
 8المؤتمر القرآني الدولي السنوي مقدس 
THE 8TH ANNUAL INTERNATIONAL QURANIC CONFERENCE 

(MUQADDAS—VIII) 
 

 بعنوان:
 "إسعاُد اإلنسان بُهدى القرآن"

 

 تنظيم:
 مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة ماليا

 بالشراكة مع:
 أم القرى كرسي الملك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة 

 م(2018نوفمبر،  15-14هـ، الموافق 1440ربيع األول،  7-6األربعاء والخميس )
 
 مقدمةأوَّال: 

الة والسالم على رسوله، وبعد  الحمد هلل والصَّ
ن هداية والمقصد األهمَّ من تنزيل القرآ فقد أنزل هللا تعالى القرآن العظيم، ووصفه بقوله: "هذا هدى"، فكانت الغاية العظمى،

ِ ُنوٌر َوِكَتابٌ  ِمنَ  َقْد َجاَءُكمْ كما قال تعالى: اإلنسانيَّة وسعادة البشريَّة،  اَلِم  َّللاَّ ُ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ُمِبيٌن َيْهِدي ِبِه َّللاَّ
وهذه الغاية العظمى المتمثَّلة في الهداية، كامنٌة  .ُمْسَتِقيم   َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراط  

ساليبه البيانيَّة، وفي آياته المفردة، وُسَوره وأحكامه أومصطلحاته، و  هومتحقَّقة في جميع عناصر التَّنزيل الحكيم: مفردات
رين  ُمْحَكمة.شاملٌة وتشريعاته، وفي قَصصه وأخباره... إنَّها منظومٌة هداياتيَّة  قديًما –وقد فطن بعض العلماء والمفسِ 

 إلى استجالء ُصور  من الهدايات القرآنيَّة، وربطوا األمَّة ربًطا وثيًقا بهذا المقصد األعظم للقرآن الكريم. -وحديًثا
راسات القرآنيَّة، والفكر اإلسالميِ  المعاصر، طغياُن الم نهجيَّات على الرُّغم من ذلك، فإنَّ اإلشكال في حاضر الدِ 

مقصد الهدايات عند النَّظر في القرآن الكريم، وفي محاوالت تنزيل  وإقصاء -الالَّئقةأو حتى غير –التَّفسيريَّة الثَّانويَّة 
بتوفيق  من –أحكامه في الواقع الـَمعيش. من هنا، فإنَّ مؤتمر "هدايات القرآن سعادٌة لإلنسان"، قد تمَّ العزم على عقده 

المتالزمة للتَّنزيل الحكيم، من أجل تأصيلها، وتحديد أنواعها، ودراسة لَسْبر أغوار هذه الخاصيَّة الجوهريَّة  المولى سبحانه؛
لف والمعاصرين في استنباطهم للهدايات القرآنيَّة، والقواعد التي أْرَسْوها في هذا المجال، والنَّظر كذلك في  مناهج السَّ

جال الهدايات القرآنيَّة التي من شأنها النَّهوض باألمَّة اإلسالميَّة، والبشريَّة جمعاء، في المشاريع التَّطبيقيَّة الممكنة في م
 عالج مشكالتها وآفاتها الرَّاهنة.

دْت األهداف العامَّة اآلتية:  ولتحقيق ذلك ُحدِ 
 

 أهداف المؤتمرثانًيا: 
يتها وآثارها.التَّأصيل العلمي لمفهوم الهدايات القرآنيَّة ودالالتها وأنواعها  .1  ومجاالتها وأهمِ 
لف وطرقهم في استنباط الهدايات القرآنيَّة، وكيفيَّة استخدام هذه الطُّرق في استنباط  .2 التَّعريف بمناهج علماء السَّ

 هدايات  جديدة.
 توظيف هدايات القرآن في النُّهوض باألمَّة وعالج مشكالتها. .3
راسات التَّطبيقيَّة في استنباط ال .4  هدايات القرآنيَّة.إجراء الدِ 
 مشاريع إعالميَّة وتقنيَّة وتعليميَّة ودعويَّة في مجال الهدايات القرآنيَّة. تصميم .5

 



 ثالًثا: محاور المؤتمر
 تنبثق عن األهداف السابقة خمسة محاور أساسيَّة، هي:

 صيل العلمي للهدايات القرآنيَّةالمحور األّول: التَّأ
 1.1  الالتالتَّعريف والمفهوم  والدِ 
 2,1 أنواع الهدايات ومجاالتها 
 3,1  أهميَّة الهدايات وآثارها 

 المحور الثَّاني: منهج التَّعامل مع الهدايات القرآنيَّة
 1,2  لف في التَّعامل مع الهدايات القرآنيَّة  هدي السَّ
 2,2 مناهج العلماء في استنباط الهدايات القرآنيَّة 
 3,2  وابط في استنباط الهدايات القرآنيَّةاألصول والقواعد  والضَّ
 دراسات في توظيف هدايات القرآن في النهوض باألمة وعالج مشكالتهاالمحور الثَّالث: 
 1,3  الهدايات القرآنيَّة في عالج المشكالت المعاصرةطرق توظيف 
 2,3 يات القرآن في النهوض باألمةاأثر هد 
 مجال الهدايات القرآنيَّةدراسات تطبيقيَّة في المحور الرابع: 
 1.4 دراسات تطبيقيَّة في هدايات مصطلحات ومفاهيم قرآنيَّة 
 2.4 دراسات تطبيقيَّة في هدايات آيات قرآنيَّة 
 3,4  دراسات تطبيقيَّة في هدايات سور قرآنيَّة 
 : مشاريع تطويريَّة في خدمة الهدايات القرآنيَّةالمحور الخامس
 1,5  في خدمة الهدايات القرآنيَّةوتقنية مشاريع إعالميَّة 
 2,5 مشاريع تعليميَّة ودعويَّة في خدمة الهدايات القرآنيَّة 
 3,5 مشاريع في توظيف الهدايات القرآنية في المجتمعات غير المسلمة 

كليَّة، وهي: دت إرشاداٌت عامَّة؛ لضبط البحوث وتوحيد أنساقها الشَّ  كما ُحدِ 
 كتابة بحوث المؤتمرفي المشاركة و  رابًعا: إرشاداٌت عامَّة في

لًيا ال يتجاوز صفحة واحدةً  .1 ًصا أوَّ م الباحث ملخَّ د فيها: )أ( القضيَّة  250-150) يقدِ  كلمة تقريًبا(، تحدَّ
المحوريَّة في البحث، )ب( الهدف/األهداف المراد بلوغها، )ج( المنهجيَّة العلميَّة المقترح اتِ باعها، )د( 

اة من البحث في مجال الهدايات القرآنيَّة.اإلضافة/ األهميَّ   ة العلميَّة والعمليَّة المتوخَّ
 العلميَّة المختصرة. يرفق الباحث بالملخَّص سيرته .2

 هـ(1439ذي القعدة،  18الموافق لـ   يوليو، 31)قبل تاريخ   اللَّجنة التَّحضيريَّة للمؤتمرُترَسل الملخَّصات على بريد 
cqrsem.arabic@um.edu.my 

مه في حدود التَّاريخ المقترح.في حال قبول الملخَّص، ُيكمل الباحث المشروع البحثيَّ ويق .3  دِ 
 : رسوم حضور المؤتمرخامًسا

فر  واإلقامة، وترجو نظًرا لمحدوديَّة ميزانيَّة المؤتمر، فإنَّ اللَّجنة التَّحضيريَّة تعتذر للباحثين األكارم عن تحمُّل نفقات السَّ
خي برسوم المشاركة في المؤتمر على النَّحو اآلتي:  تعاون المشاركين األفاضل السَّ

USD $300 من خارج ماليزيا مريكي للمشاركين ببحوث أو المشاركيندوالر أ. 
600 RM .رينجت ماليزي للمشاركين ببحوث داخل ماليزيا 
400 RM  من جامعات ماليزيا.رينجت ماليزي لطلبة الدراسات العالية 
200 RM .راسات العالية من جامعة ماليا  رينجت ماليزي لطلبة الدِ 

 


