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 الجاني الدولي ؤمترامل
 وأعالم مهاهج: الكريم القرآن تدبر 

 جامعةب اإلكساكقة وافعؾوم أداب ـؾقة مع افؽريم افؼرآن فتدبر افعادقة اهلقئة كظؿت

ذم ، وذفك «» ـوانبع ادممتر افدويل افثاين افثاين احلسن

 ،هـ5173 حمرم 51-51 واخلؿقس إربعاء يومي ،ادغربقة بادؿؾؽة افبقضاء افدار مديـة

 .م8151 أـتوبر 82-82 ادواؾق

 
إبراز إشس ادعرؾقة فتدبر ـتاب اهلل من خالل ادـفجقة افتي شار ظؾقفا أظالم  -5

 افؼرون اداضقة. ادتدبرين خالل

 رصد أبرز اإلصدارات وافؽتب افعؾؿقة افتي ـتبت ذم ؾن افتدبر. -8

 ؿراءة ادـاهج ادعارصة افتي اختطت مـفجقة جديدة ذم أصول افتدبر وتؼويؿفا. -7

إذاك ؾئات ادجتؿع ـاؾة ذم خدمة مؼوع تدبر افؼرآن من خالل ضرح اجلوائز  -1

 افعؾؿقة واإلظالمقة.

 ارف بغ أهل افؼرآن وادفتؿغ بتدبره. تعزيز افتواصل وافتع -1

 .( ادتؼدمغ مدرشة)  ادتدبرين أظالم -5

 .( ادعارصين مدرشة)  ادتدبرين أظالم -8

 .وتؼويم ؿراءة :افتدبر مـاهج -7

 .( افـظرية افؽتب)  وحتؾقل ؿراءة :افتدبر ذم ادمفػات -1

 .( ةافتطبقؼق افؽتب)  وحتؾقل ؿراءة :افتدبر ذم ادمفػات -1

 
 ماجستر -افشاووش شامل مـرص بن ازؾو ، -5

 ادـورة. بادديـة اإلشالمقة باجلامعة افؼرآن وظؾوم افتػسر ذم

المؤتمر الدولي
تدبر القرآن الكريم : مناهج و أعالم
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 بن حمؿد افدـتور ، -8

 افؼصقم. جامعة وظؾومه افؼرآن بؼسم ادشارك إشتاذ -افربقعة اهللظبد

7- «»، 

 ـؾقة شعود، ادؾك بجامعة وظؾومه افؼرآن أشتاذ -افشفري معاضة بن ظبدافرمحن افدـتور

 افؼرآكقة. افدراشات ؿسم افسبقة،

 أشتاذ -افعؿراين افدـتور أمحد ، -1

 ادغرب. اجلديدة: : افدـايل صعقب بجامعة وافتػسر ادؼارن افػؼه

 واددير افعام ادؼف -رؾوش ظادل افدـتور ، -1

 .واإلبداع وإبحاث فؾدراشات تاصػغ ابن دمشسة افعؾؿي

 إمغ حمؿد بن افدـتور أمحد ، -1

 ادـورة. بادديـة اإلشالمقة اجلامعة ذم افؼراءات بؼسم حمارض -افشـؼقطي حسن

 أبو حمؿود مجال افدـتور ، -3

 بإردن. افعادقة اإلشالمقة افعؾوم بجامعة افدين وأصول افدظوة ـؾقة -حسان

 افدـتور ظبد اهلل افعواجي. ، -2

 موٓي افدـتور ، -2

 .افرباط اخلامس، حمؿد جامعة -محاد بن ظؿر

 هلل ظبدا بن صافح بن إبراهقم افدـتور ، -51

 افؼصقم. جامعة ذم وظؾومه افؼرآن بؼسم ٕشتاذا -احلؿقيض

 بن حسن افدـتور ، -55

 بلهبا. خافد، ادؾك بجامعة إشتاذ -إشؿري حمؿد

 بن افعزيز ظبد افدـتور ،  -58

 وافدراشات افؼيعة ـؾقة ذم ادساظد افؼرآكقة اشاتافدر أشتاذ -افضامر افرمحن ظبد

 اإلشالمقة. شعود بن حمؿد اإلمام اإلحساء: جامعة ذم اإلشالمقة
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57- ، 

 ادغربقة. ادؿؾؽة من يس،افسق حمؿد افباحث

 أشتاذ -افعؿراين افسـود كادر ورافدـت ، -51

 .ضرابؾس أداب: جامعة ـؾقة اإلشالمقة افدراشات بؼسم وظؾومه، احلديث

 اهلل ظبد بن مبارك بن ؾفد افدـتور ،  -51

 بةضق بجامعة اإلكساكقة، وافعؾوم أداب ـؾقة ذم ادساظد افؼرآكقة افدراشات أشتاذ -افوهبي

 ادـورة. ادديـة ذم

 بن بؽر أبو افدـتور ، -51

 افبخقت. ؾوزي حمؿد

53- «»

د افباحث ،  مؽي. َمج

 افدـتور ، -52

 .افصاوي حمؿد

 وظؾوم افتػسر أشتاذ -صواب حيقى صافح افدـتور ، -52

 صـعاء. بجامعة افؼرآن

 بن حمؿد افدـتور ،«» -81

 افؼحطاين. جابر بن هللظبدا

85- «»

 .إشتاذ افدـتور حيقى صطـاوي ،

 
 مشاريعفا ذم تـطؾق افذي افتدبُّر، دصطؾح تعريػفا افؼرآن فتدبُّر افعادقة اهلقئة حتّدد أن -5

 .خالفه من ومـاهجفا

 .افـاس بغ وكؼها افؽريم، رآنافؼ تدبر ذم ادػرسين وـبار افسؾف مـاهج من اإلؾادة -8
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 .وضوابطه بؼوضه تؾتزم ٓ افتي افؽريم، افؼرآن تدبُّر ذم ادـحرؾة افطُّرق من احلذر -7

 اخلاضئة ادػاهقم وتصحقح اإلصؽآت حل ظذ افؼادمة ادرحؾة ذم افسـقز يؽون أن -1

 .فؾتدبر

 .افؽريم افؼرآن تدبُّر ظذ ادسؾؿغ فسبقة معارصة ظؿؾقّة أشافقب ابتؽار -1

 .افـاس بغ وإصاظتفا افؽريم افؼرآن تدبُّر ذم افـاجحة افتجارب دظم -1

 وافسؾوـي، افػؽري آكحراف من افشباب محاية ذم افؽريم افؼرآن تدبُّر توطقف -3

 .كػوشفم وهتذيب إيامهنم وتؼوية

 .ادسؾؿغ بغ افؼرآن تدبر فـؼ افعؾؿقة وادؾتؼقات ادممترات من ادزيد ظؼد -2

 ظامة تـاشب بؾغة افؼرآن رشافة وإبالغ افؼرآن تدبر كؼ ذم اجلديد إلظالما تػعقل -2

 .هبا افـاضؼغ وؽر بافعربقة افـاضؼغ ادسؾؿغ

 فتحؼق اإلشالمقة، افبالد مجقع ذم افؼرآكقة واهلقئات ادمشسات بغ افتـسقق رضورة -51

 بقـفا. ؾقام وافتؽامل افشؿول
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 الهدوة العاملية الدولية 
 بني التأثري والتأثر باملتغريات الفتوى

باجلامعة اإلشالمقة  : حمؿد بن إبراهقم  فؾػتوى وضوابطفاـرد شامحة افشقخظم ك

، وذفك «»: بعـوانافـدوة افعادقة افدوفقة بادديـة افـبوية 

   م52/55/8151-52هـ ادواؾق 3/8/5173-1ذم يومي إربعاء واخلؿقس 

 
 .افػتوى جواكب  دراشة جاكب ظظقم من .5

 .افػتوى بحقاة ادسؾؿغ ادعارصة بقان ظالؿة .8

ْعؾم من معامل  .7  .فدين فؽل زمان ومؽانصالحقة هذا اإيضاح مج

 .يؼبل افتغر وما ٓ يؼبؾه من افػتاوى وضوابط ذفك إبراز ما .1

 .تؼبل افػتوى وافتلصقل افعؾؿي هلااشتؼاف مس .1

 
 :وتغرها مـزفتفا افػتوى :

 افػتوى مـزفة وأحؽام وآثار . 

 افثوابت ذم افػتوى أدفتفا وضوابطفا. 

 دراشة تارخيقة . ؛تغر افػتوى 

 .إلؾراط وافتػريطتغر افػتوى بغ ا 

 .ضوابط تغر افػتوى 

 :بادتغرات افػتوى تلثر :

 ادتغرات ذم افػتوى وضرق افتعامل معفا. 

 .أثر افزمان وادؽان ذم افػتوى 

 تلثر افػتوى بادصؾحة افعامة واخلاصة .  

 .تلثر افعرف ذم افػتوى 

الندوة العالمية الدولية
الفتوى بين التأثير و التأثر بالمتغيرات
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 .افواؿع وتلثره ذم افػتوى  

 .افػتوى ذم افوشائل  أثر متغرات 

 .حال ادستػتي وأثره ذم افػتوى 

 :ادتغرات ذم افػتوى تلثر :

، واإلظالمقة، وافتؼـقة، وافصحقة، تلثر افػتوى ذم ادتغرات آجتامظقة 

اختالف افػتوى ذم مصافح ادسؾؿغ افعامة وأثره ذم ادتغرات وآؿتصادية، و

  .ادعارصة

 

ـتور أمحد بن افد ،افؼيعة مؼاصد ضوء ذم  ، -5

 .باـر صافح افباـري

 .إشتاذ افدـتور حمؿد إبراهقم حمؿد احلػـاوي ، -8

فدـتور ظبد افرزاق ا ،  -7

 .ظبد ادجقد أٓرو

1- ، 

 .افدـتور ظبدافؼادر بتبغور

1- 

 . دـتور حمؿد افزـةفا ،

 .إشتاذ افدـتور محد بن محدي افصاظدي ، -1

افدـتور خافد شقف اهلل  ،  -3

 .افرمحاين بن افشقخ زين افعابدين

 .وح بن شؾطان افعـزيور شعود بن مؾُّ فدـتا ، -2

برـة بـت مضقف بن ظع  ةافدـتور ، -2

 .افطؾحي
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 .افدـتور أمحد بن حمؿد محود يامين ، -51

 اهلل بن شعقد بن أمحد باؾضل ظبد ، -55

 .افدـتور ظثامن حسن حمؿود ، -58

57- 

افدـتور مبارك  ،«»

 .خرضقضا

 فدـتور أمحد بن مشعل افغامديا ، -51

افدـتور حمؿد جـقد بن حمؿد كوري  ، -51

. 

 .هافدـتور موشى جد ، -51

افدـتور جالل حمؿد  ، إشباب واحلؾول  -53

  .أمحد كاجي

إشتاذ افدـتور ظبدافرمحن بن  ، -52

 .ظبدافعزيز افسديس

افدـتور كور افدين محـة  ، -52

 .وحلقةب

باشل حمؿود  فدـتورا ، -81

 .ظبداهلل احلاذم

افؼادر فدـتورة خافدة ربحي ظبدا ، -85

 .افـاضور

 .حـان مسّؾم ؾتال يزودي ،  -88

 .فدـتورة أشامء بـت ظع بن مؼبل احلطابا ، -87

فدـتور ظبدافؼادر بن ياشغ ا ، -81

 .ابن كارص اخلطقب
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81- ، 

 .افدـتور ـامل درع

فدـتور حمؿد بن ا ، -81

 .ؿد افعؼقلافعزيز بن حمظبد

 .ة حسن ظعحقفدـتورة إيامن ؾتا ،  -83

82- ، 

 .افدـتور ظبدادـعم كعقؿي

82- 

 .أمحد افصادق افبشر افشايبافدـتور  ،

فدـتور أمحد ا ، -71

 .صديؼي

75- 

 افدـتور أمحد ماجد محد احلراشقس ،

افدـتور أمحد  ، -78

 .حمؿد فطػي

77- 

 .فدـتور خؾوق ضقف اهلل حمؿد آؽاا ،

 .وش ؿومقديادي بن بخّ فدـتور افذوّ ا ،  -71

71- 

 .افدايم ظع اجلـدي فدـتور حمؿد ظبدا ،

71- 

 .بدافغـي حيقاويفدـتور ظا ،

73- 

 .افدـتور ديارا شقاك ،
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72- ، 

 .إشامظقل ؽازي أمحد مرحبا

72- ، 

 .افدـتور شعقد بومزوغ

 .فدـتور شؾقامن وفد خسالا ، -11

15- 

 .افدـتور صافح ظسؽر ،

افدـتور ظادل ظبد احلؿقد حمؿد  ، -18

 .وافدـتورة شعقدة يسن أكور رزق ،افػجال

 .ظبد اخلافق حمؿد ظبد اخلافق أمحد رحال ، -17

فدـتور ظبد افرمحن بن صافح بن ا ، -11

 .حمؿد افعرضاوي

 .دافؼادر داوديفدـتور ظبا ، -11

 .فدـتور ظبدافؽريم حامديا ، -11

13- 

 .فدـتور ظبدافؽريم حمؿد بـاينا ،

اهلل  فدـتور ظبدا ، -12

 .اخلؾقػي

 .فدـتور ظبداهلل بافؼاشم افشؿراينا ، -12

11- 

 .افدـتور ظبداهلل بن إبراهقم ادوشى.

فدـتور ا ، -15

 .افواحد افوزاينظبد
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18- 

 .فدـتور ظع كجما ،

17- 

 .فدـتور ؿاشم حاج حمؿدا ،

 .افدـتور ـامل صبحي ـامل صالح ، -11

فدـتور حمؿد ا ، -11

 .بؾفادي

افدـتور حمؿد بن زين  ، -11

 .افعابدين رشتم

 .فدـتور حمؿد حقدرها ، -13

 .مفد ؾقه افدـتور حمؿود شعد حمؿود ، -12

فدـتور ا ، -12

 .خمتار حمؿود ظطا اهلل

 .فدـتور موٓي حمؿد إدرييس افطاهريا ، -11

 .سن ؿايدةفدـتور احلا ، -15

يويص ادشارـون ذم افـدوة ظؾامء إمة بافعـاية بػؼه افػتوى؛ ٕمهقتفا وتلثرها افؽبر  -5
دظم و ،وَمتؿعهربه وأرسته امة، وُتضبط افعالؿة بغ افعبد وذم ادجتؿع ادسؾم فتتحؼق آشتؼ

 .ظذ مصاحلهأمن ادجتؿع ادسؾم، وحتؼقق اشتؼراره، وتلـقد ثوابته، وادحاؾظة 
ؾنن افػتوى إذا ضبطت ـاكت من أظظم مػاتقح اخلر  ،ضبط افػتوى وحتريرها -8

 .، وافزفل ؾقفا تستب ظؾقه مػاشد ظظقؿةاإلصالح وآشتؼرار وإمن فألمةو
آهتامم ببقان أن افػتوى افصحقحة مراظقة جلؾب ادصافح، ودرء ادػاشد، ومراظقة  -7
 ر، وافضعف وافؼوة وكحوها؛ ؾفيــر، وافسعة وافُقســحال ادستػتي من افضقق وافعسفتغر 

 متلثرة بادتغرات وحمؼؼة فصالحقة افؼيعة اإلشالمقة فؽل زمان، ومؽان.
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ظدم بس افػتوى ظن افسمال ظـد ـتابتفا، أو كؼها، أو تدريسفا ؾنن افسمال بؼقوده  -1

 وأحوافه معاد ذم اجلواب.

افثابتة، وإحؽام ادتغرة افتي أكاضفا افشارع بؿتغر أمهقة افتػريق بغ إحؽام  -1

. وإدراك أكه ٓ جيوز تغر افػتوى ، أو احلال، أو ادآل أو ؽر ذفكٓختالف افزمان، أو ادؽان

، وأن تغر افػتوى ذم إحؽام ادـوضة بؿتغر أمر متػق ظؾقه بغ افعؾامء، ذم إحؽام افثابتة

ا ذم ا صحقحً ؛ بل ؾقه افسداد وافصالح بتطبقق حؽم اهلل تطبقؼً وفقس ؾقه تغقر حلؽم اهلل

 افعبادات، وادعامالت، وافسقاشة افؼظقة.

بقان أن إحؽام افدائؿة؛ ذات مصافح، وؽايات ثابتة، وافعؿل هبا دفقل حسن  -1

افطاظة، وـامل آتباع وأن افػتاوى ادتغرة فتغر افزمان، وادؽان، واحلال، وافعرف، 

وتغر اجتفاد ادجتفد، ووجود افرضورة حتؼق ادصؾحة وتدرأ ادػسدة، وؾقفا بقان  وادصؾحة

 -افثابت وادتغر  -مظفر من مظاهر ادروكة وافتقسر ذم افؼيعة اإلشالمقة. وهذان إمران 

 .يدٓن ظذ أن افؼيعة اإلشالمقة صاحلة ومصؾحة فؽل زمن، ومؽان

إدراك أن افػتوى ؿد تتلثر بادتغرات وادراد بذفك: اكتؼال ادػتي ذم ؾتواه من حؽم  -3

غرًا، أو خمافػة ؾتوى إػ آخر ذم ادسلفة آجتفادية تبعًا دـاط احلؽم ؾقفا وجودًا أو ظدمًا أو ت

 آخر فوجود ما يؼتيض ذفك. مػت فػتوى مػت  

إدراك أن تغر افػتوى فقس كابعًا من هوى أو إرادات ٕصخاص مفام ـاكت  -2

وإكام هو كابع من مسوغ مؼوع اظتزه افؼع يستدظي افتغقرٕصول ذظقة، ذم  ،مؽاكتفم

مجاظقة ذم افعؼائد، وافعبادات، ل افؼطعقة واإلادسائل افتي تؼبل افتغقر. و ٓ َمال فه ذم ادسائ

وٓ مساغ واحلدود، وافؽػارات، وادؼّدرات، وما ضبطه افشارع ذم ادعامالت، وكحو ذفك. 

فالجتفاد ذم مورد افـص، وأكه جيب أن يؽون مـسجاًم مع افـصوص افؼظقة، وادؼاصد 

 افعامة فؾؼيعة، وتغرها يمـد ارتباط ادؽؾف بافؼيعة، وبؼاء كوازفه افػؼفقة حتت شؾطاهنا.

واحلرص  ،تشجقع افػتاوى اجلامظقة من أهؾفا ٓ شقام ذم ادصافح افعامة وافـوازل -2

إمة ويسد افباب ظذ أهل مما يدؾع احلرة وافزفل ظن أؾراد  ،ظذ حصوهلا ذم افوؿت ادالئم
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، مع رضورة مراظاة حال إمة من ضعف وؿوة وؽرمها ومراظاة حال إؾراد من افضالل

 ا ظـد اإلؾتاء.اشتطاظة وظجز وؽرمه
، × افتلـقد ظذ ربط افػتاوى افثابتة أو ادتغرة بافـصوص، وؾتاوى افـبي -51

، وؾتاوى ادجامع افػؼفقة ادعتزة خاصة، وافعؾامء ادوثَّؼغ؛ دا فذفك من  وافصحابة
 .فأمهقة بافغة، ذم افثؼة بافػتوى وضبطفا وتؼؾقل أشباب آختال

ـاية بافتطورات ادعارصة، وافتؼـقات احلديثة ادتؿقزة بافتغر افرسيع، وافتؼدم افع -55
افؽبر ذم خمتؾف ادجآت؛ دا هلا من أثر ـبر ذم إظطاء احلؽم افؼظي، وافػتوى 

 افصحقحة.
يدظو ادشارـون احلؽومات وأهل افعؾم واإلظالمقغ إػ مـع افشذوذ ذم افػتوى،  -58

ؾوىض افػتاوى ذم افعامل اإلشالمي ظز افؼـوات افػضائقة أو ؽرها. حتى يعسف ومعاجلة 
ٕهل آختصاص ذم تويل افػتوى وتدبرها. وأن ٓ يلخذ ادستػتي ؾتواه إٓ ظن ضريق 

ويثؿن ادشارـون جفود حؽومة خادم احلرمغ  افؼـوات ادوثوؿة، وافسبل ادلموكة فؾؿػتغ.
 .عود بضبط افػتوى ورظاية ممشساهتاافعزيز آل ش ن ظبدافؼيػغ ادؾك شؾامن ب

افعـاية بتغر افػتوى بتغر افزمان وادؽان ذم مسائل ؾؼه كوازل إؿؾقات ادسؾؿة  -57
ذم افعامل؛ دا ذم ذفك من ارتباضفا افوثقق بادؼاصد افؼظقة، وبظروف هذه إؿؾقات، 

 ومراظاهتا فؽثر من خصوصقاهتا.
، وأبحاث اخلزاء وافتواصل تجدات ادعارصة ذم وشائل ادعرؾةآشتعاكة بادس -51

 .عة افتغر ـإمور افطبقة وكحوهامعفم ٓ شقام ذم إمور رسي
وتػعقل تلثرها وإجياد افضوابط افالزمة فسد  ،ضبط افػتاوى ذم افـوازل ادعارصة -51

، وتشتد احلاجة هلذا ذم باب يؾفا ظذ ؽر افصورة ادػتى ؾقفاأو تـزباب ادتحايؾغ ذم تطبقؼفا 
 ادعامالت ادافقة وؾتاوى ادعامالت ادرصؾقة .

يدظو ادشارـون ذم افـدوة احلؽومات وأهل افعؾم إػ افعؿل ظذ إؿامة َمؾس  -51
حُيػظ به  ضع كظاماً ؾؼفي موحد فؾؿسؾؿغ مجقعًا تـاط به افػتوى ذم مصاحلفم افؽزى. وي

. ويعؿل ظذ إصدار مقثاق ذف ظذ مستوى افعامل اإلشالمي ذم جـاب افػتوى وادػتغ
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وتوضقح موؿف افعامي من افػتاوى  اد، وافػتوى، يتضؿن ضوابط افػتوىآجتف
 آجتفادية ادتعارضة.

ام يـاشب ـل افعؿل ظذ تدريس مباحث افػتوى ذم ادراحل افدراشقة ـؾفا ب -53
 مرحؾة.

يويص ادشارـون اجلفات ذات افعالؿة بافعؿل ظذ تلشقس ممشسات تعؾقؿقة  -52
، وحيرص ذم وؾر ؾقه صػات دمعؾه أهاًل فؾػتوىظؾقا فؾػتوى حيرص ؾقفا ظذ ؿبول من تت

جه من مـاهجفا ظذ تعزيز ما حيتاجه ادػتي من افعدافة وافوشطقة، وافعؾم وافػفم، وما حيتا
افعؾوم ، وما يـبغي أن يؽون مؾاًم به ظـد إصدار افػتوى وافعؾم بافثوابت وادتغرات ذم 

 .افػتوى وؽر ذفك مما حيتاجه ادوؿع ظن رب افعادغ
حّث ادمشسات افعؾؿقة ظذ تشجقع افبحوث وافدراشات ادتعؾؼة بافػتوى  -52
ؾؼة بحامية جـاب افػتوى وافدراشات ادتع وكؼ ؾؼه افػتوى ذم ادجتؿع ادسؾم ،وكؼها
ودراشة ؾتاوى افعؾامء  ،، وتشجقع ضالب افدراشات افعؾقا ظذ دراشة تغر افػتوىوادػتغ

افرباكقغ بغ افثبات وافتغر، وظؼد ادممترات وافـدوات فذفك ظذ ؽرار صـقع اجلامعة 
 .فؾػتوى، وضوابطفا: حمؿد بن إبراهقم المقة ذم إكشاء ـرد شامحة افشقخاإلش

افعؿل ظذ كؼ ؾؼه افتقسر بضوابطه افؼظقة، واحلذر من افسؼوط ذم هاوية  -81
 افتساهل ذم افػتوى.

آشتػادة من وشائل افتواصل ادعارصة ذم افتشاور بغ ادػتغ وتدارس ادسائل  -85

رص ظذ أن تزز ؾتاواهم من خالل ادراد اإلؾتاء ؾقفا ذم خمتؾف بؾدان ادسؾؿغ، واحل

 اإلظالم افتؼؾقدي، واجلديد ادتطور.

تػعقل توصقات هذه افـدوة، وترمجتفا وكؼها ظذ ادجامع، واهلقئات افػؼفقة،  -88

وضالب افعؾم ذم صتى إؿطار، ووشائل اإلظالم؛ حتى تتم آشتػادة مـفا ظؿؾقًا ذم افؼضايا 

 .يصال أبحاثفا فؾؿؽتبات واجلامعاتإافعؾؿقة، واحلرص ظذ 


