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 مؤمتر النص الشرعي: القضايا واملنهج
  جامعة القصيميف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية املنعقد ب

 م24/11/2016- 23ه املوافق 24/2/1438-23يف يومي األربعاء واخلميس، 

  أهداف املؤمتر:

 ندعو ،والسنة النبوية ،إبراز مكانة النص الرشعي، وبيان دالئل تعظيمه يف القرآن الكريم-1
  .السلف

 التمييز وبيان الفارق بني النص املعصوم وفهم املجتهد.-2
 .الكشف عن تاريخ االنحراف يف املوقف من النص الرشعي -3
 دراسة املؤثرات السلبية واإلجيابية يف فهم النص الرشعي.-4
 بيان احلاالت الرشعية املعتربة يف العمل بالنص وتعطيله.-5
  .ملعارصة يف قراءة النص الرشعيدراسة ونقد أهم املناهج ا-6

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

 مفهوم النص الرشعي وحمدداته.-
 حجية النص الرشعي.-

 .تعظيم النص يف الكتاب والسنة وعند السلف احملور الثاين:
 دالالت وإشارات تعظيم النص يف الكتاب والسنة.-
 سلف: أقوال ومواقف.تعظيم النص عند ال-

 .جدلية العالقة بني النص وفهمه احملور الثالث:
 قواعد وضوابط قراءة النص.-
 اختالف الفهوم للنص.-
 فهم السلف للنص.-

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

 تقارير املؤمترات
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 املؤثرات السلبية.-
 .عد وضوابطالعمل ابلنص الشرعي: قوا احملور اخلامس:
 .املناهج املخالفة يف التعامل مع النص الشرعي: احملور السادس

 مظاهر عدم توقري النص الرشعي والتهوين منه.-
 املناهج املتقدمة يف التعامل مع النص الرشعي: دراسات تارخيية وصفية.-
، املنهج املناهج املعارصة يف التعامل مع النص الرشعي: )املنهج التارخيي، املنهج املادي-

 التأوييل، املنهج احلداثي، املنهج العقالين(.
 حبوث املؤمتر:

 رضوان بن إبراهيم خلشني.. مصطلح النص، التاريخ والتطور والواقع. د -1
 عبد الكريم بن حممد بناين. .د قواعد املفهوم وأثرها يف ضبط قراءة النص الرشعي. -2
 املهوس. بدر بن إبراهيم. معامل التمسك بالنص عند احلنفية. د -3
 هشام يرسي حممد العريب.. خمالفة النص من قبل راويه وأثر ذلك يف احلكم الرشعي. د -4
 عطية خمتار عطية حسني.. النص الرشعي التعليمي: طرق معرفته وحجيته. د -5
 حممد بن إبراهيم الرتكي.. صناعة املعنى عند األصوليني. د -6
عيل بن عبد العزيز . أ.دالنص املؤسس، تأويله واالجتهاد فيه عند األصوليني.  -7

 العمرييني.
 عبد العزيز بن حممد العويد.. من معامل تعظيم نصوص الرشيعة. أ.د -8
فهد بن . دور املؤسسات العلمية واهليئات العامة يف تعظيم النص الرشعي. أ.د -9

 عبدالرمحن اليحيى.
 املقبل. عمر بن عبد اهلل. تعظيم النص الرشعي عند السلف: أقوال ومواقف. أ.د -10
سعيد بن أمحد صالح . دوران اللفظ بني التأسيس والتوكيد وأثره عند األصوليني. د  -11

 فرج.
 عيل بن إبراهيم النملة.. موقف املسترشقني من النص الرشعي. أ.د -12

مؤتمر النص الشرعي : القضايا والمنهج
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حممد عبد الرزاق السيد . املصالح الرشعية املرتتبة عىل التمسك بالنص الرشعي. أ.د -13
 الطبطبائي.

 حممد أمحد عبد الباقي.. هم النص الرشعي. أ.دالسياق االجتامعي وأثره يف ف -14
حامد حممد  .املؤثرات الرشعية يف فهم النص الرشعي يف ضوء القرآن الكريم. أ.د -15

 حامد عثامن.
 صالح بن سعيد عومار. .السياق وأمهيته يف فهم احلديث النبوي. أ.د -16
نادر .ه. دفهم السلف الصالح للنص الرشعي: تعريفه، أمهيته، حجيته، قواعده، نامذج -17

 بن هبار بن متعب العتيبي.
 أمحد بن صالح حممد قطران.. مفهوم النص: قراءة يف املنتج األصويل قديام وحديثا. د -18
 خالد بن سعد املطريف. .منطلقات الطربي يف فهم النص الرشعي. د -19
 عمر حممود حسن. .اختالف الفهوم للنص. د -20
 اجلود. خالد حسن أبو .. دأثر القراءات القرآنية يف بيان معنى النص الرشعي -21
 أمحد حممد هادي اهلبيط.. اعتبار احلال واملآل يف تطبيق النص الرشعي. د -22
محيد . أسباب النزول والورود وموقعهام من القراءة املقاصدية للنص الرشعي. د -23

 مرسار.
عبد اهلل . مظاهر االعتداء عىل النص القرآين عند الشيعة اإلمامية االثنى عرشية. د -24

 ي.البخار
أنس سليامن حممد . إشكالية املنهج احلداثي يف التعامل مع النصوص الرشعية. د -25

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

 صادق حممد وجيه الدين..د
ارص. أسباب النزول وأثرها يف دالالت النص القرآين بني السلف واملنهج التارخيي املع -27

 سيد سالم عبد الرشيد.. د

 تقارير املؤمترات
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ُّ االستثامر األصويل للنص: دراسة تطبيقية يف قوله تعاىل: -28
 عبد الرمحن بن عيل احلطاب. .أ.د. َّڤ

الضوابط الفقهية للتعامل مع النص الرشعي: رؤية يف ثبات النص ومرونة التطبيق.  -29
 أمحد حممد لطفي أمحد.. د

 ديارا سياك. .طه. دقواعد فهم النص الرشعي وضواب -30
حممد . نظرية املتخيل الديني وأثرها يف تشكيل احلديث النبوي، دراسة نقدية. د -31

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

 عيل اجلندي.
 د اهلل.احلارث فخري عب .مناهج معارصة حداثية يف التعامل مع النص الرشعي. د -33
خريية بنت عمر بن موسى . قواعد وضوابط االحتجاج بالنصوص الرشعية. د -34

 هوساوي.
 جيهان الطاهر حممد عبد احلليم.. العمل بالنص الرشعي، قواعد وضوابط. د -35
 ميادة حممد احلسن. .تنزيل النصوص عىل الواقع. د  -36
عبد العال  هيام عباس .مظاهر عدم توقري النص الرشعي وأسباب التطاول عليه. د  -37

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

 اخلميس.
حنان . التأويالت الفاسدة املعارصة، بواعثها، وأنواعها، وبعض التطبيقات منها. د -39

 يونس حممد القديامت.
 .منال سليم رويفد الصاعدي. املنهج التأوييل وأثره عىل النص الرشعي. د -40
 فاطمة عبد اهلل يوسف عزام. .مفهوم النص بني إطالق الفقهاء وتقييد األصوليني. د -41
املقاصد األصلية والتبعية ألحاديث األلوهية، كتاب التوحيد لإلمام البخاري  -42

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

ُسُه من منهج االعتدال والتوسط وُيرِس الرشيعة  -عليهم رضوان اهلل-الصالح  وما يؤسِّ
 وسامحتِها، وذمِّ الغلوِّ والتطرف الناشئ عن االنحراف يف فهم النص الرشعي.

التأكيد عىل مسؤولية علامء األمة يف كشف زلل الفهم املتطرف للنص الرشعي، وما  -2
زال النصوص ومحِلها عىل غري مراد الشارع، وترك حمكامت الرشيعة إىل فهوٍم يَؤثِّرُه من اخت

 باطلٍة تؤدي إىل الزيغ والضالل.
العمل عىل تعزيز البناء الروحي والثقة بالنفس لدى الفرد املسلم، ورضورة تبني  -3

 وتعظيمهام. برامج علمية دعوية ثقافية توعوية لتنشئة األجيال عىل حب الكتاب والسنة
عتامد عىل مصادر االستدالل املعتربة عند العلامء املحققني يف فهم النص، دون اال -4

 إخالل بظروف العرص وحتوالته، ومراعاة املرحلية والتدرج والتدافع.
رضورة ضبط املفاهيم واملصطلحات وفق منهج علمي صحيح، لئال ُتستغل املفاهيم  -5

 لفهم للنصوص الرشعية.واملصطلحات غري الصحيحة يف تضليل األفكار وحتريف ا
 عىل املؤسسات األكاديمية اإلسالمية االستمرار يف إقامة مثل هذه األنشطة  -6
 عي.الرش النص فهم لضبط هتدف التي 

 العمل عىل إنشاء خطة هتدف إىل بناء وتكوين العلامء املجتهدين. -7
التأكيد عىل أمهية توعية املجتمعات اإلسالمية برضورة توقري النصوص الرشعية،  -8

 واألخذ بام قرره العلامء من ضوابط حتكم االحتجاج بالنصوص الرشعية.
إبراز جهود العلامء والشخصيات واملؤسسات والدول يف احلفاظ عىل النص الرشعي،  -9

 قنني.توالدعوة جلعله مصدرا وحيدا للترشيع وال
ية وضع برامج دراسية يف املناهج التعليمية للمدارس واجلامعات تتضمن تعظيم أمه -10

 النص الرشعي وأخالقيات التعامل معه، وبيان خطورة التعدي عليه.
الدعوة إىل إعداد طالب العلم الرشعي بمنهجية علمية واعية، مدركة للواقع معظِّمٍة  -11

 للنص، قادرة عىل مواجهة التحديات املعارصة.

 تقارير املؤمترات

6 
 

وة إىل إنشاء مركز متخصص يف الدراسات العلمية املوضوعية لدراسة الدع -12
 التعديات عىل النص الرشعي ووضع آليات ملعاجلتها.

 إنشاء كريس علمي ُيعنى بضوابط فهم النص الرشعي واملؤثرات فيه وعليه. -13
تكثيف اجلهود العلمية من قبل املؤسسات احلكومية واخلريية واإلعالمية يف إبراز  -14

 النص الرشعي للعرص وحتدياته.مواكبة 
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ية وضع برامج دراسية يف املناهج التعليمية للمدارس واجلامعات تتضمن تعظيم أمه -10

 النص الرشعي وأخالقيات التعامل معه، وبيان خطورة التعدي عليه.
الدعوة إىل إعداد طالب العلم الرشعي بمنهجية علمية واعية، مدركة للواقع معظِّمٍة  -11
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 العلمية الدولية الندوة
 الكريم القرآن بالغة يف البحث مناهج

 اللغة العربية كلية  -قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالميب املنعقدة
 الرايض - جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 م1/12/2016-30/11هـ املوافق 2/3/4381-1األربعاء واخلميس 
 

 ندوة:ال أهداف
  .اإلسهام يف صياغة مناهج علمية للبحث يف بالغة القرآن الكريم -1

 .الكشف عن مناهج الرتاث يف دراسة بالغة القرآن الكريم وتقويمها-2

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

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

 الكشف عن جماالت البحث يف بالغة القرآن الكريم. -5

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

 مناهج البحث يف جماالت البالغة القرآنية. احملور الثاين:

 ث يف دراسة بالغة القرآن الكريم.مناهج الرتا احملور الثالث:

االجتاهات اللغوية والنقدية احلديثة يف دراسة بالغة القرآن الكريم وسبل  احملور الرابع:

 اإلفادة منها.

 املصطلح يف دراسة بالغة القرآن الكريم. احملور اخلامس:

 حبوث الندوة:
 .أ.د. حممد حممد أبو موسى. إعجاز القرآن واملراجعة الواجبة -1
 .أ.د. املصطفى إيدوز. ة لتأسيس منهج علمي جامع لدراسة نظم القرآن الكريمدعو -2
 .خمتار درقاوي د.. ضابط التوجيه الداليل لبالغة الكلمة واجلملة يف القرآن الكريم -3

 تقارير املؤمترات
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 .د. زينب كردي. ضوابط البحث العلمي يف بالغة القرآن الكريم -4
 .د. سهري القحطاين .ضابط القائل يف القول باإلعجاز بني التالزم والداللة -5
 .أ.د. حممد بن عيل الصامل. جماالت البحث يف بالغة القرآن الكريم -6
 .أ.د. إبراهيم اهلدهد. املنهج التحلييل الكيل للبحث يف بالغة القرآن الكريم -7
أ.د. حممود توفيق . يف بالغة التناسب القرآين: مقاربات منهجية يف تأصيله وأصوله -8

 .سعد
 .املحسن العسكر أ.د. عبد. ي القرآنالتفاوت البالغي بني آ -9

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

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

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

 .حمجوب

 .أمحد سعدي د. .جلهاز املصطلحي الواصف للغة وبالغة القرآن الكريمضوابط ا -13

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

االجتاهات اللغوية والنقدية يف دراسة بالغة القرآن الكريم وسبل اإلفادة منها د. نوف  -15

 .الشمري

أ.د. عبدالرمحن  .املستويات يف بيان البالغة القرآنيةوتكامل  منهج لسانيات النص -16

 .بودراع

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

  )من دراسات املسترشقني للبالغة القرآنية: تفكيك الّتجنيس عند )َأندُرو ِرْيبِّنْي  -18

 .د.اجلوهرة آل جهجاه

 .اخلالق التلب د. عبد. قرآن الكريممنهج ترصيف القول يف ال -19

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

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

الندوة العلمية الدولية
مناهج البحث في بالغة القرآن الكريم
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 ندوة:التوصيات 
رضورة حتديد ضوابط لدراسة بالغة القرآن الكريم؛ لتكون أسًسا علمية منهجية  -1

ية يف أي جمال من جماالت البحث يف بالغة القرآن الكريم، كام تنطلق منها الدراسات البالغ
تكون أساًسا لتقويم الدراسات واملناهج التي تدرس بالغة القرآن الكريم. ومن الضوابط 
التي يؤكد عليها املشاركون: مراعاة قدسية القرآن الكريم، وأصول العقيدة عىل ما كان 

ريض اهلل عنهم، واستصحاب إعجازه، ومقاصد عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه 
قائله جل جالله، واعتبار مرجعية لغة العرب الذين تنزل فيهم القرآن الكريم، واالهتداء 

 باملأثور من التفسري، واعتبار السياق الكيل، والقراءات القرآنية. 
 صياغة منهج علمي لدراسة بالغة القرآن الكريم.  -2
قرآن الكريم إىل أن الدرس البالغي للنظم القرآين باب من تنبيه الباحثني يف بالغة ال -3

 أبواب تدبر القرآن وتفسريه. 
التحذير من إسقاط املناهج النقدية الغربية وغريها بإجراءاهتا ومصطلحاهتا ومفاهيمها  -4

التي ال تتفق مع قدسية القرآن الكريم، وتتضمن انحرافات يف النظرة إليه، ويف تأويل 
م الدراسات التي اتبعت تلك املناهج وبيان إشكاالهتا ومواضع مقاصده، مع تقوي

 خطورهتا. 
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