
 

 
 4من  1الصفحة 

 الثاني المؤتمر القرآني العالمي

 تعظيم اهلل تعاىل يف هدايات القرآن الكريم

  تنظيم جامعة أفريقيا العاملية بالشراكة مع كرسي اهلدايات القرآنية جبامعة أم القرى

 م 2020يناير  11ـ  9املوافق من   هـ16/5/1441 – 14يف الفرتة من 

 مقدمة :

احلمد هلل والصالة والسالم على رسوله ومصطفاه وبعد : فإن تعظيم اهلل تعاىل وحمبته سبحانه وتعاىل هما 
من أوجب  –حبثًا ودراسة وتأصياًل وتطبيقًا وعماًل  –أساس اإلميان، وعليه فالعناية بهذه القضية الكربى 

ت حيث ُعين القرآن بهذا املوضوع يف مجيع أجزائه وسوره وآياته، وكان حقًا على الواجبات وأشرف القربا
أهل العلم وطالبه أن يُعنوا به من خالل مجع واستنباط هداياته، والعمل على تأصيل جوانبه وإبراز 

 تطبيقاته.

   والذي تتمثل أهميته يف :مما دعى إىل عقد مؤمتر قرآني عاملي حول هذا املوضوع 

جانًبا حمورًيا يف العقيدة الصحيحة، وهي من أشرف األعمال القلبية اليت  «تعظيم اهلل »قضية  متّثل .1
هلا األثر الفاعل يف توجيه األعمال والسلوك.

من حيث عدد اآليات اليت اعتنت بإبرازه، وتنويع األساليب  «تعظيم اهلل »اهتمام القرآن مبوضوع  .2
القرآنية يف عرضه. وهو أمر يدعو إىل دراسته، والعمل على استجماع مسائله من أجل الوصول إىل 

اهلدي القرآني املتكامل فيه.
، خاصة فيما يتعلق باجلوانب «تعظيم اهلل »عدم وجود دراسات علمية كافية حول قضية  .3

ة؛ والنماذج التطبيقية؛ وذلك بالرغم من أهمية هذه القضية، وما تتميز به من الثراء التأصيلي
اإلمياني والبعد املعريف.

إحياء الروح اإلميانية يف نفوس أفراد هذه األمة من خالل العناية بأعمال القلوب اليت يف مقدمتها  .4
.«تعظيم اهلل »وعلى رأسها قضية 

هذه القضية اإلميانية الرتبوية اليت عليها مناط صالح القلوب لتناول شدة حاجة األمة اليوم  .5
، يف زمان ضعف فيه موضوع التعظيم يف نفوس بعض املسلمني بسبب بعدهم عن هدي والسلوك

القرآن الكريم.
 

 أهداف املؤمتر :

.يف هدايات القرآن الكريم التأصيل ملوضوع التعظيم  .1
 .تعظيم اهلل يف القرآن الكريم لتطبيقية براز مناذج إ .2
 اهلل تعاىل . تعظيمتعميق موضوع جهود العلماء يف  دراسة .3
.نشر ثقافة تعظيم اهلل تعاىل يف اجملتمعات  .4

 

  



 

 
 4من  2الصفحة 

 احملاور الرئيسية للمؤمتر :

التأصيل ملفهوم تعظيم اهلل تعاىل يف اهلدايات: )أهميته وأركانه ومراتبه وأساليبه وجماالته ومظاهره  .1
 وآثاره(

مناذج تطبيقية يف تعظيم اهلل تعاىل يف ضوء اهلدايات القرآنية. .2
 جهود العلماء يف تعميق تعظيم اهلل تعاىل . .3
 دراسات ميدانية عن واقع اجملتمعات من تعظيم اهلل وسبل العالج. .4
تصميم برامج فاعلة يف تعظيم اهلل . .5

 

 احملاور الفرعية :

  تعظيم اهلل تعاىل يف اهلدايات : ) أهميته وأركانه ومراتبه وأساليبه احملور األول : التأصيل ملفهوم
 وجماالته ومظاهره وآثاره (

 مفهوم تعظيم اهلل تعاىل ، وأنواعه وألفاظه . .1
 أهمية تعظيم اهلل تعاىل ومكانته ومظاهره وجماالته. .2
 القواعد يف تعظيم اهلل تعاىل واركانه ومراتبه . .3
 حتقيق تعظيم اهلل . السبل والوسائل واألساليب يف .4
 العلوم الشرعية وأثرها يف تعظيم اهلل عز وجل ) توجيه القراءات، التفسري، املقاصد ... (. .5
 .احملور الثاني : مناذج تطبيقية يف تعظيم اهلل تعاىل يف ضوء اهلدايات القرآنية

 أركان اإلميان وداللتها على تعظيم اهلل تعاىل . .1
 . تعظيم اهلل تعاىل عند خملوقاته .2
 هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تعظيم اهلل تعاىل . .3
 هدي السلف يف تعظيم اهلل تعاىل . .4
 العبادات واألحكام الشرعية وداللتها يف تعظيم اهلل تعاىل . .5
 تعظيم اهلل تعاىل من خالل القصص واألمثال يف القرآن الكريم . .6
 تدبر القرآن الكريم وأثره يف تعظيم اهلل تعاىل . .7
  الثالث : جهود العلماء يف تعميق تعظيم اهلل تعاىل .احملور 

 جهود العلماء يف إبراز تعظيم اهلل تعاىل . .1
 تعظيم اهلل تعاىل عند املفسرين واحملدثني والفقهاء . .2
 تعظيم اهلل تعاىل عند علماء اللغة العربية ، واألدب ، والشعر . .3
 م .اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة وأثره يف تعميق التعظي .4
العلوم التطبيقية والتجريبية ودورها يف تعظيم اهلل تعاىل ) الطب ، الفلك ، اهلندسة .. وغريها ( . .5
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 .احملور الرابع : دراسات ميدانية عن واقع اجملتمعات من تعظيم اهلل وسبل العالج 
 واقع األمة يف تعظيم اهلل تعاىل . .1
العقدية ، األسرية ، الرتبوية ، األخالقية ، النفسية ، أثر تعظيم اهلل تعاىل يف جماالت احلياة )  .2

 السياسية .. وغريها ( .
 األسباب املانعة من تعظيم اهلل تعاىل ، وأضرارها ، وسبل عالجها . .3
أثر تعظيم اهلل تعاىل يف إصالح األمة ووحدتها ، وحتصينها من الفنت . .4

 
 .احملور اخلامس : تصميم برامج فاعلة يف تعظيم اهلل 

 ناء القيادات املعظمة هلل تعاىل .ب .1
 بناء مناهج تربوية للناشئة يف تعظيم اهلل تعاىل . .2
 وسائل التواصل املعاصرة وكيفية االستفادة منها يف تعظيم اهلل تعاىل . .3

 

 املواعيد:
 م . 2020يناير  11ـ  9هـ   املوافق: 16/5/1441 – 14موعد انعقاد املؤمتر يف الفرتة من
  م .2019مايو  22هـ املوافق : 1440/ 9/ 17املؤمتر : اإلعالن عن
  : م .2019/ 7/  4هـ املوافق 1440ذو القعدة  1آخر موعد الستالم امللخصات
  : م . 2019/ 7/ 18املوافق  1440ذو القعدة  15اإلفادة عن قبول امللخصات
  : م . 2019/ 9/ 29هـ املوافق  1441حمرم  30آخر موعد الستالم األحباث
  : م .2019/ 10/  29هـ املوافق 1441ربيع األول  1اإلعالن عن القبول النهائي

 

  السودان ( –جامعة أفريقيا العاملية ) اخلرطوم : مكان انعقاد املؤمتر
 

 : ملحوظة

 . ( حبثًا ، يتكفل املؤمتر باستضافة أصحابها وحتمل تكاليف تذاكر السفر + السكن50سيتم اختيار أفضل )
 

 اإلرشادات :

 إرشادات عامة يف كتابة امللخصات : (   أ )

كلمة تقريًبا(، حتدَّد فيها: )أ( القضيَّة  250-150يقدِّم الباحث ملخًَّصا أوَّلًيا ال يتجاوز صفحة واحدًة )-1

)د( اإلضافة/  احملوريَّة يف البحث، )ب( اهلدف/األهداف املراد بلوغها، )ج( املنهجيَّة العلميَّة املقرتح اتِّباعها،

األهميَّة العلميَّة والعمليَّة املتوخَّاة من البحث يف جمال اهلدايات القرآنيَّة.

يرفق الباحث بامللخَّص سريته العلميَّة املختصرة.-2
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 هـ املوافق1440ذو القعدة  1)قبل تاريخ  ُترَسل امللخَّصات على بريد اللَّجنة التَّحضرييَّة للمؤمتر-3

  (م2019/ 7/  4

  الربيد اخلاص باألحباث العربية :-

  الربيد اخلاص باألحباث غري العربية :-

 : احملدديف حال قبول امللخَّص، ُيكمل الباحث املشروع البحثيَّ ويقدِّمه يف حدود التَّاريخ -4

 م ( 2019/ 9/ 29هـ املوافق  1441حمرم  30)
 

 إرشادات عامة يف كتابة األحباث : ) ب ( 

جيب أن يكون البحث مركزًا يف املوضوع دون استطرادات .-1

( صفحة . ( صفحة وال تزيد عن )  ال تقل صفحات البحث عن ) -2

( يف  ( يف املنت، و)  ( حجم )  يكتب البحث برنامج )وورد(، خبط ) -3

(  اهلامش ، وخبصوص البحث باللغتني : )اإلجنليزية و الفرنسية( تكون خبط ) 

( يف اهلامش . ( يف املنت،و )  حجم ) 

يف أسفل كل صفحة أرقام هوامشها املستقلة .توضع -4

يقدم عنوان الكتاب على اسم مؤلفه يف اهلوامش ويف قائمة املصادر واملراجع .-5

ُتثبت قائمة املصادر واملراجع املستوفاة يف آخر البحث مرتبة على حروف املعجم .-6

 . بحوث للتحكيم العلمي ، ويتم نشر األحباث املقبولةختضع مجيع ال-7

 تقبل البحوث بإحدى اللغات اآلتية: العربية، اإلجنليزية، الفرنسية .-8
 

 للتواصل : 

 ) واتساب (  00966503055738األحباث العربية : 

 ) واتساب (   00249912227178األحباث بلغات أخرى : 
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