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�حلمد هلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل، �أما بعد:

في�س���رنا �أن ن�س���ع بني �أيديكم هذ� �لتقرير �ملخت�س���ر �لذي تتحدث �أ�س���طره و�أور�قه عن فعاليات هذ� 
�ملوؤمت���ر �لعامل���ي �لث���اين لتدبر �لقر�آن، مو�س���حًا بكلم���ة رئي�س جامعة �حل�س���ن �لثاين، ونب���ذٍة تعريفية 

خمت�سرة عن �لباحثني، وفعاليات هذ� �ملوؤمتر �لقر�آين �لعاملي.

و�أجدها فر�س���ًة لأعرب عن �سكري و�متناين لكل من �ساهم يف جناح هذ� �ملوؤمتر، وعلى ر�أ�سهم �إخو�ين 
يف �للجان �لتح�سريية لهذ� �ملوؤمتر، و�إخو�ين �لباحثني و�ملعّقبني على �لأور�ق.

و�أخ�س بال�سكر كاًل من معايل وزير �لأوقاف د.غيث �لكو�ري، على ما تلقاه �لهيئة �لعاملية لتدبر �لقر�آن 
من دعم وموؤ�زرة، وجامعة �حل�س���ن �لثاين، ممثلة مبعايل رئي�س���ها �أ.د �إدري�س �ملن�س���وري ، ولإخو�ننا 

و�أهلنا يف �لبلد �مل�سياف �ململكة �ملغربية �ل�سقيقة.

ن�ساأل �هلل تعالى �أن يبارك يف هذ� �ملوؤمتر، و�أن يحقق �أهد�فه �لتي ر�سمت له، و�حلمد هلل رب �لعاملني.

نا�سر بن �سليمان �لعمر       

      رئي�س جمل�س �أمناء �لهيئة �لعاملية لتدبر �لقر�آن





�إخو�ين �ل�س���يوف �لكر�م �أحييكم بتحية �لإ�س���الم وحتية �لإ�سالم �ل�س���الم فال�سالم عليكم ورحمة �هلل 
وبركاته،وبعد،في�س���عدنا �أن نرحب بكم يف بلدكم �لثاين �ململكة �ملغربية لفتتاح للموؤمتر �لعاملي �لثاين  
���ر �لق���ر�آِن �لكرمِي يف هذ� �ليوم �ل���ذي يجتمع فيه �لعلماء و�لدعاة وطلب���ة �لعلم من خمتلف �لدول  لتَدُبّ
لتد�ر�س مو�س���وع من �أ�س���مى مقا�س���د �لتنزيل �أل وهو تدبر �لقر�آن �لكرمي. وتت�س���رف جامعة �حل�س���ن 
�لثاين بالد�ر �لبي�س���اء باحت�س���ان موؤمتر تدبر يف ن�س���خته �لثانية. ويف هذ� �ل�س���دد �ساأقدم لكم نبذة 

موجزة عن �جلامعة ومكوناتها و�إ�سعاعها �لعلمي و�لثقايف و�نفتاحها على حميطها �لد�خلي و�لعاملي.

لقد تاأ�س�س���ت جامعة �حل�س���ن �لثاين بالد�ر �لبي�س���اء �بتد�ء من فاحت �س���تنرب2014 وذلك بعد �ندماج 
كل م���ن �جلامعتني �ل�س���ابقتني جامعة �حل�س���ن �لث���اين �ملحمدية وجامعة �حل�س���ن �لثاين عني �ل�س���ق. 
وتتكون من 18 موؤ�س�س���ة للتعليم �لعايل موزعة على �س���تة مو�قع جامعية، خم�س���ة منها بالد�ر �لبي�س���اء 
وو�حدة باملحمدية. وهذه �ملوؤ�س�سات ت�سم معظم �لتخ�س�سات �إن مل نقل كلها كعلوم �لهند�سة و�لقانون 

و�لقت�ساد و�لطب و�لعلوم �لدقيقة و�لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية وغريها...

 �أما بخ�سو�س بع�س �لأرقام �ملتعلقة باجلامعة فاإن عدد طلبتها يتجاوزن مائة �ألف وعدد �لأ�ساتذة 
حو�يل 2135 و 1002 �إد�ري وتقني. �إ�س���افة �إلى 309 م�س���لك يف �لتكوينات �لأ�سا�س���ية و94 خمترب و5 
مر�ك���ز للبح���ث و4 �أقطاب للكف���اء�ت ومن�س���تان تكنولوجيتان ومر�س���د و�حد عالوة عل���ى 10 مر�كز 

للدر��سات يف �لدكتور�ه...

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم



وتتوف���ر جامع���ة �حل�س���ن �لثاين بالد�ر �لبي�س���اء على عالقات متمي���زة يف ما يخ����س �لتكوين و�لبحث 
�لعلمي مع موؤ�س�س���ات وطنية ودولية وذلك بف�س���ل جمموعة من �لتفاقيات �ملربمة مع هذه �ملوؤ�س�سات، 

فقد �أبرمت �جلامعة زهاء 479 �تفاقية تعاون وتفاهم منها 172 �تفاقية مع موؤ�س�سات وطنية. 

�إن �إحياء �سنة تدبر �لقر�آن �لكرمي مبثابة عملية جتديد �لعهد بالقر�آن �لكرمي وهذ� من �ساأنه �أن يوحد 
كلمة �مل�سلمني ويلم �سملهم خ�سو�سا يف هذه �لظروف �لتي ت�سهد فيها �لأمة  متزقا وتناحر� بني �أبنائها 

ب�سبب �لبعد عن تدبر �ملعاين و�لر�سائل �ل�سامية للقر�آن �لكرمي.

لقد بد�أت �لأمة �لإ�س���المية يف �لآونة �لأخ���رية باإحياء �لعناية بكتاب �هلل تعالى حفظا وجتويد� وتدبر�، 
وم���ن �لناحيتني: �لعلمية �لتاأ�س���يلية، و�لعملية �لتطبيقية، على �أيدي كوكبة م���ن �لعلماء �ملهتمني بعلوم 
�لقر�آن و�ملخت�سني يف در��سته على خمتلف م�ساربهم، وما هذ� �ملوؤمتر �لعلمي �ملبارك �إل �متد�ٌد لتلكم 
�جلهود �لقيمة، و�لتي متالأ �لقلب بال�س���رور، حيث �إن تدبر كتاب �هلل يب�س���ر بعودة �لأمة �لإ�سالمية �إلى 
منبعها �لأ�س���يل �لذي �س���ار علي���ه �لرعيل �لأول من �ل�س���حابة و�لتابعني ومن جاء بعدهم من �ل�س���لف 
�ل�س���الح.ويف �لأخري �أقدم �س���كري، و�أعرب عن �عت���ز�زي باللجنة �ملنظمة للموؤمتر و�لتي �س���هرت على 
�جناح هذ� �لعمل، ر�جني من �هلل �أن ميد يف �أعمارنا حتى يعيده علينا �س���نو�ت عديدة.و�ل�سالم عليكم 

ورحمة �هلل وبركاته.

رئي�س جامعة �حل�سن �لثاين بالد�ر�لبي�ساء �ململكة �ملغربية  

�أ.د �إدري����������س �ملن���������س����وري     







الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة - الــدار الــبــيــ�ضــــاء

الأربعاء واخلمي�س )15- 16( حمرم 1437هـ )28- 29( اأكتوبر 2015م

موؤمتر تدبر القراآن الكرمي 

اأعالم ومناهج



ºاˆ الرحمن الرحي ºب�ض



 موؤ�س�سةl دعويةl علميةl تعليميةl ت�سع≈ اإل≈ –قي≤ تدبر القراآن 

الكرمي يف الأمة Ãنهج يجمع بني الأ�سالة واملعا�سرة، تاأ�س�سâ عام 1428ه` - 2007م

، واإي�سال م†سامين¬ ال�سامية  kا وعمال kور�سالتها اإحياء تدبر القراآن الكرمي، ورب§ الأمة ب¬ علم

اإل≈ العا⁄ Ãنهجm واVسí املعا⁄ .

اأقامâ الهيئة منذ تاأ�سي�سها العديد من امل�ساريع و املنا�س§ العلمية والدعوية والإعالمية، حيث 

قامâ باإ�سدار اأكÌ من 35 كتابkا علميkا يف التدبر، طبع منها ما يزيد عل≈ ن�سف مليون ن�سخة، 

 âالعلمية وور�س العمل حول تدبر القراآن الكرمي، و اأقام äا من امللتقياkالهيئة عدد âكما نظم

موؤمترها العاملي الأول يف الدوحة عام 1434ه` - 2012م بعنوان :(تدبر القراآن الكرمي واأثره 

يف حياI �’أمة)، و�لذي cان له- بëمد �هلل- �أWيÖ �’أKر يف �أوSشا• �أهل �لقر�آن وYلماء �لتدبر.



موؤمتر تدبر القراآن الكرمي : اأعالم ومناهج

ا لأهدافها التي  kللم�سرية العلمية التي بداأتها الهيئة العاملية لتدبر القراآن الكرمي، و–قيق kاإكمال

ر�سمتها، وما خرجâ ب¬ من روؤki وتو�سياmä يف املوؤمتر الأول؛ تنظم الهيئة موؤمترها الدو› الثاين 

والعلوم  الآداب  كلية  مع  بال�سراكة  واأعالم،  مناهج  الكرمي:  القراآن  تدبر  بعنوان:  �سيكون  والذي 

الأربعاء  يومي  امل¨ربية،  باململكة  البي†ساء  الدار  مدينة  يف  الثاين  احل�سن  جامعة  يف  الإن�سانية 

واخلمي�س  (16 - 15)رΩ 1437ه`  املواف≤ (28 - 29) �أcت�بر 2015م. 
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فعاليات مüضاحبة 

لقاءاä وور�س عمل ودوراä علمية عن التدبر لعلماء ومتخ�س�سني يف هذا املجال. 1

 اإطال¥ جائزة علمية مكونة من اأربعة فرو´:. 2

جاIõF �لåëÑ �لعلمي• 

جائزة املناهج التعليمية• 

جائزة خدمة التدبر• 

جائزة اأف†سل عمل اإعالمي حول التدبر• 

حماور املوؤمتر  

�أYلŸ� Ωتدبرøj ( مدرSشة �Ÿتقدمني ). 1

2 .( øjعا�شرŸ� شةSمدر ) øjتدبرŸ� ΩلYأ�

مناهج التدبر قراءة وتقومي. 3

�Ÿ�ؤلفاä يف �لتدبر bر�ءI و–ليل ( �لكتÖ �لن¶رjة ). 4

�Ÿ�ؤلفاä يف �لتدبر bر�ءI و–ليل ( �لكتÖ �لتطÑيقية ). 5



احل�ضور  :

اأكÌ من ثالثمائة وخم�سني �سخ�سية من داخل اململكة  امل¨ربية و من تلف الدول الإ�سالمية 

من العلماء واملتخ�س�سني يف تدبر القراآن الكرمي.

املكان  :

 .ìرa Öند¥ ج�لدن ت�ليa - ي†شاءÑربية - �لد�ر �ل¨Ÿ� ملكةŸ�











اجلل�ضة الفتتاحية

5القراآن الكرمي
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كلمة رئي�س الهيئة العليا لتدبر القراآن الكرمي

كلمة رئي�س جامعة احل�سن الثاين 

كلمة الباحثني

ق�سيدة �سعرية











 اليوم

الأول

رئي�س اجلل�سةاجلل�سة الأولى
 اأ. د. مراد موهوب )املغرب(اأعالم املتدبرين )مدر�سة املتقدمني(

ابن عبا�س )ر�سي اهلل عنه(

ابن جرير الطربي 
ومنهجيته يف التدبر

احل�سن الب�سري

اأبو بكر الق�ساب 
ومنهجيته يف التدبر

ابن كثري ومنهجيته 
يف التدبر

د. اأحمد العمراين
)املغرب(

فواز من�سر ال�ساوو�س
)اليمن(

اأ. د. عبد الرحمن ال�سهري
 )ال�سعودية(

د. حممد الربيعة
)ال�سعودية(

1

2

3

4

5

املحا�سرونالعناوين

املدة

املدة

املدة

املدة

املدة

15

15

15

15

15

دقيقة

دقيقة

دقيقة

دقيقة

دقيقة

د. عادل رفو�س
)املغرب(

مداخالت احل�سور:   30  دقيقة



�أ. د �أحمد بن محمد �لعمر�نيال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

دكتور�ة �لدولة في �لدر��سات �ل�سالمية تخ�س�س )تف�سير �لقر�آن وعلومه ( من  �
جامعة �سيدي محمد بن عبد �هلل كلية �لآد�ب –فا�س.- �لمغرب . �سنة 2002

دكتور�ة �لدولة في �لدر��سات �ل�سالمية تخ�س�س )تف�سير �لقر�آن وعلومه ( من  �
جامعة �سيدي محمد بن عبد �هلل كلية �لآد�ب –فا�س.- �لمغرب . �سنة 2002.

�  ، �لمغرب  �لجديدة  �لدكالي.  �سعيب  بجامعة  و�لتف�سير  �لمقارن  �لفقه  �أ�ستاذ 
*رئي�س �لمجل�س �لعلمي �لمحلي ٌلإقليم �سيدي بنور.

مدر�سة مكة في �لتف�سير:» جمع وتحقيق ودر��سة «خيرية �لأمة بين » كنتم - ومتى - تكون «.  موؤلفاته

ر �سالم علي �ل�ساوو�سال�سم فو�ز ُمن�َ�سَّ

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

بالجامعة  �لقر�آن  وعلوم  �لتف�سير  ق�سم  �لدكتور�ه،  مرحلة  في  عليا  در��سات  طالب 
�لإ�سالمية بالمدينة �لمنورة.

موؤلفاته
جامع  خالل  من  �لتف�سير  في  و�أثرها  �لكريم  �لقر�آن  في  �ل��و�ردة  �لعربية  �لأ�ساليب 
�لتف�سير  ق�سم  من  �لماج�ستير  درجة  �لباحث  بها  نال  علمية  ر�سالة  للطبري،  �لبيان 

وعلوم �لقر�آن بالجامعة �لإ�سالمية بالمدينة �لمنورة عام 1434ه�.

�أ. د  عبد�لرحمن بن معا�سة �ل�سهريال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

�أ�ستاذ �لقر�آن وعلومه بق�سم �لدر��سات �لقر�آنية بجامعة �لملك �سعود بالريا�س. �
�لم�سرف على كر�سي �لقر�آن �لكريم وعلومه بجامعة �لملك �سعود �
مدير عام مركز تف�سير للدر��سات �لقر�آنية . �

ْرفِة في �إعجاز موؤلفاته �ل�ساهد �ل�سعري في تف�سير �لقر�آن �لكريم در��سة تاأ�سيلية ،�لقول بال�سَّ
القراآن الكريم: درا�سة نقدية، ط. دار المنهاج بالريا�ض

�سعودياجلن�سيةمحمد بن عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لربيعةال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

�أ�ستاذ م�سارك في ق�سم �لقر�آن وعلومه جامعة �لق�سيم

موؤلفاته
موؤلفاته : �أثر �ل�سياق في �لتف�سير در��سة نظرية تطبيقية على �سورتي �لفاتحة و�لبقرة 
] ر�سالة دكتور�ه [، علم مقا�سد �ل�سور، مفهوم �لتدبر ، منهج �ل�سلف في تدبر �لقر�آن 

، تدبر �لمف�سل

 ال�سري الذاتية املخت�سرة للمحا�سرين 











 اليوم

الأول

رئي�س اجلل�سةاجلل�سة الثانية
ح�سن عبا�س)تون�س(اأعالم املتدبرين )مدر�سة املعا�سرين(

ال�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي 
رحمه اهلل

1

2

3

4

املحا�سرونالعناوين

املدة

املدة

املدة

املدة

15

15

15

15

دقيقة

دقيقة

دقيقة

دقيقة

مداخالت احل�سور:   30  دقيقة

د. فريد الأن�ساري 
رحمه اهلل

ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني 
رحمه اهلل

ال�سيخ حممد بن الطاهر بن عا�سور 
رحمه اهلل

د. اأحمد الأمني ال�سنقيطي
)ال�سعودية(

د. مولي عمر بن حماد
)املغرب(

د. عبد اهلل العواجي 
)ال�سعودية(

د. جمال اأبو ح�سان
)الأردن(



جمال محمود �أحمد �أبو ح�سانال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

�أ�ستاذ م�سارك في �لتف�سير وعلوم �لقر�ن

كلية �لدعوة و�أ�سول �لدين بجامعة �لعلوم �لإ�سالمية �لعالمية بالأردنمكان العمل

من م�ساركات �لعديد  وله  وخارجه،  �لأردن  د�خ��ل  �لعلمية  �لموؤتمر�ت  من  �لعديد  في  �سارك 
�لأبحاث �لعلمية و�لكتب ومن �أهمها: تف�سير �بن عا�سور در��سة منهجية ونقدية .

 ال�سري الذاتية املخت�سرة للمحا�سرين 

�لدكتور مولي عمر بن حمادال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

حا�سل على دكتور�ه �لدولة في �لدر��سات �لإ�سالمية، تخ�س�س علوم �لقر�آن و�لتف�سير  �
من جامعة �لح�سن �لثاني، كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية، �لمحمدية �لمغرب.

�أ�ستاذ �لتعليم �لعالي بجامعة محمد �لخام�س ، �سعبة �لدر��سات �لإ�سالمية، كلية  �
الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط

473ه�، م�ساركاته ت  طالب  �أبي  بن  لمكي  �لنهاية  بلوغ  �إلى  �لهد�ية  تف�سير  تحقيق:  في  �سارك 
)من �أول �لحجر �إلى �آخر �لكهف( ، له كتاب :« علم �أ�سول �لتف�سير محاولة في �لبناء«











د. �سعيد �سيال )مايل(مناهج التدبر قراءة وتقومي

منهج املدر�سة العلمية 
)العجاز العددي اأمنوذجًا(

منهج املدر�سة الإ�سارية

منهج املدر�سة الإ�سالحية

منهج املدر�سة الإثنى ع�سرية

د. اإبراهيم احلمي�سي 
)ال�سعودية(

د. عبد العزيز ال�سامر 
)ال�سعودية(

د. نادر العمراين 
)ليبيا(

اأ. د. حممد ال�سي�سي 
)املغرب(

 اليوم

الأول

رئي�س اجلل�سةاجلل�سة الثالثة

1

2

3

4

5

املحا�سرونالعناوين

املدة

املدة

املدة

املدة

املدة

15

15

15

15

15

دقيقة

دقيقة

دقيقة

دقيقة

دقيقة

مداخالت احل�سور:   30  دقيقة

منهج مدر�سة
 القراءة اجلديدة للقراآن

د. ح�سن الأ�سمري 
)ال�سعودية(



ليبيااجلن�سيةنادر �ل�سنو�سي علي �لعمر�نيال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

بجامعة طر�بل�س  � �لإ�سالمية  �لدر��سات  على درجة �لدكتور�ه من ق�سم  تح�سل 
بالطبع  �لتو�سية  مع  �لغرياني،  �لرحمن  عبد  بن  �أ.د. �ل�سادق  2010م باإ�سر�ف 

و�لتد�ول بين �لجامعات.
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم �لدر��سات �لإ�سالمية، كلية �لآد�ب، جامعة طر�بل�س. �

له عدة موؤلفات، منها: علوم �لحديث عند �بن عبد �لبر من خالل كتابه �لتمهيد، قر�ئن موؤلفاته
�لترجيح في �لمحفوظ و�ل�ساذ وفي زيادة �لثقة عند �بن حجر من خالل فتح �لباري

�أ.د. �إبر�هيم بن �سالح بن عبد �هلل �لحمي�سيال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

�أ�ستاذ في ق�سم �لقر�آن وعلومه

كلية �ل�سريعة و�لدر��سات �لإ�سالمية في جامعة �لق�سيممكان العمل

موؤلفاته
له عدد من �لكتب و�لأبحاث و�لمقالت �لمن�سورة منها: تعظيم �لقول في �لتف�سير 
و�أثره في دفع �لقر�ء�ت �لمنحرفة �لمعا�سرة للقر�آن �لكريم ، نقد دعوى �لإعجاز 

�لعددي في �لقر�آن �لكريم

محمد �ل�سْي�سيال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

�أ�ستاذ �لتعليم �لعالي �
 دكتور�ه �لدولة في �لدر��سات �لإ�سالمية جامعة مولي ��سماعيل – مكنا�س �
رئي�س �لجمعية �لمغربية للدر��سات �لقر�آنية-�لمملكة �لمغربية �
رئي�س �لمجل�س �لعلمي لعمالة مكنا�س – �لمملكة �لمغربية حاليًا �

�لمدر�سة �ل�سلفية في �لتف�سير في �لع�سر �لحديث ، �لتجاه �لجتماعي في �لتف�سير موؤلفاته
في �لع�سر �لحديث

 ال�سري الذاتية املخت�سرة للمحا�سرين 











رئي�س اجلل�سةاجلل�سة الرابعة

1

2

3

4

املحا�سرونالعناوين

املدة

املدة

املدة

املدة

15

15

15

15

دقيقة

دقيقة

دقيقة

دقيقة

مداخالت احل�سور:   30  دقيقة

املوؤلفات يف التدبر قراءة وحتليل 
)الكتب النظرية(

 اأ. د. حممد بن عبد الكرمي فياليل
)املغرب(

كتب املفهوم وال�سوابط

كتب املفاتيح والأ�سباب واملوانع

كتب مناهج التدبر

كتب الإ�سالح والت�سحيح

جمدي مكي
)م�سر(

د. اأبو بكر فوزي 
)م�سر(

د. فهد الوهبي 
)ال�سعودية(

د. حممـد ال�ساوي
)ال�سعودية(

 اليوم

الثاين



م�سرياجلن�سيةد. �أبوبكر بن محمد فوزي �لبخيتال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

�لقر�آن،  وعلوم  �لتف�سير  ق�سم  �لمنورة  بالمدينة  �لإ�سالمية  �لجامعة  من  �لدكتور�ه 
بتقدير ممتاز مع مرتبة �ل�سرف �لأولى و�لتو�سية بالطبع و�لتد�ول

خ�سائ�س �لأ�سلوب �لقر�آني )�أطروحة �لدكتور�ه( ، تجدد معاني �لقر�آن �لكريم و�أثره في موؤلفاته
حياة �لأمة )بحث مقدم في �لموؤتمر �لعالمي �لأول لتدبر �لقر�آن عام 1434ه (

د.فهد بن مبارك �لوهبيال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

عميد عمادة �لتعليم عن بعد – جامعة طيبة

موؤلفاته

)ر�سالة  � �لتف�سير  في  و�أثرها  �لفقه  و�أ�سول  �لقر�آن  علوم  بين  �لم�ستركة  �لم�سائل 
�لدكتور�ه من�سورة(

منهج ال�ستنباط من القراآن الكريم �
اأثر القراءات القراآنية في ا�ستنباط الأحكام الفقهية والعقدية ، تدبر القراآن الكريم:  �

مفهومه ، �أ�ساليبه ، �أ�سبابه ، �آثاره ، �لإعجاز في �لمعاني �لم�ستنبطة من �لقر�آن �لكريم 

�أ.د. محمد بنعبد �لكريم فيالليال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

مع  ممتاز  بميزة  �لأدي��ان  وتاريخ  و�لفكر  �لعقيدة  تخ�س�س  �لدولة  دكتور�ة  �سهادة 
�لتو�سية بالطبع جامعة �لح�سن �لثاني  بالد�ر �لبي�ساء كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية 

عين �ل�سق �سعبة �لدر��سات �لإ�سالمية

موؤلفاته
�لر�زي ومذهبه في  � �لدين  �لإلهيات، فخر  �ل�سوكاني عقيدته ومذهبه في  �لإمام 

�لإلهيات در��سة نقدية.
مفهوم �لتجديد في �لعقيدة �لإ�سالمية �

 ال�سري الذاتية املخت�سرة للمحا�سرين 











رئي�س اجلل�سةاجلل�سة اخلام�سة

1

2

3

املحا�سرونالعناوين

املدة

املدة

املدة

15

15

15

دقيقة

دقيقة

دقيقة

مداخالت احل�سور:   30  دقيقة

 اليوم

الثاين
املوؤلفات يف التدبر قراءة وحتليل 

د. نادر  العمراين )ليبيا()الكتب التطبيقية(

قواعد التدبر الأمثل، للميداين

املعني على تدبر الكتاب املبني

التدبر يف املناهج التعليمية

اأ د. يحيى �سطناوي 
)الأردن( 

د. حممد جابر القحطاين
)ال�سعودية(

د. �سالح يحيى �سواب
)اليمن(



ليبيااجلن�سيةنادر �ل�سنو�سي علي �لعمر�نيال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

بجامعة طر�بل�س  � �لإ�سالمية  �لدر��سات  على درجة �لدكتور�ه من ق�سم  تح�سل 
بالطبع  �لتو�سية  مع  �لغرياني،  �لرحمن  عبد  بن  �أ.د. �ل�سادق  2010م باإ�سر�ف 

و�لتد�ول بين �لجامعات.
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم �لدر��سات �لإ�سالمية، كلية �لآد�ب، جامعة طر�بل�س. �

له عدة موؤلفات، منها: علوم �لحديث عند �بن عبد �لبر من خالل كتابه �لتمهيد، قر�ئن موؤلفاته
�لترجيح في �لمحفوظ و�ل�ساذ وفي زيادة �لثقة عند �بن حجر من خالل فتح �لباري

محمد بن عبد�هلل بن جابر �آل م�سفر �لقحطانيال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

ح�سل على �لدكتور�ه في �لقر�آن وعلومه عام 1427ه�. وعنو�ن �لبحث: ترجيحات �لإمام �بن �لقيم 
و�ختيار�ته في �لتف�سير - من �أول �لقر�آن �إلى �آخر �سورة �لإ�سر�ء - در��سة ومو�زنة

بحوث وموؤلفات
�لتعامل مع �أهل �لكتاب في �سوء �لقر�آن �لكريم �
�لإح�سان في �لقر�آن �لكريم - در��سة مو�سوعية �

�أ. د  �سالح يحيى عي�سه �سو�بال�سم

الرتبة الأكادميية 
والتخ�س�س

�أ�ستاذ �لتف�سير وعلوم �لقر�آن بكلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية بجامعة �سنعاء

�لقلق �أ�سبابه وعالجه في �سوء �لقر�آن �لكريم، �ل�سوؤ�ل في �لقر�آن �لكريم ، معالم �لدعوة موؤلفاته
في �سورة نوح عليه �ل�سالم، �لإعجاز �لعددي في �لقر�آن �لكريم – در��سة نقدية تاأ�سيلية

 ال�سري الذاتية املخت�سرة للمحا�سرين 











اجل�ضلة اخلتامية

توزيع اجلوائز والتو�ضيات



موؤمتر تدبر القراآن الكرمي : اأعالم ومناهج

ا لأهدافها التي  kللم�سرية العلمية التي بداأتها الهيئة العاملية لتدبر القراآن الكرمي، و–قيق kاإكمال

ر�سمتها، وما خرجâ ب¬ من روؤki وتو�سياmä يف املوؤمتر الأول؛ تنظم الهيئة موؤمترها الدو› الثاين 

والعلوم  الآداب  كلية  مع  بال�سراكة  واأعالم،  مناهج  الكرمي:  القراآن  تدبر  بعنوان:  �سيكون  والذي 

الأربعاء  يومي  امل¨ربية،  باململكة  البي†ساء  الدار  مدينة  يف  الثاين  احل�سن  جامعة  يف  الإن�سانية 

واخلمي�س  (16 - 15)رΩ 1437ه`  املواف≤ (28 - 29) �أcت�بر 2015م. 











∞jô©àdG





مقدمة:
و�أمر  و�شفاء،  رحمة  للم�ؤمنني  وجعله  و�شياء،  هدى  للمتقني  �لقر�آن  جعل  �لذي  هلل  �حلمد 

بتدبره؛ فكان لقلوب املتدبرين طماأنينة ودواء، اأما بعد:

فاإن �لناظر �إلى حال �أكرث �مل�س����لمني مع د�س����تورهم �لعظيم، وم�س����در هد�يتهم �لقومي، يجد �أنهم قابلو� 
�أنو�ر هد�ياته بال�سدود و�لنكر�ن، وحبال رحماته بالقطيعة و�لهجر�ن...! �إل ما رحم �هلل �لكرمي �ملنان.

 و�إن م���ن �أ�س���د م���ا يحرم �مل�س���لم م���ن �لنتف���اع بنوره و�س���يائه: هج���ر تدبره؛ فاإن���ه �إمنا �أن���زل لذلك،
چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ ]ص:29[، فتدب���ر �لق���ر�آن �لك���رمي وفه���م 

معانيه: ر�بط �أ�سا�س بني �إقامة حروفه، و�إقامة حدوده.

وقد �هتم �لنبي    و�أ�سحابه  باأمر �لتدبر �أميا �هتمام، وق�س�سهم يف ذلك ل تخفى، وبرز يف 
�لتاأريخ �لإ�سالمي، ومن بني �أئمة و�أعالم �ل�سلف و�خللف من �عتنى و�هتم بجانب تدبر �لقر�آن �لكرمي.

كم���ا ت�س���دى لهذ� �لأمر يف �لعق���د �لأخري ثلة من �أهل �لعلم، ثم جاءت مب���ادرة كرمية من بع�س هوؤلء 
�لف�س���الء لتاأ�سي�س عمل موؤ�س�س���ي منظم يجمع جهودهم، ويوحد م�س���ريتهم، فاأُ�س�ست )�لهيئة �لعاملية 
لتدبر �لقر�آن �لكرمي( ومقّرها �لدوحة، وحملو� على عو�تقهم �ل�س���عي يف �إجناح هذ� �مل�س���روع �لعظيم، 

و�أدركو� �أن �مل�سلمني �ليوم باأم�س �حلاجة �إلى ربطهم بكتاب ربهم، و�تخاذه منهًجا حلياتهم.

�نطل���ق �مل�س���روع عام 1428ه� كفك���رة عملية توؤكد على �أهمية ماأ�س�س���ة هذ� �لعم���ل، مببادرة من بع�س 
�مل�س���ايخ، وعلى ر�أ�سهم: ف�سيلة �ل�س���يخ/ �أ.د.نا�سر بن �سليمان �لعمر، رئي�س جمل�س �لأمناء، وعدد من 
�أ�سحاب �لف�سيلة من �أ�ساتذة �جلامعات و�ملعتنني بهذ� �ملو�سوع، �إلى �أن مّت �لإعالن �لر�سمي عن �نطالق 



»�لهيئ���ة �لعاملية لتدبر �لقر�آن �لكرمي« يف �لعا�س���مة �لقطرية �لدوحة م�س���اء �لأربعاء 1433/03/15ه� 
�ملو�ف���ق: 2012/08/08م ، و�فتت���اح مقرها هناك، برعاية وح�س���ور �س���عادة �لدكت���ور غيث بن مبارك 
�لكو�ري وزير �لأوقاف و�ل�س���وؤون �لإ�سالمية يف قطر، و�أع�س���اء �ملجل�س �لتاأ�سي�سي للهيئة �لعاملية لتدبر 

�لقر�آن �لكرمي ونخبة من �لعلماء و�ملهتمني من قطر وخارجها.



الهيئُة العالميُة لتدبِر القرآِن الكريِم
ِة، مبنهٍج يجمُع بنَي  ِر �لقر�آِن �لكرمِي يف �لأَُمّ هيئٌة دعويٌة.. علميٌة، تعليميٌة، عامليٌة، ت�سعى �إلى حتقيِق تَدُبّ

ِر �لقر�آِن �لكرمِي علمًيا وعملًيا يف نفو�ِس �لنا�ِس.  �لأ�سالِة و�ملعا�سرِة، وتتَطَلُّع �إلى تعميِق تَدُبّ

 الروؤية   

�أن يتدبر �لقر�آن كل قارئ له.

 الأهداف   

 اإبراز عظمة القراآن، 
واأثره يف اإ�سعاد النا�س 

وهدايتهم.

 اإحياء املنهج النبوي يف 
تدبر القراآن الكرمي.

 تي�سري فهم القراآن 
�لكرمي للأمة، وربطها يف 

جميع نواحي احلياة.

 تربية الأمة 
وتزكيتها، وحل 

م�سكالتها من خالل 
املنهج القراآين.



 المجلس التأسيسي للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم

جمل�س الأمناء

الأمني العام رئي�س جمل�س الإدارة

اأ.د.نا�سر بن �سليمان بن حممد العمر
رئي�س جمل�س الأمناء

د. عبد اهلل بن را�سد التميمياأ.د.عمر بن عبداهلل املقبل

اأ.د.عبد الرحمن بن معا�سة ال�سهري
ع�سو جمل�س الأمناء

د. حممد بن عبدالعزيز اخل�سريي
ع�سو جمل�س الأمناء

د. حممد بن عبداهلل الربيعة
ع�سو جمل�س الأمناء

اأ.د.حممد بن عبدالعزيز العواجي
ع�سو جمل�س الأمناء

د. عبداهلل بن من�سور بن عبداهلل الغفيلي
ع�سو جمل�س الأمناء

د. اأ�سماء بنت را�سد الروي�سد
ع�سو جمل�س الأمناء

د.عبداملح�سن بن زين املطريي
ع�سو جمل�س الأمناء

ال�سيخ عادل بن عبدالرحمن املعاودة
ع�سو جمل�س الأمناء

ال�سيد /على بن خالد الهاجري
ع�سو جمل�س الأمناء

ال�سيد /على بن اأبو بكر العكربي
ع�سو جمل�س الأمناء

ال�سيد / عاي�س بن دب�سان القحطاين
ع�سو جمل�س الأمناء

د . حممد بن م�سطفى ال�سيد
ع�سو جمل�س الأمناء وع�سو جمل�س الإدارة

املهند�س/عبداهلل بن حممد النعمة
ع�سو جمل�س الأمناء وع�سو جمل�س الإدارة

د. ع�سام بن �سالح بن حممد العويد
ع�سو جمل�س الأمناء وع�سو جمل�س الإدارة



اإلنتاج العلمي المتخصص في التدبر

 اأوًل: الكتب العلمية 

u  للفو�ئد �لتدبر(، ح�ساد �سامل  �آياته« )ح�ساد 7 �سنو�ت من   »ليدبرو� 
)من  �سنو�ت  �سبع  خالل  تدبر  جو�ل  بها  وزخر  حو�ها  �لتي  و�لفر�ئد 

1438/9/1 �إلى 1435/8/30ه�(. 
u  ثالثون جمل�ًسا يف �لتدبر« )�ملجموعة �لأولى(، جمال�س علمية و�إميانية، تدعو« 

�إلى فهم حقائق �لقر�آن، ومبا�سرة �لقلوب لأ�سر�ره ومعانيه. �إ�سد�ر عام 1433ه�
u �ثالثون جمل�ًسا يف �لتدبر« )�ملجموعة �لثانية(، �إ�سد�ر عام 1434ه« 
u  .بد�ئع �ملعاين« )�آيات �ل�سيام.. تدبر وحتليل(، د.عبد�ملح�سن �لع�سكر« 

جمع فيها بني �لتحليل و�لتدبر لآيات �ل�سيام، لتكون عوًنا لأهل �ل�سيام 
على تدبر �آيات هذه �لعبادة �لعظيمة.

u  فن �لتدبر يف �لقر�آن �لكرمي«، د.ع�سام بن �سالح �لعويد، بني فيها موؤلفها« 
معاين ومفاتيح �لتدبر، وطرقه وو�سائله لريتبط كل م�سلم بكتاب ربه فين�سرح 

�سدره وي�سعد بتدبره و�لعمل به، وقد كتبها للمبتدئ يف طلب هذ� �لفن.
u  ملر�حل �لثمان لطالب فهم �لقر�آن«، د.ع�سام بن �سالح �لعويد، كتبها�« 

ملن جتاوز �ملرحلة �لأولى � ممن خوطبو� يف ر�سالته »فن �لتدبر يف �لقر�آن 
�لفن  هذ�  عليها طالب  ي�سري  �لتي  �لعلمية  لتو�سيح �خلطو�ت  �لكرمي«؛ 

لفهم �لقر�آن.
u  والفهم وال�ستنباط  التاأويل  مب�سطلحات  وعالقته  حقيقته،   »التدبر 

�حلكيم(«،  �لذكر  من  �آيات  على  حتليلية  بالغية  )در��سة  و�لتف�سري 
حلقيقة  �لبالغية  �لدر��سة  هذه  �سرحان.جاءت  عبد�لغني  �أ.د.عبد�هلل 
التدبر وعالقته مب�سطلحات التاأويل وال�ستنباط والفهم والتف�سري من 

خالل �لتحليل �لبالغي لالآيات. 

مشاريع الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم



u  لأول� �لعلمي  �مللتقى  عمل  )�أور�ق  وتاأ�سيل«  حترير  �لتدبر   مفهوم 
لتدبر �لقر�آن �لكرمي(، كتاب جمع فيه �أور�ق عمل �مللتقى و�ملد�خالت 

و�لتعقيبات. 
u  جماليات �لنظم �لقر�آين يف ق�سية �ملر�ودة يف �سورة يو�سف« �أ.د.عوي�س« 

حمددة  ودر��سة  مو�سوعه،  يف  متخ�س�س  بحث  �لعطوي،  حمود  بن 
�قت�سرت على �لن�س �لقر�آين �ملتعلق بالق�سة.

u  ،حتريك �جَلنان لتدبر وتوقري �أم �لقر�آن«، د.ع�سام بن �سالح �لعويد« 
توقريها  ثم  ومن  لتدبرها،  �لقلب  ُيحرك  خمت�سر�،  تف�سري�  ت�سمنت 

وتعظيمها �لالئق بها.
u  بن �أ.د.عمر  و�حلياة«،  �لنف�س  يف  قر�آنية  قاعدة   50، قر�آنية   »قو�عد 

�لعلمية،  �لهد�يات  من  كنوًز�  موؤلفه  �سمنه  كتاب  �ملقبل.،  عبد�هلل 
و�لإميانية، على �سورة قو�عد قر�آنية، �ت�سمت ب�سموليتها و�سعة معانيها.

u  ملو�هب �لربانية يف �لآيات �لقر�آنية« للعالمة �ل�سعدي، حتقيق/ �أ.د.عمر� 
بن عبد�هلل �ملقبل، حتفة ثمينة من �آثار �لعالمة عبد�لرحمن بن نا�سر 

�ل�سعدي رحمه �هلل، نرث فيها �سيئا من كنانة تاأمالته لكتاب �هلل.
u  ،أ�سو�ر �لعفاف« )قب�س من �سورة �لنور(، د.ع�سام بن �سالح �لعويد�« 

ك�سفت بع�س كنوز �سورة �لنور �لعظيمة، فكانت قب�سة من م�سكاة » �لنور 
» ور�سفة من �سهدها.

u  ر��سد بنت  �أ�سماء  د.  ومو�قف(،  )ق�س�س  �لقر�آن«  مع  عا�سو�   »هكذ� 
�لروي�سد، كتاب ��ستعر�س ق�س�سا يف بيان �أثر �لتدبر لآيات �لقر�آن على 

حياة �أولئك �ملتدبرين.  



u  ر�سالة �لعطوي،  حمود  بن  �أ.د.عوي�س  لبنه(،  لقمان  )و�سية  بني!«   »يا 
ت�سمنت وقفات بالغية وتربوية مع موعظة لقمان لبنه يف �سورة لقمان.

u  عبد�لغني عبد�هلل  �أ.د.  �لقر�آنية«،  �لفر�ئد  يف  �لبالغية   »�لأ�سر�ر 
يف  و�حدة  مرة  ذكرت  �لتي  �لفر�ئد  لالألفاظ  علمية  در��سة  �سرحان، 

�لقر�آن ومل يتكرر جذرها �للغوي على �أي �سورة من �ل�سور.
u  حمود بن  عوي�س  د.  تربوية«،  ودللت  بيانية  وقفات  قر�آنية،   »جمال�س 

لآيات قر�آنية خمتارة  وتدبر�ت  تاأمالت  �لعطوي، كتاب �سم بني دفتيه 
يف مو�سوعات متنوعة.

u  أفال يتدبرون �لقر�آن«، �أ.د.نا�سر بن �سليمان �لعمر، جتاوب �لكتاب مع�« 
من  ر�سالة  تبلغه  عندما  �لإن�سان  به  مير  �لذي  �لفطريَّ  بعيَّ  �لطَّ �مل�سار 
�إن�سان عزيز عليه حيث يعظمها ويقر�أها بتدبر ومن ثم يبد� �ل�ستفادة 

منها وتبد� ثمر�تها و�آثارها تظهر يف حياته �سيئا ف�سيئا.
u  جاءت ر�سالة  �لعمر،  �سليمان  بن  �أ.د.نا�سر  و�لتدبر«،  �حلفظ   »مد�رج 

�لكرمي،  �لقر�آن  تدبر  يف  يرغبون  ممن  �لكثري  ت�ساوؤلت  على  لتجيب 
ومعرفة �لطرق �لتي تكفل لهم �لرتقي يف مد�رج هذ� �لعلم، جمع فيها 
�ملوؤلف بني �لفائدة �لعلمية، و�لتجربة �ل�سخ�سية �لتي تكونت له ولغريه 

مع تدبر كتاب �هلل.  
u  عمر بنت  و�لآيات،�بت�سام  �ل�سور  بني  �ملنا�سبات  من   �ملختار�ت 

�لعمودي �نتقت فيه �أهم �ملنا�سبات بني �لآيات و�ل�سور من ُعَمِد كتب 
�لتف�سري.

u  سليمان� بن  �أ.د.نا�سر  لل�سائلني(،  �آيات  )تهذيب  يو�سف  �سورة   تدبر 
�لعمر، وهو تهذيب للكتاب �لأ�سل �لذي �أ�سدره �ملوؤلف يف تف�سريه ل�سورة 
هذه  تدبر  يف  و��سحة  �سلة  له  ما  على  �لتهذيب  هذ�  و�قت�سر  يو�سف، 

�ل�سورة.



u  مو�جهة �ل�سدمات �لنف�سية يف �سوء ق�سة مرمي عليها �ل�سالم« بحٌث« 
علمي حمّكم للدكتورة فوزية �خلليفي، وهو بحث زّود �ملكتبة �لإ�سالمية 
مبرجع تاأ�سيلي يف جمال عالج �لأمر��س �لنف�سية بالقر�آن، فجاء هذ� 

�لإ�سد�ر فريدً� يف بابه.
u  لقر�آن� �ملاج�ستري يف  درجة  لنيل  ر�سالة مقدمة  �لكرمي«  �لقر�آن   »تدبر 

�لتويجري، نوق�ست يف جامعة  لل�سيخ عبد�للطيف بن عبد�هلل  وعلومه، 
�لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية بالريا�س، حرر �لباحث فيه تعريف 

�لتدبر، وناق�س �أنو�عه، و�أق�سامه، من عدة جو�نب تاأ�سيلية. 
u  درو�س �سل�سلة  وهو  �لعمر  �سليمان  بن  �أ.د.نا�سر  �لنور«  �سورة   »تدبر 

�لنور �متدت ملدة ثالث �سنو�ت، ثم مت جمع  ووقفات تدبرية مع �سورة 
�لوقفات و�إعادة �سياغته و�إخر�جها يف كتاب.

u  »لكونية� بال�سنن  �لجتماعية  �ل�سنن  �قرت�ن  �لقر�آين يف  �لنظم   »�إعجاز 
د.توفيق بن علي زبادي، ركز فيه �ملوؤلف على �أهمية �لنظر و�لتفكر يف 

�لنظم �لقر�آين.



 ثانًيا: الن�سرات التدبرية واملطويات     

أصدرت الهيئة عدة مطويات علمية، وهي على النحو التالي:

u .هد�يات �لأجز�ء« ذكرت �إ�سار�ٍت خمت�سرة لأهم ما ��ستملت عليه �أجز�ء �لقر�آن �لكرمي �لثالثني« 
u  لكرمي� �لقر�آن  وعالقة  و�أهميته،  �لتدبر  ف�سل  يف  �لتوقيعات  بع�س  حتوي  �لقر�آن«  يتدبرون   »�أفال 

ب�سهر رم�سان.
u  تدبر �سورة �لقدر« حتوي لفتات تدبرية يف �سورة �لقدر، وبيان ف�سل هذه �ل�سورة ومنزلتها، وف�سل« 

ليلة �لقدر ومكانتها.
u  لو�سائل� بع�س  �لآخر  وجهها  يف  للتالوة،  متابعة  بطاقة  وهي  �لتدبر«  على  معينة  و�سائل   »بطاقة: 

�ملهمة �لتي تعني قارئ �لقر�آن على حتقيق �لتدبر.
u  لقر�آن� نزول  من  �لعظيم  �ملق�سد  تبني  �لعالم«،  �مللك  كالم  تدبر  على  �حلث  يف  �لأعالم   »كالم 

�لكرمي، وهو تدبره، وقد جمع فيها بع�س �أقو�ل �لأئمة.



u  لقر�آن غريين -عا�سو� مع �لقر�آن فتغريت حياتهم-«، حتكي �أحو�ل بع�س من عا�سو� مع �لقر�آن�« 
�لكرمي فاأثر �لقر�آن يف حياتهم.

u . تاأمالت يف �آيات �ل�سيام«، وتناولت تدبر وتاأمل �آيات �ل�سيام يف �سورة �لبقرة«
u .بطاقة: كيف نتدبر �لقر�آن �لكرمي؟«، طرق وو�سائل خمت�سرة معينة على تدبر �لقر�آن �لكرمي« 
u  و�أهمية حج �سورة �حلج،  تتحدث عن  ودمعته(،  بقلبه  �أر�د �حلج  �سورة �حلج؟« )ملن  نقر�أ   »كيف 

�لقلب مع حج �جلو�رح، ُترجمت �إلى �للغات: )�لإجنليزية، و�لفرن�سية، و�لأوردية(.
u .أعمال �حلج تدبر وعمل« حتوي وقفات تدبرية يف �حلج، مرتبة ح�سب �أعمال �حلج�« 



اإلنتاج المرئي والصوتي:

 اأوًل: الإنتاج املرئي 

u :لرب�مج �لتلفزيونية�
u  إنتاج برنامج تدبري بعنو�ن »مثاين« وُعر�س يف عدد من �لقنو�ت �لف�سائية، ومن خالل موقع تدبر� 

�لإلكرتوين.
u  ثالثون حلقة تدبرية يومية، تهدف �إلى تفعيل �أثر �لقر�آن يف و�قع �لأمة؛ من خالل ربط �مل�سلم بكتاب 

ربه تعالى، وتدبر �آياته، و�لعمل به يف كل �سوؤون حياته.
u )إنتاج برنامج هد�يات �لأجز�ء، لل�سيخ عمر بن عبد�هلل �ملقبل، )30 حلقة�
u :ملقاطع �لق�سرية�
u .مت �إنتاج �أكرث من مئات �ملقاطع �لتدبرية �لق�سرية، لعدد من �ملهتمني و�ملتخ�س�سني يف �لتدبر 
u ملحا�سر�ت �لتدبرية�

�أقامة �لهيئة �لعديد من �ملحا�سر�ت �لتدبرية و�لتي تتجاوز )100( �ساعة مرئية.



 ثانًيا: الإنتاج ال�سوتي 

املقاطع ال�سوتية الق�سرية:

 اإنتاج عدد كبري من املقاطع ال�سوتية الق�سرية، حيث تتجاوز املقاطع: 3000 مقطع �ش�تي.

الإ�سدارات ال�سوتية:

u .إ�سد�ر خمتار�ت تدبرية�
u .إ�سد�ر قو�عد قر�آنية�
u .إ�سد�ر �جلزء �لأول من �سل�سلة: قر�آًنا عجبا، وبلغت )110( مقطعًا �سوتيًا�

املحا�سرات التدبرية:

�لتوثيق �ل�سوتي لعدد كبري من �ملحا�سر�ت و�لندو�ت و�لتي تتجاوز )500( �ساعة �سوتية.



 اللقاء الثاين  

» جمال�س تد�ر�س �لقر�آن �لكرمي و�أثرها يف �لتدبر �لأمثل« مع ف�سيلة د.حممد �لربيعة، حتدث فيه عن 
�أهمية هذه �ملجال�س وو�سائل جناحها و�آثارها وفو�ئُدها �لكربى.

اللقاءات الجماهيرية التدبرية:

 اللقاء الأول  

»رحلتي مع �لتدبر« مع ف�س���يلة �أ.د.نا�س���ر بن �س���ليمان �لعمر، حكى فيها جتربته �لرثية وحياته �لعلمية 
و�لعملية يف تدبر �لقر�آن، وكذلك بد�ية فكرة �إقامة �لهيئة �لعاملية للتدبر.



 اللقاء الثالث  

»ر�س���ائل للمتدبرين« مع ف�سيلة �ل�سيخ �أ. د. نا�سر بن �سليمان �لعمر رئي�س جمل�س �أمناء �لهيئة �لعاملية 
لتدبر �لقر�آن �لكرمي، بعنو�ن: ذكر فيه عددً� من �لو�سايا �لهامة للمتدبرين وحذر من بع�س �ملخالفات 

و�لأخطاء يف �لتدبر.

 اللقاء الرابع  

»كيف نتاأثر بالقر�آن« مع ف�س���يلة �ل�سيخ مهند بن ح�س���ني �ملعتبي، حتدث فيه عن عظمة �لقر�آن �لكرمي 
وو�سائل تعظيمه يف قلوبنا، كما بني عددً� من �لو�سائل �ملعينة على تدبره و�لتاأثر به.
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موقع �إلكرتوين ي�س���تهدف �مل�سلمني يف كل �لعامل، ويقدم لهم منهجًا وعلمًا و�إثر�ًء متنوعًا ي�ساعدهم يف 
تدبر �لقر�آن �لكرمي، ويرتقي بحياتهم وحياة �لأمة جمعاء �إلى مر�قي �ل�سعود �ملن�سود.

تدبر واإلعالم الجديد:

 جمال�س تدبر يف تويرت  

�إقامة جمل�س تدبري ملدة �س���اعة ون�س���ف �أ�س���بوعًيا، يف عدة مو��س���يع قر�آنية، وي�سارك فيها عدد كبري 
من �ملتابعني.

 �سفحة تدبر يف الفي�سبوك  

للهيئة �لعاملية �سفحة على �لفي�سبوك، تن�سر من خاللها �لتدبر�ت �لن�سية و�ل�سوتية و�ملرئية.



 خدمة تدبر على الوات�س اآب  

�أن�س���اأت �لهيئة قو�ئم �لو�ت�س �آب وت�س���م �آلف من �مل�سرتكني من �ستى �أنحاء �لعامل، ي�سلهم من خالل 
هذه �خلدمة مو�د تدبرية، و�أخبار وجديد �لهيئة.

 قناة تدبر يف اليوتيوب   

من���ذ �نطالق �لهيئة مت �إن�س���اء قناة تدب���ر يف �ليوتيوب ورفع فيها مئات �ملقاط���ع �لتدبرية �ملرئية، لعدد 
كبري من �لعلماء وطلبة �لعلم �ملهتمني و�ملتخ�س�سني يف �لتدبر.

 جوال تدبر  

هو باكورة م�س���اريع �لهيئة، وهو م�س���روع يقدم حمتوى متنوع يف جمال �لتدبر، ير�س���ل للم�سرتكني عرب 
هو�تفهم �ملحمولة، على �سكل ر�سائل ن�سية، �أو ر�سائل �سوتية.

واخلدمة حتوي 3 باقات، هي:

u .تدبر �لعامة: تخاطب �سريحة �ملخت�سني و�ملهتمني، وكذلك عامة �لنا�س
u .نا�سئ: ت�ستهدف �لنا�سئة و�ل�سباب من طالب وطالبات حلق ودور حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 
u .تدبر �ل�سوتية: مقاطع �سوتية لعدد من �لعلماء و�مل�سايخ و�لدعاة



 م�سحف تدبر 

فكرة �مل�سحف: تاأليف كتاب يرّكز على �ملعاين �لتدبرية، بلغة مي�سرة تت�سمن هد�يات علمية وعملية.

و�لهدف �لأ�سا�س: �إخر�ج هد�يات تدبرية تخاطب �لفكر، وحترك �لقلب، وحتفز للعمل.

ل« منه يف �أو�ئل عام 1437ه� �إن �ساء �هلل تعالى. و�سي�سدر ق�سم »�سور �ملف�سّ



المعارض والفعاليات:

 معر�س تدبر الدائم 

ا د�ئًما يف مقرها، ي�ستفيد منه زو�ر �لهيئة ب�سكل د�ئم وم�ستمر، و�ملعر�س يحوي  �سممت �لهيئة معر�سً
تعريًفا مب�ساريع �لهيئة، ووقفات تدبرية و�سور تعبريية، وتعريف �لتدبر وخطو�ت �لتدبر.

 املعار�س املتنقلة 

ت�سارك �لهيئة يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لفعالية بركن )تدبر( تعر�س فيه �إ�سد�ر�ت �لهيئة، و�لتعريف 
مب�ساريع و�أن�سطة �لهيئة، وربط �لعالقات ومد �جل�سور مع �جلهات �ملماثلة.



موسوعة التدبر )خزانة أو مكنز التدبرات(:
م�س���روع مو�س���وعي، يهدف �إلى جمع كل ما قيل يف تدبر كل �آية من �آيات �مل�سحف، من تدبر�ت �ل�سلف 
و�ملعا�س���رين، وترتيبها ح�سب �ل�سور و�لآيات، كقاعدة بيانات مفتوحة، ي�ساف �إليها كل جديد، وي�سهل 

�لرجوع �إليها و�ل�ستفادة منها يف عدد من م�ساريع �لهيئة.

1/6 ÚµdÉ°ùdG êQGóe / º«≤dG ø
HG

تدبر

1/153 ôjƒæàdGh ôjôëàdG Qƒ°TÉY øHG

 Qó°üe
IóFÉØdG

IóFÉØdG ¢üf

1/139 ¿
BGô

≤d
G Ω

Éµ
M

C’
 ™e

É÷
G ,

 »
ÑW

ô≤
dG

 ÓÄd;É¡àZÓH ™e áeó≤ŸG RÉéjEG á–ÉØdG IQƒ°S øe òNDƒj
 áæ°S Gògh ,Oƒ°ü≤ŸG QÉ¶àfG ∫ƒ£H Ú©eÉ°ùdG ¢SƒØf π“
 ¬fEÉa ;»©dG ≈dEG GƒÑ°ùæ«a áeó≤ŸG Gƒ∏«£j ’CG AÉÑ£î∏d

 ¬Lh Gòg øeh ,¢Vô¨dG ô°ü≤j áeó≤ŸG ∫É£J Ée QGó≤Ã
. IÒ°üb IQƒ°S É¡fCG ™e ∫Gƒ£dG Qƒ°ùdG πÑb É¡©°Vh

 É``Ÿ ,É``æHQ É``¡H É``æ«Hôj á``«HôJ ø``e ø``°ùMCG É``e
  ¬`̀fCÉH ∂`̀dP π`̀∏Y , ¬`̀d á`̀–ÉØdG IQƒ`̀°S ‘ â`̀ÑKCG
 øÄª£J Gò¡Hh |                       } h |                      }

¬H äôeCG ÉÃ ¢SƒØædG OÉ≤æJh ,Üƒ∏≤dG

ï«°ûdG ∫BG ídÉ°U



المناهج التعليمية والمقررات:

�لعناية بتعليم �لقر�آن �لكرمي وتعّلمه وبخا�سة يف جمال )�لتدبر( من �لأولويات من خالل بناء )منهج( 
ومق���رر�ت تعليمية م�س���احبة له، بال�س���تفادة من �لجتاه���ات �لرتبوية �حلديثة و�خلرب�ت �ملعا�س���رة 

و�آلياتها �لعلمية.

ومن هذ� �ملنطلق ركزت �لهيئة على بناء مناهج تعليمية متخ�س�س���ة، ت�ستهدف جميع �لفئات �لتعليمية 
�ملختلفة، حيث قامت �لهيئة ببناء �ملناهج �لتالية:

u .منهج عموم �مل�سلمني
u .مقرر تدبر �لقر�آن �لكرمي للتعليم �لعايل
u .مقرر تدبر �لقر�آن �لكرمي للمرحلة �جلامعية و�ملاج�ستري
u .مقرر تدبر �لقر�آن �لكرمي للمر�كز و�ملعاهد
u .بناء منهج دبلوم �لتدبر و�ملقرر�ت �مل�ساحبة له

 فكرة امل�سروع: 

بن���اء )وثيق���ة منهج( وف���ق �لطريق���ة �لعلمية ل�س���ناعة 
املنه���ج، ومتثل الوثيق���ة اأهمية كربى بو�س���فها اخلطوط 
�لعري�سة لتطوير عمليات �لتعلم وجميع �لعنا�سر �ملوؤثرة 
يف ذلك، �إ�س���افة �إلى بناء �ملقرر�ت �لتعليمية �مل�ساحبة 

لها.

 امل�ستهدفون: 

�ملعاهد �لقر�آنية )�لرجالية و�لن�سائية(، وما يف حكمها؛ 
من م�س���اريع وبر�مج ومب���ادر�ت، د�خل �ململك���ة �لعربية 

�ل�سعودية وخارجها.



الملتقيات العلمية والمؤتمرات العالمية:

 ملتقى حترير مفهوم التدبر: 

م���ع بد�ية �نطالق م�س���اريع �لهيئة، ولكونه �أول م�س���روع متخ�س����س؛ جاءت �حلاج���ة �إلى حترير معنى 
�لتدبر ومفهومه، فعقد »تدبر« �مللتقى �لأول بعنو�ن: )مفهوم �لتدبر حترير وتاأ�سيل(، �سارك فيه نخبة 
من �ملخت�سني يف علوم �لقر�آن و�للغة �لعربية، يوم �خلمي�س 1429/06/01ه� �ملو�فق 2008/06/06م، 

مبدينة �لريا�س.

 ملتقى التدبر مناهج وبرامج: 

نظم »تدبر« �مللتقى �لثاين مبدينة �لريا�س، بعنو�ن: )�لتدبر.. مناهج وبر�مج(، وكان غر�سه �لبدء يف 
تفعيل �لتدبر من خالل طرح مرئيات ومقرتحات حول �ملناهج و�لرب�مج �لتي حتقق �أهد�ف �مل�سروع يف 
ن�س���ر �لتدبر ودعوة �مل�سلمني �إلى �إحياء هذه �ل�س���عرية �لعظيمة، يوم �خلمي�س 1431/06/20ه� �ملو�فق 

2010/06/03م.



 ملتقى تدبر القراآن الكرمي يف مدار�س ودور وحلقات التحفيظ: 

نظ���م »تدبر« بال�س���ر�كة م���ع وز�رة �ل�س���وؤون �لإ�س���المية و�لأوق���اف و�لدعوة و�لإر�س���اد يف �ل�س���عودية، 
ملتق���ى بعن���و�ن: )�لتدبر �لقر�آن يف مد�ر�س وحلق���ات ودور حتفيظ �لقر�آن �لكرمي(، م�س���اء يوم �لأحد 
1432/2/5ه�، بح�س���ور معايل وزير �ل�سئون �لإ�س���المية و�لأوقاف و�لدعوة و�لإر�ساد، ف�سيلة �ل�سيخ/ 
�سالح بن عبد�لعزيز بن حممد �آل �ل�سيخ، كما ح�سره نخبة من �ملخت�سني و�ملهتمني يف جمال �لتدبر، 
ومندوب���و اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي ، وكان الهدف من اإقامته: تفعيل الرتباط بكتاب 

�هلل تعالى، وفهم معانيه، من خالل تعليم �لقر�آن �لكرمي على خمتلف �مل�ستويات.



  ملتقى م�ساجدنا والتدبر: 

نظ���م »تدب���ر« يوم �لأح���د 24 /1435/8ه� لقاًء بعنو�ن ه���ذ� �مللتقى، �لذي يخ�ّس �أئمة �مل�س���اجد، ود�ر 
�للقاء حول تفعيل �لتدبر يف م�ساجدنا.

  ملتقى اجلودة يف امل�ساريع القراآنية: 

نظ���م »تدب���ر« ملتقى �جلودة يف �مل�س���اريع �لقر�آنية حتت عن���و�ن:« �جلودة يف �مل�س���اريع �لقر�آنية« لأجل 
�ح���رت�ف �لتخطي���ط و�لجناز، و�إب���د�ع �س���ناعة �لرب�مج �لإعالمي���ة �لقر�آني���ة وقيا�س �أثرها، م�س���اء 
�خلمي�س1436/4/30ه���� مبدين���ة �لريا����س، مب�س���اركة عدد من �ملوؤ�س�س���ات و�ملتخ�س�س���ني و�ملهتمني 

بالقر�آن وعلومه.



 املوؤمتر العاملي الأول لتدبر القراآن الكرمي: 

ُعِق���د �ملوؤمتر �لعامل���ي �لأول لتدبر �لقر�آن �لكرمي يف �لدوحة يف �لفرتة من 23-25 / �س���عبان/ 1434ه� 
�ملو�فق 2-4/ يوليو/ 2013م، حتت عنو�ن: تدبر �لقر�آن �لكرمي و�أثره يف حياة �لأمة، بتنظيم من �لهيئة 
�لعاملية لتدبر �لقر�آن �لكرمي، وباإ�سر�ف من وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لإ�سالمية بقطر، �سارك فيه �ستٌة 
وثمان���ون باحثًا وباحثة، ميثلون �أك���رث من ثالثني دولة، من خمتلف �لتخ�س�س���ات �لعلمية، كما تنوعت 

�لفعاليات بني جل�سات، وحلقات نقا�س، ودور�ت تدريبية، ومعر�س م�ساحب.



الرحالت التدبرية 
 اإندوني�سيا تتدبر   22 / 07 / 1434هـ[

ز�ر وفد من �لهيئة �لعاملية لتدبر �لقر�آن �لكرمي ير�أ�س���ه ف�س���يلة �ل�س���يخ �أ. د. نا�سر بن �سليمان �لعمر، 
لدولة �إندوني�سيا ��ستمرت مدة خم�سة �أيام.

 وكان ه���دف �لزيارة �لتي جاءت حتت م�س���مى »�إندوني�س���يا تتدب���ر« �إلى �لتعريف بثقاف���ة تدبر �لقر�آن 
�لك���رمي و�لتاأكي���د على �أهميته جنبًا �إلى جنب مع حفظه و�لعمل به، وذلك �س���من م�س���روع تطبيع تدبر 
�لق���ر�آن �لكرمي يف �لأمة و�لذي يقوم عليه ف�س���يلة �ل�س���يخ نا�س���ر �لعمر و�لهيئة �لعاملي���ة لتدبر �لقر�آن 

�لكرمي �لتي ير�أ�سها ف�سيلته.

  رحلة جزر املالديف   27 / 03 / 1435هـ[

��س���تقبل رئي�س جمهورية جزر �ملالديف �ل�س���يد عبد �هلل ميني، ف�س���يلة �ل�سيخ نا�سر بن �سليمان �لعمر 
رئي����س �لهيئ���ة �لعاملية لتدبر �لق���ر�آن �لكرمي و�لوفد �ملر�فق له، وقد �س���م �للقاء كاًل من �ل�س���يخ �لعمر 
و�لرئي�س �ملالديفي ونائبه ووزير �ل�سوؤون �لإ�سالمية باجلمهورية. حيث حتدث ف�سيلة �ل�سيخ �لعمر، عن 
�أهمية �لعناية بكتاب �هلل عز وجل حفظًا وعماًل وتدبرً�، موؤكدً� على �س���رورة ن�س���ر ثقافة تدبر �لقر�آن 
�لك���رمي وتطبيعها لدى �لأجيال �مل�س���لمة، كما نقل له جتربة �لهيئة �لعاملي���ة لتدبر �لقر�آن �لكرمي وذلك 

لالإفادة منها لزيادة �هتمام طالب �لعلم يف دولة �ملالديف بتدبر �لقر�آن �لكرمي.



 رحلة قرقيز�ستان ) 05 / 06 / 1436هـ ([

و�سل رئي�س �لهيئة �لعاملية لتدبر �لقر�آن �لكرمي، ف�سيلة �لدكتور نا�سر بن �سليمان �لعمر و�لوفد �ملر�فق 
له �إلى �لعا�سمة �لقرغيزية، ب�سكيك، لبحث �سبل �لتعاون مع �ملوؤ�س�سات �لدينية يف جمالت ن�سر مفهوم 

وثقافة تدبر �لقر�آن �لكرمي عرب �لتعليم �لديني.

و�عترب رئي�س �لهيئة �لعاملية لتدبر �لقر�آن �لكرمي �ل�سيخ �لدكتور نا�سر بن �سليمان �لعمر �أن زيارة وفد 
�لهيئة �إلى قرغيز�س���تان كان �إيجابيًا جدً�، وجنح يف حتقيق هدفه �لدعوي و�لعلمي و�ل�س���تطالعي �إلى 

حد كبري.



اتفاقيات الشراكة
وقع����ت �لهيئة ع����دد م����ن �تفاقي����ات �ل�س����ر�كة ومذكر�ت 
�لتفاهم، مع �لعديد من �جلهات �ملتخ�س�س����ة، يف �س����تى 
�أنح����اء �لع����امل، وتهدف ه����ذه �لتفاقيات �إلى مد ج�س����ور 
�لتو�د  و�لتعاون من �أجل �إي�س����ال ر�س����الة �لهيئة، وحتقيق 
�أهد�فها، ون�سر �سعري �لتدبر بني �مل�سلمني وربطهم بكتاب 

�هلل تعالى فهًما وتدبًر� وعماًل.

التدريب:
 اأوًل: برنامج اإعداد معلمي التدبر )تعليم التدبر يف حلقات التحفيظ(: 

يقي���م »تدبر« -بال�س���ر�كة مع عدد من �جلهات �ملعنية بتحفيظ �لق���ر�آن �لكرمي-بر�مج تعليم �لتدبر يف 
حلقات �لتحفيظ، با�ستهد�ف معلمي �لتحفيظ وتدريبهم على تعليم �لتدبر لطالب �حللق.

 ثانًيا: برنامج تاأهيل مدربني للتدبر: 

يقيم »تدبر« بر�مج تاأهيل مدربني للتدبر بالتعاون و�لتن�سيق مع جمعيات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي، بحيث 
يتم تر�س���يح �ملعلم���ني �ملتميزين �لذين �جتازو� برنام���ج �إعد�د معلم �لتدبر، ليلتحق���و� بربنامج �إعد�د 

مدربي �لتدبر.

 ثالًثا: الدورات التدريبية العامة: 

يقيم »تدبر« �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية يف تدبر �لقر�آن �لكرمي، وت�س���تهدف جميع �س���ر�ئح �ملجتمع 
يقيمها عدد من �ملخت�سني و�ملهتمني يف �لتدبر.

ه���ذ� بع�ُس ما وّفق �هلل للقي���ام به، و�لطموحات كبرية، �لآمال �أكرب، ومن �هلل ن�س���تمد �لعون و�لتوفيق، 
وبتع���اون �إخو�ننا �ملهتمني بالتدبر � تعّلما وتعليمًا � ننطلق �إلى �آفاق �أرحب، وجمالت �أو�س���ع، لنحقق معًا 

�أهد�ف هذ� �مل�سروع �لر�ئد.
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