القرآنية الدقيقة الخاصة باملرأة من  يهدف هذا البحث إلى

همية أسورة النساء، ومن ثم وصف منهج القرآن في معالجة قضايا املرأة وحفظ حقوقها، ومقارنة ذلك بمناهج أخرى. وتتمثل 

نهج ملجتمعات_ وباستنباط وإبراز هدايات قرآنية يتضح من خاللها مفي أنه يتعلق باملرأة _التي بصالحها تصلح األسر واهذا البحث 

حفظ و  شبهات في قضايا املرأةالقرآن في معالجة قضايا املرأة وحفظ حقوقها، واملقارنة بين ذلك وما جاء في مناهج أخرى من 

  اآلتي:كمقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، خطة البحث الوصفي. وتتناول  االستنباطيالتحليلي  املنهج حقوقها.  يقوم البحث على

 املقدمة

 التعريف بالهدايات القرآنية وأثرها. األول:املبحث 

 هدايات سورة النساء املتعلقة باملرأة. الثاني:املبحث 

 ل هدايات سورة النساء.منهج القرآن في معالجة قضايا املرأة وحفظ حقوقها من خال الثالث:املبحث 

 املوازنة بين املنهج القرآني واملناهج األخرى في معالجة قضايا املرأة وحفظ حقوقها. الرابع:املبحث 

 الخاتمة )النتائج والتوصيات(

 الفهارس العلمية
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 ليمية وتحسين املنهاج التربوية استثمار الهدايات القرآنية لتجويد العملية التع

 عبداإللة هرماش ي الباحث الرئيس 

 - الباحثين املشاركين  

 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل خلق فهدئ، والصالة والسالم على أشرف الورل، وعلى آله وصحبه أولي النهل، ومن 

 ، أما بعد، ىبهديهم واقتف ىاهتد

وأهدئ طريق  أقوم سبيل فال ريب أن إصالح التربية والتعليم وتقويم مناهجهما بالرجوع واالعتماد على مصدر االهتداء الرباني لهو

 العلمية خير معين على بلوغ اإلصالح املنشود.  للفالح والنجاح. ولعل إثارة هذا املوضوع في املجامع وامللتقيات

 موضوع البحث: 

ملا كان القرآن العزيز مصدر الهداية البشرية، واملنبع لسبل الرقي والتحضر، والحصن عن كل أسباب التخلف والسفول، وملا 

سيه القطاع التعليمي من أهمية في النهوض باألمة اإلسالمية ودور في مواكبتها التطور اإلنساني وتجاوز تحدياته علن اختالف يكت

نواحيها، اخترت أن يكون محور بحثي حول " استثمار الهدايات القرآنية لتجويد العملية التعليمية التعلمية وتحسين املناهج 

تنزيل مشروع الهدايات القرآنية على واقعنا التربوي، وتوظيف آثارها املرعية نيال للعز والتمكين  التربوية" محاولة لإلسهام في

 والسؤدد على األمم والشعوب. 

 أهداف البحث: 

  .إبراز عناية السلف باستثمار هدايات القرآن الكريم في التربية والتعليم 

  الكريم، من حيث شموليتها ألبعاد التعليم وتكاملها التربوي." استجالء أهمية ربط مناهج التدريس بهدايات القرآن 

 7 قحتويات، األنشطة، الوسائل، طرائرصد املجاالت التربوية والتعليمية الستثمار الهدايات القرآنية: األهداف، امل 

 التدريس. 

  .عرض محاو الت تطبيقية الستثمار الهدايات القرآنية في املجال التربوي والتعليمي 

  "القرآنية.  استخالص النتائج الطيبة العتماد النظم واملناهج التربوية على الهدايات 

 املنهج املتبع في البحث: 

 بحول هللا وقوته، سيتبع الباحث خالل إعداده البحث املنهج االستقرائي واملنهج الوصفي. 

 أهمية البحث املقترح: 

الخطورة بمكان، إذ التربية أجدر ما ينبغي دارسة مقوماته وتعثراته، ومن جانب أهمية البحث املقترح في تناوله موضوعا من  ىتتجل

ا من غايات البحث وهذا ـ فيم يالتعلم نية كمرتكزات إرشادية ومرجعية لخدمة املجال التعليمي وآاخر فتوظيف الهدايات القر 

 دته. أحسب ـ يبرز إضافته العلمية و ج

 الهادي لسبيل الرشاد، وال حول وال قوة إال به.وهللا املوفق لكل خير، وهو 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 استجالء الهدايات القرآنية من التفاسير اإلرشادية 

 نور الدين أقجضاض الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

الحمد هلل العظيم الوهاب، الذي ميز الرسول بأفضل املناقب، ورفعه إلى أعلى املراتب، وأشهد أن ال إله إال هللا رب املشارق 

 واملغارب، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ذوي السير العجائب. 

امها ومنزع ؛ فكان مأرز السادة العلماء باختالف أفهاهأربابمن بديع املعارف حوى هللا تعالى في كتابه من بديع العلوم أترابها وضمنه 

ه بتعاقب األيام وفرائده تتناسل تناسل األنام أودع تنقض يالعامة باختالف مشارها منهل كل عالم ومسد كل ناهم فوائده تترا ال 

هللا من كل علم طرفا وحشاه من كل فن حرفا. وبعد؛ فمن أكمل غايات االشتغال بالقرآن، وأحظى أوجه الوصل بكالم الرحمن، 

 د الغايات. قيق أسعوأسد عرى التمثل بأحكام كتاب املنان.. التوثق بمعرفة وحقيق الهدايات، لتنزيلها على وفق الهيئات، لتح

ة ضوابط جامعة حمالة، صحيح وهيإن من موارد ضبط معاقد الهدايات الفهم واالستنباط والتفكر، واالعتبار والنظر والتأمل، 

ها حال التنزيل والتمثيل. ومن هنا تبرز التفاسير اإلشارية من حيث جمع في أصل االعتبار واألخذ بها، مجافية لذلك في بعض األحاين

يف ، وهي هذا التوصو.لصحيح الشرط مع س يء التنزيل؛ إذ من معوالتها االعتبار والقياس واإللحاق واإلشارة والداللة الخفية 

املؤيد  ل التنزيل والتطبيق؛ لذا كان املذهب املسددمحل اشتراك بينها وبين التفاسير املعتبرة اآلخذة بذلك، محل تنازع وخالف حا

التفصيل في حكم االعتداد واألخذ منها، وهو ما درج عليه األئمة أهل الشأن نسقا واحدا؟ استحضارا ملا تنطوي عليه من جميل 

 ط. يات، مسدد الدالالت، وخفي اإلشارات، الصالحة لالعتبار، املنطلقة من سليم الشرط، وصحيح الضاباالهد

 وهذه ورقة تمهيدية لبحث دراس ي تأصيلي بعنوان: 

 يل " ز القرآنية من التفاسير اإلشارية: إحكام الضوابط، وتصديع التن الهدايات" استجالء 

تحرير و روم من خالله سلوك منهج تأصيلي تحليلي منهجي طلبا للوقوف على متين الضوابط التي عليها املعول في استالل الهدايات، 

القول في التفاسير اإلشارية من الناحية التعريفية واملنهجية والحكمية، واالسفار عن تكاثر وتراكم الهدايات الصحيحة املنزع في 

هذه التفاسير للوقوف على ضوابط االعتبار في تأسيسها، والكشف عن حيدة عدد من الهدايات عن طرق األخذ واالعتبار، مع 

وداللة ومعني؛ إلظهار أوجه الخروج عن الضوابط املعتبرة في تأسيس الهدايات. أربع أهداف كلية، تندرج في يات وصال مجافاة لآل 

 مستقل.رد فمسأسعى إن شاء هللا تعالى إلى إفراد كل منها بمبحث  الجزئية،تفاصيلها عدد من الغايات 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 يق الهدايات القرآنية في األمة البرامج العلمية لتحق

 الفقيه حسن أحمد الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

وهذا  آنية.هدايات القر لفي البحث: هي إيجاد آلية عملية للتعليم والدعوة في املجتمعات املسلمة لنشر وحقق ا املحوريةالقضية 

 البحث يدخل في املحور الخامس من محاور املؤتمر،

هدف هذا البحث: إيجاد دراسة للخطوات العملية والطرق واألساليب والوسائل الالزمة لتحقق الهدايات القرآنية في األمة، ورصد  

 العوائق الي تمنع تحقق الهدايات القرآنية في األمة ملعالجتها والتحذير منها. 

 ثم مراجع البحث ومصادره ثم فهرس املوضوعات.  البحث إلى مقدمة بينت فيها هدف البحث ثم سبعة مباحث وخاتمةوقد قسمت 

املنهجية العلمية املتبعة في البحث: هي منهجية االستقراء للخطوات العملية اليي نحتاجها لتحقق الهدايات القرآنية في األمة، 

ن تحقق هدايات القرآنية ومعالجتها، لنتمكن ملتحقق الهدايات والنظر في معوقات تحقق اواالستقراء للوسائل واألساليب الالزمة ل

 الهدايات في األمة. 

 : تياألهمية العلمية للبحث تكمن في اآل

ن بارة عهدايات القرآنية علال تضل ا لكيهدايات القرآنية لأن هذا البحث جديد في بمجاله؛ فهو يبين الجوانب العملية لتحقق ا

مفاهيم نظرية قاصرة على املهتمين بها فقط. كما الوسائل واألساليب العملية لتحققها في املجتمعات املسلمة، وطرق تقوية اإليمان 

بها، كما يهتم البحث بالعوائق الذاتية عند الداعي واملدعو والعوائق الداخلية والخارجية الي تقف أمام تحقق الهدايات القرآنية 

 صرة لبعض هذه العوائق نتيجة لضيق صفحات البحث. وتقدم حلول مخت

البحث بأهم نتائج البحث ثم وضعت مقترحات عملية لتحقق الهدايات القرآنية في األمة كإنشاء أقسام في الجامعات ثم ختمت  

وغيرها من  اهدايات والتدريب على استنباطها وتطبيقهلباسم الهدايات أسوة بقسم التفسير، وفتح معاهد تدريبية لتعليم ا

 املقترحات.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
  تأصيل العلمي للهدايات القرآنية ال

 آل منشط يحيى محمد الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد: فإن القران الكريم هو أعظم كتاب، أنزله هللا تعالى على أشرف رسول، وجعله 

موعظة وشفاء ملا في الصدور وهدئ ورحمة للمؤمنين. وإن هداية القران الكريم هي أعظم الهدايات وأقومها وأوضحها، واألمة في 

قران الكريم؛ فإن كل كمال ديني أو دنيوي مفتقر إلى تلك الهدايات؛ إذ إنها الزمة لكل صالح وإصالح في أمس الحاجة إلى هدايات ال

 هذه األرض في سائر جوانب الحياة وبهذه الهدايات تتحقق السعادة الحقيقية في الدنيا واالخرة. 

. ببحث عنوانه " التأصيل 8الدولي السنوي مقدس  رآنيالقوألهمية دراسة هدايات القرآن الكريم أحببت املشاركة في املؤتمر 

 العلمي للهدايات القرآنية"" 

 أهداف البحث: يسعى هذا البحث للوصول إلى األهداف التالية: 

 . القرآنية/ التأصيل العلمي ملفهوم الهدايات 1

 واقع الناس.  في القرآنية/ إبراز أهمية الهدايات 2

 . القرآنية/ تسليط الضوء على غايات الهدايات 3

 على الفرد واملجتمعات  القرآنية/ بيان اثار الهدايات 4

 ة املتبعة البحث: يالعلماملنهجية  

 اعتمد الباحث املنهج االستقرائي االستنباطي، وذلك وفق الخطوات التالية: 

l يح. توثيق كل نقطة وفق املنهج العلمي الصح 

  تام./ استيفاء كل نقطة بشكل 2

 / التركيز على موضوع البحث مع تجنب التداخل واالستطراد غير املفيد، مع استصحاب محاور 3

 املؤتمر وأهدافه املراد تحقيقها. 

 األهمية العلمية للبحث: 

 ، لتقديم صورة واضحة دقيقة للباحثين في القرآنيةالصحيح ملفهوم الهدايات  العلمي/ التأصيل 1

 . القرآنيةموضوع الهدايات 

 . القرآنية/ أن البحث يمثل التوطئة والتمهيد ملوضوع من أهم املوضوعات املتعلقة بالدراسات 2

 / فتح املجال أمام الباحثين والدارسين في مجال الهدايات القرآنية.3
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 ي وأثرهما في استخراج الهدايات املدخل األصولي واملقاصد

 الجياللي بوزيري  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، وعلى آله وصحبه أجمين. 

 . عنوان البحث: 1

 وأثرهما في استخراج الهدايات القرآنية".  املقاصدي و "املدخل األصولي 

 . األهداف املراد بلوغها من هذه الدراسة: 2

 أ. الكشف عن منهج أصيل من مناهج العلماء في التعامل مع النص القرآني. 

 هدايات القرآنية. لب. محاولة استثمار هذا املنهج في استخراج ا

 ت. بيان أثر هذا املنهج في توسيع نطاق النصوص الشرعية، مما يساعد الباحث في الهدايات 

 على استخراج هدايات متنوعة من اآلية الواحدة. 

 . املنهجية املقترحة: 3

عية من قة بين النصوص الشر أن أسلك املنهج الوصفي التحليلي في هذا الراسة، وذلك ببيان العال -بعون هللا تعالى -سأحاول 

 هداياتلجهة، وعلم أصول الفقه واملقاصد الشرعية من جهة أخرى، تم تحليل هذه العالقة قصد استثمارها في استخراج ا

. تطبيقية. وسأحاول حصر األبواب األصولية التي يمكن االستفادة منها في استخراج الهدايات، جالقرآنية، مستدال على ذلك بنماذ

 سملة من القواعد في كل باب بحسب ما يسمح به الزمان املقرر هذه الدراسة.مع ذكر 

 هدايات القرآنية: لية العلمية والعملية املتوخاة من البحث في مجال ام. األه4 

 استخراج معانيه أو هداياته. أ. أن فيه إبرازا ملنهج علمي أصيل في التعامل مع النص القرآني عموما، سواء من حيث 

، واستنباط أسراره، سواء من جهة منطوقهب. أن فيه تنويعا لطرق استخراج الهدايات القرآنية، مما يساعد على استنطاق النص 

 أو مفهومه، أو عموم علته. 

باط القرآنية، وأثر ذلك في انضتسليط الضوء على أهمية ربط النصوص الجزئية باملقاصد الشرعية عند استخراج الهدايات  ج.

 ها. جلية استخراعم

 من مختلف جوانبها. أن اعتماد املدخل املقاصدي يساعد على استخراج هدايات متنوعة تالمس حياة املسلم  د.

 هداية املستخرجة، مما يساعد املسلم على حسن تنزيلها، بما حقق مقاصدها. لبيان رتبة اه.

 األهداف املنشودة وغيرها.فهذا باختصار، ونسأل هللا تعالى أن يوفقنا لبلوغ هذه 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات القرآنية املتعلقة بالعقيدة في سورة يونس 

 عبدالكريم  محمد عطاء الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الهدايات القرآنية املتعلقة بالعقيدة وربطها بواقع األمة ألهداف من ااستخرج يحاول فيه الباحث 

مللك عبد هللا ا كرس ي: املشاركة في املؤتمر القرآني الدولي السنوي بعنوان )إسعاد اإلنسان بهدى القرآن( والذي يشرف عليه هامأه

مة الهدايات القرآنية، واملساهمة في خد إثراءذلك املشاركة في بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى إشرافا علميا، وك

، فقد اشتملت السورة على مسائل عظيمة من مسائل العقيدة التي كثر ألهميتهاكتاب هللا تعالى. واختار الباحث هذا املوضوع 

 الجنة له يوم القيامة، وأحوال يوم اآلخر، ومسائل الخالف فيها بين املسلمين، كمسألة استواء هللا تعالى على العرش، ورؤية أهل

 تتعلق بإثبات التوحيد بأنواعه الثالثة، وغيرها. 

 فيه الباحث املنهج اآلتي: وسيتبع  

القرآنية املتعلقة بالعقيدة من بطون كتب التفسير وصياغتها صياغة مختصرة ومحررة قدر اإلمكان، وإضافة هدايات لااستخرج 

 هدايات جديدة مما يراها الباحث بإذن هللا، ثم مجاولة ربطها بوقع األمة. 

 . توثيق املعلومات وعزوها إلى مصادرها. 2

حيحين اكتفى الباحث بتخريجه، وما كان منها من عيرهما حكم عليها الباحث . تخريج األحاديث ملستشهد بها، وما كان منها من الص3

 صحة وضعفا بأقوال أهل العلم املوثوق بهم.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 ة هود ر الهدايات القرآنية املتعلقة بقصة شعيب في سو 

 املعليلييوسف عبداملحسن  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

عليه السالم في سورة هود محاوال ربطها بواقع األمة  يحاول فيه الباحث استخرج ا الهدايات القرآنية املتعلقة بقصة شعيب

وجل بتدبر القرآن في املشاركة في املؤتمر القرآني الدولي السنوي بعنوان: )إسعاد اإلنسان هدى  ألهداف: من أهمها التعبد هلل عز

 للقرآن الكريم جامعة أم القرى إشرافا علميا،  -بن عبدالعزيز رحمه هللا عبد هللاالقرآن(، والذي يشرف عليه كرس ي امللك 

ساهمة في خدمة الكتاب هللا العظيم، واختار الباحث هذا املوضوع ألهميته بما وكذلك املشاركة في إثراء الهدايات القرآنية، وامل

 فيه من عبر وما فيه من إصالح الواقع. 

 فيه الباحث املنهج اآلتي: وسيتبع  

ررة ومختصرة حلتفسير، وصياغتها صياغة م كتب ستترح ا الهدايات القرآنية املتعلقة بقصة شعيب عليه السالم في سورة هود من

 هللا بها على الباحث إن شاء هللا.  يفتحقدر اإلمكان، وإضافة هدايات جديدة مما 

 . توثيق املعلومات وعزوها إلى مصادرها ومراجعها. 2

كان منها في الصحيحين أو أحدهما، اكتفى بهما أو بأحدهما، وما كان في غيرهما حكم عليها  . تخريج األحاديث املستشهد بها، وما3

 الباحث صحة وضعفا بأقوال أهل العلم. 

 العاملين. ربالحمدهلل و 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات القرآنية في سورة البروج 

 العداس يشاهين أسامة  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف املرسلين، وبعد؛ 

للمؤتمر القرآني الدولي، الذي سيقام في ماليزيا، بعنوان: "إسعاد اإلنسان بهدى  -بإذن هللا تعالى  -فهذا ملخص بحث سيقدم 

 ور قرآنية"، والبحث تحت عنوان: "الهداياتالقرآني" ضمن البند الثالث من املحور الرابع، وهو: "دراسات تطبيقية في هدايات س

 دراسة تأصيلية تطبيقية"  -القرآنية في سورة البروج 

 القضية املحورية في البحث: • 

ة البروج، سعيا لتجليسأقوم في هذا البحث بتأصيل منهج دراسة الهدايات للسورة القرآنية، وتطبيق ذلك من خالل سورة 

رآنية، الخاصة التي تميزها عن بقية السور القالهدايات املستنبطة من السورة، وبناء شخصية السورة وتوضيح رسالتها الهدائية 

 السور القرآنية. إضافة لبيان املنهجية العلمية التأصيلية لدراسة الهدايات في 

 ألهداف املراد بلوغها: ا• 

 دراسة الهدايات القرآنية من خالل السورة القرآنية.  أوال: بناء منهجية

 ثانيا: إبراز دور الوحدة املوضوعية للسورة وشخصيتها في بيان رسالتها والهدايات املستنبطة منها. 

 ثالثا: التمييز بين الهداية الكلية للسورة القرآنية، والهدايات الجزئية التفصيلية آليات السورة. 

 سورة البروج الكلية، والهدايات الجزئية التفصيلية آلياتها. رابعا: بيان هداية 

 املنهجية العلمية املقترح اتباعها: • 

ها املوضوعية، توحداء بنو سأتبع في هذه الدراسة املنهج التحليلي االستنباطي، من خالل الدراسة التحليلية آليات سورة البروج 

 وبيان شخصيتا ورسالتا املميزة، واستنباط هداياتها التفصيلية. 

 إلضافة / األهمية العلمية والعملية املتوخاة من البحث: ا

 يحاول هذا البحث تقديم إضافة علمية من ناحيتين: 

 ميزة. وشخصيتا املماتها األسلوبية األولى: التأصيل املنهجي لبناء هدايات السورة القرآنية من خالل وحدتها املوضوعية وس

 والثانية: الجمع بين الدراسة التأصيلية املنهجية والتطبيق العملي.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 ( دراسة تطبيقية 83( إلى )  1هدايات القرآنية في سورة هود من اآلية ) لا

 دو دوكوريممح الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل الذي هدانا هذا وماكنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، 

 بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

يل درجة املقدم لن فصلوات ري وسالمه عليه ومن تبعهم فمشاركتي هذا املؤتمر املبارك عبارة عن تقديم باب من أبواب بحثي

( إلى  1هدايات القرآنية في سورة هود من اآلية ) لا رسالتي:هدايات القرآنية، وعنوان لالعاملية الدكتوراه، ضمن مشروع: موسوعة ا

 ( دراسة تطبيقية واملشاركة تتمثل في الباب األول من أبواب رسالتي، وهي:  83) 

 هود، ويتكون من فصلين: مقدمات تفسيرية لدراسة هدايات سورة 

 الفصل األول: اسم السورة، وفضلها، وأحوال نزولها. 

  السورة.املبحث األول: اسم 

 املبحث الثاني: فضائل السورة. 

 املبحث الثالث: أحوال نزول السورة. 

 ي: معاني السورة ومقاصدها. نالفصل الثا

 املبحث األول: مقاصد السورة العامة. 

 ( . 83( إلى ) 1)اني: معان مفردات السورة من اآلية املبحث الث

 املبحث الثالث: املعنى اإلجمالي آليات السورة بما يتوافق مع هدايات السورة. 

  املذكور:الجديد الذي يقدمه املشروع 

ات الكتاب ات آيا؛ للخروج بهدايثوحدي، تفيد مما كتبه املفسرون قديما هذا املوضوع يعبر عن دراسة نوعية في مجال التفسير

 . هر اسر أو العزيز، وحكمه 

 األمة.  دونه مفسرو القرآن وعلماء جاع جالله، ثم االستنارة بما إضافة ما يوفق هللا تعالى إلى استنباطه، بعد االستعانة باهلل

 السعي لربط الواقع بهدي القرآن الكرم، بهدف تقوم هذا الواقع وإصالحه. 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات القرآنية والواقع املعاصر 

 عبدالجليل حيمود الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

فهذا ملخص لبحث حول موضوع )الهدايات القرآنية والواقع املعاصر(، الذي يتضمن اإلجابة عن إشكال مفاده كيف تتحقق 

وحدة األمة  حقيقتالهدايات القرآنية في الواقع في زمن تعقدت مشكالته االقتصادية واالجتماعية والسياسة...؟، راجيا من ورائه 

 خمسة مباحث:  إلىه متقسالغرب وثقافته التي ال تقرها الشرائع وال تقبلها العقول...، وقد  االت، وتخلصها من تبعاتجملفي كل ا

 املبحث األول: مجاالت الهدايات القرآنية، ومراتبها على جهة اإلجمال، وعلى جهة التفصيل 

 سيرية... ائع قو  ولقوم قد ال يصلح مع خرين، مستشهدا بنصوص شرعيه  حما يصلبينت فيه أن 

 املبحث الثاني: الفئات التي تستنبطها، والفئات التي توظفها 

الفئات  نلبياي نوخصصت الثا طهمشرو  حديد.تو وجعلته فرعين: خصصت األول لبيان من يستخرج الهدايات، وذكر أوصافهم، 

التي توظفها، وجعلتهم قسمين: قسما رئيسا ال يستغنى عنه بحال من األحوال: وهم خطبا الجمعة ومن في حكمهم من األئمة 

 والوعاظ...، واألساتذة ومن في حكمهم من املربين واملؤطرين... 

 زواج واألبناء... وقسما يعتبر مساندا لألول، وهم رؤساء املؤسسات ومديروها، والقيمون على البيوت من األ 

 لكل حالة بنص من القرآن أو من السنة، أو من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم، أو من واقع الصحابة...  االستشهادمع 

 املبحث الثالث: سبل إيصالها إلى جميع األمة: أمة الدعوة وأمة اإلجابة: 

 ذكرت منها: 

 السهم وأنديتهم... أوال: الهجوم على الناس في أسواقهم، ومج

 هدايات املتعلقة باألرض ومن يتعلق بها، والطبيب بما يتعلق باألجنة لبا نخاطبههم، فالفالح لمخاطبتهم على قدر عقو 

 واألبدان وما يلحقهما، وكذلك الفلكي، والبحار... 

 استعمال وسائل اإلعالم بشتى أنواعها املقروءة واملسموعة واملرئية، وذلك بإنشاء املطويات، واألفالم الكرتونية... 

 وهناك وسائل أخرى تذكر في البحث إن شاء هللا 

 املبحث الرابع: العراقيل التي تعترض تنزيلها، وسبل تجاوزها 

 واملشاكل االقتصادية واالجتماعية... ذكرت منها الخالفات الحادة بين بلدان املسلمين،

ر الهدايات ونش أخطاء،تم ذكرت أمثل الطرق لتجاوزها، منها البد باملتفق عليه، والتماس العذر ملا وقع فيه علماء املسلمين من 

 ي مفصال إن شاء هللا. تالتي تتعلق بالعلم وأهله، ، إلى غير ذلك مما سيأ

 تي تحصل لألمة من خالل الهدايات املبحث الثالث: التوقعات ال

 ادها... اقتص في األمة اإلسالمية، وتوحد صفوفها، وازدهار الحياةروح وقسمتها قسمين: توقعات على املدى القريب، ومنها بث 

 توقعات على املدى البعيد ومنها تمكن األمة من زمام األمر، مما يساهم في تكثير سواد األمة، وتوسع رقعتها...، وكل هذا 

بشواهد من سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم ومن تاريخ األمة اإلسالمية واتوقع أن يسهم هذا البحث في رسم الطريق التي توصل 

يؤثر إال إذا اكتملت أركانه، وجدت أسبابه، وتوفرت شروطه، وانتفت  لعباد، فمن املعلوم أن الش يء الالهدايات القرآنية إلى قلوب ا

 وب. لموانعه، واعتقد أن هذا البحث كفيل جعل الهدايات تؤثر في الق
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 الهدايات املستفادة من مقاصد سورة التوبة

 موس ى سليمان  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

جاالت مهدايات متنوعة في ال يخفى لدى متدبر ومتأمل ما حوته هذه السورة الكريمة في طياتها من مقاصد عظيمة متضمنة 

 مختلفة، منها مثال: 

 مان، وكمال التوحيد. يأصول اال  -

 بيان علو مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وعناية هللا تعالى به ورعايته وتكرمه وتأديبه اياه.  -

 بيان سياسة االسالم في التعامل مع املنافقين.  -

 كون بذل األموال والنفوس في سبيل هللا آية االيمان الصحيح وقوام الدين الحنيف. 

 الى غير ذلك من املقاصد. 

ت أنه من األهمية بمكان أن أستخرج ما تيسر لي من الهدايات القرآنية من هذه املقاصد، هدف املشاركة في املؤتمر يأفمن هنا ر 

القرآني الدولي السنوي بعنوان )اسعاد االنسان هدي القرآن(، والذي يشرف عليه كرس ي امللك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن 

 الكريم بجامعة أم القرى. 

 ومنهج البحث كاآلتي: 

 استخراج الهدايات القرآنية املتعلقة بمقاصد سورة التوبة من كتب التفسير مع اضافة هدايات جديدة مما يراه الباحث.  -

 توثيق املعلومات وعزوها الى مصادرها.  -

زوته الى الصحيحين ع نها من غيركان منها من الصحيحين أكتفي بعزوه اليهما، وما كان م تخريج األحاديث املستشهد بها، فما -

 مصدره وذكرت حكم أثمة الشأن عليه. 

 وما توفيقي اال باهلل عليه توكلت واليه أنيب. 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 آيات الرزق في سورة الذاريات دالالت وهدايات

 أحمد األطرش الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 عنوان البحث 

 آيات الرزق في سورة الذاريات دالالت وهدايات 

 عنوان آخر  أو

 توظيف آيات الرزق في حل مشاكل الفرد واألمة من خالل آيات الرزق الواردة في سورة الذاريات 

 القضية املحورية في البحث 

 هديبواملانعة له، وبعبارة أخرى حل املشكل االقتصادي لألمة وللبشرية  لجالبة ا ماهي األسباب من يكفل رزق االنسان، و

 القرآن. 

 األهداف املراد بلوغها 

 لحل مشاكل األمة االقتصادية  الذارياتة ظيف الهدايات القرآنية في سور تو  --1

 لية مصطلح الرزق. جت-2

 ربط الناس بربهم في مسألة الرزق.  -3

 حث االسباب الجالبة واملانعة للرزق.  -4

 في اآليات القرآنية من جوانب لغوية واسرار بالغية واعجازية.  إظهار ما -5

 املنهجية العلمية املقترح اتباعها 

  لتالية.ااطي، واملزيد في النقاط ستدور املنهجية العلمية للباحث بين املنهج االستقرائي التحليلي واملنهج االستنب

 ربط السورة بما قبلها وما بعدها، وااللتفات لسياق اآليات وربطها بسابقاتها والحقاتها.  1

 استقراء آيات السورة وخاصة اآليات التي تشير للرزق.  -2

 تحليل مصطلحات الرزق في السورة.  -3

 ت. واستنباط صور من هدايات اآليا ءاستجال -4

 اإلضافة أو األهمية العلمية أو العملية املتوخاة من البحث في مجال الهدايات القرآنية 

 جمع ملا تفرق من هدايات سورة الذاريات في كتب التفسير وغيرها. - 1

 هللا به.  يفتح استخراج هدايات جديدة من اآليات القرآنية محل البحث بما-2

 تي تهم الفرد واالمة واقتراح حلول لها. تسليط الضوء على مشكلة الرزق وال -3

 ربط هدايات السورة بالواقع بهدف تقويمه واصالحه. - 4
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 110إلى اآلية  107تطبيق الهدايات القرآنية في سورة التوبة من اآلية 

 هشام محمد سيف املليكي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم 

 ملخص بحث املشاركة في مؤتمر الهدايات القرآنية 

 محور املشاركة: املحور الرابع )دراسات تطبيقية في مجال الهدايات القرآنية(. 

 فرع: )دراسات تطبيقية في هدايات آيات قرآنية(. 

 110إلى اآلية: 107تطبيق الهدايات في سورة التوبة من اآلية: 

 القضية املحورية في البحث:" أثر النيات في قبول األعمال". 

 األهداف املراد بلوغها من البحث: 

 فادة من الجهود السابقة للعلماء في التفسير. إظهار ما يتوافق مع هدايات ومقاصد القرآن الكريم من خالل اإل 1

 إبراز ما في آيات القرآن الكريم من هدايات ومقاصد بصورة تقرب فهم القرآن للناس وبطريقة ميسرة، ومنهجية علمية  -2

 فتح آفاق جديدة في التدبر واالستنباط ملعاني القرآن الكريم ومقاصده. 3

 وتفعيل دوره في معالجة مشكالت الفرد، واألسرة والجماعة. ربط الواقع بمعاني القرآن الكريم، 4

 املنهجية العلمية املقترح اتباعها 

االستقرائي االستنباطي(، وذلك من خالل دراسة اآليات القرآنية الداخلة ضمن حدود البحث؛  )املنهجاملنهج املتبع في البحث هو: 

 هج العلمي الذي يسلكه الباحثون في مثل هكذا مجال. الستنباط الهدايات القرآنية منها، وفق املن

 اإلضافة العلمية والعملية املتوخاه من البحث في مجال الهدايات القرآنية: 

 اإلفادة مما كتبه املفسرون قديما وحديثا؛ للخروج بهدايات آيات الكتاب العزيز وحكمه وأسراره.  -1

 إضافة ما يوفق هللا إلى استنباطه، بعد االستعانة باهلل تعالى، ثم االستنارة بما دونه مفسرو القرآن وعلماء األمة. 2

 السعي لربط الواقع بهدي القرآن الكريم، بهدف تقويم هذا الواقع وإصالحه.  -3
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 طرق توظيف الهدايات القرآنية في عالج املشكالت املعاصرة سورة طه نموذجا 

 خالد نزال الحربي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 موذجا. إنتوظيف الهدايات القرآنية في عالج املشكالت املعاصرة سورة طه  القضية: طرق أ/ 

 ب/ أهداف البحث: 

 ملعاصرة من خالل سورة طه. االكشف عن أساليب وطرق توظيف هدايات القرآن الكريم في حل املشكالت -1

 بيان أهم أنواع املشاكل املعاصرة التي ساهم القرآن الكريم من خالل سورة طه في حلها والتطرق إليها.  - 2

اسبة الزمان ومجاولة إيجاد الحلول القرآنية املنا التي تواجه البشرية في هذ استثمار نتائج البحث للوقوف على سر املشكالت - 3

 ها. ل

 منهج البحث: 

 باملنهج املتبع في هذا البحث هو املنهج االستقرائي االستنباطي، وذلك من خالل دراسة آيات سورة طه، تم تصنيفها بما يتناس

 أهداف لبحث.  مع

 حث وخاتمة. ويشتمل البحث على مقدمة، وثالثة مبا

 ملبحث األول: التعريف باملشكالت املعاصرة. ا

 ملبحث الثاني: أنواع املشكالت املعاصرة التي تطرقت لها سورة طه. ا

 ملبحث الثالث: هدايات السورة وطرق توظيفها في حل املشكالت املعاصرة. ا

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج وأبرز التوصيات. 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
  الهدايات القرآنية من قصة أصحاب الكهف 

 أمين عبدالرحمن السكاكر الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 القضية املحورية في البحث: 

وردت قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم مرة واحدة في سبع عشرة آية من سورة الكهف، ومع قلتها إال أنها حوت الكثير من 

 الهدايات في معالجة قضية االبتالء في الدين، والصبر عند الفتن، وطرق التعامل معها، مما يستوجب بيانها وإخراجها. 

 أهداف البحث: 

 راز الهدايات القرآنية املتعلقة في قصة أصحاب الكهف. إب 1

 . إظهار الجوانب اإليمانية في آيات قصة أصحاب الكهف. 2

 . كشف الجوانب التربوية في قصة أصحاب الكهف. 3

 منهج البحث: 

  9ملنهج ملتبع هو املنهج االستقرائي االستنباطي، وذلك من خالل دراسة اآليات )

  ( من سورة الكهف.26

 ويشتمل البحث على مقدمة، واربعة مباحث، وخاتمة. 

 املبحث األول: سبب نزول قصة أصحاب الكهف. 

 : املناسبة بين قصة أصحاب الكهف وما قبلها من اآليات. ياملبحث الثان

 املبحث الثالث: مكان أهل الكهف وزمنهم. 

 املبحث الرابع: الهدايات القرآنية في قصة أصحاب الكهف. 

 : وفيها أهم النتائج وأبرز التوصيات. الخاتمة

 أهمية البحث: 

. أهمية إفراد الهدايات القرآنية املتعلقة بقصة أصحاب الكهف؛ ألجل أن يستلهم منها اإلنسان العظات والعبر، وتكون مصدر 1

 نور في حياته.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 74إلى اآلية 51النحل و أثرها في استنباط الهدايات دراسة تطبيقية على اآليات من اآلية مقاصد سورة 

 راشد الحبس ي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 ية في البحث: ر حو )أ(القضية امل 

ك وأملت بمقاصد جانبية أخرى تتعلق بتلكزت مقاصد سورة النحل على موضوعات العقيدة الكبرى: األلوهية، والوحي، والبعث. ر 

املوضوعات الرئيسة، فمن أهم الحقائق التي أبرزها السورة حقيقة الوحدانية الكبرى، التي تصل بين دين إبراهيم عليه السالم 

هية واإلرادة البشرية فيما يختص باإليمان والكفر والهدى لودين محمد صلى هللا عليه وسلم، وأبرزت أيضا حقيقة اإلرادة اإل

والضالل. وبينت وظيفة الرسل، وسنة هللا في املكذبين هم. وموضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية. وتحدثت عن الهجرة في 

قد قصدت ة ملوضوعات العقيدة، فسبيل هللا، وفتنة املسلمين في دينهم، والكفر بعد اإليمان، وجزاء هذا كله عند هللا. وباإلضاف

السورة إلى بيان موضوعات املعاملة: العدل، واإلحسان، واإلنفاق، والوفاء بالعهد، وغيرها من موضوعات السلوك القائم على 

 العقيدة. 

 )ب(األهداف املراد بلوغها: 

 بيان أهم مقاصد سورة النحل.  -1

 قاصد السورة. مربط هدايات سورة النحل ب -2

 ان أثر معرفة املقاصد في الوصول للهدايات. بي -3

 )ج( املنهجية العلمية املقترح اتباعها: 

 هدايات باملقاصد. لر بط ا - 3هدايات لاستنباط ا -2جمع واستنباط مقاصد سورة النحل  -1يتلخص منهجي في اآلتي: 

 هدايات القرآنية: ل)د( اإلضافة/ األهمية العلمية والعملية املتوخاة من البحث في مجال ا

 هدايات املستنبطة من اآليات. لمعرفة عدد ا -1

 هدايات في السورة. لإبراز جانب املقاصد وا -2

 تنمية ملكة االستنباط. -3
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 توظيف الهدايات القرآنية في تدريس حلقات تعليم القرآن الكريم 

 محمد إبراهيم الدعيس  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 ـ القضية املحورية في البحث: 

 توظيف الهدايات القرآنية في تدريس حلقات تعليم القرآن الكريم. 

 األهداف املراد بلوغها:  -

 ـ غرس أهمية الهدايات في نفوس أهل القرآن الكريم. تحقيقا لقوله تعالى: )إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم(  1

ـ بناء منهجية حديثة في تعليم القرآن الكريم قائمة على تدارس الهدايات وتطبيقها. تحقيقا لقوله صلى هللا عليه وسلم: )يتلون 2

 كتاب هللا ويتدارسونه بينهم( 

 تخريج جيل قرآني عامل بهدايات القرآن الكريم. تحقيقا لقول عائشة رض ي هللا عنها: )كان خلقه القران(.  ـ 3

 ـ املنهجية العلمية املقترح اتباعها: 

 سيتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي. 

 ـ اإلضافة العلمية والعملية املتوخاة من البحث في مجال الهدايات القرآنية: 

 حديث في تعليم القرآن الكريم قائم على توظيف الهدايات في تعليم الحلقات.  تصميم منهج

 ـ عالقة البحث بمحاور املؤتمر: 

يندرج البحث تحت املحور الخامس من محاور املؤتمر، تحت عنوان: مشاريع تعليمية ودعوية في خدمة الهدايات القرآنية، والذي 

 (.25يرمز له بالرمز )
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 مشروع تأسيس موقع إلكتروني باسم )زادهم هدى( 

 محمد أزهر النداوي  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

  8املؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 

 "إسعاد اإلنسان بهدى القرآن" 

 عنوان البحث: مشروع تأسيس موقع الكتروني باسم "زادهم هدى 

 عالقة البحث بمحاور املؤتمر: املحور الخامس "مشاريع تطويرية في خدمة الهدايات القرآنية" 

القضية املحورية لهذا املشروع هو تأسيس موقع الكتروني ومواقع تواصل اجتماعي بتسمية مقترحة: ازادهم هدئ" مقتبسة من 

 ع تصميم شعار لوغو للموقع. م(، 17تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم محمد:  قوله

 امليزة التنافسية: 

هذا املوقع يسعى ألن يكون املرجعية في تأسيس طالب علم متمكنين يمتلكون فهما واسعا وعميقا الستنباط الهدايات من كتاب 

اسير بشكل مجرد بل يسعى لربط القارئ بآيات هللا تعالى وتوسيع مداركه ليفهم معاني كالم ف، فهو ليس مجرد موقع يعرض التهللا

 هللا كما فهمها الرعيل األول فكان نبراسا ومنهج حياة لهم. 

 القيمة املضافة: 

شامل  خالل عرض وقا لكل راغب في فهم مراد هللا من اآليات وتنمية مهارات االستنباط للهدايات منثأن يكون املوقع مرجعا مو 

 مليعوالنبوي وتفسير الصحابة وأقوال العلماء وأن يتعدى هذا األمر ليورث العمل بكتاب هللا من خالل برنامج  القرآنيللتفسير 

 قع األمة. امتدرج لتطبيق تلك الهدايات في و 

 أهداف املشروع 

 . نيةآللوصول إلى هدايات اآليات القر  إحياء التدير لكتاب هللا 1

 على العمل بتلك الهدايات.  .يبالتدر ربط الهدايات القرآنية بالواقع من خالل -2

 والكليات.  لتطبيقه في املدارس واملعاهد« واقعنا فيالهدايات والعمل بها »هج علمي محكم ملادة نيم متقد-3

 االهتداء به عمال معتقدا.  وهيتوضيح الغاية من تدبر كتاب هللا -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 

   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 هدايات اآليات املرشدة في املجتمعات غير املسلمة 

 محمد منذ السالم   الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

تمعات على جملاستنباط هدايات اآليات القرآنية التي تتطرق إلى التحديات أو االختالفات التي تواجهها ا املحورية:أ( القضية 

عليه  آيات عقيدة املسلمين في عيس ى مثاله: متخصص؛عن طريق مركز  عملي وبشكل سهل ا هصياغتوالعمل على  ،عدصالمختلف 

 وآثاره( / آيات حفظ البصر والفرج )الزنا(  / آيات الربا )الربا -السالم

ي للهدف الدعوي وتوضيح ما جاء به اإلسالم من حلول للمشكالت عل نع إلكتروقتأسيس مركز أو مو  بلوغه:ب( الهدف املراد 

 من خالل هدايات اآليات القرآنية التي تتطرق إلى هذه التحديات  واالقتصادية واالجتماعيةسواء العقدية  ،عدصالمختلف 

 محددة،آنية من خالل دراسة آيات قر  االستنباطي،ي ئج االستقراهج املتبع في هذا البحث هو املنهسيكون املن العلمية:جية هج( املن

املراد توظيفها  تم اختيارها لإلفادة في املشاريعوالتي سي للباحث،واستنباط الهدايات عن طريق كتب التفسير وما ييسره هللا تعالى 

 جتمعات غير املسلمة. ملفي خدمة ا

تلخيص و  دراستها،سيكون نواة الستنباط الهدايات القرآنية من اآليات املراد  البحث:د( األهمية العلمية والعملية املتوخاة من 

 جتمعات. ملا اإلسالم في حل التحديات التي تواجهها اهالعملية التي جاء ب للحلول ومبرزة مفيدة  هادية،الحلول من خاللها لتكون 

هذا  نإ تعالى:قال هللا  والقواصم،ففيه الهدى العاصم من الضالل  الهداية،ن من أجل مقاصد القرآن الكرم السامية تحقيق إ

 جاءت هذه املشاركة في مؤتمر "إسعاد اإلنسان بدى القرآن".  لذا (؛9 اإلسراء:للتي هي أقـوم ) يهديالقرءان 

بحيث تكون مرتبطة باآليات  قرآنية،دراسات تطبيقية في هدايات آيات  2.4البند  الرابع؛مشاركتي في املؤتمر ستكون حول املحور 

 لهم،طريق الحق وتوضيح الم ههدايتلم فيه  الكتاب؛والفرق بينها وبين عقائد أهل  املسلمين،العقيدة اإلسالمية لغير  حالتي توض

 جتمعات غير املسلمة.ملمشاريع في توظيف الهدايات القرآنية في ا 3.5البند  الخامس؛واملحور 
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
   -دراسة تطبيقية –هدايات سورة املطففين 

 عبداإلله أيت الهنا   الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 االهداف املراد بلوغها: 

  .استخراج مختلف الهدايات التي تقدمها سورة املطففين 

  .بيان الطرق التي مكنت من استخراج الهدايات 

  ..تصنيف هدايات السورة حسب املجاالت: عقدية، تربوية، تعبدية 

  .السبل النظرية والعملية لتحقيق هدايات السور في واقع األمة 

 املنهجية العلمية املقتر اتباعها: 

 تقديم 

 املبحث األول: التعريف بالسورة. 

 املبحث الثاني: هدايات سورة املطففين. 

 املبحث الثالث: طرق استنباط الهدايات املتضمنة في السورة. 

 لسورة حسب مجاالتها. املبحث الرابع: تصنيف هدايات ا

 املبحث الخامس: حاجة األمة االسالمية في العصر الحاضر لهدايات سورة املطففين، وسبل تحقيقها على أرض الواقع. 

 خالصة وتوصيات. 

 مجال الهدايات القرآنية:  يية والعملية املتوخاة من البحث فاألهمية العلم

 الهدايات القرآنية من حيث استخراجها، وبيان طرق استنباطها، ثم تصنيفها.  لعلم التأصيليأوال: العناية بالجانب 

ثانيا: العناية بالجانب التربوي القيمي للهدايات القرآنية من حيث بيان حاجة واقع األمة اإلسالمية لها، ومن حيث أجرأة تنزيلها 

 على أرض الواقع. 

 وهللا املوفق
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
 هدايات ومصطلحات ومفاهيم قرآنية   

 مصطفى محمد السامرائي الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وآله وصحبه ومن وااله، وبعد: 

فهذا ملخص بحث ودراسة تطبيقية في موضوع قرآني يندرج تحت: "هدايات مصطلحات ومفاهيم قرآنية"، أذكر فيه أبرز القضايا 

 املتعلقة به، وهي كاآلتي: 

 القضية املحورية: • 

يحاول البحث الكشف عن هدايات القرآن الكريم في استعمال ألفاظ ذات داللة متقاربة في موضوع العالقة مع غير املسلم؛ لبيان 

منهج القرآن الكريم التكاملي في رسم صيغة وحدود هذه العالقة، وتحديد هداياته وإرشاداته في بنائها. وسيقوم هذا البحث بدراسة 

البر، القسط(، مع إمكانية التوسع في دراسة ألفاظ مقاربة أخرى إن تطلب األمر؛ سعيا في إثراء البحث  ألفاظ )املودة، الوالء،

 والخروج بصورة متكاملة قدر اإلمكان 

 األهداف املراد بلوغها من الدراسة: 

 الكشف عن هدايات القرآن الكريم في استعمال األلفاظ املقصودة بالدراسة في مواضعها املختلفة. 

 كشف عن اإلرشادات الربانية في التعامل مع غير املسلم. ال

 رسم صورة قرآنية متكاملة مستنبطة من هدايات ودالالت األلفاظ. 

 وضع دليل إرشادي هدائي من القرآن الكريم في بيان حدود العالقة مع غير املسلم، املأذون به منها، واملحظور. 

 املنهجية العلمية: • 

 منهجين: املنهج االستقرائي، واملنهج التحليلي االستنباطي.  طبيعة الدراسة اتباع

 اإلضافة العلمية املتوخاة من البحث: 

  .اإلسهام في إيجاد آليات منهجية للكشف عن الهدايات القرآنية، وتكون ضابطة لقضية استنباطها 

  .اإلفادة من الدراسة املصطلحية وتوظيفها في مجال الهدايات القرآنية 

  من منهج الدراسات الكاشفة عن الهدايات القرآنية وتوظيفها في دراسة هذه األلفاظ. اإلفادة 

  بيان هدايات القرآن الكريم في التعامل مع غير املسلم، إذ تعتبر هذه القضية من اإلشكاالت التي تواجه األمة املسلمة

 في واقعها املعاصر.
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   الهدايات القرآنية كرس ي  جهة التمويل 

 اسم املشروع
إلى أخر 253أحول نزول سورة البقرة و أثرها في استنباط الهدايات القرآنية دراسة تطبيقية من اآلية 

 السورة   

 عبدالهادي علي الشمراني  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

الحمد هلل رب العاملين، علم القرآن، وجعله هدى للناس أجمعين، والصالة والسالم على عبده ورسوله محمد األمين، وآله 

 فهذا ملخص  وبعد؟وصحبه والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

عنوان البحث: )) أحوال نزول سورة البقرة وأثرها في استنباط  ماليزيا:بحث مقدم ملؤتمر الهدايات القرآنية املقرر انعقاده في 

 إلى آخر السورة (( .  53الهدايات القرآنية دراسة تطبيقية من اآلية 

 أهداف البحث: 

  .بيان أهمية أحوال نزول سورة البقرة مما يعين على فهم اآليات 

 ملنقول. بيان أسباب نزول بعض آيات السورة من خالل الوقوف على الصحيح ا 

  .الترجيح واالختيار بين الروايات إذا تعددت وفق أصول الترجيح 

  .توظيف أحوال نزول السورة وأسباب نزول آياتها في استخراج الهدايات القرآنية 

منهجية البحث: املنهج االستقرائي االستنباطي، وذلك من خالل قراءة فاحصة ملا كتبه املفسرون وغيرهم عن أحوال نزول سورة 

البقرة، وما كتبه املؤلفون املتخصصون في أسباب النزول، واإلشارة إلى الخالف في األقوال إن وجد واعتماد الصحيح والصريح 

 منها. 

 إلى آخر السورة.  1253ة من اآلية نطاق البحث: سورة البقر 

 على النحو التالي :  وخاتمة،خطة البحث: يتكون البحث من تمهيد ومبحثان 

 تمهيد: وفيه أهمية نزول سورة البقرة بمجملة. 

 أسباب نزول بعض آيات السور و. و، فبه خمسة مطالب:  األول:املبحث 

 . 25 6البقرة:  "ال إكراه في الدين"سبب نزول قوله تعالى:  ل:األو املطلب 

 . 267البقرة: "بتم كست ماان طيبميها الذين ء امنوا أنفقوا أيـ"املطلب الثاني: سبب نزول قوله تعالى: 

 : 27 2البقرة:" يشاءمن  هدىيهم ولكن هللا اهد كليس علي"املطلب الثالث: سبب نزول قوله تعالى: 

 تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هللا وإن هلل مافي السموات وما في األرض  "سبب نزول قوله تعالى:ع، باملطلب الرا

 28 4البقرة: "

 286البقرة: "اليكلف هللا نفسا إال وسعها "املطلب الخامس: سبب نزول قوله تعالى: 

 املبحث الثاني: الهدايات القرآنية املستنبطة في ضوء أحوال النزول. 

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث. 

 اإلضافة الجديدة في البحث: 

 تحرير الروايات الصحيحة من أسباب نزول بعض آيات سورة البقرة. • 
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 واقع بمعان القرآن الكريم، وغايته الكبرى فياستنباط هدايات قرآنية متوافقة مع أسباب وأحوال نزول السورة مما فيه ربط ال•

 هداية الناس، وحل مشكالتهم. 
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   كرس ي محمد عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 االبتكار في الصحراء: التعاون الدولي و توليد املعرفة في الدول النامية

 د.محمود فالتة الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

يهدف املقترح البحثي إلى دراسة إمكانية توليد عاملو املعرفة في الدول النامية ملعرفة ذات قيمة عالية عن طريق العالقات املشتركة 

مع نظرائهم في الدول املتقدمة. يعتمد املقترح البحثي على نظرية الشبكة والتي تعد من أبرز النظريات املستخدمة في أدبيات االبتكار 

عرفة. سيقوم املقترح البحثي باستخدام بيانات من مكتب براءات االختراع األمريكي حول االختراعات املسجلة ملخترعين وتوليد امل

سعوديين سواًءا من األفراد والشركات. يقدم املقترح البحثي عدد من التوصيات الهامة للمبتكرين ومدراء الشركات املهتمة 

 واضيع املقترحة للباحثين في املجال.باالبتكار، باإلضافة إلى طرح بعض امل

 

English Summary 

This study utilizes network theory to advance our understanding on how knowledge workers 

from developing countries can create valuable knowledge. Particularly, it examines how a 

network of knowledge workers from developing countries can create knowledge of high value 

by networking with their counterparts from developed countries. The study also assesses the 

moderating role of network size. The study plan to analyze patent data from the United States 

Patent and Trademark Office (USPTO) registered by Saudi entities. The study offers 

managerial insights to managers responsible for Research and Development (R&D) in 

companies in developing countries in general, and specifically to those operating in Saudi 

Arabia. 
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   كرس ي محمد عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال   جهة التمويل 

 اسم املشروع
إلنجاح عمل  تصميم منصة ريادية لنظام املركبات املشتركة متوافق مع املركبات الذكية والعادية

 املركبات الذكية في اململكة العربية السعودية والشرق االوسط

 د.وليد األسمري  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:
لقليلة ا إن املركبات ذاتية القيادة في أوج نهضتها البحثية وتحويل خالصة أبحاثها التقنية إلى منتجات لطرحها في األسواق العاملية في األعوام

البنية التحتية املتقدمة للطرق واملوجودة في العواصم العاملية مثل مدينة الرياض. القادمة. إن هذه املركبات مصممة للعمل في املدن ذات 

ذات البنية التحتية األقل جودة ووجود مركبات أخرى غير  إن هذا البحث املقترح يهدف إلى جعل هذه التقنية تعمل بشكل أفضل في املدن

ودي خاصة وسوق املركبات في الشرق االوسط بشكل عام. يهدف هذا ذاتية القيادة عن طريق تصميم نظام ريادي من أجل السوق السع

 النظام إلى هدفين رئيسيين:

تطوير وتصميم منتج ريادي لتحسين ثقافة قائد املركبة الغير ذاتية القيادة من أجل التعويض عن البنية التحتية الغير جيدة  (１

 إن وجدت.

 خرى غير ذاتية القيادة.تصميم نظام اتصال بين املركبات الذاتية القيادة واأل  (２

 سوف و إن هذا املنتج قد يكون منصة انطالق للتعويض عن مخاطر قيادة السيارات الذكية والذاتية القيادة في اململكة العربية السعودية، 

 يتم تصميمه ليكون متوافق مع أنظمة املركبات املشتركة العاملية واملحلية واإلقليمية.

English Summary 

The research of self-driving vehicles is at its peak resulting in expediting the process of 

transforming the related research into the auto industry market. These vehicles are designed 

to operate in cities with advanced road infrastructure that is known to be available in 

international capitals such as Riyadh. This proposed research aims at establishing a ground 

to allow autonomous driving technology to enter cities with weaker quality of road 

infrastructure and the presence of other non-self-driving vehicles by designing a innovative 

system for the Saudi auto market especially, and the Middle East market in general. This 

system aims at two main objectives: 

1) Designing an innovative product to improve the driving behavior of the non-self-driving 

vehicle in order to compensate for the relatively-poor infrastructure, if any. 

2) Designing a communication system between self-driving vehicles and other non-self-

driving to allow the product to work efficiently with the current infrastructure. 

This product has the potential to be a starting point for platform to compensate for the risks 

of driving a smart and self-driving vehicle in Saudi Arabia and will be designed to be 

compatible with global, local and regional vehicle joint standard systems. 
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   كرس ي محمد عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 دراسة في أهم مقومات تطوير نية العمل الريادي عند الطالب املتوقع تخرجهم: الواقع واملأمول 

 د.طاهر األزهر عياد الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

التي تبني بشكل متكامل رائد األعمال الناجح والتي من شأنها أن يهدف هذا البحث باألساس الى تحديد أهم العوامل واملقومات 

تلعب عامال وسيطا بين نجاح منظومة التدريب والتعليم وتنمية روح املبادرة والنية الريادية عند الطالب. وفي سياق متصل تهدف 

 ا من هو رائد األعمال الناجح.الدراسة أيضا الى تطوير مؤشرات قياس اداء تهدف الى وضع معايير دقيقة يحدد من خالله

والنجاز هذا العمل، سيتم في هذه الدراسة اختيار عينة موسعة من طالب جامعة أم القرى من مختلف االختصاصات والذين هم 

في سنتهم األخيرة في الدراسة، حيث يوزع عليهم استبيان لقياس تقييمهم للمنظومة التعليمية والتدريبية الحالية وكذلك النية 

 لريادية املوجودة عندهم حاليا. كما سيحتوي االستبيان على بنود وعناصر يتم من خاللها قياس الصفات الريادية للطالب.ا

كما سيعتمد الباحث في هذه الدراسة على عينة من الرياديين الناجحين يتم من خاللهم انجاز بحث استكشافي عن طريق مجموعة 

 ن مؤشرات اداء تساعد على تقييم نجاح العمل الريادي وتحسينه.التركيز للخروج في األخير بمجموعة م

ومن املنتظر أن تساهم هذه الدراسة في فهم مقومات نجاح ريادة األعمال مع تثمين جملة من التوصيات التي ستساهم في تفعيل 

 وتطوير الفكر الريادي عند الشبان اعتمادا على منظومة تعليمية وتدريبية رائدة.

English Summary 

The current paper aims to study the important factors that shape the successful entrepreneur, 

which should help identify the relationship between the education system in Saudi Arabia and 

the entrepreneurial intentions of students. To achieve its aim, the author will survey senior 

students from Umm Al-Qura University from different majors. The survey will ask students 

about their opinion on the education system as well as their intentions to be entrepreneurs. 

Successful entrepreneurs will also be asked in a focus group to provide factors of success to 

better evaluate the success of entrepreneurs and how to improve them.  The findings of this 

paper should contribute the literature by understanding what factors tend to increase the 

likelihood of success for entrepreneurs. It should also provide recommendations on how to 

improve the entrepreneurial thinking among young entrepreneurs based on a better education 

system. 
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   كرس ي محمد عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال   جهة التمويل 

 املشروعاسم 
 حول تلبية متطلبات إيجاد بيئة قانونية مالئمة لريادة األعمال في اململكة العربية السعودية

 د.حسام فالته  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

ادة اثر ذلك على نجاح ري ومدىعديدة هي الدراسات في الدول املتقدمة التي اهتمت بمدى توفر البيئة املالئمة لريادة األعمال 

األعمال في هذه الدول. كذلك اهتمامهم بالدراسات املتعلقة بتوفر البيئة القانونية كأحد املكونات الرئيسة لبيئة ريادة األعمال. 

قليل هي الدراسات التي اهتمت بمدى توافر البيئة القانونية املالئمة لريادة األعمال في الدول النامية. على النقيض من ذلك، 

تتمحور غالبية الدراسات التي أجريت في هذا الجانب حول البيئة القانونية املالئمة للتجارة بشكل عام، لكن ليس البيئة القانونية 

 على وجه الخصوص.

 عن بيئة التجارة بشكل عام، إال أنه قد يكون لها متطلبات مغايرة تتماش ى مع  وإن أن بيئة ريادة األعمال
ً
كانت ال تختلف كثيرا

طبيعتها. إن املستعرض لتعاريف ريادة األعمال سيدرك أن ريادة األعمال تتمحور حول إيجاد منتج جديد أو فكرة إبداعية، مما 

 لذلك وجود بيئة قانونية مختلفة 
ً
تلبي احتياجاتها كإيجاد قوانين قادرة على حماية رواد األعمال من استغالل قد يتطلب تبعا

 إجراءاتهم القانونية. وتسهيلحماية فاعلة للملكية الفكرية  وكذلكاملستثمرين 

ق من قإن هذه الدراسة تسعى إلى إيجاد بيئة قانونية مثالية لريادة األعمال في اململكة العربية السعودية. ستتضمن الدراسة التح

 ملا هو معمول به في الدول املتقدمة. حيث سيقوم الباحث 
ً
مدى مالئمة البيئة القانونية الحالية لريادة أعمال ناجحة وفقا

ا سيجري التي تحتاج إلى تطوير. كم واملواطنباستعراض جميع لألنظمة املتعلقة بريادة األعمال في اململكة ملعرفة املتطلبات 

 املعوقات القانونية من وجهة نظرهم كممارسين وماهيعرفة مدى رضا رواد األعمال عن البيئة القانونية الباحث استطالع للرأي مل

لريادة األعمال. بناء على النتائج من الخطوتين السابقتين، سيقترح الباحث إطار لتطوير البيئة القانونية لريادة األعمال في اململكة 

 تقدمة في هذا املجال.لتكون بيئة مثلى جاذبة تضاعي الدول امل

يتصور الباحث أن هذا البحث سيكون له إضافة من الناحية األكاديمية من خالل إثراء البحث العلمي في مجال ريادة األعمال 

الل من خ وذلكالقانونية لريادة األعمال بشكل خاص. كما سيكون له إضافة مهمة من الناحية العملية،  والبيئةبشكل عام، 

إيجاد بيئة محفزة لرواد األعمال، مما قد ينتج عنه زيادة اإلقدام على ريادة األعمال، وهو ما تسعى إليه الدولة جاهدة املساهمة في 

 لرؤية 
ً
 .2030كأحد مصادر تنويع الدخل وفقا

 

English Summary 

In developed countries, many studies have discussed the impact of entrepreneurship’s 

environment on its success. The legal environment as a part of entrepreneurship environment 

has been given equal attention. In contrast, in developing countries, studies in this area are still 

insufficient. The few researches that have discussed the legal environment have only focused 

on the suitability for doing business generally, but not for entrepreneurship. 
 The unique nature of entrepreneurship requires slightly different environment from traditional 

business, and consequently different legal environment. Given the fact that entrepreneurship 

is mainly about innovation, hence, the required legal environment shall have the capability of 

enhancing these characteristics. For example, providing efficient protection to ideas and low 

bureaucratic legal procedures.  

This research is aiming to address the need for proper legal environment for entrepreneurship 

in Saudi Arabia. This will include examining the suitability of current legal environment for a 
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developed entrepreneurship. The examination will allow identifying the weaknesses and gaps 

 

 

 

 

 

in order to be addressed. For doing so, the researcher will use developed countries with 

distinguished entrepreneurship environment as a benchmark. Moreover, a quantitative method 

will be applied. A survey will be distributed to Saudi entrepreneurs to identify legal 

implications from practitioners in the field. Finally, based on the findings, a proposed 

framework that fit with the requirements for a proper legal environment for entrepreneurship 

in Saudi Arabia. 

This research will have academic and practical impact. Academically, it will add to the 

literature that discussed entrepreneurship generally, and legal environment for 

entrepreneurship specifically. Practically, it might help solving legal implications for 

entrepreneurs, which consequently may enhance entrepreneurship’s practice in the country. 

Interestingly, this research will contribute in achieving the government vision 2030, which 

seeks economy versification due to oil price reduction. Having proper environment for 

entrepreneurship will certainly has crucial positive impact. 
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   كرس ي محمد عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال   جهة التمويل 

 اسم املشروع
 االبتكار في الشركات الناشئة في الدول النامية: اململكة العربية السعودية كحالة

 د.محمود فالته  الباحث الرئيس 

 

 ملخص البحث:

االعمال في الدول املتقدمة، يظل موضوع االبتكار في الشركات  وريادة بينمنا هناك العديد من األبحاث التي تتناول االبتكار 

 لالقتصاد الوطني للدول )انوكين 
ً
 أساسيا

ً
. رغم ذلك، يظل االبتكار محركا

ً
(، 2009، زوشولالناشئة في الدول النامية أقل تناوال

 55دراسة االبتكار في الشركات الناشئة ظاهرة مهمة تستحق الدراسة. رغم احتالل اململكة العربية السعودية للمرتبة  مما يجعل

 
ً
 Global Innovation Indexعلى مستوى غرب آسيا والدول االفريقية في االبتكار حسب املؤشر العاملي لالبتكار  والسادس عامليا

انها تمثل بيئة مناسبة لدراسة االبتكار في الشركات الناشئة. تعد اململكة العربية السعودية من أكثر  (، إال100/  36.17) 2017

 النخفاض أسعار النفط 
ً
 على املدى البعيد نظرا

ً
الدول ثراًءا، معتمدة على املخزون النفطي الهائل، إال أن ذلك يمثل خطرا

 (.2015وكذلك انخفاض الطلب لعاملي للنفط )فوربس، 

لذلك، بدأت حكومة اململكة العربية السعودية باتخاذ خطوات عملية لدعم القطاع الخاص وتنويع االقتصاد، مما يؤكد 

 
ً
 قوي للدول املتقدمة، مما يجعلها مصدرا

ً
 وحليفا

ً
 مهما

ً
 استراتيجيا

ً
، تمثل اململكة ثقال

ً
مالءمتها كحالة لدراسة االبتكار. ثانيا

(. مساعدة الشركات الناشئة في الدول النامية ملعرفة محركات 2015وسط املضطربة )بوتيلهو، لالستقرار في منطقة الشرق األ 

، الكثير مما نتعلمه عن االبتكار في الدول 
ً
االبتكار ونتائجه من املمكن أن تساهم في استمرار الثبات االقتصادي للمملكة. أخيرا

 على نحو مماثل. يالحظ أن الحكومات في الدول املتقدمة أصبحت تتجه النامية من املمكن االستفادة منه في الدول األكثر تقدم
ً
ا

نحو التحفظ املادي، حيث نجد عدم املساواة بين األفراد، باإلضافة إلى أن الشباب أصبحوا في حالة تشاؤم من كبرى الشركات 

 (. 2015، وجاين)برابو 

ة السعودية. العربي اململكةم ظاهرة االبتكار في الشركات الناشئة في املزدوجة لفه-في هذا البحث، نبحث عن استخدام الطريقة

، سنعتمد على البحث النوعي لعمل مقابالت شخصية مع الشركات السعودية الناشئة. الهدف من هذه األبحاث النوعية هو 
ً
أوال

إلى أن االبتكار هو عملية ذات ابعاد متعددة  للتوضيح والتأكد من أبعاد االبتكار وأنواعه ومحركاته املتوقعة. تشير األبحاث

(. على نفس السياق، يؤكد هذا البحث أن االبتكار عملية معقدة تتأثر بعدة عوامل على مستويات 2011)روزينبك وآخرون، 

ره، ات االبتكار، تأثي(. بينما تتوفر لدينا فكرة مبدئية عن أبرز أبعاد االبتكار )مثل: مخرج2011، وتانغتحليلية مختلفة )بارون 

التقني، االقتصادي، االجتماعي(، و مسبباته املتوقعة )مثل: الخصائص الريادية، قدرات  مثل: االبتكاردرجته(، وأنواعه )

املؤسسات على االستحواذ على املعرفة، العالقات بين املؤسسات(، إال أننا نبحث عن التأكد من صدق هذه األبعاد واألنواع 

 الرياديين السعوديين.  واملسببات، باإلضافة إلى إمكانية العثور على متغيرات أخرى عن طريق

، سنستخدم البحث الكمي لبناء قاعدة البيانات الخاصة عن طريق توزيع استبانات للشركات السعودية الناشئة لتقييم 
ً
ثانيا

املتغيرات التي تم التعرف عليها في البحث النوعي. واالهم من ذلك، اننا سنقوم بالتحقق من تأثير االبتكار على أداء هذه الشركات، 

 وعن العالقات املباشرة بين املسببات واألبعاد وانواع االبتكار.
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English Summary 

While there is vast research in the management literature about innovation and 

entrepreneurship in developed economies, innovation in entrepreneurial firms from emerging 

markets has received less attention. Yet, innovation is widely viewed as the driver that fuels 

economic prosperity (Anokhin & Schulze, 2009), making innovation of entrepreneurial firms 

an important phenomenon to study in emerging economies. While Saudi Arabia only ranks 55 

overall in the world in innovation (and 6th in the Northern Africa Western Asia region) 

according to the Global Innovation Index (GII 2017 (Saudi Arabia) = 36.17/100; 

www.globalinnovationindex.org), it presents an ideal emerging market context in which to 

examine innovation in entrepreneurial firms. While traditionally wealthy due to its oil reserves, 

Saudi Arabia is facing deficit challenges – which can be particularly dangerous in the long 

term - due to low oil prices and a worldwide decreasing demand for fuel (Forbes list, 2015). 

As such, the Saudi government is currently encouraging growth in the private sector to 

diversify its economy, making Saudi Arabia an ideal natural laboratory to examine innovation. 

Second, Saudi Arabia is a strategically important country to study as it is a critical western ally 

and a powerful source of stability in the increasingly volatile Middle East (Botelho, 2015).  

Helping firms from emerging economies understand the drivers and consequences of 

innovation can provide (or in the case of Saudi Arabia, can sustain the) economic stability to 

these countries. Lastly, a lot of what we learn about innovation in entrepreneurial firms from 

emerging economies is likely to apply more and more to developed economies as well. 

Governments from developed economies are becoming more fiscally prudent, there is growing 

income inequality and younger people appear to be increasingly skeptical of big business 

(Prabhu & Jain, 2015).  

In this research project, we seek to do a mix-method approach to understand innovation in the 

context of entrepreneurial firms from Saudi Arabia. First, we seek to carry out a qualitative 

study by having face-to-face interviews with Saudi entrepreneurial firms. The purpose of this 

qualitative study is to clarify the different dimensions and types of innovation as well as its 

potential antecedents. Our research indicates that innovation is a multidimensional 

phenomenon (Rosenbusch et al., 2011). Similarly, our research indicates that innovation is 

complex and it is affected by many different variables at multiple levels of analysis (e.g., Baron 

& Tang, 2011).  While we have some initial ideas as to what the innovation dimensions (e.g., 

innovation output, innovation impact, innovation radicalness), types (e.g., technological, 

frugal, social) and the potential antecedents (e.g., entrepreneurial traits, organizational 

knowledge acquisition capabilities, inter-organizational relationships) are, we want to assess 

the validity of these dimensions, types and antecedents and identify other variables that real 

Saudi entrepreneurs mention. Second, in our quantitative study, we will build a dataset by 

surveying other Saudi entrepreneurial firms by developing instruments that assess the 

variables identified in our qualitative study. Importantly, we will investigate the impact of 

innovation to the performance of these firms and the specific relationships between 

antecedents, dimensions and types of innovation. 
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 ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث أمراض املفاصل والروماتيزم يحيىكرس ي  جهة التمويل 

 .Rheumatoid arthritis in Saudi Arabia اسم املشروع

 .Almoallim HM, Alharbi LA ينالباحث

 2015   سنة النشر 

 

 

Abstract 

The status of rheumatoid arthritis (RA) in Saudi Arabia (SA) was examined from various 

perspectives based on a systematic literature review and the authors' personal experiences. In 

this regard, database and journal search were conducted to identify studies on RA in SA, 

yielding a total of 43 articles. Although efforts have been made to promote RA research in SA, 

current studies mostly represent only a few centers and may not accurately portray the national 

status of RA care. Notably, biological therapies were introduced early for almost all practicing 

rheumatologists in SA (government and private). However, no national guidelines regarding 

the management of RA have been developed based on local needs and regulations. Also, while 

efforts were made to establish RA data registries, they have not been successful. Taken 

together, this analysis can contribute to the planning of future guidelines and directives for RA 

care in SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almoallim%20HM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25491208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almoallim%20HM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25491208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alharbi%20LA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25491208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alharbi%20LA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=25491208
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 ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث أمراض املفاصل والروماتيزم يحيىكرس ي  جهة التمويل 

 Effect of Adalimumab on Work Ability Assessed in Rheumatoid اسم املشروع

Arthritis Disease Patients in Saudi Arabia (AWARDS). 
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Abstract 

OBJECTIVES: 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic disabling disease that can jeopardize the ability of 

affected individuals to participate in paid work. Our objective was to evaluate the effectiveness 

of a 6-month course of tumor necrosis factor (TNF) antagonist (adalimumab) on work ability, 

overall health, and fatigue in RA patients. 

METHODS: 

Between October 2012 and February 2014, this prospective, observational study enrolled 63 

consecutive patients with established adult RA at outpatient clinics in Makkah, Jeddah, Riyadh 

and Abha (Saudi Arabia). Patients received subcutaneous injections of adalimumab (40 mg 

every 2 weeks). Outcomes were measured at baseline and 6 months using the following tools: 

Work Productivity and Activity Impairment (WPAI), Health Assessment Questionnaire 

Disability Index (HAQ-DI), Fatigue Severity Scale (FSS), Visual Analog Scale for Fatigue 

(VAS-F), and work disability self-assessment. 

RESULTS: 

All outcomes showed improvements after 6 months of adalimumab therapy. Significant 

improvements from baseline were observed in absenteeism (64% ± 11.62 to 11.60% ± 11.17 

[p<0.0001]), presenteeism (62.15% ± 20.11 to 34.92% ± 20.61 [p<0.0001]), overall work 

impairment (69.08% ± 18.86 to 40.73% ± 22.29 [p<0.0001]), overall activity impairment 

(68.46% ± 18.58 to 36.46% ± 20.79 [p<0.0001]), HAQ score (1.69 ± 0.57 to 0.81 ± 0.61 

[p<0.0001]), and FSS score (47.08 ± 9.55 to 27.86 ± 13.43 [p<0.0001]). 

CONCLUSION: 

A 6-month course of adalimumab improved work ability, fatigue, and overall health 

assessments in patients with established RA. Our findings encourage randomized controlled 

trials investigating the cost-effectiveness and long-term effects of TNF inhibitors on work 

disability. 
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Abstract 

Purpose 

Ability to work is an important endpoint in rheumatoid arthritis (RA).  It is not clear what 

objective disease monitoring strategies should be used to guide treatment in order to maximize 

workability.  This study addressed the impact of RA on workability in a Saudi population and 

examined the correlation between objective measures of disease activity and reduced 

workability.  This will allow better understanding of treatment targets that will confidently 

translate into improved workability.      

Patients and Methods 

Data were collected through a digital patient record keeper: The Rheumatoid Arthritis Saudi 

Database (RASD).  Male and female patients, 18 years of age or older, that met the American 

College for Rheumatology criteria for diagnosis of RA, were recruited, regardless of treatment. 

Demographic and disease specific data were collected.  Disease Activity Score-28 (DAS-28) 

was used to define patients as low (DAS-28 ≤3.2) versus high (DAS-28 >3.2) disease activity.  

The Work Productivity and Activity Impairment (WPAI) score was used to measure 

absenteeism, presenteeism, overall work impairment and activity impairment.  DAS-28 score 

was correlated with WPAI score domains and a linear regression model used to identify the 

demographic and disease specific determinants of WPAI score, that might be used to 

objectively measure response to treatment, with confidence that WPAI score will improve 

also. 

Results 

Higher absenteeism (U=49, p-value= 0.017) and more activity impairment (U=610, p-value < 

0.001) were seen for patients with persistent DAS-28 >3.2 (non-achievers).   

Linear regression demonstrated health assessment questionnaire (HAQ) score and visual 

analogue scale (VAS) score to correlate with presenteeism, overall work impairment, and 

activity impairment. 

Conclusion 

Disease activity, as defined by DAS-28 score, correlates with absenteeism and work 

impairment in a Saudi population.  HAQ score and VAS score were predictive of work 

impairment.  These scores should be a focus for treatment regimens that aim to maximise work 

potential for Saudi individuals. 
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Abstract 

OBJECTIVE: 

To compare the ratings given by the caregivers regarding the health status of their rheumatoid 

arthritis (RA) patients to those recorded by the patients themselves and to assess the effect of 

caring for a patient with RA on the mental health of the caregiver. 

METHODS: 

This is a non-interventional, cross-sectional, multi-center epidemiological study conducted at 

the outpatient clinics of two hospitals in Saudi Arabia. The patients included were diagnosed 

with RA, over 18 years of age with 1-5 years of disease duration, and all had an identifiable 

single caregiver who was willing to participate in the study. 

RESULTS: 

40 patients of whom 92.5% were women and the mean age of 44.6 years. The mean visual 

analogue scale (VAS) score was 4.98 for general health. The mean Health Assessment 

Questionnaire (HAQ) for the patients according to themselves was 1.31 (±0.68), while that 

stated by caregivers was 1.40 (±0.69); thus, the mean scores given by the caregivers was 0.091 

points higher than that provided by the patients themselves (95% confidence interval [CI], 

0.167-0.014) (p=0.0214). Further, 43% of the caregivers gave higher HAQ scores to their 

related patients than the patients themselves, while 30% gave similar HAQ scores. The 

caregivers scored a mean of 21 points in the Zarit Burden Interview (±12.1), with 47.5% 

reporting mild to moderate burden, and 5% reporting moderate to severe burden. 

CONCLUSION: 

RA patients showed a tendency to understate their disease burden and as compared to that 

observed by caregivers who suffer from considerable level of burden. 
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Abstract 

OBJECTIVES: 

Rheumatoid arthritis (RA) is often not diagnosed or treated quickly enough to alter outcomes. 

We aimed to evaluate the lag times from disease onset to first clinical consultation and 

diagnosis and to identify factors contributing to delayed diagnosis in Saudi Arabia. 

METHODS: 

This retrospective, multicenter study collected data on 250 patients, from six hospitals in Saudi 

Arabia, who met the 2010 American College of Rheumatology criteria for RA. 

RESULTS: 

The patients mean age was 43.3±12.0 years (mean disease duration: 6.6±5.8 years). The 

majority were female (84.8%) and presented with joint pain during RA onset (83.6%). On 

average, they consulted 4.3±2.5 physicians from the first symptoms to the final diagnosis. The 

mean time from onset to first physician visit (lag 1) was 6.2±5.5 months, whereas the mean 

time was 30.2±16.0 months between the initial visit and final RA diagnosis (lag 2). Only 3.2% 

of patients initially sought consultation from a rheumatologist, while 67.2%, 23.6%, and 6.0% 

first met with orthopedic surgeons, general practitioners, and non-rheumatologists, 

respectively. Non-rheumatologists offered diagnoses in 24.4% of cases while rheumatologists 

diagnosed 75.6%. The absence of early hand/wrist involvement and fatigue were associated 

with delayed RA diagnosis (long lag 2; p<0.010). Moreover, geographic distribution 

influenced RA diagnosis, with rural patients experiencing a greater delay than urban patients 

(p<0.0001). 

CONCLUSIONS: 

Failure of patients to be seen by rheumatologists at RA onset delayed diagnosis and treatment. 

Thus, RA diagnosis can be accelerated by encouraging early referral to rheumatologists. 
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 2016   سنة النشر 

 

Abstract 

Antineutrophil cytoplasmic antibody- (ANCA-) associated vasculitis (AAV) is a multisystem 

autoimmune disease affecting mainly microscopic blood vessels due to circulating 

autoantibodies against neutrophil cytoplasmic antigens. We report a case of a 57-year-old 

female patient presenting with hemoptysis, sinusitis, and conjunctivitis. Based on lung biopsy, 

the diagnosis of antineutrophil cytoplasmic antibody- (ANCA-) associated vasculitis (AAV) 

was established. She was put on rituximab as induction and maintenance therapy. She 

responded initially to rituximab as induction therapy but failed to respond in the maintenance 

course of the drug. Rituximab was stopped and mycophenolate mofetil was administered. She 

responded as laboratory c-ANCA titers turned negative and symptoms subsided. There are no 

randomized clinical trials addressing rituximab effect in induction and remission at the same 

time. This case report doubts the efficacy of the use of rituximab therapy for both induction 

and maintenance of remission at the same time, waiting for the results of the ongoing trials. 
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Abstract  

OBJECTIVE: 

Early diagnosis and initiation of treatment for inflammatory arthritis can greatly improve 

patient outcome. We aimed to provide standardized and validated criteria for use by primary 

care physicians (PCPs) in the identification of individuals requiring referral to a 

rheumatologist. 

PATIENTS AND METHODS: 

We analyzed the predictive value of a wide variety of demographic variables, patient-

reported complaints, physical examination results, and biomarkers in order to identify the 

most useful factors for indicating a requirement for referral. Patients for this cross-sectional 

study were enrolled from various centers of the city of Jeddah, Saudi Arabia, if they were 

≥18 years of age and presented to a PCP with small joint pain that had been present for more 

than 6 weeks. A total of 203 patients were enrolled, as indicated by the sample size 

calculation. Each patient underwent a standardized physical examination, which was 

subsequently compared to ultrasound findings. Biomarker analysis and a patient interview 

were also carried out. Results were then correlated with the final diagnosis made by a 

rheumatologist. 

RESULTS: 

A total of 9 variables were identified as having high specificity and good predictive value: 

loss of appetite, swelling of metacarpophalangeal joint 2 or 5, swelling of proximal inter-

phalangeal joint 2 or 3, wrist swelling, wrist tenderness, a positive test for rheumatoid factor, 

and a positive test for anti-citrullinated protein antibodies. 

CONCLUSION: 

Nine variables should be the basis of early referral criteria. It should aid PCPs in making 

appropriate early referrals of patients with suspected inflammatory arthritis, accelerating 

diagnosis and initiation of treatment. 
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Abstract 

A 30-year-old male patient with acquired immune deficiency syndrome (AIDS) on highly 

active antiretroviral therapy (HAART) presented with clinical picture suggestive of pulmonary 

tuberculosis. He was commenced on antituberculosis therapy (ATT) with signs of 

improvement. Then he developed cervical lymph node abscess which was drained. Steroid 

was started for presumed paradoxical response to ATT which results in clinical regression. 

The culture result revealed Mycobacterium riyadhense. This report addresses the rarity of this 

bacteria in medical literature. It reviews clinical presentations and medical treatment 

particularly in the setting of coinfections. 
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Abstract  

Raynaud's phenomenon refers to reversible spasms of the peripheral arterioles that can be 

primary Raynaud's phenomenon (PRP) or secondary Raynaud's phenomenon (SRP) to 

underlying connective tissue disease, both of which are characterized by a triphasic color 

response triggered by cold exposure or stress. PRP is typically a benign disease, whereas 

SRP may progress into digital ulcers and/or gangrene. Here, we report a case of a 55-year-

old female diagnosed with PRP 7 years ago. Treatment with first-line agents, including 

calcium channel blocker, aspirin, and phosphodiesterase inhibitor, did not control her 

symptoms, which progressed to digital ulceration and gangrene. There were no symptoms of 

underlying autoimmune disease or malignancy, and autoimmune, serology, and immunology 

test results were normal; a biopsy of her left little finger was negative for vasculitis. 

Development to critical digital ischemia necessitated treatment with intravenous iloprost and 

heparin infusion followed by angioplasty, which led to a partial improvement. Due to 

persistent symptoms, rituximab therapy was initiated and two cycles induced a complete 

resolution of symptoms. 
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