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إن القرآن الكريم هو كتاب هللا المبين وصراطه المستقيم وهو دستور هذه األمة، وطريق الخير والسعادة 
لاَ ِمْن  ْيِه واَ داَ ْيِن ياَ اِطُل ِمْن باَ ْأِتيِه اْلباَ لاَ ياَ والفالح في الدارين، من تمسك به فاز ونجا ومن خالفه خاب وخسر ) 
وما أسعد المسلمين حين يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم، وما أروعهم  ِميٍد(.  ِكيٍم حاَ ْنِزيٌل ِمْن حاَ ْلِفِه تاَ خاَ
العزة والرفعة  بمشيئة هللا –  حين يطبقون أحكامه ويجعلونه شرعة ومنهاًجا، وعندها سيتحقق لهم – 

والتمكين في األرض.
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أنا سعيد في هذا اليوم المبارك أن أفتتح ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي في جامعة الملك سعود، 
ومع بداية عامنا الهجري في اليوم المبارك يوم الثنين 1435/1/1هـ أن تبدأ الفعاليات في مدينة الرياض 
بإفتتاح هذا الملتقى العظيم الذي ُيعنى بكتاب هللا، وهذا الكتاب الذي له مكانه كبيرة لدينا ، فالعناية 

به وتتبعه وتدبره واجب علينا كمسلمين .
أنا سعيد أنا أحظى بإفتتاح هذا الملتقى والمعرض في جامعة الملك سعود، وأشكر كل من ساهم في 
الملك سعود، وكل من ساهم من المهتمين  الملتقى من أصحاب الفضيلة ومعالي مدير جامعة  هذا 

بالكتاب المقدس.

صاحب السمو الملكي األمير 
خالد بن بندر بن عبدالعزيز

أمير منطقة الرياض
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إن الملتقى يأتي بتنظيم كراسي البحث في الجامعة المعنية بالقرآن الكريم وعلومه وإقرائه, إل أن 
الجامعة أسسته إيمانا منها بأن العلم هو طوق النجاة من التراجع والتقدم، كما حرصت على أن يغطي 
كل التخصصات العلمية، موضحا أن الجامعة تجسد هوية الوطن واهتمام حكومتنا الرشيدة بكتاب هللا 

وحرصها على تنظيم المسابقات المحلية والدولية في حفظه وتالوته.
في  البحث  كراسي  برنامج  ضمن  النشيطة  البحثية  الكراسي   أحد  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  يعد 
البيئة  ، وتوفير  الباحثين  ، ودعم  البحثية فيه  الحركة  المعرفة وتنشيط  لخدمة  الذي تأسس  الجامعة 
إنجازات كبيرة بفضل هللا ثم  البرنامج  وقد حقق هذا   . براءات اإلختراع  المساعدة على البتكار وإنتاج 

بفضل رجال األعمال المخلصين لوطنهم الذي ساندوا هذا البرنامج بالدعم والتمويل . 

معالي الدكتور / 
بدران بن عبدالرحمن العمر

مدير جامعة الملك سعود
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الفيحاء،  الباسقة  الشّماء،  الجامعة  الملك سعود،  جامعة  العريقة،  جامعتنا  رحاب  اليوم في  نجتمع  أن 
نجتمع اليوم في رحابها وعلى بساط كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه، حيث يمتزج سمو األهداف، 
ونبل الغايات، وعمق الرؤية في محصلة واحدة فتنتج أنوارًا تتألآل ، وتخرج أعماًل في األفاق تتفيء، تنير 

األبصار والبصائر وتبهج النفوس والصرائر .
إن عهد السعودية شهد الكثير من صور الهتمام، لم يسبق لها مثيل، من خالل مدارس التحفيظ للبنين 

والبنات، والمقررات العلمية والدراسية في معاهد للقرآن الكريم وعلومه.

معالي الشيخ الدكتور / 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
أستاذ كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه
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إن فكرة الملتقى تقصد مدارس اإلقراء المختلفة والمنتشرة في أقطار العالم اإلسالمي وهي المدرسة 
السعودية والمدرسة الشامية والمدرسة المصرية والمدرسة السودانية والمدرسة العراقية والمدرسة 
الرسول صلى هللا  إلى  بأسانيدهم  القراء  أعالم  إلى  المغاربية والهندية،باإلضافة  التركية والمدرسة 

علية وسلم.
إن تنظيم الملتقى يأتي استشعارًا من الكرسي بأهمية التقاء كبار القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة 
من خبراتهم وتجاربهم , مشيرا أن الملتقى يسعى إلى تكريم الرواد الكبار من علماء هذا العلم المبارك 

وكذلك استعراض سير أشياخ أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمة سير هؤلء األعالم

محمد بن فوزان العمر الدكتور / 
المشرف على كرسي القرآن الكريم وإقرائه

رئيس اللجنة التنظيمية لملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي
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مقدمة :
 الحمد لله،   والصالة والسالم على رسول هللا،  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد،

أما بعد:
بالقرآن الكريم، وكان لها في ذلك مجالت  العناية  العربية السعودية على  فقد دأبت المملكة 
متعددة، من طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى لغات العالم، وإقامة المسابقات في 

حفظ القرآن الكريم وتجويده، وإقامة الملتقيات والمؤتمرات القرآنية.
إقامة كراٍس  حفظه هللا –  وكان من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز – 
علمية للقرآن الكريم وعلومه في عدد من الجامعات السعودية، وكان كرسي تعليم القرآن الكريم 
بقسم الدراسات القرآنية في كلية التربية بجامعة الملك سعود من هذه الكراسي. وإقرائه )إقراء( 
وقد حرص الكرسي على أن يعمل بهذه الرسالة الملكية الكريمة لخدمة القرآن الكريم وعلومه، 
خالل المدة 1-1435/1/3ه  فأعّد لملتقى علمي تكريمي تحت عنوان )ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي( 
بجامعة الملك سعود بالرياض، وبهذا الملتقى تكون المملكة العربية السعودية من أوائل من 

يعتني بتكريم هؤلء القراء الكبار الذين شّرفهم هللا بحمل القرآن الكريم وقراءاته.
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أهداف الملتقى:
تكريم رواد اإلقراء في العالم اإلسالمي المعاصرين.  -1

إلقاء الضوء على أهم مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي.  -2
رصد سير أهم أعالم اإلقراء في النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري.  -3

التقاء طالب علم القراءات بمشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.  -4
إقامة معرض مصاحب للتعريف بالجهات الحكومية وغير الحكومية المهتمة والعاملة في      -5

        مجال تعليم القرآن الكريم وإقرائه.
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 ملّخصات بحوث
 ُملتقى ِكبار ُقّراء العــاَلم اإلسالمي

 مرّتبة حسب البلدان
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عنوان البحث :
إيقاظ المشاعر في ترجمة الشيخ حسن الشاعر.

اسم الباحث :
الدكتور عثمان بن محمد الصديقي

عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الشرعية –في كلية الملك فهد األمنية 

ملخص البحث :
المقدمة. 

عرض الباحث لترجمة الشيخ حسن الشاعر من خالل ما يلي : 
اسمه، ولدته، ثم ذكر أولده، ثم صفاته، ثم حياته العلمية، ودروسه في المسجد النبوي، ثم 
جهوده في نشر علم القرآن والتجويد،فرحالته العلمية ، ومؤلفاته،ثم ذكر تالميذه ، ومآثره، ثم 

وفاته، والدروس المستفادة من سيرته، ومصادر الترجمة. 

المدرسة الّسعودية : أوًل : 
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عنوان  البحث :
الّنموذج المكي إلقراء القرآن 

من خالل العهد السعودي من القرن الرابع عشر .

اسم الباحث : 
أحمد بن محمد المغربي الّدكتور / 

أستاذ مساعد في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الملك عبد العزيز-سابقا

ملخص البحث :
يتكون البحث من مقدمة عن الفترة التاريخية التي سيشملها. 

ثم ثالث نقاط رئيسية: 
المسجد الحرام، والكتاتيب، والمدارس ، واألربطة، وبيوت المقرئين.  مواطن اإلقراء في مكة وهي : 
وأّما األعالم ففي البحث تراِجم مختصرة لخمسة عشر عالما ممن قرأ أو أقرأ فيها، وكان له أثر بارز 

في النموذج. 
ثم ذكر سمات وخصائص هذا النموذج.

ثم ختم البحث بالنتائج والتوصيات .
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 عنوان  البحث :
ورقة عمل "مشروع مجمع القّراء"

اسم الباحث : 
فيصل بن جميل الغزاوي . الدكتور /. 

إمام المسجد الحرام-وأستاذ مشارك بقسم القراءات-ووكيل كلية الدعوة وأصول الدين للدراسات 
العليا بجامعة أم القرى .

ملخص البحث :
    حرًصا على كلِّ ما من شأنه زيادة التفاف األّمة حول كتاب رّبها، ومحاولًة لإلسهام في بّث 
العلمّية كثيٌر  احة  السَّ التي غاب عن  القراءات  البشرّية, ورغبًة في نشر علوم  بين  القرآن  هداية 
رها وجواهرها مع الحاجة إليها، وسعيًا في تكوين رابطة بين القّراء تكون سبياًل للّتواصل  من ُدراَ

والّتالقي بينهم.
مكة  في األّمة منطلًقا من مبعث هذه الروح ومهد إشعاعها:      وحين يكون مشروع بعث "الروح" 
المكّرمة، فإّنه يعني اعتبار الجمع بين الهداية التي حواها كتاب هللا، والهداية التي جعلها هللا 

في بلده الحرام وقبلته المعّظمة. 
وتشتمل الورقة على:

التعريف بالمشروع.  .1             
أهمية المشروع.  .2             

أهداف المشروع.  .3             
المشاريع والطموحات.  .4             
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عنوان  البحث :
مدرسة اإلقراء الفلسطينية في القرن الرابع عشر الهجري

اسم الباحث :
حاتم جالل التميمي الدكتور / 

أستاذ مشارك بكلية القرآن والدراسات اإلسالمية 
فلسطين ومنسق برنامج الماجستير في أصول الدين بجامعة القدس– 

خطة البحث:
البحث في مقدمة ، وتمهيد ، وفصلين ، وخاتمٍة ، على النحو اآلتي: 

وفيها استعراض أدبيات البحث. المقدمة : 
ة عبر التاريخ. وفيه تلخيٌص ألبرز معالم مدرسة اإلقراء اْلِفِلْسِطيِنيَّ التمهيد : 

وفيه ترجمة  راَ .  شاَ اِبعاَ عاَ ة في القرن الهجري الرَّ أبرز شيوخ مدرسة اإلقراء اْلِفِلْسِطيِنيَّ الفصل األول : 
مًا من القراء . لاَ مفصلة لثالثةاَ عشراَ عاَ

ة وخصائصها. سمات مدرسة اإلقراء اْلِفِلْسِطيِنيَّ الفصل الثاني : 
الخاتمة.

المدرسة الّشامّية : ثانيًا : 
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عنوان البحث :
المدرسة الشامية في اإلقراء 

اسم الباحث :
محمد عصام بن مفلح القضاة  الدكتور / 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

قسم القراءات كلية الدعوة وأصول الدين - 

ملخص البحث : 
جاء البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة على النحو اآلتي:

حول القراءة واإلقراء والسند. المقدمة ، ثم تمهيد : 
وفيه ذكر مراحل اإلقراء في بالد الشام ، وفيه ثالثة مباحث: ثم الفصل األول: 

اإلقراء في مراحله األولى حتى تدوين القراءات. األول: 
اإلقراء في مرحلة ما بعد تدوين القراءات. الثاني: 

اإلقراء في العصر الحديث. الثالث: 
مشاهير القراء وأشهر المؤلفات في القراءات القرآنية في بالد الشام،وفيه مبحثان: الفصل الثاني: 

مشاهير القراء في المدرسة الشامية عبر العصور. األول: 
أشهر المؤلفات في القراءات في المدرسة الشامية. الثاني: 

ثم الخاتمة .
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عنوان  البحث :
مدرسة القراءات في بالد الشام 

اسم الباحث:
محمود أحمد األطرش  األستاذ الدكتور / 

اليمن أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الحديدة- 

ملخص البحث :
جعل الباحث عناصر البحث على النحو التالي:- 

ثم مبحثين : المقدمة . 
قراء القراءات في بالد الشام منذ عهد النبي صلى هللا عليه وسلم حتى العهد  المبحث األول: 

حسب القرون قرنا قرنا حتى  القرن الخامس عشر. الحالي. 
جهود قراء بالد الشام في القراءات وعلومها.  المبحث الثاني : 

القراءات التي انتشرت في بالد الشام .  أول : 
اإلنتاج العلمي للمدرسة الشامية في القراءات وعلومها.  ثانيًا: 

وقد عمل الباحث على تركيز الحديث في إبراز الشخصيات التي كان لها أثر بارز في علم القراءات 
بتأليف، أو من له جهد مميز في تعليم القراءات . 

ثم الخاتمة . 
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عنوان  البحث :
المدرسة الشامية في إقراء القرآن الكريم وتجويده،

المدرسة الدبسّية أنموذجًا

اسم الباحث :
.محمد مطيع الحافظ الدمشقي الدكتور / 

اإلسالمية  الشؤون  )دائرة  مكتوم  الشيخ  مصحف  لطباعة  العلمية  اللجنة  وعضو  الباحثين  كبير 
والعمل الخيري بدبي(

ملخص البحث :
القرن  نهاية  إلى  وصل  حتى  القرون  حسب  دراسته  الباحث  عرض  والتسلسل:  التاريخية  النشأة 
المدرسة  الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر، ثم ذكر ثالث مدارس نشرت القراءات بدمشق وهي: 
حيث ترجم  الحلوانية، ومدرسة المنجد،والمدرسة الدبسية، وتوسع في وصف المدرسة الدبسية: 
وبدأ بمؤسسها  م منهم، من حيث علُمه عامة، وقراءُته للقرآن خاصة.  لاَ ألعالمها وخصائص كل عاَ
الشيخ عبد الرحيم دبس وزيت، ثم الشيخ عبدالوهاب الحافظ الشهير بدبس  وهو جدهم األعلى: 
الشيخ  ابن  زهير  محمد  ثم  الحدادين،  شيخ  علي  محمد  بن  صبحي  محمد  بن  عدنان  ثم  وزيت، 
عبدالوهاب الحافظ، ثم عبد الرحيم ابن الشيخ عبدالوهاب الحافظ، ثم محمد مطيع بن محمد واصل 

الحافظ. 
ثم ذكر سمات وخصائص المدرسة الشامية.ثم الخاتمة .
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عنوان  البحث :
عبد العزيز عيون السود ترجمة الشيخ سيدي : 

أمين اإلفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص

اسم الباحث :
أيمن رشدي سويد الدكتور / 

رئيس المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة

ملخص البحث :
مولد صاحب الترجمة ونشأته . ذكر الباحث : 

ثم طلبه للعلم ، وشيوخه ، ورحالته .
للعلماء،  وتوقيره  وهيبته،   ، وكراماته  وورعه،  وزهده  وعبادته،  رآها،  التي  والرؤى  أدبه،  وذكر 
وشهادات معاصريه له، وأبرز من قرأ عليه، ومؤلفاته، ووفاته، وبعض مرثياته، وبعض الرؤى التي 

رؤيت فيه .
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عنوان البحث :
ترجمة عن آل الحلواني ، وترجمة عن الشيخ عبد القادر قويدر

اسم الباحث:
محمد كرّيم سعيد راجح

ملخص البحث :
الشيخ عبدالقادر  الفرد  الشيخ  الحلواني بدمشق، وعن  آل  القراء من  أن يتكلم عن  الباحث  اختار 

قويدر .

وآل الحلواني بالنسبة للقرآن والتجويد والقراءات ونشرها تعني : 

أحمد ، والطبيب محمد سعيد  الشيخ أحمد الحلواني الكبير ، وابنه الشيخ محمد سليم ، وابني ابنه : 

الحلواني .
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عنوان البحث : 
من شيوخ اإلقراء في األردن في القرن الرابع عشر الهجري 

شارك في البحث كل من :
األستاذ الدكتور /  أحمد خالد شكري - مدير المركز الثقافي السالمي وعضو هيئة التدريس في كلية 

الشريعة بالجامعة األردنية، ونائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم في األردن. 
الخاصة  التطبيقية  العلوم  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو   – الرقب  عوض  سليمان  أحمد  والدكتور 

باألردن، وعضو جمعية المحافظة على القرآن الكريم في األردن.

ملخص البحث :
المطلب األول:التعريف باألردن وأهميته

المطلب الثاني:لمحة تاريخية عن علم القراءات في األردن
المبحث الثاني:من شيوخ اإلقراء في األردن:

المطلب األول:التعريف بالشيخ سعيد العنبتاوي.
المطلب الثاني:التعريف بعدد من شيوخ اإلقراء في األردن.

المبحث الثالث:منهج تعليم القرآن والقراءات.
ثم الخاتمة .
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عنوان البحث :
قبسات نورانية من مدرسة اإلقراء المصرية

حول مالمحها في القرن الرابع عشر الهجري

اسم الباحث :
السيد أحمد عبد الرحيم

وشيخ مقرأتي مسجدي النور والخلفاء الراشدين بالقاهرة  مدرس القراءات بالجامع األزهر  - 

ملخص البحث : 
جاء الموضوع في ثالثة مباحث:

الجانب التاريخي لنشأة وتسلسل مدرسة اإلقراء المصرية. المبحث األول: 

أبرز أساتذة اإلقراء في القرن الرابع عشر الهجري،وهم ثالثة :  المبحث الثاني: 

الشيخ عبد الفتاح بن هنيدي بن أبي المجد.         من المدرسة األزهرية القاهرية : 

        ومن المدرسة األحمدية بطنطا:الشيخ إبراهيم أحمد سالم.

        ومن المدرسة األسيوطية:الشيخ حسن محمد بيومي الكراك، 

أهم خصائص مدرسة إقراء القرن الرابع عشر الهجري. المبحث الثالث: 

المدرسة المصرّية : ثالثًا : 
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عنوان  البحث :
المدرسة المصرية في اإلقراء 

اسم الباحث : 
سامي عبد الفتاح هالل  األستاذ الدكتور / 

عميد كلية القرآن الكريم بجامعة األزهر فرع طنطا

ملخص البحث :
        تناول الباحث نشر اإلقراء للقرآن الكريم تاريخيا حسب ما يظهر له من مالمح ، ومن اشتهر 
من القراء في ذلك حتى نهاية القرن الحادي عشر ، ثم ذكر أن المدرسة المصرية بعد هذا التاريخ 
وإلى الوقت الحاضر كان لها رئاسة اإلقراء حيث كثرت مؤلفاتها وتعددت إبداعاتها وعلت أسانيدها 
، وذكر من أبرز شيوخ هذه المدرسة في هذه المدة:شيخ القراء إبراهيم بدوي ت1233هـ ، والشيخ 
أحمد بن محمد المعروف بسلمونة ت بعد 1237 هـ ، والشيخ أحمد بن محمد المعروف بالتهامي 
ت بعد 1296 هـ ، والعالمة أحمد بن محمد المعروف بالمتولي ت 1313 هـ ، والشيخ علي الضباع ت 
1380 هـ ، والشيخ عبدالفتاح القاضي ، ت 1403 هـ، والشيخ عامر عثمان ت 1408 هـ ، والشيخ أحمد 

الزيات ت 1403 هـ .
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عنوان البحث :
العـالمـة المحقق السـمنودي .

اسم الباحث : 
عبد الرافع رضوان الشرقاوي

المقرئ بالحرم النبوي الشريف 
وعضو لجنة اإلقراء في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

ملخص البحث :
ذكر ترجمة مفصلة للسمنودي من خالل ما يلي: 

اسمه ونسبه، مولده، نشأته العلمية، شيوخه.
حياته العملية والمناصب التى تولها.

ثم ذكر معرفته الشخصية بشيخه .
ُعه كلمة مدرسي القراءات على كتاب تنقيح فتح الكريم. ثم جمـْ

ثم اإلقراء وما ترتب عليه من متاعب للمترجم له.
وذكر وقفة مع الشيخ في معاناته.

ثم ذكر مؤلفاته، وتالمذته.
ثم وفاة المترجم له.
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عنوان البحث :
رحمه هللا تعالى- ترجمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عيد عابدين - 

اسم الباحث :
إيهاب بن أحمد فكري الدكتور / 

ملخص البحث :
عرض الباحث لصاحب الترجمة من خالل أربعة أقسام :

اسمه ومولده ونشأته. أوًل: 
أبرز شيوخه وتالميذه. ثانيًا : 

مواقف مهمة في حياته . ثالثًا : 
أهم مؤلفاته. رابعًا : 
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عنوان  البحث :
الشيخ عامر السيد عثمان شيخ عموم المقارئ المصرية

العالم الـحـجة والشيخ اإلمام

اسم الباحث  :
عبد هللا بن محمد الجار هللا الدكتور / 

ملخص البحث :
مولده ونشأته وسيرته ، بناته وأولده ، برنامجه اليومي           كان الحديث عن المترجم من خالل : 
، رحالته ، أعماله والمهام التي تولها ، مؤلفاته ، مجالس إقرائه وتدريسه ، طالبه وتالميذه ، 
ُمُثٌل من منهجه واختياراته ، صفاته ومناقبه ، أسانيده ، مدحه والثناء عليه، وفاته، شكر ووفاء 

وتقدير .
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عنوان البحث :
مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي ،

المدرسة الّسودانية في القرن الّرابع عشر الهجري.

اسم الباحث :
إدريس علي األمين الدكتور /  

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى-كلية الدعوة وأصول الدين-قسم القراءات

ملخص البحث :
البحث في مقّدمه وثالث مباحث وخاتمه:

الّنشأة والّتسلسل " الجانب التاريخي "  المبحث األول: 
وهم أربعة :  أبرز شيوخ هذه المدرسة:  المبحث الثاني: 

     الشيخ البدوي الشيخ محمد األمين أبو صالح.
    الشيخ علي صالح حمد حسن الدسيس .

    الشيخ علي بيتاي.
    الخليفة حسب الرسول محمد بدر.

سمات وخصائص هذه المدرسة. المبحث الثالث : 
ثم الخاتمة ومراجع البحث .
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عنوان البحث :
المدرسة المغربية في القراءات سمات وخصائص وأعالم وآثار .

اسم الباحث : 
.عبد الهادي بن عبد هللا حميتو . األستاذ الدكتور / 

عضو الهيئة العلمية لمراجعة المصاحف بمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف-آسفي- 
المغرب

ملخص البحث:
          عرض الشيخ بدايات دخول اإلسالم للجهات المغربية ، ومراحل نشوء علوم القرآن والقراءات 
والكتابة والتصنيف عبر القرون اإلسالمية ملمحا للعالمات الفارقة التي جعلت المغرب فترة طويلة 
متتلمذا على المشرق ، ثم ما لبثت جهة المغرب أن عادت مبدعة منافسة في التصنيف والنظم 

والتحقيق ، وذكر من خالل العرض أهم مدارس العلماء وأوضح آثارهم .
"ألنها متعذرة في هذا الزمن الوجيز الذي  وهذا العرض موجز بقصد التعريف، ل اإلحاطة، وقال : 
يتاح عادة في إلقاء العروض، ومرادي بما أعرضه مجرد التنبيه بالقليل على الكثير، اجتزاء بما يتأتى 

وهو حسبنا ونعم الوكيل". في هذا الملتقى الحفيل )وهللا يقول بالحق، وهو يهدي السبيل( 

المدرسة المغاربّية : رابعًا : 
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عنوان البحث :
اإلقراء في المدرسة المغربية تاريخ وسمات

اسم الباحث :
خالد حسن أبو الجود الدكتور / 

أستاذ مساعد بكلية العلوم واآلداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

ملخص البحث :
        البحث في مقدمة تضمنت بيان خطة العمل وتعريف وتوصيف لكلمة المدرسة المغربية 

وبيان حدودها، وإيضاح لبعض مصطلحات البحث.
كيف  )النشأة والتسلسل(:وفيه:  التاريخي  الجانب  ذكر فيه         ثم ثالثة فصول:الفصل األول: 
دخل القرآن المغرب؟، وكيف دخلت القراءات ؟وكيف اختاروا قراءة نافع؟، وكيف تمسكوا بهذه 

المدرسة حتى اليوم؟. 
العصر  إلى  ، مع ذكر تالميذ كل مدرسة، حتى وصل  المدرسة  أبرز شيوخ هذه   : الثاني  الفصل 

الحالي.
وبين آثار القوم الخاصة، ومصطلحاتهم والتعريف  سمات وخصائص هذه المدرسة :  الفصل الثالث : 

بها، وبّين خاصية الوقف والبتداء التي اعتنوا بها، وكيف كان تعاملهم مع القراءات القرآنية؟.
ثم الخاتمة.
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عنوان البحث :
خصائص المدرسة الليبية في اإلقراء

اسم الباحث :
محمد عبد السالم حسن الحضيري الدكتور / 

وكيل مساعد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بليبيا-وعضو هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة 
سبها .

ملخص البحث :
عرض الباحث موضوعه من خالل فصلين :

الرسم القرآني  األول:  خصائص المدرسة الليبية في الرسم والوقف:وفيه مبحثان :  الفصل األول: 
عرف  الوقف القرآني وخصائصه في المدرسة الليبية:  و خصائصه في المدرسة الليبية ، والثاني: 

فيه الوقف، ثم ذكر خصائص الوقف القرآني في المدرسة الليبية، وبعض النتقادات له.
في  األول :  وفيه مبحثان:  خصائص المدرسة الليبية في القراءات وطريقة التحفيظ:  الفصل الثاني: 
وهما األلواح،  وذكر طريقتين:  خصائص المدرسة الليبية في طريقة التحفيظ:  القراءات، والثاني: 

والقلم . 
ثم الخاتمة .
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عنوان البحث :
ات الُقْرآنيَـّة اءاَ ة بالقراَ ائيَّ اق اإلْقراَ ُة الِعراَ درساَ ماَ

اسم الباحث :
إبراهيم بن فاضل بن محّمد المشهدانّي

موئل القّراء مقرئ القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة من طرق الّشاطبّية والّدّرة والطّيبة- 
وإمام وخطيب مسجد الطالب-حي الرفاعي-العراق

ملخص البحث :
جاء البحُث في أربعة مباحث:

ْوِصِل: اِء الماَ ذكر فيه إْسناد ُقرَّ المبحث األّول: 
عن مرجع الموصل في اإلقراء وهو الشيخ العاّلمة محّمد صالح الجوادّي )نتيجة  والمبحث الّثاني: 

القّراء(:وذكر ترجمة مفصلة له .
ْدُر  )باَ وصلّي  الماَ العّباسّي  ْرد  الُجوماَ بن محّمد شيت  العاّلمة عبدالفّتاح  الشيخ  عن  الّثالث:  والمبحث 

وذكر ترجمة مفصلة له . الُقّراء(: 
عن أشهر مشايخ اإلقراء في الموصل في العصر الحاضر،وذكر ثمانية أعالم مع  والمبحث الّرابع: 

تراجم مختصرة لهم .
ثم الخاتمة ثم مراجع البحث .

المدرسة العراقّية : خامسًا : 
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عنوان  البحث :
المدرسة الموصلية في إقراء القرآن الكريم

الشيخ يونس إبراهيم الطائي أنموذجا

اسم الباحث :
.عبد الستار فاضل خضر النعيمي الدكتور / 

جامعة الموصل كلية اآلداب – 

ملخص البحث : 
يشتمل البحث على مقدمة وثالثة مباحث :

في نشأة هذه المدرسة وتسلسلها . المبحث األول: 
في أبرز شيوخ هذه المدرسة، وهذه المدرسة تالمذة الشيخ يونس الذين أجازهم،  المبحث الثاني: 
وهم كل من :الشيخ العالمة علي بن حامد الراوي الموصلي المتوفى سنة 1433هـ، والشيخ خليل 
، والعبد الفقير كاتب هذا البحث الدكتور عبد الستار  بن إبراهيم الشكرجي الموصلي )حفظه هللا( 

فاضل النعيمي الموصلي .
في سمات هذه المدرسة وخصائصها . المبحث الثالث : 

ثم الخاتمة .
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عنوان البحث :
كبار مشائخ اإلقراء بالمدرسة الهندية

اسم الباحث :
أحمد ميان التهانوي الفاروقي الدکتور المقرئ / 

نائب مدير جامعة دار العلوم السالمية ورئيس قسم القراءات–لهور-باكستان

ملخص البحث :
تناول الباحث موضوعه من خالل مبحثين :

األقاليم الهندية المتحدة منذ القرن السادس إلى القرن الثالث عشر ، وذكر سبعة  المبحث األول : 
أقاليم من أقاليم الهند ، وتحت كل إقليم مشاهير القراء وتراجم لهم وفي كثير منها تفاصيل 

دقيقة عنهم .
بعد نشأة دولة باكستان في القرن الثالث عشر وحتّى اآلن ، وذكر فيه تراجم كبار  المبحث الثاني : 

القراء والمدارس الباكستانية وجهودهم المتميزة .
غنية بالقراء والحفاظ  ول زالت-  إن بالد شبه القارة الهندية وباكستان كانت  -  ثم ختم بحثه قائال : 
ومدارس التجويد والمعاهد القرآنية، ولكنها ل تكفي بمتطلبات المجتمع الكبير الرقي يوما فيوما 

.

المدرسة الهندّية  : سادسًا : 
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عنوان البحث :
الشيخ أشرف على التهانوي وجهوده في علمي التجويد والقراءات

اسم الباحث :
رشيد أحمد التهانوي مقدم الورقة: 

ملخص البحث :
  _ المولود عام 1280 هـ والمتوفى عام 1363 هـ           ترجم الباحث للشيخ أشرف على التهانوي – 
وهو من أبرز العلماء األفاضل في بالد الهند وله دور ممتاز في إشاعة ونشر علم التجويد وعلم 

القراءات في شبه القارة الهندية . 
         وأما تقسيم البحث فكما يلي :

نبذة عن ترجمة الشيخ التهانوي ، مولده وتعلمه وتعليمه ومكانته العلمية  . تمهيد : 
جهود الشيخ  التهانوي في نشر علمي التجويد والقراءات تصنيفًا وتأليفًا . المبحث األول : 

جهود الشيخ  التهانوي في نشر علمي التجويد والقراءات إشرافا وإقراًء وتدريبًا. المبحث الثاني : 
         ثم الخاتمة ونتائج البحث .
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عنوان البحث :
مدرسة اإلقراء في تركيا وأهّم سماتها وشيوخها

اسم الباحث :
مصطفى آتيال أقدمير الدكتور / 

كلية اإللهيات-قسم القرآن الكريم. عضو هيئة التدريس بجامعة مرمرة بإستنبول- 

ملخص البحث :
         تضمن البحث تمهيدا عن األنشطة األولى لعلم القراءات عند العثمانيين وقدوم ابن الجزري 
إلى األناضول ، وأنشطة ابن الجزري العلمية في بو رصا, ثم تحدث عن دار القراء، ودار الحفاظ ، ثم 
عرض للقراء الذين يعود لهم فضل انتشار علم القراءات في األناضول، ثم ذكر مناهج تعليم وتدريس 
علم القراءات في تركيا ،وذكر منهج الكالسيكية والمؤلفات التي تدرس فيها ، ثم ذكر الطرق 
طريق  إستانبول:  طريق   : األولى  القراءات:  علم  وتدريس  تعليم  في  بتركيا  الخاصة  والمسالك 
ومتبعة  معتبرة  مسالك  الطريقين  من  ولكل  مصر:  طريق   : القديم(،الثانية  )بتسميته  إسالمبول 
...وهذه المسالك هي: مسلكين في طريق مصر: مسلك متقن، ومسلك عطاء هللا ، ومسلكين في 

مسلك اإليتالف ، ومسلك الصوفي، ثم ذكر بعض ميزات مسالك وطرق إستانبول  طريق إستانبول: 
ومصر، ثم ذكر تطبيقات المرحلة األخيرة لتعليم وتدريس علم القراءات في تركيا، ثم الخاتمة، ثم 

ذكر المراجع .

المدرسة الُتركّية  : سابعًا : 
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توصيات 
 ُملتقى ِكبار ُقّراء العــاَلم اإلسالمي
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توصيات ملتقى كبار قّراء العالم اإلسالمي:

"الماهر  "ورتل القرآن ترتيال"، والصالة والسالم على خير خلق هللا القائل:          الحمد لله القائل: 
وبعد:  بالقرآن مع السفرة الكرام البررة" 

بحمد هللا وتوفيقه وعونه عقد كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه بجامعة الملك سعود ملتقى 
عاصمة  في  وأعالم،  مدارس   – اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  ملتقى  بعنوان:  عالميًا  علميًا 
خالل المدة 1-3 محرم 1435هـ الموافق 4-6 نوفمبر 2013م ،  المملكة العربية السعودية "الرياض" 
في رحاب جامعة الملك سعود بحضور علمي عالمي من كبار وشيوخ اإلقراء في العالم اإلسالمي 
اليوم، برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الرياض ونائبه، وقد شرف الحضور افتتاحا ومداخالت 
جمهرة كبيرة من ذوي الفضل من أهل القرآن مشايخًا وطالبًا وعلى رأسهم سماحة مفتي عام 
المسجد  العام لشؤون  الرئيس  الشريفين، يقدمهم  الحرمين  السعودية وأئمة  العربية  المملكة 
الحرام والمسجد النبوي الشريف معالي الشيخ أ.د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والشيخ د. 

علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي الشريف وخطيبه.  

        وفي ثالثة أيام متوالية ُألقي 31 بحثا وورقة عمل في الملتقى تدارست مدارس وأعالم 
العلماء  من  ثلة  تقديمها  الهجري، شارك في  الرابع عشر  القرن  من  الثاني  النصف  القراء في 
والباحثين من 14 دولة من دول العالم اإلسالمي من السعودية ومصر والمغرب وليبيا والجزائر 
وتونس وفلسطين وسوريا والردن والعراق وتركيا والسودان والهند وباكستان، واستمع الحضور 
ورافق ذلك معرض قرآني مصاحب شاركت فيه 15 مؤسسة  لنماذج لقراءات قرآنية بأصوات المقرئين. 
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وغطته إعالميًا مجموعة من القنوات الفضائية.  قرآنية. 
        وخلص الملتقى عبر أبحاثه وأوراق عمله ومناقشاته إلى التوصيات التالية: 

النائب  األمين وسمو  الشريفين وسمو ولي عهده  الحرمين  خادم  لمقام  برقية شكر  رفع  أوال: 
الثاني على التسهيالت والدعم الذي لقيه الملتقى ورواده من العلماء والقراء وليس ذلك بغريب 

على حكومة قاعدة اإلسالم ومأرز اإليمان هذا الهتمام والرعاية. 

حفل  لتشريفهما  ونائبه  الرياض  منطقة  أمير  الملكي  السمو  لصاحبي  شكر  برقية  رفع  ثانيا: 
الفتتاح الملتقى.

 ثالثا: رفع برقية شكر لوزارة التعليم العالي، وجامعة الملك سعود التي رعت هذا اللقاء العلمي 
بها  يليق  بما  العلمية  الحتفالية  هذه  لظهور  والمادية  البشرية  إمكاناتها  كل  وجندت  الفريد 

كجامعة للوطن.

رابعا: تخصيص جائزة باسم خادم الحرمين لكبار القراء وتكون بالشراكة بين كرسي تعليم القرآن 
موافقة  أخذ  بعد  الشريف،  النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد  لشؤون  العامة  والرئاسة  واقرائه 

المقام السامي الكريمة على ذلك. 

ذلك صوتا  وتوثيق  اليوم،  العالم  والمقرئين في  اإلقراء  لمدارس  بيانات  قاعدة  إنشاء  خامسا: 
وصورة، ونشر ذلك في وسائل النشر؛ كتبا ومؤلفات وتسجيالت وعلى الشبكة العالمية. 



44

والتنسيق  وطالبهم،  ومؤلفاتهم  وتاريخهم  القراء  بكبار  تعنى  عالمية  رابطة  إنشاء  سادسا: 
القراء بمكة  الكريم، ومجمع  القرآن  العالمية لتحفيظ  مع الجهات المهتمة بهذا األمر كالهيئة 

المكرمة، والمجمع الملكي للقراءات والقران بالمغرب. 

سابعا: عقد هذا الملتقى دوريا كل سنتين. 

النبوي  والمسجد  الحرام  "المسجد  الشريفين  الحرمين  القراء في  لكبار  إقراء  عقد مجالس  ثامنا: 
في أوقات محددة من السنة بشراكة بين كرسي تعليم القرآن وإقرائه والرئاسة العامة  الشريف" 

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بعد أخذ الموافقة على ذلك. 

تاسعا: تخصيص جزء من أوقاف جامعة الملك سعود لخدمة القرآن الكريم عبر كراسيها البحثية 
المعنية بالقرآن الكريم وقسم الدراسات القرآنية.

عاشرا: العناية بمشايخ اإلقراء عبر تخصيص إدارة في وزارات الشئون اإلسالمية في بلدان العالم 
اإلجازات  اعتماد  في  علمهم  من  واإلفادة  بهم  للعناية  القراء(  كبار  )إدارة  تسمى  اإلسالمي؛ 

القرآنية وتعيين األئمة والمقرئين في المساجد. 

حادي عشر: الدعوة إلشراف مشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي على التالوات المنشورة في قنوات 
القرآن الفضائية وإذاعات القرآن في العالم اإلسالمي لضبط ومراجعة هذه التسجيالت. 
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إنشاء لجنة لعتماد وتوثيق أسانيد القراء واإلجازات القرآنية بالتنسيق بين كرسي  ثاني عشر: 
تعليم القرآن وإقرائه ومراجع اإلقراء من كبار القراء في العالم اإلسالمي لتوثيق األسانيد واعتماد 

اإلجازات القرآنية. 

ثالث عشر: إنشاء جمعية علمية متخصصة في القراءات والقراء، مقرها قسم الدراسات القرآنية 
بجامعة الملك سعود. 

رابع عشر: إنشاء مجمع للمقارئ يشرف عليه كبار القراء ويكون مرجعا لجميع المقارئ القرآنية. 

خامس عشر: استثمار وسائل العالم والتقنية الحديثة لنشر القراء والعناية بالقراءات عبر برامج 
وقنوات متخصصة.

تضم جميع  للقراءات  علمية  قرآنية شاملة وموسوعة  إيجاد معلمة  على  العمل  سادس عشر: 
األبحاث العلمية والدراسات القرآنية.

تعنى باألبحاث القرآنية في علوم  سابع عشر: العمل على إيجاد مجلة علمية محكمة بعنوان )إقراء( 
القراءات واإلقراء.

برئاسة  اإلسالمي  العالم  قّراء  كبار  ملتقى  توصيات  تنفيذ  لمتابعة  لجنة  تشكيل  عشر:  ثامن 
د.محمد بن فوزان العمر المشرف على كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه )إقراء(.



عبدالرحمن السديس معالي الشيخ الدكتور / 
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

أستاذ كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه
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 ِكبار ُقّراء العــاَلم اإلسالمي
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علي الحذيفي فضيلة الشيخ الدكتور / 
إمام الحرم النبوي الشريف

عبدالعزيز بن عبدالفتاح قارئ فضيلة الشيخ الدكتور /  
 أستاذ القراءات المشارك بجامعة طيبة

عبدالرافع الشرقاوي فضيلة الشيخ / 
عضو مجمع المصحف بالمدينة المنورة

إبراهيم األخضر القيم فضيلة الشيخ / 
شيخ القراء في المسجد النبوي الشريف
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محمد الزعبي فضيلة الشيخ / 
عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد

أيمن رشدي سويد فضيلة الشيخ الدكتور / 
رئيس المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن

عبالرحيم نبولسي فضيلة الشيخ الدكتور / 
رئيس مركز اإلمام أبي عمرو الداني للدراسات والبحوث القرائية

أحمد المعصراوي فضيلة الشيخ الدكتور / 
شيخ عموم المقارئ المصريةـ
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منير المظفر فضيلة الشيخ /  
شيخ عموم المقارئ التونسية

محمد السحابي فضيلة الشيخ / 
شيخ القراء في المسجد النبوي الشريف
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 الملف اإلعالمي
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القنوات اإلذاعية

إذاعة الرياض صباح الخير - 

القناة األولى

إذاعة القرآن الكريم

القنوات الفضائية
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الصحف السعودية

الصحف السعودية والعربية اإللكترونية
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القنوات التي قابلت المسئولين بملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي )القنوات اإلذاعية والفضائية(

إسم الضيفالتاريخالوقتالوسيلةالبرنامجم

المير خالد بن بندر- أمير منطقة الرياض1435/1/1هـصباحًاالقناة األولىصباح السعودية1

معالي مدير الجامعة1435/1/1هـصباحًاالقناة األولىصباح السعودية2

د. محمد فوزان العمر1435/1/1هـصباحًاالقناة األولىصباح السعودية3

مشارك من المغرب1435/1/1هـصباحًاالقناة األولىصباح السعودية4 د.محمد السحابي – 

د. محمد فوزان العمر1435/1/2هـصباحًااذاعة الرياضصباح الخير5
المشرف على الملتقى

د.مساعد سليمان الطيار رئيس اللجنة 1435/1/2هـظهرًاقناة الثقافيةبرنامج المنتصف6
العلمية.ود.محمد شاكر جامعة الردن.

د.سامي عبدالفتاح الهالل1435/1/3هـمساًءاذاعة القرانقضايا وحوارات7
عميد كلية القران الكريم بجامعة األزهر
د. محمد فوزان العمر- المشرف على 

الملتقى
برنامج معكم8

ولن ننساكم
د. محمد العمر1434/12/25هـمساًءقناة أوطان

د. عيسى الدريبي
د. بدرية الفوزان
د. محمد السريع

د. محمد العمر1435/1/1هـصباحًاقناة المجديوم جديد9
د. محمد العمر1435/1/3هـمساًءقناة صلهصباحي10
نشرة األخبار 11

المسائية
1435/1/3هـمساًءاإلخبارية
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القنوات الفضائية الحاضرة لحفل الفتتاح

المقابالتالقناةم

القناة الولى1

وقد أجرت القنوات مقابالت مع :
* سمو راعي الحفل.

* معالي مدير الجامعة .

* المشرف على الكرسي والملتقى.

القناة الثقافية2

قناة الخبارية3

قناة المرقاب الفضائية4

قناة عالي الفضائية5

قناة المجد الفضائية6

قناة دليل7

قناة أهل القرآن8

تغطية مباشر9 قناة القصيم – 
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االثنين 29 شعبان 1434هـ

وإقرائه القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة  سعود  الملك  جامعة   تنظم 

القادم العام  مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية   بكلية 

. الهجري بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي

الدكتور محمد القرآن وإقرائه  العام على كرسي تعليم  المشرف   ونوه 

إقامة في  سعود  الملك  جامعة  تقدمه  الذي  بالدور  العمر  فوزان   بن 

 مثل هذه الملتقيات ،مبينا أن التنظيم يجسد الحرص على دعم القرآن

 الكريم وحث كافة الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني

.في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها

الكرسي من  استشعارا  يأتي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  الدكتور   وأكد 

خبراتهم من  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  التقاء   بأهمية 

 وتجاربهم , مشيرا أن الملتقى يسعى إلى تكريم الرواد الكبار من علماء

لتبقى العلماء  أولئك  أشياخ  سير  استعراض  وكذلك  المبارك  العلم   هذا 

.تراثًا يحفظ لألمه سير هؤالء األعالم

خالل من  العمل  أوراق  في  بالمشاركة  والباحثين  المهتمين  العمر   ودعا 

الموقع اإللكتروني

 www.iqraaforum.com ، مدارس تتضمن  الملتقى  محاور  أن  إلى   مشيرا 

الرابع القرن  في  المعاصرين  القراء  وسير   ، اإلسالمي  العالم  في   اإلقراء 

.عشر الهجري

// انتهى //

1 رمضان 1434هـ

الرياض – البالد

وإقرائه القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة  سعود  الملك  جامعة   تنظم 

القادم العام  مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية   بكلية 

واإلسالمي العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة   الهجري 

 .ونوه المشرف العام على كرسي تعليم القرآن وإقرائه الدكتور محمد

إقامة في  سعود  الملك  جامعة  تقدمه  الذي  بالدور  العمر  فوزان   بن 

 مثل هذه الملتقيات ،مبينا أن التنظيم يجسد الحرص على دعم القرآن

 الكريم وحث كافة الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني

الدكتور لها.وأكد  منهجًا  اهلل  كتاب  من  اتخذت  التي  البالد  هذه   في 

 العمر أن تنظيم الملتقى يأتي استشعارا من الكرسي بأهمية التقاء كبار

 القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة من خبراتهم وتجاربهم , مشيرا أن

المبارك العلم  هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى   الملتقى 

 وكذلك استعراض سير أشياخ أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمه سير

.هؤالء األعالم

خالل من  العمل  أوراق  في  بالمشاركة  والباحثين  المهتمين  العمر   ودعا 

 مشيرا إلى أن محاور الملتقى ، www.iqraaforum.com الموقع اإللكتروني

المعاصرين القراء  وسير   ، اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  مدارس   تتضمن 

.في القرن الرابع عشر الهجري
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1 رمضان 1434هـ

قّراء العالم اإلسالمي يلتقون بالرياض.. العام المقبل

محرر مباشر اآلن

 – 2013/07/09نشر فى: الصفحة األخيرة

 تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في كرسي تعليم القرآن وإقرائه    

القادم العام  مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية   بكلية 

.الهجري بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي

 ونوه المشرف العام على الكرسي الدكتور محمد بن فوزان العمر بالدور

 الذي تقدمه جامعة الملك سعود في إقامة مثل هذه الملتقيات، مبينًا

 أن التنظيم يجسد الحرص على دعم القرآن الكريم وحث كافة الجهات

 على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت

.من كتاب اهلل منهجًا لها

 وأكد أن تنظيم الملتقى يأتي استشعارًا من الكرسي بأهمية التقاء كبار

 القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة من خبراتهم وتجاربهم، مشيرًا إلى

 أن الملتقى يسعى إلى تكريم الرواد الكبار من علماء هذا العلم المبارك،

 وكذلك استعراض سير أشياخ أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمة سير

في بالمشاركة  والباحثين  المهتمين  العمر  الدكتور  ودعا  األعالم.   هؤالء 

اإللكتروني الموقع  خالل  من  العمل   ، ( www.iqraaforum.com ) أوراق 

 الفتًا إلى أن محاور الملتقى تتضمن مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي،

.وسير القراء المعاصرين في القرن الرابع عشر الهجري

الخميس 20 ذو القعدة 1434هـ

دعوة لحضور: ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي

 
 يسر كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه في جامعة الملك سعود

 :دعوتكم لحضور

ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي

 .في الفترة من 1-3 / 1/ 1435 في رحاب الجامعة

 :وللراغبين في خطاب دعوة للحضور ارسال بياناتهم على االيميل التالي

Quran@ksu.edu.sa 

 :موقع الملتقى

ملتقى كبار القراء األول

 :برنامج الملتقى



60

السبت 22 ذو القعدة 1434هـ

 تحت رعاية صاحب السمو الملكي 

 االمير / خالد بن بندر بن عبد العزيز 

 أمير منطقة الرياض

 ملتقى

 كبار قراء العالم اإلسالمي

 خالل الفترة من 1 الى 3 محرم 1435 هـ 

 الموافق من 4 الى 6 نوفمبر 2013 م

 الرياض - جامعة الملك سعود 

 الرابط :

/http://www.iqraaforum.com"

contact@iqraaforum.com

الثالثاء  30 شعبان 1434 هـ  
الرياض - واس

قّراء العالم اإلسالمي يلتقون بالرياض.. العام المقبل

    تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في كرسي تعليم القرآن وإقرائه 

القادم  العام  مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية  بكلية 

الهجري بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي.

ونوه المشرف العام على الكرسي الدكتور محمد بن فوزان العمر بالدور 

الذي تقدمه جامعة الملك سعود في إقامة مثل هذه الملتقيات، مبينًا 

أن التنظيم يجسد الحرص على دعم القرآن الكريم وحث كافة الجهات 

على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت 

من كتاب اهلل منهجًا لها.

وأكد أن تنظيم الملتقى يأتي استشعارًا من الكرسي بأهمية التقاء كبار 

القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة من خبراتهم وتجاربهم، مشيرًا إلى 

أن الملتقى يسعى إلى تكريم الرواد الكبار من علماء هذا العلم المبارك، 

وكذلك استعراض سير أشياخ أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمة سير  

في  بالمشاركة  والباحثين  المهتمين  العمر  الدكتور  ودعا  األعالم.  هؤالء 

أوراق العمل من خالل الموقع اإللكتروني ( www.iqraaforum.com )، الفتًا 

إلى أن محاور الملتقى تتضمن مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي، وسير 

القراء المعاصرين في القرن الرابع عشر الهجري.
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السبت 30 شعبان 1434هـ 
( واس ـ الرياض )

ملتقى عالمي لكبار مشايخ اإلقراء

الملك سعود  الكريم وإقرائه في جامعة  القرآن  ينظم كرسي تعليم 

إلى   . اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  المقبل  الهجري  العام  مطلع 

ذلك، أكد المشرف على الكرسي الدكتور محمد فوزان العمر أن الملتقى 

على  الجهات  كافة  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص  يجسد 

من  اتخذت  التي  البالد  هذه  في  القرآني  العمل  في  والتنسيق  الشراكة 

كتاب اهلل منهجا لها.

الكرسي  من  استشعارا  يأتي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  الدكتور  وأكد 

خبراتهم  من  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  التقاء  بأهمية 

من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرا  وتجاربهم، 

لتبقى  العلماء  أولئك  أشياخ  سير  واستعراض  المبارك،  العلم  هذا  علماء 

تراثا يحفظ لألمة سير هؤالء األعالم .

وأوضح أن محاور الملتقى تتضمن: مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي، 

للراغبين  أنه يمكن  الـ 14 الهجري، مبينا  القرن  القراء المعاصرين في  سير 

 : اإللكتروني  الموقع  خالل  من  والمهتمين  الباحثين  من  المشاركة  في 

 (www.iqraaforum.com)

 الجمعة 30 شوال 1434هـ
 تنظمه جامعة الملك سعود بالرياض 

ملتقى لكبار قراء العالم اإلسالمي مطلع العام المقبل

وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود  الملك  جامعة  تنّظم 

الهجري  العام  مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية  بكلية 

العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة  1435هـ  القادم 

واإلسالمي.  

الدكتور محمد   القرآن وإقرائه  العام على كرسي تعليم  المشرف  ه  ونوَّ

إقامة  في  سعود  الملك  جامعة  تقّدمه  الذي  بالدور  العمر  فوزان  بن 

نًا أن التنظيم يجسد الحرص على دعم القرآن  مثل هذه الملتقيات، مبيِّ

الكريم وحث كافة الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني 

في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها. 
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د الدكتور العمر - في تصريح له - أن تنظيم الملتقى يأتي استشعارًا  وأكَّ

من الكرسي بأهمية التقاء كبار القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة من 

الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرًا  وتجاربهم,  خبراتهم 

الكبار من علماء هذا العلم المبارك, وكذلك استعراض سير أشياخ أولئك 

المهتمين  داعيًا  األعالم..  هؤالء  سير  لألمة  يحفظ  تراثًا  لتبقى  العلماء 

والباحثين إلى المشاركة في أوراق العمل من خالل الموقع اإللكتروني: 

 .(www.iqraaforum.com)

أهم  على  الضوء  إلقاء  في:  تترّكز  الملتقى  أهداف  أن  بالذكر  الجدير 

العالم اإلسالمي، ورصد سير أهم أعالم اإلقراء في  مدارس اإلقراء في 

في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف 

العالم اإلسالمي المعاصرين، والتقاء طالب علم القراءات بمشايخ اإلقراء 

في العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.

مدارس  األول:  المحور  محورين:  الملتقى  في  المشاركون  ويناقش 

المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 

والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة 

الهندية)،  والمدرسة  المغربية،  والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية، 

الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  المعاصرين  القراء  سير  الثاني:  المحور 

عشر الهجري.

الثالثاء 30 شعبان 1434 هـ
»االقتصادية” من الرياض

كبار قّراء العالم اإلسالمي يلتقون في الرياض

وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة  سعود  الملك  جامعة  تنظم 

في كلية التربية ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي مطلع العام الهجري 

القادم، بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي.

ونوه الدكتور محمد بن فوزان العمر المشرف العام على كرسي تعليم 

إقامة  في  سعود  الملك  جامعة  تقدمه  الذي  بالدور  وإقرائه،  القرآن 

مثل هذه الملتقيات، مبينا أن التنظيم يجسد الحرص على دعم القرآن 

الكريم وحث كافة الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني 

في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها.

الكرسي  من  استشعارا  يأتي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  الدكتور  وأكد 

خبراتهم  من  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  التقاء  بأهمية 

من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرا  وتجاربهم، 

العلماء  أولئك  أشياخ  سير  استعراض  وكذلك  المبارك،  العلم  هذا  علماء 

لتبقى تراثًا يحفظ لألمة سير هؤالء اإلعالم.

خالل  من  العمل  أوراق  في  المشاركة  إلى  والباحثين  المهتمين  ودعا 

الموقع اإللكتروني www.iqraaforum.com، مشيرا إلى أن محاور الملتقى 

تتضمن مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي، وسير القراء المعاصرين في 

القرن الرابع عشر الهجري.
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األربعاء ا  ذوالقعدة 1434هـ
الرياض – واس

قّراء العالم اإلسالمي يلتقون في الرياض العام المقبل

وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة  سعود  الملك  جامعة  تنظم 

القادم  العام  مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية  بكلية 

الهجري بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي.

الدكتور محمد  القرآن وإقرائه  العام على كرسي تعليم  المشرف  ونوه 

إقامة  في  سعود  الملك  جامعة  تقدمه  الذي  بالدور  العمر  فوزان  بن 

القرآن  دعم  على  الحرص  يجسد  التنظيم  أن  الملتقيات،مبينا  هذه  مثل 

الكريم وحث كافة الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني 

في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها.

الكرسي  من  استشعارا  يأتي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  الدكتور  وأكد 

خبراتهم  من  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  التقاء  بأهمية 

وتجاربهم , مشيرا أن الملتقى يسعى إلى تكريم الرواد الكبار من علماء 

لتبقى  العلماء  أولئك  أشياخ  سير  استعراض  وكذلك  المبارك  العلم  هذا 

والباحثين  المهتمين  العمر  ودعا  األعالم.  هؤالء  سير  لألمة  يحفظ  تراثًا 

www. اإللكتروني  الموقع  خالل  من  العمل  أوراق  في  بالمشاركة 

اإلقراء  مدارس  تتضمن  الملتقى  محاور  أن  إلى  مشيرا   ،iqraaforum.com

عشر  الرابع  القرن  في  المعاصرين  القراء  وسير  اإلسالمي،  العالم  في 

الهجري.

األحد 1 ذو الحجة 1434هـ

الشيخ المقرئ محمد السحابي يشارك في ملتقى كبار قراء العالم 
اإلسالمي بالرياض

بدعوة من كرسي تعليم القرآن وإقرائه بجامعة الملك سعود بالرياض 

سيشارك الشيخ محمد السحابي في ملتقى كبار القراء بالعالم اإلسالمي

خالد  االمير  الملكي  السمو  صاحب  رعاية  تحت  الكرسي  الذي سينظمه 

بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خالل الفترة من 1 الى 3 محرم 1435 هـ 

الموافق من 4 الى 6 نوفمبر 2013 م بالعاصمة الرياض. وسيتقدم الشيخ 

مدارس  محور  في  الملتقى  أعمال  ضمن  بحث  بإلقاء  السحابي  محمد 

اإلقراء في العالم اإلسالمي: المدرسة المغربية، كما سيعرف الملتقى

مشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي. ونوه الدكتور 

محمد بن فوزان العمر المشرف العام على كرسي تعليم القرآن وإقرائه.
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بالدور الذي تقدمه جامعة الملك سعود في إقامة مثل هذه الملتقيات، 

كافة  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص  يجسد  التنظيم  أن  مبينا 

الجهات.

على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت 

من كتاب اهلل منهجًا لها. وأكد الدكتور العمر أن تنظيم الملتقى يأتي 

اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  التقاء  بأهمية  الكرسي  من  استشعارا 

إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرا  وتجاربهم،  خبراتهم  من  واإلفادة 

تكريم الرواد الكبار من علماء هذا العلم المبارك، وكذلك استعراض سير 

أشياخ أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمة سير هؤالء اإلعالم.

خالل  من  العمل  أوراق  في  المشاركة  إلى  والباحثين  المهتمين  ودعا 

www.iqraaforum.com الموقع اإللكتروني

العالم  في  اإلقراء  مدارس  تتضمن  الملتقى  محاور  أن  إلى  مشيرا 

اإلسالمي، وسير القراء المعاصرين في القرن الرابع عشر الهجري

الثالثاء 3 ذو الحجة 1434هـ

 يرصد سير أهم أعالم اإلقراء في النصف األول من القرن 14
ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي في »كرسي القرآن« بجامعة سعود 

في محرم

عيسى الحربي- سبق- الرياض: 

ينّظم كرسي تعليم القرآن وإقرائه بكلية التربية التابعة لجامعة الملك 

سعود، ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي، مطلع العام الهجري القادم 

1435هـ.

ويشارك في الملتلقى عدد من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي، 

تحت رعاية أمير منطقة الرياض، األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز.

وقال المشرف العام على كرسي تعليم القرآن الدكتور محمد بن فوزان 

العمر: “نشيد بالدور الذي تمارسه جامعة الملك سعود في تنظيم مثل 
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هذه الملتقيات«.

وأضاف: “هذه الخطوة تجسد الحرص على دعم القرآن الكريم واالهتمام 

القرآن  العمل لخدمة  الشراكة والتنسيق في  إلى  الجهات  بدعوة كافة 

في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها«.

“الكرسي”  من  استشعارًا  يأتي  الملتقى  “تنظيم  “العمر”:  الدكتور  وأردف 

بأهمية جمع كبار القراء في العالم اإلسالمي واالستفادة من خبراتهم 

وتجاربهم«.

العلم  هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  “الملتقى  وقال: 

المبارك, واستعراض سير مشايخ أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمة 

في  المشاركة  إلى  والباحثين  المهتمين  وندعو  األعالم،  هؤالء  تاريخ 

www.) اإللكتروني:  الموقع  خالل  من  بالملتقى  الخاصة  العمل  أوراق 

.»(iqraaforum.com

العالم  اإلقراء في  الضوء على أهم مدارس  إلقاء  إلى  الملتقى  ويهدف 

 14 القرن  من  األول  النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  سير  ورصد  اإلسالمي، 

وجمع  المعاصرين،  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري، 

طالب علم القراءات بمشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي.

مدارس  على  أولهما  يركز  محورين؛  الملتقى  في  المشاركون   ويناقش 

المصرية،  المدرسة  السعودية،  »المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 

المدرسة اليمنية، المدرسة العراقية، المدرسة التركية، المدرسة الشامية، 

يركز  بينما  الهندية،  والمدرسة  المغربية  المدرسة  اإلفريقية،  المدرسة 

المحور الثاني على سير القراء المعاصرين في النصف األول من القرن 14 

الهجري.

األربعاء 4 ذو الحجة 1434هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي في محرم القادم

أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  االمير  الملكي  السمو  صاحب  برعاية 

الرياض تنّظم جامعة الملك سعود ممثلًة في كرسي تعليم  منطقة 

مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية  بكلية  وإقرائه  القرآن 

العام الهجري القادم 1435هـ بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم 

المشرف  العمر  فوزان  بن  محمد  الدكتور  بذلك  صرح  واإلسالمي  العربي 

ه الدكتور العمر بالدور الذي تقّدمه  العام على كرسي تعليم القرآن . ونوَّ

نًا أن التنظيم  جامعة الملك سعود في إقامة مثل هذه الملتقيات، مبيِّ

على  الجهات  كافة  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص  يجسد 

من  اتخذت  التي  البالد  هذه  في  القرآني  العمل  في  والتنسيق  الشراكة 
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د الدكتور العمر - في تصريح له - أن تنظيم  كتاب اهلل منهجًا لها. وأكَّ

في  القراء  كبار  التقاء  بأهمية  الكرسي  من  استشعارًا  يأتي  الملتقى 

العالم اإلسالمي واإلفادة من خبراتهم وتجاربهم,

هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرًا 

تراثًا  لتبقى  العلماء  أولئك  أشياخ  سير  استعراض  وكذلك  المبارك  العلم 

يحفظ لألمة سير هؤالء األعالم.. داعيًا المهتمين والباحثين إلى المشاركة 

 .(www.iqraaforum.com) :في أوراق العمل من خالل الموقع اإللكتروني

أهم  على  الضوء  إلقاء  في:  تترّكز  الملتقى  أهداف  أن  بالذكر  الجدير 

العالم اإلسالمي، ورصد سير أهم أعالم اإلقراء في  مدارس اإلقراء في 

في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف 

العالم اإلسالمي المعاصرين، والتقاء طالب علم القراءات بمشايخ اإلقراء 

في العالم اإلسالمي واإلفادة منهم. 

مدارس  األول:  المحور  محورين:  الملتقى  في  المشاركون  ويناقش 

المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 

والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة 

الهندية)،  والمدرسة  المغربية،  والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية، 

الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  المعاصرين  القراء  سير  الثاني:  المحور 

عشر الهجري .

الثالثاء 17 ذو الحجة 1434هـ
يلقي الضوء على أهم المدارس وسير األعالم
انطالق ملتقى كبار القراء غرة محرم المقبل

أحمد الحذيفي (الرياض )
وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة  سعود  الملك  جامعة  تنظم 
الهجري  العام  مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية  بكلية 
العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة  1435هـ  القادم 
واإلسالمي . وأوضح الدكتور محمد بن فوزان العمر المشرف العام على 
كرسي تعليم القرآن أن الملتقى المنعقد برعاية صاحب السمو الملكي 
دعم  إلى  يهدف  الرياض  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير 
القرآن الكريم وحث كافة الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل 

القرآني في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجا لها .
بأهمية  الكرسي  من  استشعارا  يأتي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  وأكد 
التقاء كبار القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة من خبراتهم وتجاربهم، 
هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرا 
تراثا  لتبقى  العلماء  أولئك  أشياخ  سير  استعراض  وكذلك  المبارك،  العلم 
يحفظ لألمة سير هؤالء األعالم، داعيا المهتمين والباحثين إلى المشاركة 
الملتقى  أهداف  وتتركز  اإللكتروني،  الموقع  خالل  من  العمل  أوراق  في 
ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء  مدارس  أهم  على  الضوء  إلقاء  في 
الرابع عشر الهجري،  القرن  النصف األول من  سير أهم أعالم اإلقراء في 
طالب  والتقاء  المعاصرين،  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم 
 . منهم  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم 
ويناقش المشاركون في الملتقى محورين: المحور األول: مدارس اإلقراء 
التركية،  العراقية،  اليمنية،  المصرية،  (السعودية،  اإلسالمي  العالم  في 
في  فيتمثل  الثاني  المحور  أما  والهندية)،  المغربية،  اإلفريقية،  الشامية، 

سير القراء المعاصرين في النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري .
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الثالثاء 17 ذو الحجة 1434هـ
انطالق ملتقى كبار القراء غرة محرم المقبل

أحمد الحذيفي – عكاظ – سفراء
وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة  سعود  الملك  جامعة  تنظم 
الهجري  العام  مطلع  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  التربية  بكلية 
العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة  1435هـ  القادم 

واإلسالمي.
كرسي  على  العام  المشرف  العمر  فوزان  بن  محمد  الدكتور  وأوضح 
الملكي األمير  برعاية صاحب السمو  المنعقد  الملتقى  أن  القرآن  تعليم 
القرآن  إلى دعم  الرياض يهدف  أمير منطقة  بن عبدالعزيز  بندر  بن  خالد 
الكريم وحث كافة الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني 

في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجا لها.
بأهمية  الكرسي  من  استشعارا  يأتي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  وأكد 
التقاء كبار القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة من خبراتهم وتجاربهم، 
هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرا 
تراثا  لتبقى  العلماء  أولئك  أشياخ  سير  استعراض  وكذلك  المبارك،  العلم 
يحفظ لألمة سير هؤالء األعالم، داعيا المهتمين والباحثين إلى المشاركة 

.(www.iqraaforum.com) :في أوراق العمل من خالل الموقع اإللكتروني
في  اإلقراء  مدارس  أهم  على  الضوء  إلقاء  في  الملتقى  أهداف  وتتركز 
من  األول  النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  سير  ورصد  اإلسالمي،  العالم 
محورين:  الملتقى  في  المشاركون  ويناقش  الهجري،  عشر  الرابع  القرن 
المحور األول: مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي (السعودية، المصرية، 
أما  والهندية)،  المغربية،  اإلفريقية،  الشامية،  التركية،  العراقية،  اليمنية، 
من  األول  النصف  في  المعاصرين  القراء  سير  في  فيتمثل  الثاني  المحور 

القرن الرابع عشر الهجري.

الجمعة 20 ذو الحجة 1434هـ
انطالق ملتقى كبار قّراء العالم اإلسالمي

عبدالرحمن عطية -  الدمام

تنظم  الرياض  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير  برعاية 
بكلية  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة  سعود  الملك  جامعة 
الهجري  العام  محرم  في  اإلسالمي  العالم  قّراء  كبار  ملتقى  التربية 
العربي  العالمين  في  القراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة  1435هـ،  المقبل 
واإلسالمي ؛ تضم معالي الشيخ عبد الرحمن السديس و أئمة الحرمين 

علي الحذيفي و فيصل غزاوي.
العام على كرسي  المشرف  العمر  الدكتور محمد بن فوزان  بذلك  صرح 
هًا بالدور الذي تقدمه جامعة الملك سعود في إقامة  تعليم القرآن، منوِّ
مثل هذه الملتقيات، مبينًا أن التنظيم يجسد الحرص على دعم القرآن 
الكريم وحث كافة الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني 

في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجا لها. 
الكرسي  من  استشعارًا  يأتي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  الدكتور  وأكد 
خبراتهم  من  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في  القّراِء  كبار  التقاء  بأهمية 
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الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرا  وتجاربهم، 
أولئك  أشياخ  ِسَير  استعراض  وكذلك  المبارك،  العلم  هذا  علماء  من 
المهتمين  داعيًا  األعالم،  هؤالِء  ِسَير  لألمة  ُيحفظ  تراثًا  لتبقى  العلماِء 
 والباحثين إلى المشاركة في أوراق العمل من خالل الموقع اإللكتروني: 
في:  تتركز  الملتقى  أهداف  أبرز  أن  إلى  يشار    .(www.iqraaforum.com)
العالم اإلسالمي، ورصد سَير  اإلقراء في  الضوء على أهم مدارس  إلقاء 
الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم 
وتكريم رواد اإلقراء في العالم اإلسالمي المعاصرين، والتقاء طالب علم 
القراءات بمشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي واإلفادة منهم. ويناقش 
في  اإلقراء  مدارس  األول:  المحور  محورين:  الملتقى  في  المشاركون 
والمدرسة  المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم 
الشامية،  والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية، 
المحور  الهندية)،  والمدرسة  المغربية،  والمدرسة  األفريقية،  والمدرسة 
عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  المعاصرين  القراء  ِسَير  الثاني: 

الهجري .
بجامعة  القرآنية  الدراسات  أستاذ  الدريبي  عيسى  أ.د.  أن  بالذكر  الجدير 
الملك سعود رئيسًا للِّجَنة التحضيرية للُملتقى و الدكتور مساعد الطيار 
األستاذ المشارك في القرآن وعلومه بجامعة الملك سعود رئيسًا ِللِّجنة 

العلمية  .

25 ذو الحجة 1434هـ
برنامج معكم ولن ننساكم - ملتقى كبار فراء العالم اإلسالمي

الضيوف:

الدكتور محمد فوزان العمر  -   الدكتور عيسى الدريبي 

الدكتورة بدرية الفوزان  -   الدكتور محمد السريع 

http://www.youtube.com/watch?v=e3SCDbPWHWY&hd=1

السبت 28 ذو الحجة 1434هـ
للتركيز على أهم مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي ورصد ِسَير األعالم
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود االثنين المقبل

عيسى الحربي- سبق- الرياض: 

الدكتور  القرآن  تعليم  وكرسي  الملتقى  على  العام  المشرف  أعلن 

محمد بن فوزان العمر، أن أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبد العزيز، 

سيرعى فعاليات الملتقى األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي، الذي 

تنّظمه جامعة الملك سعود في كلية التربية.

 وينطلق الملتقى يوم بعد غد االثنين بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو 

الرئيس بالجامعة، وتستمر فعالياته لمدة ثالثة أيام، بمشاركة نخبة من 

كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي.

ورعاية  دعم  على  الرياض  منطقة  ألمير  وتقديره  شكره  »العمر«  م   وقدَّ

فهو  المنطقة؛  أمير  على  بمستغرب  ليس  »هذا  وقال:  الملتقى،  هذا 
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العالم  في  القراء  كبار  وتكريم  وحفظته  اهلل  كتاب  دعم  على  حريص 

اإلسالمي«.

على  سعود  الملك  جامعة  تقّدمه  الذي  بالدور  »العمر«  الدكتور   وأشاد 

صعيد تنظيم مثل هذه الملتقيات، 

»التنظيم يجسد الحرص على دعم القرآن الكريم ومساندة كل  وقال: 

الجهات لمواصلة الشراكة والتنسيق في العمل القرآني في هذه البالد 

التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها«.

 وأضاف: »تنظيم الملتقى يأتي في ظل استشعار »الكرسي« أهمية لقاء 

كبار القراء في العالم اإلسالمي؛ لإلفادة من خبراتهم وتجاربهم«. وأردف: 

“الملتقى يسعى إلى تكريم الرواد الكبار من علماء هذا العلم المبارك، 

تراثًا يحفظ  العلماء؛ ليبقى هذا المخزون  واستعراض ِسَير مشايخ أولئك 

لألمة ِسَير هؤالء األعالم«.

 وتابع »العمر«: »أهداف الملتقى تترّكز في إلقاء الضوء على أهم مدارس 

النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  ِسَير  ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 

األول من القرن 14 الهجري، إضافة إلى تكريم رواد اإلقراء المعاصرين في 

العالم اإلسالمي، والجمع بين طالب علم القراءات ومشايخ اإلقراء في 

العالم اإلسالمي؛ لتحصيل الفائدة«.

 ويناقش المشاركون في الملتقى محورين؛ يتعلق األول بمدارس اإلقراء 

المصرية،  المدرسة  السعودية،  المدرسة  وهي  اإلسالمي  العالم  في 

المدرسة اليمنية، المدرسة العراقية، المدرسة التركية، المدرسة الشامية، 

الهندية. وينصبُّ  والمدرسة  المغربية  المدرسة  األفريقية،  المدرسة 

في  المعاصرين  القراء  ِسَير  مناقشة  على  الملتقى  في  الثاني  المحور 

النصف األول من القرن 14  الهجري.

السبت 28 ذو الحجة 1434هـ
أمير منطقة الرياض يرعى ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود يوم االثنين

برعاية صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

الرياض تنطلق فعاليات الملتقي األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي 

القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود  الملك  جامعة  تنّظمه  والذي 

1435/1/1هـ بقاعة الشيخ  التربية وذلك يوم االثنين الموافق  وإقرائه بكلية 

حمد الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة والذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 

الدكتور  بذلك  صرح  واإلسالمي  العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  نخبة 

 محمد بن فوزان العمر المشرف العام على الملتقي وكرسي تعليم القرآن.

وقدم شكره وتقديره ألمير منطقة الرياض لهذا الملتقي وان هذا ليس 

وتكريم  وحفظته  اهلل  لكتاب  لدعمه  الكريم  سموه  من  بمستغرب 

كبار قراء في العالم اإلسالمي وأشاد الدكتور العمر بالدور الذي تقّدمه 

نًا أن التنظيم  جامعة الملك سعود في إقامة مثل هذه الملتقيات، مبيِّ

على  الجهات  كافة  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص  يجسد 

اتخذت  التي  البالد  هذه  في  القرآني  العمل  في  والتنسيق  الشراكة 
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أن   - له  تصريح  في   - العمر  الدكتور  د  وأكَّ لها.  منهجًا  اهلل  كتاب  من 

القراء  كبار  التقاء  بأهمية  الكرسي  من  استشعارًا  يأتي  الملتقى  تنظيم 

أن  إلى  مشيرًا  وتجاربهم,  خبراتهم  من  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في 

المبارك,  العلم  الكبار من علماء هذا  الرواد  إلى تكريم  الملتقى يسعى 

وكذلك استعراض سير أشياخ أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمة سير 

هؤالء األعالم.

وبين العمر أن أهداف الملتقى تترّكز في: إلقاء الضوء على أهم مدارس 

النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  سير  ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 

العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول 

في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم  طالب  والتقاء  المعاصرين،  اإلسالمي 

العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.

وكذلك يناقش المشاركون في الملتقى محورين: المحور األول: مدارس 

المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 

والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة 

الهندية)،  والمدرسة  المغربية،  والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية، 

الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  المعاصرين  القراء  سير  الثاني:  المحور 

عشر الهجري .

السبت 28 ذو الحجة 1434هـ
مدير الجامعة : كرسي تعليم القرآن من الكراسي الذي تأسس لخدمة 

المعرفة وتنشيط الحركة البحثية

بن  بدران  الدكتور  األستاذ  سعود  الملك  جامعة  مدير  معالي  قال 

عبدالرحمن العمر: 

ينطلق ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي برعاية كريمة من لدن صاحب 

 – الرياض  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو 

الرياض  منطقة  إمارة  توليه  منذ  الجامعة  منه  رأت  الذي   – اهلل  يحفظه 

ورعاية  دعمها،  على  مشكورًا  وحرصًا  بها،  كريمًا  اهتمامًا  أشهر  قبل 

إدراكًا  يأتي  إنما  اهلل-  -يحفظه  منه  الكريم  التوجه  وهذا  لمناسباتها، 

منه لدور الجامعات في صناعة النهضة والتقدم، بوصفها مراكز بحثية 

يديرها ذو شهادات عليا في تخصصات نوعية حصلوا عليها من جامعات 

عالمية متميزة، وهذا يجعل دعمها ضمانًا لنشاط الحركة البحثية فيها 

الدافعة لعجلة الوطن.
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وعن الملتقى وأهدافه قال معالي الدكتور بدران العمر: 

على  تحديدًا  ويركز  الكريم،  اهلل  كتاب  محور  على  الملتقى  هذا  يدور 

مشاهير قرائه الذين ُعرفوا بطيب التالوة واستقامة القراءة في النصف 

مدارس  بأهم  التعريف  إلى  هادفًا  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول 

وتركيا  والسودان  والعراق  ومصر  كالشام  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 

إضافة  األعالم،  القراء  سير  وتوثيق  المملكة،  إلى  إضافة  وغيرها  والهند 

إلى إتاحة الفرصة عبر هذا الملتقى الجتماع المهتمين والمختصين بعلم 

القراءات بالعلماء األعالم في إقراء القرآن الكريم واالستفادة منهم.

بدران  الدكتور  معالي  قال  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  تنظيم  وحول 

العمر: يعد كرسي تعليم القرآن وإقرائه أحد الكراسي البحثية النشيطة 

ضمن برنامج كراسي البحث في الجامعة الذي تأسس لخدمة المعرفة 

وتنشيط الحركة البحثية فيها، ودعم الباحثين، وتوفير البيئة المساعدة 

على االبتكار وإنتاج براءات االختراع. وقد حقق هذا البرنامج إنجازات كبيرة 

الذين ساندوا  المخلصين لوطنهم  األعمال  بفضل اهلل ثم بفضل رجال 

اهتمامه  البرنامج  هذا  ثمرات  ومن  والتمويل.  بالدعم  البرنامج  هذا 

بالقرآن  خاصين  بحثيين  كرسيين  تأسيس  عبر  المنزلة  الكتب  بأعظم 

وعلومه،  الكريم  للقرآن  واآلخر  وإقرائه،  القرآن  لتعليم  أحدهما  الكريم، 

للبرنامج وللجامعة، وتجسيدًا لهوية بالدنا  الكرسيان شرفًا  وُيعّد هذان 

المباركة.

الجزيل  شكره  قدم  العمر  بدران  الدكتور  معالي  تصريح  ختام  وفي 

منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  لصاحب 

الرياض لتفضله برعاية هذا الملتقى، ووقوفه الدائم مع الجامعة، كما 

شكر المشرف على كرسي تعليم القرآن وإقرائه الدكتور محمد بن فوزان 

العمر لجهوده في تنظيم الملتقى، سائاًل اهلل أن يكتب النجاح للملتقى، 

وأن يجعل ما ينتهي إليه مرجعًا أصياًل في دراسات القرآن الكريم.

ألبنائهم  ويعلمونه  يتدارسونه  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  كان 

شهد  المملكة  عهد  أن  ،وذكر  تفسيره  في  السلف  بأقوال  مستشهدا 

خالل  من  وذلك  مثيل  لها  يسبق  لم  بالقرآن  االهتمام  صور  من  الكثير 

في  والدراسية  العلمية  والمقررات  والبنات  للبنين  التحفيظ  مدارس 

المعاهد للقران الكريم وعلومه.

وفي ختام كلمته اقترح الشيخ عبدالرحمن السديس عده توصيات أبرزها 

: استمرار هذه الملتقيات وتخصيص جائزة عالمية لإلقراء المتميز ،وإنشاء 

في  بحثية  مراكز  وإنشاء   ، المجال  هذا  في  متخصصة  فضائية  قناة 

الجامعات اإلسالمية ،ومجمع للمقارئ اإلسالمية، باإلضافة إلى تأسيس 

جمعيات علمية متخصصة في القراءات القرآنية تابعة للجامعات.
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السبت 28 ذو الحجة 1434هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود

 االثنين المقبل
للتركيز على أهم مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي

 ورصد ِسَير األعالم

(الخرج اليوم )

الدكتور  القرآن  تعليم  وكرسي  الملتقى  على  العام  المشرف  أعلن 

بن  بندر  بن  خالد  الرياض  منطقة  أمير  أن  العمر،  فوزان  بن  محمد 

العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقى  فعاليات  سيرعى  العزيز،  عبد 

التربية. كلية  في  سعود  الملك  جامعة  تنّظمه  الذي   اإلسالمي، 

بالبهو  الجاسر  الشيخ حمد  االثنين بقاعة  الملتقى يوم بعد غد  وينطلق 

نخبة  بمشاركة  أيام،  ثالثة  لمدة  فعالياته  وتستمر  بالجامعة،  الرئيس 

شكره  “العمر”  م  وقدَّ واإلسالمي.  العربي  العالم  في  القراء  كبار  من 

السبت 28 ذو الحجة 1434هـ
يرعى حفل افتتاح المبنى الجديد للمستشفى الوطني 

أمير منطقة الرياض يرعى ملتقى كبار قّراء العالم اإلسالمي االثنين القادم

الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

آل  العزيز  بندر بن عبد  بن  األمير خالد  الملكي  السمو  رعاية صاحب  تحت 

سعود أمير منطقة الرياض، تقيم جامعة الملك سعود ممثلة بكرسي 

قراء  كبار  ملتقى  فعاليات  افتتاح  حفل  وإقرائه،  الكريم  القرآن  تعليم 

العالم اإلسالمي وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم االثنين 

1-1-1435هـ بقاعة الشيخ حمد الجاسر (26) بالمدينة الجامعية بالدرعية، 

العمر  الرحمن  عبد  بن  بدران  الدكتور  الجامعة  مدير  معالي  وجه  وقد 

الدعوة لعدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة لحضور 

هذه المناسبة.كما يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير خالد 

بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء يوم الثالثاء  2-1-1435هـ، 

بشارع  الملز  بحي  الوطني  للمستشفى  الجديد  المبنى  افتتاح  حفل 

الستين.



73

وتقديره ألمير منطقة الرياض على دعم ورعاية هذا الملتقى، وقال: “هذا 

اهلل  كتاب  دعم  على  حريص  فهو  المنطقة؛  أمير  على  بمستغرب  ليس 

وحفظته وتكريم كبار القراء في العالم اإلسالمي«.

على  سعود  الملك  جامعة  تقّدمه  الذي  بالدور  “العمر”  الدكتور  وأشاد 

صعيد تنظيم مثل هذه الملتقيات، وقال: “التنظيم يجسد الحرص على 

دعم القرآن الكريم ومساندة كل الجهات لمواصلة الشراكة والتنسيق 

في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها«. 

وأضاف: “تنظيم الملتقى يأتي في ظل استشعار “الكرسي” أهمية لقاء 

كبار القراء في العالم اإلسالمي؛ لإلفادة من خبراتهم وتجاربهم«.

العلم  هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  “الملتقى  وأردف: 

المبارك، واستعراض ِسَير مشايخ أولئك العلماء؛ ليبقى هذا المخزون تراثًا 

يحفظ لألمة ِسَير هؤالء األعالم«.

وتابع “العمر”: “أهداف الملتقى تترّكز في إلقاء الضوء على أهم مدارس 

النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  ِسَير  ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 

األول من القرن 14 الهجري، إضافة إلى تكريم رواد اإلقراء المعاصرين في 

العالم اإلسالمي، والجمع بين طالب علم القراءات ومشايخ اإلقراء في 

العالم اإلسالمي؛ لتحصيل الفائدة«.

ويناقش المشاركون في الملتقى محورين؛ يتعلق األول بمدارس اإلقراء 

المصرية،  المدرسة  السعودية،  المدرسة  وهي  اإلسالمي  العالم  في 

المدرسة اليمنية، المدرسة العراقية، المدرسة التركية، المدرسة الشامية، 

وينصبُّ  الهندية.  والمدرسة  المغربية  المدرسة  األفريقية،  المدرسة 

في  المعاصرين  القراء  ِسَير  مناقشة  على  الملتقى  في  الثاني  المحور 

النصف األول من القرن 14 الهجري.

السبت 28 ذو الحجة 1434هـ
ُيقام بجامعة الملك سعود برعاية أمير منطقة الرياض.. بعد غٍد االثنين
»العمر”: ملتقى القرآن يهدف للتعريف بأهم المدارس في العالم اإلسالمي

عيسى الحربي- سبق- الرياض: 

العمر،  عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  سعود  الملك  جامعة  مدير  قال 

في  القادم  االثنين  ُيقام  الذي  اإلسالمي،  العالم  قراء  كبار  ملتقى  إن 

عبدالعزيز،  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الرياض  منطقة  أمير  برعاية  الجامعة 

قرائه  مشاهير  على  تحديدًا  ويرّكز  الكريم،  اهلل  كتاب  محور  على  يدور 

الذين ُعرفوا بطيب التالوة واستقامة القراءة في النصف األول من القرن 

الرابع عشر الهجري، هادفًا إلى التعريف بأهم مدارس اإلقراء في العالم 

وغيرها،  والهند  وتركيا  والسودان  والعراق  ومصر  كالشام  اإلسالمي، 

إضافة إلى المملكة، وتوثيق سير القراء األعالم .

المهتمين  الجتماع  الفرصة  إتاحة  إلى  أيضًا  الملتقى  »يهدف   وأضاف: 

الكريم  القرآن  إقراء  في  األعالم،  بالعلماء  القراءات  بعلم  والمختصين 

قال  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  تنظيم  وحول  منهم.  واالستفادة 
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الكراسي  أحد  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  يعد  العمر:  بدران  الدكتور 

البحثية النشيطة ضمن برنامج كراسي البحث في الجامعة الذي تأسس 

لخدمة المعرفة وتنشيط الحركة البحثية فيها، ودعم الباحثين، وتوفير 

البيئة المساعدة على االبتكار وإنتاج براءات االختراع.

رجال  بفضل  ثم  اهلل  بفضل  كبيرة  إنجازات  البرنامج  هذا  حقق    وتابع: 

بالدعم  البرنامج  هذا  ساندوا  الذين  لوطنهم  المخلصين  األعمال 

عبر  المنّزلة  الكتب  بأعظم  اهتمامه  البرنامج  هذا  ثمرات  ومن  والتمويل، 

تأسيس كرسيين بحثيين خاصين بالقرآن الكريم، أحدهما لتعليم القرآن 

شرفًا  الكرسيان  هذان  وُيعد  وعلومه،  الكريم  للقرآن  واآلخر  وإقرائه، 

للبرنامج وللجامعة، وتجسيدًا لهوية بالدنا المباركة.

السبت 28 ذو الحجة 1434هـ

“العمر”: ملتقى القرآن يهدف للتعريف بأهم المدارس في العالم 
اإلسالمي 

ُيقام بجامعة الملك سعود برعاية أمير منطقة الرياض
 بعد غٍد االثنين

عيسى الحربي نشر في سبق 

العمر،  عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  سعود  الملك  جامعة  مدير  قال 

في  القادم  االثنين  ُيقام  الذي  اإلسالمي،  العالم  قراء  كبار  ملتقى  إن 

عبدالعزيز،  بن  بندر  بن  خالد  منطقة الرياض األمير  أمير  برعاية  الجامعة 

قرائه  مشاهير  على  تحديدًا  ويرّكز  الكريم،  اهلل  كتاب  محور  على  يدور 

الذين ُعرفوا بطيب التالوة واستقامة القراءة في النصف األول من القرن 

الرابع عشر الهجري، هادفًا إلى التعريف بأهم مدارس اإلقراء في العالم 

وغيرها،  والهند  وتركيا  والسودان  والعراق  ومصر  كالشام  اإلسالمي، 

إضافة إلى المملكة، وتوثيق سير القراء األعالم . 

المهتمين  الجتماع  الفرصة  إتاحة  إلى  أيضًا  الملتقى  “يهدف  وأضاف: 

الكريم  القرآن  إقراء  في  األعالم،  بالعلماء  القراءات  بعلم  والمختصين 

واالستفادة منهم. 

العمر:  بدران  الدكتور  قال  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  تنظيم  وحول 

النشيطة  البحثية  الكراسي  أحد  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  يعد 

ضمن برنامج كراسي البحث في الجامعة الذي تأسس لخدمة المعرفة 

وتنشيط الحركة البحثية فيها، ودعم الباحثين، وتوفير البيئة المساعدة 

على االبتكار وإنتاج براءات االختراع.

وتابع: حقق هذا البرنامج إنجازات كبيرة بفضل اهلل ثم بفضل رجال األعمال 

المخلصين لوطنهم الذين ساندوا هذا البرنامج بالدعم والتمويل، ومن 

ثمرات هذا البرنامج اهتمامه بأعظم الكتب المنّزلة عبر تأسيس كرسيين 

واآلخر  وإقرائه،  القرآن  لتعليم  أحدهما  الكريم،  بالقرآن  خاصين  بحثيين 

للقرآن الكريم وعلومه، وُيعد هذان الكرسيان شرفًا للبرنامج وللجامعة، 

وتجسيدًا لهوية بالدنا المباركة.
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األحد 29 ذو الحجة 1434هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود غًدا

الرياض : واس
يرعى األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غًدا فعاليات 
جامعة  تنّظمه  الذي  اإلسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقى 
 ، التربية  بكلية  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود  الملك 

وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة.
الدكتور  القرآن  تعليم  وكرسي  الملتقى  على  العام  المشرف  وأوضح 
أيام  ثالثة  يستمر  الذي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  فوزان  بن  محمد 
يجسد  واإلسالمي  العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  ثلة  بمشاركة 
الشراكة  على  الجهات  جميع  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص 
والتنسيق في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل 
منهجًا لها ، مشيًدا بالدور الذي تقّدمه جامعة الملك سعود في إقامة 

مثل هذه الملتقيات .
وأبان أن أهداف الملتقى تترّكز في توجيه الضوء على أهم مدارس اإلقراء 
في العالم اإلسالمي، ورصد سير أهم أعالم اإلقراء في النصف األول من 
اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن 
العالم  في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم  طالب  والتقاء  المعاصرين، 

اإلسالمي واإلفادة منهم.
مدارس  األول:  المحور  محورين،  الملتقى  في  المشاركون  ويناقش 
المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 
والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة 
سير  الثاني:  والمحور  الهندية)،  والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية، 

القراء المعاصرين في النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري .

األحد 29 ذو الحجة 1434هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار القّراء في جامعة الملك سعود

نجالء الرشيد

بن  بندر  بن  خالد  األمير  الرياض  منطقة  أمير  برعاية  اإلثنين  غدا  تنطلق 

عبدالعزيز فعاليات الملتقى األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي، الذي 

وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود  الملك  جامعة  تنّظمه 

الرئيس  بالبهو  الجاسر  حمد  الشيخ  قاعة  في  وذلك  التربية،  كلية  في 

في  القراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة  أيام  ثالثة  لمدة  ويستمر  بالجامعة 

العالم العربي واإلسالمي.

د المشرف العام على الملتقى وكرسي تعليم القرآن الدكتور محمد  وأكَّ

بن فوزان العمر، أن تنظيم الملتقى يأتي استشعارًا من الكرسي بأهمية 

التقاء كبار القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة من خبراتهم وتجاربهم، 

هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرًا 
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العلم المبارك، وكذلك استعراض سير أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ 

لألمة سير هؤالء األعالم.

الملتقى،  لرعاية  الرياض  منطقة  ألمير  وتقديره  شكره  عن  العمر  وأعرب 

الراسخة في دعم أنشطة حفظ  مؤكدا أن ذلك ينسجم مع مواقفه 

كتاب اهلل وتكريم كبار قرائه في العالم اإلسالمي، مشيدا بالدور الذي 

نًا أن  الملتقيات، ومبيِّ الملك سعود في إقامة مثل هذه  تقّدمه جامعة 

الجهات  الكريم وحث كافة  القرآن  الحرص على دعم  التنظيم يجسد 

على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت 

من كتاب اهلل منهجًا لها.

وأبان العمر أن أهداف الملتقى تترّكز في: إلقاء الضوء على أهم مدارس 

النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  سير  ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 

العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول 

في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم  طالب  والتقاء  المعاصرين،  اإلسالمي 

العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.

مدارس  األول:  محورين:  الملتقى  في  المشاركون  يناقش  وكذلك 

المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 

والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة 

الهندية)،  والمدرسة  المغربية،  والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية، 

عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  المعاصرين  القراء  سير  الثاني: 

الهجري.

األحد 29 ذو الحجة 1434هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار القّراء في جامعة الملك سعود

بن  بندر  بن  خالد  الرياض االمير  امير منطقة  برعايه  االثنين  غدا  تنطلق 
االسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار  فعاليات الملتقى االول  عبدالعزيز 
القران  تعليم  كرسي  في  سعود ممثلًه  الملك  تنّظمه جامعه  الذي 
بالبهو  الجاسر  حمد  الشيخ  قاعه  في  وذلك  التربيه،  كليه  في  واقرائه 
الرئيس بالجامعه ويستمر لمده ثالثه ايام بمشاركه نخبه من كبار القراء 

في العالم العربي واالسالمي.
د المشرف العام علي الملتقي وكرسي تعليم القران الدكتور محمد  واكَّ
بن فوزان العمر، ان تنظيم الملتقي ياتي استشعارًا من الكرسي باهميه 
التقاء كبار القراء في العالم االسالمي واالفاده من خبراتهم وتجاربهم، 
هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  الي  يسعي  الملتقي  ان  الي  مشيرًا 
العلم المبارك، وكذلك استعراض سير اولئك العلماء لتبقي تراثًا يحفظ 

لالمه سير هؤالء االعالم.
الملتقي،  لرعايه  الرياض  منطقه  المير  وتقديره  شكره  عن  العمر  واعرب 
الراسخه في دعم انشطه حفظ  مؤكدا ان ذلك ينسجم مع مواقفه 
كتاب اهلل وتكريم كبار قرائه في العالم االسالمي، مشيدا بالدور الذي 
نًا ان  الملتقيات، ومبيِّ الملك سعود في اقامه مثل هذه  تقّدمه جامعه 
الجهات  كافه  الكريم وحث  دعم القرآن  علي  الحرص  يجسد  التنظيم 
علي الشراكه والتنسيق في العمل القراني في هذه البالد التي اتخذت 

من كتاب اهلل منهجًا لها.
وابان العمر ان اهداف الملتقي تترّكز في: القاء الضوء علي اهم مدارس 
النصف  في  االقراء  اعالم  اهم  سير  ورصد  االسالمي،  العالم  في  االقراء 
في العالم  االقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  من القرن  االول 
في  االقراء  علم القراءات بمشايخ  طالب  والتقاء  المعاصرين،  االسالمي 

العالم االسالمي واالفاده منهم. 
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األحد 29 ذو الحجة 1434هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار القراء في جامعة الملك سعود  

الرياض – نجالء الرشيد

بن  بندر  بن  خالد  األمير  الرياض  منطقة  أمير  برعاية  اإلثنين  غدا  تنطلق 

اإلسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقى  فعاليات  عبدالعزيز 

القرآن  تعليم  كرسي  في  سعود ممثلًة  الملك  تنّظمه جامعة  الذي 

بالبهو  حمد الجاسر  الشيخ  قاعة  في  وذلك  التربية،  كلية  في  وإقرائه 

الرئيس بالجامعة ويستمر لمدة ثالثة أيام بمشاركة نخبة من كبار القراء 

في العالم العربي واإلسالمي.

د المشرف العام على الملتقى وكرسي تعليم القرآن الدكتور محمد  وأكَّ

بن فوزان العمر، أن تنظيم الملتقى يأتي استشعارًا من الكرسي بأهمية 

التقاء كبار القراء في العالم اإلسالمي واإلفادة من خبراتهم وتجاربهم، 

هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرًا 

العلم المبارك، وكذلك استعراض سير أولئك العلماء لتبقى تراثًا يحفظ 

لألمة سير هؤالء األعالم.

الملتقى،  لرعاية  الرياض  منطقة  ألمير  وتقديره  شكره  عن  العمر  وأعرب 

الراسخة في دعم أنشطة حفظ  مؤكدا أن ذلك ينسجم مع مواقفه 

كتاب اهلل وتكريم كبار قرائه في العالم اإلسالمي، مشيدا بالدور الذي 

أن  نًا  ومبيِّ الملتقيات،  هذه  مثل  إقامة  سعود في  الملك  تقّدمه جامعة 

الجهات  الكريم وحث كافة  القرآن  الحرص على دعم  التنظيم يجسد 

على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت 

من كتاب اهلل منهجًا لها.

وأبان العمر أن أهداف الملتقى تترّكز في: إلقاء الضوء على أهم مدارس 

النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  سير  ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 

العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول 

في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم  طالب  والتقاء  المعاصرين،  اإلسالمي 

العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.

مدارس  األول:  محورين:  الملتقى  في  المشاركون  يناقش  وكذلك 

المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 

والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة 

الهندية)،  والمدرسة  المغربية،  والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية، 

عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  المعاصرين  القراء  سير  الثاني: 

الهجري.
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شبكة ابوشمس االخبارية

األحد 29 ذو الحجة 1434هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود االثنين المقبل

عيسى الحربي- سبق- الرياض :  

الدكتور  القرآن  تعليم  وكرسي  الملتقى  على  العام  المشرف  أعلن 

محمد بن فوزان العمر، أن أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبد العزيز، 

سيرعى فعاليات الملتقى األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي، الذي 

تنّظمه جامعة الملك سعود في كلية التربية.

بالبهو  الجاسر  الشيخ حمد  االثنين بقاعة  الملتقى يوم بعد غد  وينطلق 

الرئيس بالجامعة، وتستمر فعالياته لمدة ثالثة أيام، بمشاركة نخبة من 

كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي.

م “العمر” شكره وتقديره ألمير منطقة الرياض على دعم ورعاية هذا  وقدَّ

الملتقى، وقال: “هذا ليس بمستغرب على أمير المنطقة؛ فهو حريص على 

دعم كتاب اهلل وحفظته وتكريم كبار القراء في العالم اإلسالمي«.

على  سعود  الملك  جامعة  تقّدمه  الذي  بالدور  “العمر”  الدكتور  وأشاد 

صعيد تنظيم مثل هذه الملتقيات، وقال: “التنظيم يجسد الحرص على 

دعم القرآن الكريم ومساندة كل الجهات لمواصلة الشراكة والتنسيق 

في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها«.

وأضاف: “تنظيم الملتقى يأتي في ظل استشعار “الكرسي” أهمية لقاء 

كبار القراء في العالم اإلسالمي؛ لإلفادة من خبراتهم وتجاربهم«.

العلم  هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  “الملتقى  وأردف: 

المبارك، واستعراض ِسَير مشايخ أولئك العلماء؛ ليبقى هذا المخزون تراثًا 

يحفظ لألمة ِسَير هؤالء األعالم«.

وتابع “العمر”: أهداف الملتقى تترّكز في إلقاء الضوء على أهم مدارس 

النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  ِسَير  ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 

األول من القرن 14 الهجري، إضافة إلى تكريم رواد اإلقراء المعاصرين في 

العالم اإلسالمي، والجمع بين طالب علم القراءات ومشايخ اإلقراء في 

العالم اإلسالمي؛ لتحصيل الفائدة«.

ويناقش المشاركون في الملتقى محورين؛ يتعلق األول بمدارس اإلقراء 

المصرية،  المدرسة  السعودية،  المدرسة  وهي  اإلسالمي  العالم  في 

المدرسة اليمنية، المدرسة العراقية، المدرسة التركية، المدرسة الشامية، 

المدرسة األفريقية، المدرسة المغربية والمدرسة الهندية.

وينصبُّ المحور الثاني في الملتقى على مناقشة ِسَير القراء المعاصرين 

في النصف األول من القرن 14 الهجري. 
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االثنين 1 محرم 1435هـ

خالد بن بندر يرعى ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود

الرياض واس

أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب      يرعى 

العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقى  فعاليات  اليوم  الرياض  منطقة 

اإلسالمي، الذي تنّظمه جامعة الملك سعود ممثلًة في كرسي تعليم 

التربية، وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو  القرآن وإقرائه بكلية 

الرئيس بالجامعة. وأوضح المشرف العام على الملتقى وكرسي تعليم 

يستمر  الذي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  فوزان  بن  محمد  الدكتور  القرآن 

واإلسالمي  العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  ثلة  بمشاركة  أيام  ثالثة 

على  الجهات  جميع  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص  يجسد 

من  اتخذت  التي  البالد  هذه  في  القرآني  العمل  في  والتنسيق  الشراكة 

الملك سعود  الذي تقّدمه جامعة  بالدور  كتاب اهلل منهجًا لها، مشيًدا 

في إقامة مثل هذه الملتقيات. وأبان أن أهداف الملتقى تترّكز في توجيه 

العالم اإلسالمي، ورصد سير أهم  اإلقراء في  الضوء على أهم مدارس 

وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  اإلقراء  أعالم 

رواد اإلقراء في العالم اإلسالمي المعاصرين، والتقاء طالب علم القراءات 

بمشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.

األحد 29 ذو الحجة 1434هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود غًدا

بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  يرعى   : الرياض   – صراحة 

القراء  لكبار  األول  الملتقى  فعاليات  غًدا  الرياض  منطقة  أمير  عبدالعزيز 

في  ممثلًة  سعود  الملك  جامعة  تنّظمه  الذي  اإلسالمي،  العالم  في 

كرسي تعليم القرآن وإقرائه بكلية التربية ، وذلك في قاعة الشيخ حمد 

الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة.

الدكتور  القرآن  تعليم  وكرسي  الملتقى  على  العام  المشرف  وأوضح 

أيام  ثالثة  يستمر  الذي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  فوزان  بن  محمد 

يجسد  واإلسالمي  العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  ثلة  بمشاركة 

الشراكة  على  الجهات  جميع  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص 

والتنسيق في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل 
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منهجًا لها ، مشيًدا بالدور الذي تقّدمه جامعة الملك سعود في إقامة 

مثل هذه الملتقيات  .

وأبان أن أهداف الملتقى تترّكز في توجيه الضوء على أهم مدارس اإلقراء 

في العالم اإلسالمي، ورصد سير أهم أعالم اإلقراء في النصف األول من 

اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن 

العالم  في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم  طالب  والتقاء  المعاصرين، 

اإلسالمي واإلفادة منهم.

مدارس  األول:  المحور  محورين،  الملتقى  في  المشاركون  ويناقش 

المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 

والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة 

الهندية)،  والمدرسة  المغربية،  والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية، 

والمحور الثاني: سير القراء المعاصرين في النصف األول من القرن الرابع 

عشر الهجري .

االثنين 1 محرم 1435هـ
أمير منطقة الرياض يرعى ملتقى كبار القراء في جامعة الملك سعود

الجزيرة - واس:
يرعى صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض اليوم فعاليات الملتقى األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي، 
القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود  الملك  جامعة  تنّظمه  الذي 
وإقرائه بكلية التربية ، وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس 
القرآن  تعليم  وكرسي  الملتقى  على  العام  المشرف  وأوضح  بالجامعة. 
الدكتور محمد بن فوزان العمر أن تنظيم الملتقى الذي يستمر ثالثة أيام 
بمشاركة ثلة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي يجسد الحرص 
على دعم القرآن الكريم وحث جميع الجهات على الشراكة والتنسيق 
في العمل القرآني في هذه البالد التي اتخذت من كتاب اهلل منهجًا لها 
إقامة مثل هذه  الملك سعود في  الذي تقّدمه جامعة  بالدور  ، مشيًدا 
الضوء على أهم  توجيه  تترّكز في  الملتقى  أهداف  أن  وأبان   . الملتقيات 
العالم اإلسالمي، ورصد سير أهم أعالم اإلقراء في  مدارس اإلقراء في 
في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف 
العالم اإلسالمي المعاصرين، والتقاء طالب علم القراءات بمشايخ اإلقراء 
في العالم اإلسالمي واإلفادة منهم. ويناقش المشاركون في الملتقى 
(المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  مدارس  األول:  المحور  محورين، 
العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة  المصرية،  والمدرسة  السعودية، 
والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية،  والمدرسة  التركية،  والمدرسة 
المغربية، والمدرسة الهندية)، والمحور الثاني: سير القراء المعاصرين في 

النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري .
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االثنين 1 محرم 1435هـ
خالد بن بندر يرعى ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود

أمير  العزيز  عبد  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  يرعى 

العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقى  فعاليات  اليوم  الرياض  منطقة 

اإلسالمي، الذي تنّظمه جامعة الملك سعود ممثلًة في كرسي تعليم 

القرآن وإقرائه بكلية التربية ، وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو 

الرئيس بالجامعة. وأوضح المشرف العام على الملتقى وكرسي تعليم 

يستمر  الذي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  فوزان  بن  محمد  الدكتور  القرآن 

واإلسالمي  العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  ثلة  بمشاركة  أيام  ثالثة 

على  الجهات  جميع  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص  يجسد 

من  اتخذت  التي  البالد  هذه  في  القرآني  العمل  في  والتنسيق  الشراكة 

كتاب اهلل منهجًا لها ، مشيًدا بالدور الذي تقّدمه جامعة الملك سعود 

في إقامة مثل هذه الملتقيات . وأبان أن أهداف الملتقى تترّكز في توجيه 

العالم اإلسالمي، ورصد سير أهم  اإلقراء في  الضوء على أهم مدارس 

وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  اإلقراء  أعالم 

رواد اإلقراء في العالم اإلسالمي المعاصرين، والتقاء طالب علم القراءات 

بمشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.

االثنين 1 محرم 1435هـ
أمير الرياض يرعى ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي بالجامعة

قراء  كبار  ملتقى  التربية،  بكلية  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي   ينّظم 
في  ويشارك  1435هـ.   القادم  الهجري  العام  مطلع  اإلسالمي،  العالم 
تحت  واإلسالمي،  العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  عدد  الملتقى 
بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الرياض،  منطقة  أمير  رعاية 
الدكتور  القرآن  تعليم  كرسي  على  العام  المشرف  وقال  عبدالعزيز،  بن 
محمد بن فوزان العمر: »نشيد بالدور الذي تمارسه جامعة الملك سعود 

في تنظيم مثل هذه الملتقيات«.
وأضاف: »هذه الخطوة تجّسد الحرص على دعم القرآن الكريم واالهتمام 
القرآن  العمل لخدمة  الشراكة والتنسيق في  إلى  الجهات  بدعوة كافة 
الدكتور  وأردف  لها«،  منهجًا  اهلل  كتاب  من  اتخذت  التي  البالد  هذه  في 
»العمر«: »تنظيم الملتقى يأتي استشعارًا من »الكرسي« بأهمية جمع كبار 

القراء في العالم اإلسالمي واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم«.
العلم  هذا  علماء  من  الكبار  الرواد  تكريم  إلى  يسعى  »الملتقى  وقال: 
تراثًا يحفظ لألمة  العلماء لتبقى  المبارك، واستعراض سير مشايخ أولئك 
تاريخ هؤالء األعالم، وندعو المهتمين والباحثين إلى المشاركة في أوراق 
العمل الخاصة بالملتقى من خالل الموقع اإللكتروني ويهدف الملتقى 
ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء  مدارس  أهم  على  الضوء  إلقاء  إلى 
الهجري، وتكريم   14 القرن  األول من  النصف  اإلقراء في  سير أهم أعالم 
رواد اإلقراء في العالم اإلسالمي المعاصرين، وجمع طالب علم القراءات 

بمشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي.
مدارس  على  أولهما  يركز  محورين؛  الملتقى  في  المشاركون  ويناقش 
المصرية،  المدرسة  السعودية،  »المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 
المدرسة اليمنية، المدرسة العراقية، المدرسة التركية، المدرسة الشامية، 
يركز  بينما  الهندية،  والمدرسة  المغربية  المدرسة  اإلفريقية،  المدرسة 

المحور الثاني على سير القراء في النصف األول من القرن 14 الهجري.
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االثنين 1 محرم 1435هـ
مؤتمر دولي يناقش مدارس اإلقراء في العالم اإلسالمي

الرياض، 04 أكتوبر 2013م (إينا)  
السعودية  العاصمة  في  سعود  الملك  جامعة  رحاب  في  اليوم  تبدأ 
الرياض فعاليات الملتقى األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي ويستمر 

لثالثة أيام.
وقال المشرف العام على الملتقى وكرسي تعليم القرآن في الجامعة 
تعليم  كرسي  ينظمه  الذي  المؤتمر  أن  العمر  فوزان  بن  محمد  الدكتور 
القرآن وإقرائه في الجامعة يشارك فيه نخبة من كبار القراء في العالم 

العربي واإلسالمي.
من  استشعارًا  يأتي  الملتقى  تنظيم  ان  صحفي  تصريح  في  وأوضح 
من  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  التقاء  بأهمية  الكرسي 
الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرًا  وتجاربهم،  خبراتهم 
الكبار من علماء هذا العلم المبارك،  وكذلك استعراض سير أشياخ أولئك 

العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمة سير هؤالء األعالم.
وبين العمر أن أهداف الملتقى تترّكز في: إلقاء الضوء على أهم مدارس 
النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  سير  ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 
العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول 
في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم  طالب  والتقاء  المعاصرين،  اإلسالمي 

العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.
 ويناقش المشاركون في الملتقى محورين: المحور األول: مدارس اإلقراء 
في العالم اإلسالمي (المدرسة السعودية، والمدرسة المصرية، والمدرسة 
الشامية،  والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية، 
سير  الثاني:  المحور  الهندية)،  والمدرسة  والمغربية،  اإلفريقية،  والمدرسة 

القراء المعاصرين في النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري

االثنين 1 محرم 1435هـ

رعى صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

بن  عبداهلل  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بحضور  الرياض، 

عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أمس، حفل افتتاح فعاليات الملتقي األول 

سعود  الملك  جامعة  نّظمته  الذي  اإلسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار 

ممثلة في كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه، الذي يستمر لمدة ثالثة 

أيام بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي.

وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لدى وصولهما 

عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  أحمد  األمير  السمو  صاحب  الحفل  مقر 

بن  سلمان  بن  سعود  الدكتور  األمير  السمو  وصاحب  الدرعية  محافظ 

محمد ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ووكالء 

الجامعة.

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تالها الشيخ عيسى المعصراوي من 

الدكتور  ألقى  ثم  الملتقى,  في  المشاركين  وأحد  المكرمين  القراء  كبار 

محمد العمر المشرف على الملتقى كلمة، أكد فيها أن فكرة الملتقى 

وهي  اإلسالمي  العالم  في  المختلفة  اإلقراء  مدارس  استهداف  هو 

والمدرسة  والتركية  العراقية  والمدرسة  والشامية  السعودية  المدرسة 

الرسول  إلى  بأسانيدهم  القراء  أعالم  إلى  باإلضافة  والهندية،  المغاربية 

صلى اهلل عليه وسلم، مشيرا إلى أن البحوث المشاركة ستعرض حسب 
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محاور الملتقى حسب محاورة الموزعة على ثالثة أيام.

نيابة  كلمة  الحذيفي  علي  الشيخ  النبوي  المسجد  إمام  ألقى  ذلك  بعد 

العربية  المملكة  »إن  فيها  قال  الملتقى  في  المكرمين  المشاركين  عن 

السعودية شرفها بخدمة كتاب اهلل بطباعته وتوزيعه وإقامة حدوده، 

اهلل  كتاب  حفظة  وتكريم  الملتقى  هذا  مثل  إقامة  عبر  به  واالهتمام 

كريم«.

إقامة  على  سعود  الملك  لجامعة  شكره  الحذيفي  علي  الشيخ  وقدم 

أمضوا  الذين  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  وكرم  اهتم  الذي  الملتقى 

إلى  متواترة  بأسانيد  وتجويده  وحفظه  اهلل  كتاب  خدمة  في  حياتهم 

جسدها  القرآنية  لإلجازة  نموذج  عرض  تم  ذلك  بعد  الكريم،  الرسول 

عبداهلل  الدكتور  وتلميذه  الشرقاوي  عبدالرافع  الدكتور  القارئ  الشيخ 

الجار اهلل.

ثم ألقى معالي الرئيس العام لرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 

الكريم،  القرآن  فضل  فيها  بين  كلمة  السديس  عبدالرحمن  الشيخ 

وكيف كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يتدارسونه ويعلمونه ألبنائهم، 

شهد  المملكة  عهد  أن  وذكر  تفسيره،  في  السلف  بأقوال  مستشهدا 

الكثير من صور االهتمام بالقرآن الكريم لم يسبق لها مثيل، وذلك من 

خالل مدارس التحفيظ للبنين والبنات والمقررات العلمية والدراسية في 

المعاهد للقران الكريم وعلومه.

توصيات  عدة  السديس،  عبدالرحمن  الشيخ  اقترح  كلمته  ختام  وفي 

المتميز،  لإلقراء  عالمية  جائزة  وتخصيص  الملتقيات  هذه  استمرار  أبرزها: 

وإنشاء قناة فضائية متخصصة في هذا المجال، وإنشاء مراكز بحثية في 

الجامعات اإلسالمية، ومجمع للمقارئ اإلسالمية، باإلضافة إلى تأسيس 

جمعيات علمية متخصصة في القراءات القرآنية تابعة للجامعات.

إثر ذلك ألقى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 

الملتقى  إقامة  على  سعود  الملك  جامعة  فيها  شكر  كلمة  الشيخ  آل 

ونوه بإنشاء أقسام في جامعات المملكة تهتم بالقرآن الكريم الكريم 

وقرائه.

بعدها ألقى مدير جامعة الملك سعود كلمة رحب فيها براعي الحفل 

وأصحاب الفضيلة والمشاركين،

المعنية  الجامعة  في  البحث  كراسي  بتنظيم  يأتي  الملتقى  أن  وبين 

إيمانا  أسسته،  الجامعة  أن  إلى  الفتا  وإقرائه,  وعلومه  الكريم  بالقرآن 

منها بأن العلم هو طوق النجاة من التراجع والتقدم، كما حرصت على 

هوية  تجسد  الجامعة  أن  موضحا  العلمية،  التخصصات  كل  يغطي  أن 

تنظيم  على  وحرصها  اهلل  بكتاب  الرشيدة  حكومتنا  واهتمام  الوطن 

المسابقات المحلية والدولية في حفظه وتالوته.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض كبار القراء المشاركين 

في فعاليات الملتقى، وافتتح بعدها المعرض المصاحب.

وقدم سمو األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي شكره 

للقائمين على ملتقى كبار قراء في العالم اإلسالمي، وكل من أسهم 

هذا  برعاية  سعادته  سموه  مبديا  والمعالي،  الفضيلة  أصحاب  من  به 

الملتقى الذي يأتي مع بداية العام الهجري الجديد، وتحظى فيه الرياض 

بأول فعالية بخدمة كتاب اهلل, الذي له مكانة كبيرة لدى المسلمين.
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      االثنين 1 محرم 1435هـ
أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي

الرياض  منطقة  أمير  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  قدم 

وكل  اإلسالمي،  العالم  في  قراء  كبار  ملتقى  على  للقائمين  شكره 

لرعايته  سعادته  مبديا   ، والمعالي  الفضيلة  أصحاب  من  به  ساهم  من 

الرياض  مدينة  وأن  الجديد  الهجري  العام  بداية  مع  يأتي  الذي  للملتقى 

كانت أول فعاليتها بخدمة كتاب اهلل ، مشيرا إلى أن كتاب اهلل له مكانه 

رعايته  خالل  وذلك  وتدبره.  به  العناية  فيجب  كمسلمين  لدينا  كبيرة 

اإلسالمي  العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقي  فعاليات  افتتاح  حفل 

القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود  الملك  جامعة  نّظمته  ،الذي 

في  القراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة  أيام   3 لمدة  يستمر  والذي  وإقرائه 

تالها  الحكيم  الذكر  من  بآيات  الحفل  وبدء  واإلسالمي.  العربي  العالم 

المكرمين وأحد  القراء  المعصراوي من كبار  الشيخ أحمد عيسى  القارئ 

على  المشرف  العمر  محمد  الدكتور  ألقاء  ثم  الملتقى  في  المشاركين 

المختلفة  اإلقراء  مدارس  تقصد  الملتقى  فكرة  أن  أكد  كلمة   الملتقى 

والمدرسة  والشامية  السعودية  المدرسة  وهي  اإلسالمي  العالم  في 

أعالم  إلى  والهندية،باإلضافة  المغاربية  والمدرسة  والتركية  العراقية 

إن  إلى  ،مشيرا  وسلم  علية  اهلل  صلى  الرسول  إلى  بأسانيدهم  القراء 

محاورة  حسب  الملتقى  محاور  حسب  ستعرض  المشاركة  البحوث 

علي  الشيخ  النبوي  المسجد  إمام  ألقاء  و  أيام.  ثالث  على  الموزعة 

الحذيفي كلمة قال فيها نيابة عن المشاركين المكرمين في الملتقى أن 

المملكة العربية السعودية شرفها بخدمة كتاب اهلل بطباعته وتوزيعه 

الشيخ  به وتكريم حفظة كتاب اهلل  وقدم  وإقامة حدوده، واالهتمام 

الذي  الملتقى  إقامة  الملك سعود على  الحذيفي شكره لجامعة  علي 

اهتم وكرم كبار قراء العالم اإلسالمي الذين أمضوا حياتهم في خدمة 

كتاب اهلل وحفظة وتجويده، وبعد ذلك تم عرض نموذج لإلجازة قرآنية 

الدكتور  وتلميذه  الشرقاوي  عبدالرافع  الدكتور  القارئ  الشيخ  جسدها 

عبداهلل الجار اهلل. ثم ألقاء الرئيس العام لرئاسة العامة لشؤون الحرمين 

الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس بين فيها فضل القران وكيف كان 

مستشهدا  ألبنائهم  ويعلمونه  يتدارسونه  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة 

من  الكثير  شهد  المملكة  عهد  أن  وذكر   ، تفسيره  في  السلف  بأقوال 

صور من االهتمام لم يسبق لها مثيل وذلك من خالل مدارس التحفيظ 

للبنين والبنات والمقررات العلمية والدراسية في المعاهد للقران الكريم 

عده  السديس  عبدالرحمن  الشيخ  اقترح  حديثة  ختام  وفي  وعلومه. 

: استمرار هذه الملتقيات وتخصيص جائزة عالمية لإلقراء  أبرزها  توصيات 

المتميز ،وإنشاء قناة فضائية متخصصة في هذا المجال ، وإنشاء مراكز 

باإلضافة   ، اإلسالمية  للمقارئ  ،ومجمع  اإلسالمية  الجامعات  في  بحثية 

تابعة  القرآنية  القراءات  في  متخصصة  علمية  جمعيات  تأسيس  إلى 

كلمة  للمملكة  عام  مفتي  سماحة  ألقها  كلمة  ذلك  تال  للجامعات. 

أقسام  بإنشاء  ونوه  الملتقى  إقامة  على  سعود  الملك  جامعة  شكر 

في جامعات المملكة تهتم بالقران الكريم وقرائه اثر ذلك ألقى مدير 

جامعة الملك سعود كلمة رحب فيها براعي الحفل وأصحاب الفضيلة 

والمشاركين ،وبين أن الملتقى يأتي بتنظيم كراسي البحث في الجامعة 

المعنية بالقران الكريم وعلومه وإقرائه وأن الجامعة أسسته إيمانا منها 

بأن العلم هو طوق النجاة من التراجع والتقدم ، كما حرصت على في 

هوية  تجسد  الجامعة  أن  موضحا  العلمية،  التخصصات  كل  يغطي  أن 

تنظيم  على  وحرصها  اهلل  بكتاب  الرشيدة  حكومتنا  واهتمام  الوطن 

الحفل  ختام  وفي  وتالوته.  حفظه  في  والدولية  المحلية  المسابقات 

 ، الملتقى  فعاليات  في  المشاركين  القراء  كبار  بندر  بن  خالد  األمير  كرم 

وافتتح بعدها المعرض المصاحب.
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االثنين 1 محرم 1435هـ
يجمع مدارس القراء المختلفة من العالم اإلسالمي على مدار 3 أيام
بالصور.. أمير الرياض يفتتح ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود

عيسى الحربي- سبق- الرياض: افتتح أمير منطقة الرياض خالد بن بندر، 

العالم اإلسالمي،  القراء في  الملتقى األول لكبار  االثنين، فعاليات  اليوم 

القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود،  الملك  جامعة  تنّظمه  الذي 

وإقرائه، والذي يستمر لمدة ثالثة أيام، بمشاركة نخبة من كبار القراء في 

العالَمْين العربي واإلسالمي.

ساهم  من  وكل  »الملتقى«  على  للقائمين  شكره  خالد  األمير   وقّدم 

الهجري  العام  بداية  مع  يأتي  الذي  للملتقى  لرعايته  سعادته  مبديًا  به، 

الجديد، قائاًل إن »كتاب اهلل له مكانة كبيرة لدينا نحن المسلمين؛ فيجب 

العناية به وتدبره«.

 من جانبه، قال محمد العمر، المشرف على »الملتقى«، إن فكرة »الملتقى« 

تشمل مدارس القراء المختلفة في العالم اإلسالمي، وهي: السعودية، 

القراء  أعالم  إلى  إضافة  والهندية،  المغاربية  التركية،  العراقية،  الشامية، 

البحوث  أن  إلى  مشيرًا  وسلم.  عليه  اهلل  صلى  الرسول  إلى  بأسانيدهم 

المشاركة ستعرض حسب محاور الملتقى الموزعة على ثالثة أيام.

لجامعة  شكره  الحذيفي  علي  الشيخ  النبوي  المسجد  إمام  م   وقدَّ

الملك سعود على إقامة »الملتقى«، الذي اهتم وكرم كبار قراء العالم 

اإلسالمي الذين أمضوا حياتهم في خدمة كتاب اهلل وحفظه وتجويده 

بأسانيد متواترة إلى الرسول الكريم.

عبدالرحمن  الشيخ  الشريفين  الحرمين  لشؤون  العام  الرئيس   وألقى 

رضوان   - الصحابة  كان  وكيف  القرآن،  فضل  فيها  بيَّن  كلمة،  السديس 

اهلل عليهم - يتدارسونه، ويعلمونه ألبنائهم، مستشهدًا بأقوال السلف 

في تفسيره.

 وذكر »السديس« أن عهد السعودية شهد الكثير من صور االهتمام، لم 

والمقررات  والبنات،  للبنين  التحفيظ  مدارس  خالل  من  مثيل،  لها  يسبق 

العلمية والدراسية في معاهد للقرآن الكريم وعلومه.

الملتقيات،  هذه  استمرار  أبرزها:  عدة،  توصيات  »السديس«   واقترح 

وتخصيص جائزة عالمية لإلقراء المتميز، وإنشاء قناة فضائية متخصصة 

في هذا المجال، وإنشاء مراكز بحثية في الجامعات اإلسالمية، ومجمع 

إلى تأسيس جمعيات علمية متخصصة في  للمقارئ اإلسالمية، إضافة 

القراءات القرآنية تابعة للجامعات.

 من جانبه، قال بدران بن عبدالرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود، 

بالقرآن  المعني  الجامعة  في  البحث  كرسي  بتنظيم  يأتي  الملتقى  إن 

الكريم وعلومه وإقرائه، وإن الجامعة أسسته إيمانًا منها بأن العلم هو 

طوق النجاة من التراجع.

وفي ختام الحفل كّرم األمير خالد كبار القراء المشاركين في فعاليات 

الملتقى، وافتتح بعدها المعرض المصاحب. 
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االثنين 1 محرم 1435هـ
القناة األولى - األخبار

فيديو - حفل افتتاح ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي 
http://www.youtube.com/watch?v=UqxHWHnJt8k&hd=1

الثالثاء 2 محرم 1435هـ
رعى ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي وافتتح المعرض المصاحب 

لكرسي تعليم القرآن بجامعة الملك سعود
خالد بن بندر ل»الرياض«: العناية بالقرآن واجب علينا

أمير الرياض لدى رعايته ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي

تغطية - محمد السهلي تصوير - عليان العليان

    رعى صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبد العزيز وبحضور 

صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز يوم أمس 

والمعرض  وأعالم«  »مدارس  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  ملتقى  افتتاح 

تعليم  بكرسي  ممثلة  سعود  الملك  جامعة  تنظمه  والذي  المصاحب 

القرآن وإقرائه (إقراء).

وقال سموه ل»الرياض«: »ال شك أنني سعيد بافتتاح الملتقى في جامعة 

الملك سعود والذي يتصادف مع بداية عامنا الهجري 1435ه والذي تبدأ 

فعالياته في الرياض، هذا الملتقى العظيم الذي يعنى بكتاب اهلل الذي 

له مكانة كبيرة لدينا كمسلمين فالعناية به وتدبره واجب علينا وأشكر 

كل من ساهم في هذا الملتقى من أصحاب الفضيلة وكل من ساهم 

في المعرض المصاحب من قبل المهتمين بكتاب اهلل، وأتمنى للجميع 
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التوفيق والسداد وأن يرزقنا اهلل العمل في خدمة كتاب اهلل«.

وأضاف في حديثه ل»الرياض« حول التوصيات التي استعرضها في كلمته 

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور 

ما  السديس  الرحمن  عبد  الشيخ  »أعتقد  بالقول:  السديس،  الرحمن  عبد 

يأتي به من اقتراحات تؤخذ بعين االعتبار من لدن حكومة خادم الحرمين 

الشريفين وهذه مقترحات بناءة وسوف يؤخذ بها - بمشيئة اهلل -«.

بالقرآن الكريم لعضو  وكان الحفل المقام بجامعة الملك سعود بدئ 

لجنة مراجعة المصحف الشريف الشيخ محمد تميم الزعبي.

الكرسي  على  والمشرف  المنظمة  اللجنة  رئيس  تحدث  ذلك  بعد 

المسجد  وخطيب  إمام  ألقى  ثم  ومن  العمر،  فوزان  بن  محمد  الدكتور 

الضيوف  كلمة  الحذيفي  الرحمن  عبد  بن  علي  الدكتور  الشريف  النبوي 

المشاركين في الملتقى، قال فيها اشتد سروري 

تنظمه  الذي  للملتقى  االجتماع  هذا  في  المبارك  الجمع  هذا  بمشاهدة 

جامعة الملك سعود ممثلة في كرسي اإلقراء الذي ترعاه هذه  الجامعة 

الغالي  وطننا  نهضة  في  للمشاركة  كغيرها  شبابنا  تعد  والتي  العريقة 

وباسم العلماء من العالم اإلسالمي ومن الداخل نشكر والة األمر  وعلى 

رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني 

على عنايتهم واهتمامهم بتعليم القرآن تعليمًا ودعمًا وطباعة وترجمة 

وتفسيرًا ونشرًا في العالم، وعلى احتضانهم لهذا اللقاء الذي سيكون 

له آثاره الطيبة ومنافعه وال غرابة في تتابع لقاءات الخير وتحقق مشاريع 

النهضة الشاملة المتواصلة وتواصل التنمية لهذه البالد جعلت دستورها 

كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم في ظل أمن ورخاء 

المسلمين  أحوال  وأصلح  النقم  عنا  ودفع  النعم  لنا  اهلل  حفظ  وازدهار، 

تمسكهم  أمورنا  لوالة  ويذكر  ويشكر  بهم  النازلة  الفتن  من  ورحمهم 

النجاة والعافية من  المنافع وفيه  العز وجميع  الذي فيه  الدستور  بهذا 

كل الشرور والمفاسد.

سموه لدى افتتاحه المعرض المصاحب

الرحمن  عبد  الشيخ  فكلمة  قرآنية،  إجازة  نموذج  عرض  ذلك  وبعد 

السديس قال فيها والشكر لوالة األمر على ما يولونه لكتاب اهلل وللسنة 

العديد  وتناول  المجاالت،  من  مجال  بكل  واالهتمام  الرعاية  العناية  من 

من التوصيات فيما يخص مواصلة االهتمام بكتاب اهلل وتنوعها ودعا ألن 

يكون الملتقى القادم في مكة أو المدينة المنورة.

الرحمن  عبد  بدران  الدكتور  سعود  الملك  جامعة  مدير  ألقى  ثم  ومن 

بين  األول  المركز  على  الكرسي  حصل  لقد  فيها  قال  كلمة  العمر 

الكراسي اإلنسانية بجهوده في اإلصدارات العلمية والمشروعات البحثية 

النوعية التي يعمل عليها.

اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  للمملكة  العام  المفتي  ألقى  ثم  ومن 

في  والتمعن  تعالى  اهلل  كتاب  أهمية  عن  فيها  تحدث  كلمة  الشيخ  آل 

الجامعات  الهتمام  ودعا  وحرصهم  األمر  والة  باهتمام  ونوه  معانيه 

ألن  والعلمية  النظرية  الكليات  في  مقررا  القرآن  يكون  أن  على  جميعها 

حيث  للمسلم  ضروري  القرآن  فإن  النافع  التخصص  من  بلغ  بما  اإلنسان 

إنه غذاء الروح. ومن ثم قام راعي الحفل بتكريم 14عالمًا من الخارج ومن 

قراء الحرمين الشريفين ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

أمير  لسمو  تكريميًا  درعًا  السديس  قدم  ذلك  وبعد  السديس  والشيخ 

الرياض ودرعًا تكريميًا لسمو نائبه. وبعد ذلك قام سموه بافتتاح المعرض 

المصاحب والتجول في أرجائه. 
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الثالثاء 2 محرم 1435هـ
أمير الرياض يفتتح ملتقي كبار القراء في جامعة الملك سعود

الرياض : واس

رعى األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب 

السمو الملكي األمير تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة 

العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقي  فعاليات  افتتاح  حفل  اليوم 

اإلسالمي ،الذي نّظمته جامعة الملك سعود ممثلًة في كرسي تعليم 

القراء  أيام بمشاركة نخبة من كبار  القرآن وإقرائه والذي يستمر لمدة 3 

منطقة  أمير  سمو  استقبال  في  وكان  واإلسالمي.  العربي  العالم  في 

األمير  السمو  صاحب  الحفل  مقر  وصولهما  لدى  نائبه  وسمو  الرياض 

أحمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو األمير 

الدكتور سعود بن سلمان بن محمد ومعالي مدير جامعة الملك سعود 

الدكتور بدران العمر ووكالء الجامعة .

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تالها الشيخ عيسى المعصراوي من 

, ثم ألقى الدكتور  كبار القراء المكرمين وأحد المشاركين في الملتقى 

محمد العمر المشرف على الملتقى كلمة أكد فيها أن فكرة الملتقى 

وهي  اإلسالمي  العالم  في  المختلفة  اإلقراء  مدارس  استهداف  هي 

والمدرسة  والتركية  العراقية  والمدرسة  والشامية  السعودية  المدرسة 

الرسول  إلى  بأسانيدهم  القراء  أعالم  إلى  والهندية،باإلضافة  المغاربية 

صلى اهلل عليه وسلم ،مشيرا إلى أن البحوث المشاركة ستعرض حسب 

ألقاء  ذلك  بعد  أيام.  ثالث  على  الموزعة  محاورة  حسب  الملتقى  محاور 

المشاركين  عن  نيابة  كلمة  الحذيفي  علي  الشيخ  النبوي  المسجد  إمام 

السعودية  العربية  المملكة  إن   “ فيها  قال  الملتقى  في  المكرمين 

واالهتمام  حدوده،  وإقامة  وتوزيعه  بطباعته  اهلل  كتاب  بخدمة  شرفها 

به عبر إقامة مثل هذا الملتقى وتكريم حفظة كتاب اهلل الكريم » .

إقامة  على  سعود  الملك  لجامعة  شكره  الحذيفي  علي  الشيخ  وقدم 

أمضوا  الذين  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  وكرم  اهتم  الذي  الملتقى 

إلى  متواترة  بأسانيد  وتجويده  وحفظة  اهلل  كتاب  خدمة  في  حياتهم 

جسدها  القرآنية  لإلجازة  نموذج  عرض  تم  ذلك  بعد  الكريم،  الرسول 

عبداهلل  الدكتور  وتلميذه  الشرقاوي  عبدالرافع  الدكتور  القارئ  الشيخ 

الجار اهلل.

ثم ألقى معالي الرئيس العام لرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 

كان  وكيف  القران  فضل  فيها  بين  كلمة  السديس  عبدالرحمن  الشيخ 

مستشهدا  ألبنائهم  ويعلمونه  يتدارسونه  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة 

بأقوال السلف في تفسيره ،وذكر أن عهد المملكة شهد الكثير من صور 

التحفيظ  مدارس  خالل  من  وذلك  مثيل  لها  يسبق  لم  بالقرآن  االهتمام 

للبنين والبنات والمقررات العلمية والدراسية في المعاهد للقران الكريم 
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عده  السديس  عبدالرحمن  الشيخ  اقترح  كلمته  ختام  وفي  وعلومه. 

: استمرار هذه الملتقيات وتخصيص جائزة عالمية لإلقراء  أبرزها  توصيات 

المتميز ،وإنشاء قناة فضائية متخصصة في هذا المجال ، وإنشاء مراكز 

باإلضافة  اإلسالمية،  للمقارئ  ،ومجمع  اإلسالمية  الجامعات  في  بحثية 

تابعة  القرآنية  القراءات  في  متخصصة  علمية  جمعيات  تأسيس  إلى 

للجامعات.

إثر ذلك ألقى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 

الملتقى  إقامة  على  سعود  الملك  جامعة  فيها  شكر  كلمة  الشيخ  آل 

ونوه بإنشاء أقسام في جامعات المملكة تهتم بالقرآن الكريم وقرائه 

. بعدها ألقى مدير جامعة الملك سعود كلمة رحب فيها براعي الحفل 

كراسي  بتنظيم  يأتي  الملتقى  أن  ،وبين  والمشاركين  الفضيلة  وأصحاب 

, الفتا إلى  البحث في الجامعة المعنية بالقرآن الكريم وعلومه وإقرائه 

التراجع  النجاة من  العلم هو طوق  بأن  إيمانا منها  الجامعة أسسته  أن 

والتقدم ،كما حرصت على أن يغطي كل التخصصات العلمية، موضحا 

أن الجامعة تجسد هوية الوطن واهتمام حكومتنا الرشيدة بكتاب اهلل 

وحرصها على تنظيم المسابقات المحلية والدولية في حفظه وتالوته. 

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض كبار القراء المشاركين 

، وافتتح بعدها المعرض المصاحب. وقدم سمو  الملتقى  في فعاليات 

األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي شكره للقائمين على 

ملتقى كبار قراء في العالم اإلسالمي ،وكل من أسهم به من أصحاب 

الفضيلة والمعالي ، مبديا سموه سعادته برعاية هذا الملتقى الذي يأتي 

مع بداية العام الهجري الجديد وتحظى فيه الرياض بأول فعالية بخدمة 

كتاب اهلل , الذي له مكانة كبيرة لدى المسلمين .

الثالثاء 1434/1/2
أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود

الجزيرة - واس:

رعى صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

بن  عبداهلل  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بحضور  الرياض، 

عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أمس، حفل افتتاح فعاليات الملتقي األول 

سعود  الملك  جامعة  نّظمته  الذي  اإلسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار 

ممثلة في كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه، الذي يستمر لمدة ثالثة 

أيام بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي.

وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لدى وصولهما 

عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  أحمد  األمير  السمو  صاحب  الحفل  مقر 

بن  سلمان  بن  سعود  الدكتور  األمير  السمو  وصاحب  الدرعية  محافظ 

محمد ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ووكالء 

الجامعة.

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تالها الشيخ عيسى المعصراوي من 
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الدكتور  ألقى  ثم  الملتقى,  في  المشاركين  وأحد  المكرمين  القراء  كبار 

محمد العمر المشرف على الملتقى كلمة، أكد فيها أن فكرة الملتقى 

وهي  اإلسالمي  العالم  في  المختلفة  اإلقراء  مدارس  استهداف  هو 

والمدرسة  والتركية  العراقية  والمدرسة  والشامية  السعودية  المدرسة 

الرسول  إلى  بأسانيدهم  القراء  أعالم  إلى  باإلضافة  والهندية،  المغاربية 

صلى اهلل عليه وسلم، مشيرا إلى أن البحوث المشاركة ستعرض حسب 

محاور الملتقى حسب محاورة الموزعة على ثالثة أيام.

نيابة  كلمة  الحذيفي  علي  الشيخ  النبوي  المسجد  إمام  ألقى  ذلك  بعد 

العربية  المملكة  »إن  فيها  قال  الملتقى  في  المكرمين  المشاركين  عن 

السعودية شرفها بخدمة كتاب اهلل بطباعته وتوزيعه وإقامة حدوده، 

اهلل  كتاب  حفظة  وتكريم  الملتقى  هذا  مثل  إقامة  عبر  به  واالهتمام 

كريم«.

إقامة  على  سعود  الملك  لجامعة  شكره  الحذيفي  علي  الشيخ  وقدم 

أمضوا  الذين  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  وكرم  اهتم  الذي  الملتقى 

إلى  متواترة  بأسانيد  وتجويده  وحفظه  اهلل  كتاب  خدمة  في  حياتهم 

جسدها  القرآنية  لإلجازة  نموذج  عرض  تم  ذلك  بعد  الكريم،  الرسول 

عبداهلل  الدكتور  وتلميذه  الشرقاوي  عبدالرافع  الدكتور  القارئ  الشيخ 

الجار اهلل.

ثم ألقى معالي الرئيس العام لرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 

الكريم،  القرآن  فضل  فيها  بين  كلمة  السديس  عبدالرحمن  الشيخ 

وكيف كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يتدارسونه ويعلمونه ألبنائهم، 

شهد  المملكة  عهد  أن  وذكر  تفسيره،  في  السلف  بأقوال  مستشهدا 

الكثير من صور االهتمام بالقرآن الكريم لم يسبق لها مثيل، وذلك من 

خالل مدارس التحفيظ للبنين والبنات والمقررات العلمية والدراسية في 

المعاهد للقران الكريم وعلومه.

توصيات  عدة  السديس،  عبدالرحمن  الشيخ  اقترح  كلمته  ختام  وفي 

المتميز،  لإلقراء  عالمية  جائزة  وتخصيص  الملتقيات  هذه  استمرار  أبرزها: 

وإنشاء قناة فضائية متخصصة في هذا المجال، وإنشاء مراكز بحثية في 

الجامعات اإلسالمية، ومجمع للمقارئ اإلسالمية، باإلضافة إلى تأسيس 

جمعيات علمية متخصصة في القراءات القرآنية تابعة للجامعات.

إثر ذلك ألقى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل 

الشيخ كلمة شكر فيها جامعة الملك سعود على إقامة الملتقى ونوه 

بإنشاء أقسام في جامعات المملكة تهتم بالقرآن الكريم الكريم وقرائه.

بعدها ألقى مدير جامعة الملك سعود كلمة رحب فيها براعي الحفل 

كراسي  بتنظيم  يأتي  الملتقى  أن  وبين  والمشاركين،  الفضيلة  وأصحاب 

إلى  الكريم وعلومه وإقرائه, الفتا  بالقرآن  المعنية  الجامعة  البحث في 

أن الجامعة أسسته، إيمانا منها بأن العلم هو طوق النجاة من التراجع 

والتقدم، كما حرصت على أن يغطي كل التخصصات العلمية، موضحا 

أن الجامعة تجسد هوية الوطن واهتمام حكومتنا الرشيدة بكتاب اهلل 

وحرصها على تنظيم المسابقات المحلية والدولية في حفظه وتالوته.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض كبار القراء المشاركين 

في فعاليات الملتقى، وافتتح بعدها المعرض المصاحب.

وقدم سمو األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي شكره 

للقائمين على ملتقى كبار قراء في العالم اإلسالمي، وكل من أسهم 

هذا  برعاية  سعادته  سموه  مبديا  والمعالي،  الفضيلة  أصحاب  من  به 

الملتقى الذي يأتي مع بداية العام الهجري الجديد، وتحظى فيه الرياض 

بأول فعالية بخدمة كتاب اهلل, الذي له مكانة كبيرة لدى المسلمين.
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الثالثاء 1435/1/1هـ
اء في العالم اإلسالمي بجامعة الملك سعود انطالق معرض كبار القرَّ

رعى أمير منطقة الرياض األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، فعاليات 

تنظمه  الذي  اإلسالمي،  العالم  في  اء  القرَّ لكبار  األول  الملتقى  افتتاح 

شهر  من  السادس  وحتى  الرابع  من  الفترة  خالل  سعود  الملك  جامعة 

نوفمبر الجاري، ممثلًة في كرسي تعليم القرآن وإقرائه (إقراء) في كلية 

التربية بالجامعة.

الجاسر  حمد  الشيخ  قاعة  في  انعقد  الذي  االفتتاح  حفل  وحضر 

الشيخ  المملكة  عام  مفتي  سماحة  للجامعة،  الرئيس  بالبهو 

المنظمة  اللجنة  ورئيس  العام  الرئيس  الشيخ،  عبداهلل  بن  عبدالعزيز 

فوزان  بن  محمد  الدكتور  الكرسي  على  والمشرف  للملتقى، 

النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد  لشؤون  العام  والرئيس  العمر، 

عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الحرام  المسجد  وخطيب  إمام 

عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  سعود  الملك  جامعة  ومدير  السديس، 

، لعمر ا

طالب  من  ونخبة  اإلسالمي  العالم  اء  قرَّ من  كوكبة  إلى  إضافة 

الملكي  السمو  وأصحاب  السعودية،  الجامعات  في  العليا  الدراسات 

واإلعالميين. البارزة  الشخصيات  من  وعدد  األمراء 

الدكتور  القرآن  تعليم  وكرسي  الملتقى  على  العام  المشرف  وأوضح 

أيام  ثالثة  يستمر  الذي  الملتقى  تنظيم  أن  العمر  فوزان  بن  محمد 

واإلسالمي  العربي  العالمين  في  اء  القرَّ كبار  من  ثلة  بمشاركة 

على  الجهات  جميع  وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص  يجسد 

من  اتخذت  التي  البالد،  بهذه  القرآني  العمل  في  والتنسيق  الشراكة 

الملك  جامعة  تقّدمه  الذي  بالدور  مشيدًا  لها،  منهجًا  اهلل  كتاب 

الملتقيات. هذه  مثل  إقامة  في  سعود 

أمير الرياض في بهو الجامعة (الشرق)

مدارس  أهم  على  الضوء  توجيه  في  تترّكز  الملتقى  أهداف  بأن  وأبان 

اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 

ورصد سير أهم أعالم اإلقراء في النصف األول من القرن الرابع عشر 

المعاصرين،  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري، 

اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم  طالب  والتقاء 

منهم. واإلفادة 
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الثالثاء 1434/1/2

أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود

بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  :رعى  السعودي  التعليم 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  بحضور  الرياض  منطقة  أمير  عبدالعزيز 

افتتاح  حفل  اليوم  المنطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  تركي 

نّظمته  ،الذي  اإلسالمي  العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقي  فعاليات 

والذي  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود  الملك  جامعة 

العربي  العالم  في  القراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة  أيام   3 لمدة  يستمر 

واإلسالمي.

وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لدى وصولهما 

مقر الحفل صاحب السمو األمير أحمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن محافظ 

محمد  بن  سلمان  بن  سعود  الدكتور  األمير  السمو  وصاحب  الدرعية 

ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ووكالء الجامعة .

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تالها الشيخ عيسى المعصراوي من 

, ثم ألقى الدكتور  كبار القراء المكرمين وأحد المشاركين في الملتقى 

محمد العمر المشرف على الملتقى كلمة أكد فيها أن فكرة الملتقى 

وهي  اإلسالمي  العالم  في  المختلفة  اإلقراء  مدارس  استهداف  هي 

والمدرسة  والتركية  العراقية  والمدرسة  والشامية  السعودية  المدرسة 

الرسول  إلى  بأسانيدهم  القراء  أعالم  إلى  والهندية،باإلضافة  المغاربية 

صلى اهلل عليه وسلم ،مشيرا إلى أن البحوث المشاركة ستعرض حسب 

محاور الملتقى حسب محاورة الموزعة على ثالث أيام.

نيابة  كلمة  الحذيفي  علي  الشيخ  النبوي  المسجد  إمام  ألقاء  ذلك  بعد 

العربية  المملكة  إن   ” الملتقى قال فيها  المكرمين في  المشاركين  عن 

السعودية شرفها بخدمة كتاب اهلل بطباعته وتوزيعه وإقامة حدوده، 

اهلل  كتاب  حفظة  وتكريم  الملتقى  هذا  مثل  إقامة  عبر  به  واالهتمام 

كريم ” .

إقامة  على  سعود  الملك  لجامعة  شكره  الحذيفي  علي  الشيخ  وقدم 

أمضوا  الذين  اإلسالمي  العالم  قراء  كبار  وكرم  اهتم  الذي  الملتقى 

إلى  متواترة  بأسانيد  وتجويده  وحفظة  اهلل  كتاب  خدمة  في  حياتهم 

جسدها  القرآنية  لإلجازة  نموذج  عرض  تم  ذلك  بعد  الكريم،  الرسول 

عبداهلل  الدكتور  وتلميذه  الشرقاوي  عبدالرافع  الدكتور  القارئ  الشيخ 

الجار اهلل.

ثم ألقى معالي الرئيس العام لرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 

كان  وكيف  القران  فضل  فيها  بين  كلمة  السديس  عبدالرحمن  الشيخ 

مستشهدا  ألبنائهم  ويعلمونه  يتدارسونه  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة 

بأقوال السلف في تفسيره ،وذكر أن عهد المملكة شهد الكثير من صور 

التحفيظ  مدارس  خالل  من  وذلك  مثيل  لها  يسبق  لم  بالقرآن  االهتمام 

للبنين والبنات والمقررات العلمية والدراسية في المعاهد للقران الكريم 

وعلومه.

وفي ختام كلمته اقترح الشيخ عبدالرحمن السديس عده توصيات أبرزها  

،وإنشاء  المتميز  الملتقيات وتخصيص جائزة عالمية لإلقراء  استمرار هذه 

في  بحثية  مراكز  وإنشاء   ، المجال  هذا  في  متخصصة  فضائية  قناة 

الجامعات اإلسالمية ،ومجمع للمقارئ اإلسالمية، باإلضافة إلى تأسيس 

جمعيات علمية متخصصة في القراءات القرآنية تابعة للجامعات.
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الثالثاء 1434/1/2
السديس طالب بجائزة عالمية وقناة متخصصة ومراكز بحثية

أمير الرياض يفتتح ملتقى كبار القراء في العالم اإلسالمي

ياسر المطيري (الرياض)
افتتح صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض ظهر 
الذي  اإلسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقى  فعاليات  أمس 
وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة  سعود  الملك  جامعة  نظمته 
والذي يستمر لمدة ثالثة أيام بحضور مفتي عام المملكة والرئيس العام 
في  القراء  كبار  من  ونخبة  الشريفين  الحرمين  لشؤون  العامة  للرئاسة 

العالم العربي واإلسالمي.
وفي كلمته نوه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بأهمية 
إنشاء أقسام في جامعات المملكة تهتم بالقرآن الكريم وقرائه، بينما 
الشيخ  الشريفين  الحرمين  لشؤون  العامة  للرئاسة  العام  الرئيس  اقترح 
وتخصيص  الملتقى  هذا  مثل  استمرار  كلمته  في  السديس  عبدالرحمن 
هذا  في  متخصصة  فضائية  قناة  وإنشاء  المتميز،  لإلقراء  عالمية  جائزة 
المجال، وإنشاء مراكز بحثية في الجامعات اإلسالمية، ومجمع للمقارئ 
اإلسالمية، باإلضافة إلى تأسيس جمعيات علمية متخصصة في القراءات 

القرآنية تابعة للجامعات، ونيابة عن المشاركين في الملتقى ألقى إمام 
الملك  جامعة  فيها  شكر  كلمة  الحذيفي  علي  الشيخ  النبوي  المسجد 
سعود على إقامة الملتقى الذي اهتم وكرم كبار قراء العالم اإلسالمي 
بأسانيد  الذين أمضوا حياتهم في خدمة كتاب اهلل وحفظه وتجويده 

متواترة إلى الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم. 

براعي  فيها  رحب  كلمة  سعود  الملك  جامعة  مدير  ألقى  ذلك  بعد 
بتنظيم  يأتي  الملتقى  أن  وبين  والمشاركين،  الفضيلة  وأصحاب  الحفل 
وإقرائه  وعلومه  الكريم  بالقرآن  المعنية  الجامعة  في  البحث  كراسي 
وأن الجامعة أسسته إيمانا منها بأن العلم هو طوق النجاة من التراجع 
العلمية،  التخصصات  كل  يغطي  أن  على  على  حرصت  كما  والتقدم، 
الرشيدة  حكومتنا  واهتمام  الوطن  هوية  تجسد  الجامعة  أن  موضحا 
في  والدولية  المحلية  المسابقات  تنظيم  على  وحرصها  اهلل  بكتاب 
على  المشرف  العمر  محمد  الدكتور  ألقى  جهته،  من  وتالوته،  حفظه 
اإلقراء  مدارس  تقصد  الملتقى  فكرة  أن  فيها  أكد  كلمة  الملتقى 
والشامية  السعودية  المدرسة  وهي  اإلسالمي  العالم  في  المختلفة 
والمدرسة العراقية والتركية والمدرسة المغاربية والهندية، باإلضافة إلى 
إلى  الرسول صلى اهلل عليه وسلم، مشيرا  إلى  بأسانيدهم  القراء  أعالم 
محاورة  حسب  الملتقى  محاور  حسب  ستعرض  المشاركة  البحوث  أن 
الموزعة على ثالثة أيام، وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض كبار 

القراء المشاركين في فعاليات الملتقى، وافتتح المعرض المصاحب.
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أمير الرياض يفتتح ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود  

الرياض / افتتح أمير منطقة الرياض، خالد بن بندر، أمس، فعاليات الملتقى 

الملك  جامعة  تنظمه  الذي  اإلسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار  األول 

سعود، ممثلة في كرسي تعليم القرآن وإقرائه، والذي يستمر لمدة ثالثة 

أيام، بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالمين العربي واإلسالمي. 

وقدم األمير خالد شكره للقائمين على الملتقى، وكل من ساهم فيه، 

الهجري  العام  بداية  مع  يأتي  الذي  للملتقى  لرعايته  سعادته  مبديا 

الجديد، قائال، إن “كتاب اهلل له مكانة كبيرة لدينا نحن المسلمين، فيجب 

العناية به وتدبره.

ومن جانبه، قال محمد العمر، المشرف على الملتقى، إن فكرة الملتقى، 

تشمل مدارس القراء المختلفة في العالم اإلسالمي، وهي، السعودية، 

القراء  أعالم  إلى  إضافة  والهندية،  المغاربية  التركية،  العراقية،  الشامية، 

البحوث  أن  إلى  مشيرا  وسلم.  عليه  اهلل  صلى  الرسول  إلى  بأسانيدهم 

المشاركة ستعرض حسب محاور الملتقى الموزعة على ثالثة أيام.

لجامعة  شكره  الحذيفي،  علي  الشيخ  النبوي،  المسجد  إمام  وقدم 

العالم  قراء  كبار  وكرم  اهتم  الذي  الملتقى،  إقامة  على  سعود  الملك 

اإلسالمي، الذين أمضوا حياتهم في خدمة كتاب اهلل وحفظه وتجويده 

بأسانيد متواترة إلى الرسول الكريم.

الرحمن  عبد  الشيخ  الشريفين،  الحرمين  لشؤون  العام  الرئيس  وألقى 

السديس، كلمة بين فيها فضل القرآن، وكيف كان الصحابة رضوان اهلل 

في  السلف  بأقوال  مستشهدا  ألبنائهم،  ويعلمونه  يتدارسونه  عليهم، 

تفسيره.

وأوضح السديس، أن عهد السعودية شهد الكثير من صور االهتمام، لم 

والمقررات  والبنات،  للبنين  التحفيظ  مدارس  خالل  من  مثيل،  لها  يسبق 

العلمية والدراسية في معاهد للقرآن الكريم وعلومه.

واقترح السديس، توصيات عدة، أبرزها، استمرار هذه الملتقيات، وتخصيص 

هذا  في  متخصصة  فضائية  قناة  وإنشاء  المتميز،  لإلقراء  عالمية  جائزة 

المجال، وإنشاء مراكز بحثية في الجامعات اإلسالمية، ومجمع للمقارئ 

القراءات  إلى تأسيس جمعيات علمية متخصصة في  اإلسالمية، إضافة 

القرآنية تابعة للجامعات.

من جانبه، قال بدران بن عبد الرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود، 

بالقرآن  المعني  الجامعة  في  البحث  كرسي  بتنظيم  يأتي  الملتقى  إن 

الكريم وعلومه وإقرائه، وإن الجامعة أسسته إيمانا منها بأن العلم هو 

طوق النجاة من التراجع.

وفي ختام الحفل، كرم األمير خالد، كبار القراء المشاركين في فعاليات 

الملتقى، وافتتح بعدها المعرض المصاحب. 
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برعاية أمير الرياض 

السعودية تنظم أول ملتقى لكبار قّراء القرآن في العالم اإلسالمي

أمير الرياض يكرم السديس في حضور األمير تركي بن عبداهلل 

في افتتاح الملتقى أمس في الرياض. 

عبد الرحمن العقيل من الرياض

اعتبر األمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض أن رعايته فعاليات الملتقى 
األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي أمس، في جامعة الملك سعود 

في الرياض خير بداية للعام الهجري.
وقال: “سعدت بافتتاح هذا الملتقى الذي يعنى بكتاب اهلل الكريم وتدبره، 
حيث إن له مكانة كبيرة لدى العالم اإلسالمي، والعناية به وتتبعه وتدبره 

واجب علينا كمسلمين«.
أصحاب  من  الملتقى  هذا  في  أسهم  من  كل  “أشكر  الرياض:  أمير  وزاد 
الكتاب  هذا  في  المهتمين  وكل  الجامعة  في  والمسؤولين  الفضيلة 

المقدس«.
رئيس مجلس  السديس  الرحمن  الشيخ عبد  التي رفعها  التوصيات  وعن 

بها  والعمل  الملتقى  واستمرار  تطوير  تخص  التي  القراء،  ملتقى  إدارة 
محل  في  ستكون  اقتراحات  من  السديس  الشيخ  به  يأتي  ما  “كل  قال: 
االعتبار من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي مقترحات بناءة، 

وبالتأكيد سيؤخذ بها بإذن اهلل«.

الملتقى  السديس عن سعادته بهذا  الرحمن  الشيخ عبد  من جانبه، عبر 
األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي، معتبرًا أنه فرصة مباركة وسانحة 
عز  اهلل  كتاب  أهمية  من  أهميتها  تكتسب  حيث  والدين،  العلم  لصالح 
وجل وأثره في حياة المسلمين، وتابع: “الملتقى فرصة للقاء قراء العالم 
اإلسالمي في كل أنحاء العالم واالستفادة منهم، وحاجتهم هم فيما 
بينهم إلى التواصل والتعاون والتنسيق والتالقي في مثل هذه اللقاءات 

المباركة«.

وأوضح أن هذه اللقاءات تأخذ صبغة أكاديمية وعلمية وإنسانية، فالتالقي 
باألفكار،  والعقول  والقلوب  األرواح  التقت  وإنما  فقط،  بالجسد  يكن  لم 
من خالل مدارسة كل ما يهم القرآن الكريم وأمر القراء والتعرف على 

مدارس القراء في العالم اإلسالمي وعلى أعالم القراء.

“العالم اإلسالمي بما يحيط به من الفتن وتموج به من  وقال السديس: 
المحن بحاجة إلى أن تعود األمة اإلسالمية إلى كتاب اهلل الكريم وسنة 
نبيه عليه الصالة والتسليم، ليس فقط في إقامة حروفه وحسن تالوته، 
وإنما أيضا في إقامة حدوده وفي تحكيمه والتحاكم إليه، والعمل به، 

والتخلق بأخالقه .

فعاليات  أمس،  رعى  قد  الرياض  منطقة  أمير  بندر  بن  خالد  األمير  وكان 
جامعة  نّظمته  الذي  اإلسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقى 
التربية،  بكلية  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة  سعود  الملك 

وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس في الجامعة.
العالم  في  القراء  كبار  من  ثلة  بمشاركة  أيام،  ثالثة  الملتقى  ويستمر 
وحث  الكريم  القرآن  دعم  على  الحرص  ويجسد  واإلسالمي،  العربي 

جميع الجهات على الشراكة والتنسيق في العمل القرآني.
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ملتقى “كبار القراء” يقترح تخصيص جائزة عالمية لإلقراء المتميز

 افتتحه أمير الرياض.. بمشاركة المفتي والسديس والحذيفي

نايف الحربي- الرياض

الرياض  منطقة  أمير  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  قدم 

،وكل  اإلسالمي  العالم  في  قراء  كبار  ملتقى  على  للقائمين  شكره 

سعادته  مبديا  والمعالي،  الفضيلة  أصحاب  من  به  ساهم  من 

وأن  الجديد  الهجري  العام  بداية  مع  يأتي  الذي  للملتقى  لرعايته 

أن  إلى  مشيرا   ، اهلل  كتاب  بخدمة  فعاليتها  أول  كانت  الرياض  مدينة 

وتدبره. به  العناية  فيجب  كمسلمين  لدينا  كبيرة  مكانه  له  اهلل   كتاب 

األول  الملتقي  فعاليات  افتتاح  حفل  أمس  ظهر  رعايته  خالل  ذلك  جاء 

سعود  الملك  جامعة  نّظمته  ،الذي  اإلسالمي  العالم  في  القراء  لكبار 

أيام   3 لمدة  يستمر  والذي  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلًة 

بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي.

وأحد  المكرمين  القراء  كبار  من  المعصراوي  عيسى  أحمد  الشيخ 

المشاركين في الملتقى افتتح الملتقى بآيات من القرآن الكريم،

أن  أكد  كلمة  الملتقى  على  المشرف  العمر  محمد  الدكتور  ألقى  ثم 

اإلسالمي  العالم  في  المختلفة  اإلقراء  مدارس  تقصد  الملتقى  فكرة 

والتركية  العراقية  والمدرسة  والشامية  السعودية  المدرسة  وهي 

والمدرسة المغاربية والهندية، باإلضافة إلى أعالم القراء بأسانيدهم إلى 

النبوي الشيخ علي  الرسول صلى اهلل علية وسلم وألقى إمام المسجد 

الحذيفي كلمة المشاركين المكرمين في الملتقى، وبعد ذلك تم عرض 

نموذج لإلجازة قرآنية جسدها الشيخ القارئ الدكتور عبدالرافع الشرقاوي 

العامة  العام لرئاسة  الرئيس  الجار اهلل. واقترح  وتلميذه الدكتور عبداهلل 

توصيات  عدة  السديس  عبدالرحمن  الشيخ  الشريفين  الحرمين  لشؤون 

أبرزها:

المتميز، وإنشاء  الملتقيات وتخصيص جائزة عالمية لإلقراء  استمرار هذه 

في  بحثية  مراكز  وإنشاء   ، المجال  هذا  في  متخصصة  فضائية  قناة 

الجامعات اإلسالمية ،ومجمع للمقارئ اإلسالمية، باإلضافة إلى تأسيس 

جمعيات علمية متخصصة في القراءات القرآنية تابعة للجامعات.

ألقاها سماحة مفتي عام للمملكة كلمة شكر جامعة  تال ذلك كلمة 

جامعات  في  أقسام  بإنشاء  ونوه  الملتقى  إقامة  على  سعود  الملك 

المملكة تهتم بالقرآن الكريم وقرائه. اثر ذلك ألقى مدير جامعة الملك 

الحفل  ختام  وفي  بالملتقى.  وتعريف  بالحضور  ترحيبيه  كلمة  سعود 

 ، الملتقى  فعاليات  في  المشاركين  القراء  كبار  بندر  بن  خالد  األمير  كرم 

وافتتح بعدها المعرض المصاحب.
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األمير خالد بن بندر يرعى افتتاح ملتقى كبار القراء

سموه: العناية بالقرأن واجب علينا

العزيز  عبد  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رعى 

جامعة  في  الملتقى  بافتتاح  سعيد  أنني  شك  »ال  سموه:  وبحضور وقال 

الملك سعود والذي يتصادف مع بداية عامنا الهجري 1435ه والذي تبدأ 

فعالياته في الرياض، هذا الملتقى العظيم الذي يعنى بكتاب اهلل الذي 

له مكانة كبيرة لدينا كمسلمين فالعناية به وتدبره واجب علينا وأشكر 

كل من ساهم في هذا الملتقى من أصحاب الفضيلة وكل من ساهم 

في المعرض المصاحب من قبل المهتمين بكتاب اهلل، وأتمنى للجميع 

التوفيق والسداد وأن يرزقنا اهلل العمل في خدمة كتاب اهلل«.

الرئيس  كلمته  في  استعرضها  التي  التوصيات  حول  حديثه  في  وأضاف 

عبد  الدكتور  الشريف  النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد  لشؤون  العام 

يأتي  ما  السديس  الرحمن  عبد  الشيخ  »أعتقد  بالقول:  السديس،  الرحمن 

الحرمين  خادم  حكومة  لدن  من  االعتبار  بعين  تؤخذ  اقتراحات  من  به 

الشريفين وهذه مقترحات بناءة وسوف يؤخذ بها - بمشيئة اهلل -«.

إثر ذلك ألقى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل 

الشيخ كلمة شكر فيها جامعة الملك سعود على إقامة الملتقى ونوه 

بإنشاء أقسام في جامعات المملكة تهتم بالقرآن الكريم وقرائه.

بعدها ألقى مدير جامعة الملك سعود كلمة رحب فيها براعي الحفل 

كراسي  بتنظيم  يأتي  الملتقى  أن  ،وبين  والمشاركين  الفضيلة  وأصحاب 

, الفتا إلى  البحث في الجامعة المعنية بالقرآن الكريم وعلومه وإقرائه 

أن أن الجامعة أسسته إيمانا منها بأن العلم هو طوق النجاة من التراجع 

والتقدم ،كما حرصت على أن يغطي كل التخصصات العلمية، موضحا 

أن الجامعة تجسد هوية الوطن واهتمام حكومتنا الرشيدة بكتاب اهلل 

وحرصها على تنظيم المسابقات المحلية والدولية في حفظه وتالوته.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض كبار القراء المشاركين 

في فعاليات الملتقى ، وافتتح بعدها المعرض المصاحب.

وقدم سمو األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي شكره 

للقائمين على ملتقى كبار قراء في العالم اإلسالمي ،وكل من أسهم 

هذا  برعاية  سعادته  سموه  مبديا   ، والمعالي  الفضيلة  أصحاب  من  به 

الملتقى الذي يأتي مع بداية العام الهجري الجديد وتحظى فيه الرياض 

بأول فعالية بخدمة كتاب اهلل , الذي له مكانة كبيرة لدى المسلمين .
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عبر ملتقى لتسليط الضوء على مدارس اإلقراء برعاية أمير الرياض

جامعة الملك سعود تكرم مشاهير وكبار قّراء القرآن في العالم العربي

المواطن- فيصل الخالد- الرياض

بن  بندر  بن  خالد  -األمير  الرياض  منطقة  أمير  سمو  االثنين  أمس  افتتح 

الذي  اإلسالمي  العالم  في  القراء  لكبار  األول  الملتقى  عبدالعزيز- 

تستضيفه جامعة الملك سعود.

عام  مفتي  الشيخ  آل  عبدالعزيز  الشيُخ  الملتقى  حضور  في  وشارك 

المملكة، والشيخ عبدالرحمن السديس، والشيخ الحذيفي إمام المسجد 

القارئ المصري  القرآن المشاهير من بينهم  النبوي، وعدد كبير من كبار 

الشيخ أحمد عيسى المعصراوي.

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لرئاسة العامة لشؤون 

شهد  المملكة  عهد  إّن  بالملتقى-  كلمته  -خالل  الشريفين  الحرمين 

مدارس  خالل  من  وذلك  مثيل  لها  يسبق  لم  االهتمام  صور  من  الكثيَر 

المعاهد  في  والدراسية  العلمية  والمقررات  والبنات  للبنين  التحفيظ 

للقرآن الكريم وعلومه.

الملتقيات  هذه  استمرار  أبرزها:  التوصيات  من  عددًا  السديس  واقترح 

وتخصيص جائزة عالمية لإلقراء المتميز، وإنشاء قناة فضائية متخصصة 

في هذا المجال، وإنشاء مراكز بحثية في الجامعات اإلسالمية، ومجمع 

للمقارئ اإلسالمية، باإلضافة إلى تأسيس جمعيات علمية متخصصة في 

القراءات القرآنية تابعة للجامعات.

من جهته أكد الدكتور محمد العمر -المشرف على الملتقى- أّن فكرة 

وهي  اإلسالمي  العالم  في  المختلفة  اإلقراء  مدارس  تقصد  الملتقى 

والمدرسة  والتركية  العراقية  والمدرسة  والشامية  السعودية  المدرسة 

الرسول  إلى  بأسانيدهم  القّراء  أعالم  إلى  باإلضافة  والهندية،  المغاربية 

صلى اهلل عليه وسلم، مشيرًا إلى أّن البحوث المشاركة ستعرض حسب 

محاور الملتقى الموزعة على ثالثة أيام.

المملكة  أّن  النبوي-  المسجد  -إمام  الحذيفي  علي  الشيخ  وأوضح 

شرفت بخدمة كتاب اهلل بطباعته وتوزيعه وإقامة حدوده، واالهتمام به 

عبر إقامة مثل هذه الملتقيات وتكريم حفظة كتاب اهلل كريم.
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الرئيس العام يشارك في ملتقي كبار قراء العالم االسالمي (مدارس 

وأعالم) برعاية سمو أمير منقطة الرياض

وبحضور  العزيز  عبد  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  رعى 

نائبه ,صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز افتتاح 

ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي »مدارس وأعالم« والمعرض المصاحب 

والذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بكرسي تعليم القرآن وإقرائه 

(إقراء).

كبيرة  مكانة  له  الذي  اهلل  بكتاب  يعنى  الذي  بالملتقى  سموه  واشاد 

لدينا كمسلمين فالعناية به وتدبره واجب علينا وأشكر كل من ساهم 

المعرض  في  ساهم  من  وكل  الفضيلة  أصحاب  من  الملتقى  هذا  في 

التوفيق  للجميع  وأتمنى  اهلل،  بكتاب  المهتمين  قبل  من  المصاحب 

والسداد وأن يرزقنا اهلل العمل في خدمة كتاب اهلل«. 

الرئيس  كلمته  في  استعرضها  التي  التوصيات  حول  حديثه  في  وأضاف 

العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور 

ما  السديس  الرحمن  عبد  الشيخ  »أعتقد  بالقول:  السديس،  الرحمن  عبد 

يأتي به من اقتراحات تؤخذ بعين االعتبار من لدن حكومة خادم الحرمين 

الشريفين وهذه مقترحات بناءة وسوف يؤخذ بها - بمشيئة اهلل -«.وبين 

الشيخ  النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد  لشؤون  العام  الرئيس  معالي 

الدكتور عبد الرحمن السديس في كلمته التي ألقاها الشكر لوالة األمر 

بكل  واالهتمام  الرعاية  العناية  من  وللسنة  اهلل  لكتاب  يولونه  ما  على 

مواصلة  يخص  فيما  التوصيات  من  العديد  وتناول  المجاالت،  من  مجال 

االهتمام بكتاب اهلل وتنوعها ودعا ألن يكون الملتقى القادم في مكة 

أو المدينة المنورة. 

الرحمن  عبد  بدران  الدكتور  سعود  الملك  جامعة  مدير  ألقى  ثم  ومن 

العمر كلمة قال فيها لقد حصل الكرسي على المركز األول بين الكراسي 

النوعية  البحثية  العلمية والمشروعات  اإلنسانية بجهوده في اإلصدارات 

التي يعمل عليها.ومن ثم ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف 

في  المشاركين  الضيوف  كلمة  الحذيفي  الرحمن  عبد  بن  علي  الدكتور 

الملتقى، قال فيها : اشتد سروري بمشاهدة هذا الجمع المبارك في هذا 

االجتماع للملتقى الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في كرسي 

كغيرها  شبابنا  تعد  والتي  العريقة  الجامعة  هذه  ترعاه  الذي  اإلقراء 

للمشاركة في نهضة وطننا الغالي وباسم العلماء من العالم اإلسالمي 

ومن الداخل نشكر 
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العهد  ولي  وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم  رأسهم  وعلى  األمر  والة 

تعليمًا  القرآن  بتعليم  واهتمامهم  عنايتهم  على  الثاني  النائب  وسمو 

ودعمًا وطباعة وترجمة وتفسيرًا ونشرًا في العالم، وعلى احتضانهم

تتابع  في  غرابة  وال  ومنافعه  الطيبة  آثاره  له  سيكون  الذي  اللقاء  لهذا 

وتواصل  المتواصلة  الشاملة  النهضة  مشاريع  وتحقق  الخير  لقاءات 

رسوله  وسنة  تعالى  اهلل  كتاب  دستورها  جعلت  البالد  لهذه  التنمية 

النعم  لنا  صلى اهلل عليه وسلم في ظل أمن ورخاء وازدهار، حفظ اهلل 

النازلة  الفتن  من  ورحمهم  المسلمين  أحوال  وأصلح  النقم  عنا  ودفع 

بهم ويشكر ويذكر لوالة أمورنا تمسكهم بهذا الدستور الذي فيه العز 

النجاة والعافية من كل الشرور والمفاسد. وبعد  المنافع وفيه  وجميع 

ذلك عرض نموذج إجازة قرآنية .

الثالثاء 2 محرم 1435هـ

مؤتمر دولي لكبار القراء في العالم اإلسالمي
الرياض (اينا – برناما)

السعودية  العاصمة  في  سعود  الملك  جامعة  رحاب  في  االثنين  بدأت 
الرياض فعاليات الملتقى األول لكبار القراء في العالم اإلسالمي ويستمر 
لثالثة أيام. وقال المشرف العام على الملتقى وكرسي تعليم القرآن في 
الجامعة الدكتور محمد بن فوزان العمر أن الملتقى الذي ينظمه كرسي 
تعليم القرآن وإقرائه في الجامعة يشارك فيه نخبة من كبار القراء في 

العالمين العربي واإلسالمي.
من  استشعارًا  يأتي  الملتقى  تنظيم  ان  صحفي  تصريح  في  وأوضح 
من  واإلفادة  اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  التقاء  بأهمية  الكرسي 
الرواد  تكريم  إلى  يسعى  الملتقى  أن  إلى  مشيرًا  وتجاربهم،  خبراتهم 
الكبار من علماء هذا العلم المبارك، وكذلك استعراض سير أشياخ أولئك 

العلماء لتبقى تراثًا يحفظ لألمة سير هؤالء األعالم.
وبين العمر أن أهداف الملتقى تترّكز في: إلقاء الضوء على أهم مدارس 
النصف  في  اإلقراء  أعالم  أهم  سير  ورصد  اإلسالمي،  العالم  في  اإلقراء 
العالم  في  اإلقراء  رواد  وتكريم  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  من  األول 
في  اإلقراء  بمشايخ  القراءات  علم  طالب  والتقاء  المعاصرين،  اإلسالمي 

العالم اإلسالمي واإلفادة منهم.
مدارس  األول:  المحور  محورين:  الملتقى  في  المشاركون  ويناقش 
المصرية،  والمدرسة  السعودية،  (المدرسة  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء 
والمدرسة  التركية،  والمدرسة  العراقية،  والمدرسة  اليمنية،  والمدرسة 
الهندية)،  والمدرسة  المغربية،  والمدرسة  اإلفريقية،  والمدرسة  الشامية، 
الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  المعاصرين  القراء  سير  الثاني:  المحور 

عشر الهجري .
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أمير الرياض ونائبه يستقبالن العلماء والمسؤولين واألهالي

الرياض :واس

واألمير  الرياض،  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير  استقبل 

قصر  في  الرياض  منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  تركي 

الحكم اليوم، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وعدد من المسؤولين، 

وجمعًا من أهالي منطقة الرياض .

فيها  رحب  كلمة  الرياض  منطقة  أمير  ألقى  االستقبال  بداية  وفي 

العالم  في  القراء  كبار  ملتقى  بحضور  سعادته  عن  معربًا  بالحضور, 

اإلسالمي وما اطلع عليه في المعرض المصاحب .

نبيه  وسنة  اهلل  كتاب  خدمة  في  تتوانى  ال  الرشيدة  حكومتنا  أن  وأكد 

سواًء في النشر أو التعليم .

وقال :” في هذا اللقاء المبارك نلتقي لمناقشة كل مايهم المواطن في 

المنطقة من تعليم وغيره, وجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية 

لها باعًا في مجال التعليم والدعوة في شتى أقطار العالم » .

وأضاف :” التعليم العالي يحظى باهتمام من خادم الحرمين الشريفين 

األمين وسمو  آل سعود وسمو ولي عهده  بن عبدالعزيز  الملك عبداهلل 

النائب الثاني وما نراه في جامعات المملكة يثلج الصدر » .

بالدنا  على  يديم  أن  القدير  العلي  اهلل  سموه  دعا  الكلمة  ختام  وفي 

أمنها واستقرارها .

من جانبه ألقى الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة عبر فيها عن سعادته 

بلقاء سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في هذا اللقاء المبارك .

وأبان أن هذه الدولة المباركة وقيادتها تفتح أبوابها وصدورها لمناقشة 

كل مايهم قضايا مواطنيها وقضايا المسلمين في شتى بقاع األرض .

وأفاد معاليه أن هذه البالد قامت على التالحم بين الراعي والرعية, وعلى 

المجالس المفتوحة لسماع الرأي والنصيحة من أهل العلم .

األمام محمد بن سعود اإلسالمية  من جهته عبر معالي مدير جامعة 

سليمان بن عبداهلل أبا الخيل في كلمة له عن شكره وتقديره لسمو أمير 

منطقة الرياض وسمو نائبه على هذا اللقاء .

فكرة,  فيها  يناقش  التي  اللقاءات  هذه  أن  على  الخيل  أبا  الدكتور  وأكد 

الوطن  على  نفعها  يعود  وافية  ثمار  لها  تكون  تصور  فيها  ويؤخذ 

والمواطن .

منطقة  أمير  سمو  مائدة  على  الغداء  طعام  الجميع  تناول  ذلك  بعد 

الرياض .

مكتب  على  العام  المشرف  الخاص  المستشار  معالي  االستقبال  حضر 

مدير  ومعالي  فويز,  بن  شويمي  بن  سحمي  الرياض  منطقة  أمير  سمو 

جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر, ووكيل إمارة 

منطقة الرياض عبداهلل بن مجدوع القرني, وإمام المسجد النبوي الشيخ 

علي الحذيفي .
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أمير منطقة الرياض يفتتح ملتقى كبار القراء بجامعة الملك سعود

رعى صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة 

بن  عبداهلل  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بحضور  الرياض، 

عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أمس، حفل افتتاح فعاليات الملتقي األول 

سعود  الملك  جامعة  نّظمته  الذي  اإلسالمي،  العالم  في  القراء  لكبار 

لمدة  يستمر  الذي  وإقرائه،  الكريم  القرآن  تعليم  كرسي  في  ممثلة 

ثالثة أيام بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي واإلسالمي. 

وكان في استقبال سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لدى وصولهما 

عبدالرحمن  بن  عبداهلل  بن  أحمد  األمير  السمو  صاحب  الحفل  مقر 

بن  سلمان  بن  سعود  الدكتور  األمير  السمو  وصاحب  الدرعية  محافظ 

محمد ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ووكالء 

عيسى  الشيخ  تالها  الحكيم  الذكر  من  بآيات  الحفل  وبدئ  الجامعة. 

الملتقى,  في  المشاركين  وأحد  المكرمين  القراء  كبار  من  المعصراوي 

ثم ألقى الدكتور محمد العمر المشرف على الملتقى كلمة، أكد فيها 

العالم  في  المختلفة  اإلقراء  مدارس  استهداف  هو  الملتقى  فكرة  أن 

العراقية  والمدرسة  والشامية  السعودية  المدرسة  وهي  اإلسالمي 

القراء  أعالم  إلى  باإلضافة  والهندية،  المغاربية  والمدرسة  والتركية 

البحوث  أن  إلى  مشيرا  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  الرسول  إلى  بأسانيدهم 

المشاركة ستعرض حسب محاور الملتقى حسب محاورة الموزعة على 

الحذيفي  علي  الشيخ  النبوي  المسجد  إمام  ألقى  ذلك  بعد  أيام.  ثالثة 

كلمة نيابة عن المشاركين المكرمين في الملتقى قال فيها »إن المملكة 

وإقامة  وتوزيعه  بطباعته  اهلل  كتاب  بخدمة  شرفها  السعودية  العربية 

حدوده، واالهتمام به عبر إقامة مثل هذا الملتقى وتكريم حفظة كتاب 

سعود  الملك  لجامعة  شكره  الحذيفي  علي  الشيخ  وقدم  كريم«.  اهلل 

على إقامة الملتقى الذي اهتم وكرم كبار قراء العالم اإلسالمي الذين 

أمضوا حياتهم في خدمة كتاب اهلل وحفظه وتجويده بأسانيد متواترة 

إلى الرسول الكريم، بعد ذلك تم عرض نموذج لإلجازة القرآنية جسدها 

عبداهلل  الدكتور  وتلميذه  الشرقاوي  عبدالرافع  الدكتور  القارئ  الشيخ 

الجار اهلل. ثم ألقى معالي الرئيس العام لرئاسة العامة لشؤون الحرمين 

القرآن  فضل  فيها  بين  كلمة  السديس  عبدالرحمن  الشيخ  الشريفين 

ويعلمونه  يتدارسونه  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  كان  وكيف  الكريم، 

ألبنائهم، مستشهدا بأقوال السلف في تفسيره، وذكر أن عهد المملكة 

شهد الكثير من صور االهتمام بالقرآن الكريم لم يسبق لها مثيل، وذلك 

العلمية والدراسية  للبنين والبنات والمقررات  التحفيظ  من خالل مدارس 

الشيخ  اقترح  كلمته  ختام  وفي  وعلومه.  الكريم  للقران  المعاهد  في 

الملتقيات  هذه  استمرار  أبرزها:  توصيات  عدة  السديس،  عبدالرحمن 

وتخصيص جائزة عالمية لإلقراء المتميز، وإنشاء قناة فضائية متخصصة 

في هذا المجال، وإنشاء مراكز بحثية في الجامعات اإلسالمية، ومجمع 

متخصصة  علمية  جمعيات  تأسيس  إلى  باإلضافة  اإلسالمية،  للمقارئ 
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في القراءات القرآنية تابعة للجامعات. إثر ذلك ألقى سماحة مفتي عام 

المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ كلمة شكر فيها جامعة 

جامعات  في  أقسام  بإنشاء  ونوه  الملتقى  إقامة  على  سعود  الملك 

المملكة تهتم بالقرآن الكريم الكريم وقرائه. 

بعدها ألقى مدير جامعة الملك سعود كلمة رحب فيها براعي الحفل 

كراسي  بتنظيم  يأتي  الملتقى  أن  وبين  والمشاركين،  الفضيلة  وأصحاب 

إلى  الكريم وعلومه وإقرائه, الفتا  بالقرآن  المعنية  الجامعة  البحث في 

أن الجامعة أسسته، إيمانا منها بأن العلم هو طوق النجاة من التراجع 

والتقدم، كما حرصت على أن يغطي كل التخصصات العلمية، موضحا 

أن الجامعة تجسد هوية الوطن واهتمام حكومتنا الرشيدة بكتاب اهلل 

وحرصها على تنظيم المسابقات المحلية والدولية في حفظه وتالوته. 

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض كبار القراء المشاركين 

سمو  وقدم  المصاحب.  المعرض  بعدها  وافتتح  الملتقى،  فعاليات  في 

األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح صحفي شكره للقائمين على 

ملتقى كبار قراء في العالم اإلسالمي، وكل من أسهم به من أصحاب 

الذي  الملتقى  هذا  برعاية  سعادته  سموه  مبديا  والمعالي،  الفضيلة 

يأتي مع بداية العام الهجري الجديد، وتحظى فيه الرياض بأول فعالية 

بخدمة كتاب اهلل, الذي له مكانة كبيرة لدى المسلمين.

األربعاء 3 محرم 1435هـ

سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه يستقبالن أصحاب الفضيلة 

والمعالي والمسؤولين واألهالي بالمنطقة الرياض 02 محرم 1435 هـ 

الموافق 05 نوفمبر 2013 م 

0182 د / عام / واس استقبل صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن 

الرياض، وصاحب السمو الملكي األمير تركي بن  عبدالعزيز أمير منطقة 

عبداهلل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم، 

من  وجمعًا  المسؤولين،  من  وعدد  والمعالي،  العلماء  الفضيلة  أصحاب 

أهالي منطقة الرياض . 

الرياض كلمة رحب فيها  وفي بداية االستقبال ألقى سمو أمير منطقة 

العالم  في  القراء  كبار  ملتقى  بحضور  سعادته  عن  معربًَا  بالحضور, 

اإلسالمي وما اطلع عليه في المعرض المصاحب . 

وأكد سموه أن حكومتنا الرشيدة ال تتوانى في خدمة كتاب اهلل وسنة 

المبارك  اللقاء  هذا  في   ”: سموه  وقال   . التعليم  أو  النشر  في  سواًء  نبيه 

وغيره,  تعليم  من  المنطقة  في  المواطن  مايهم  كل  لمناقشة  نلتقي 

وجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية لها باعًا في مجال التعليم 

العالي  التعليم   ”: سموه  وأضاف   .  ” العالم  أقطار  شتى  في  والدعوة 

بن  عبداهلل  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  من  باهتمام  يحظى 

وما  الثاني  النائب  وسمو  األمين  عهده  ولي  وسمو  سعود  آل  عبدالعزيز 

نراه في جامعات المملكة يثلج الصدر ” . وفي ختام الكلمة دعا سموه 

اهلل العلي القدير أن يديم على بالدنا أمنها واستقرارها . // يتبع // 17:12 ت 

NNNN م
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األربعاء 3 محرم 1435هـ

أمير الرياض ونائبه يستقبالن العلماء والمسؤولين واألهالي في 

المنطقة .. ويتسلمان تقرير ملتقى الربوة

خالد بن بندر: حكومتنا ال تتوانى في خدمة كتاب اهلل وسنة نبيه في 

النشر أو التعليم

أمير الرياض وسمو نائبه خالل االستقبال

الرياض - واس

أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب      استقبل 

بن  عبداهلل  بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  وصاحب  الرياض،  منطقة 

أصحاب  أمس،  الحكم  قصر  في  الرياض  منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز 

أهالي  من  وجمعًا  المسؤولين،  من  وعددًا  والمعالي،  العلماء  الفضيلة 

منطقة الرياض.

الرياض كلمة رحب فيها  وفي بداية االستقبال ألقى سمو أمير منطقة 

العالم  في  القراء  كبار  ملتقى  بحضور  سعادته  عن  معربًا  بالحضور, 

اإلسالمي وما اطلع عليه في المعرض المصاحب.

وأكد سموه أن حكومتنا الرشيدة ال تتوانى في خدمة كتاب اهلل وسنة 

نبيه سواًء في النشر أو التعليم.

مايهم  كل  لمناقشة  نلتقي  المبارك  اللقاء  هذا  “في  سموه:  وقال 

بن  محمد  األمام  وجامعة  وغيره,  تعليم  من  المنطقة  في  المواطن 

أقطار  شتى  في  والدعوة  التعليم  مجال  في  باع  لها  اإلسالمية  سعود 

العالم«.

الحرمين  خادم  من  باهتمام  يحظى  العالي  “التعليم  سموه:  وأضاف 

عهده  ولي  وسمو  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  الشريفين 

األمين وسمو النائب الثاني وما نراه في جامعات المملكة يثلج الصدر«.

بالدنا  على  يديم  أن  القدير  العلي  اهلل  سموه  دعا  الكلمة  ختام  وفي 

أمنها واستقرارها.

من جانبه، ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة عبر فيها عن سعادته 

بلقاء سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في هذا اللقاء المبارك.

وأبان أن هذه الدولة المباركة وقيادتها تفتح أبوابها وصدورها لمناقشة 

األرض.  بقاع  المسلمين في شتى  كل مايهم قضايا مواطنيها وقضايا 

وعلى  والرعية,  الراعي  بين  التالحم  على  قامت  البالد  هذه  بأن  وأفاد 

المجالس المفتوحة لسماع الرأي والنصيحة من أهل العلم.

من جهته، عّبر مدير جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية سليمان 

بن عبداهلل أبا الخيل في كلمة له عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة 

الرياض وسمو نائبه على هذا اللقاء . وأكد الدكتور أبا الخيل على أن هذه 

اللقاءات التي يناقش فيها فكرة, ويؤخذ فيها تصور تكون لها ثمار وافية 

طعام  الجميع  تناول  ذلك  بعد  والمواطن.  الوطن  على  نفعها  يعود 

الغداء على مائدة سمو أمير منطقة الرياض.

سمو  مكتب  على  العام  المشرف  الخاص  المستشار  االستقبال  حضر 

أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز, ومدير جامعة الملك 
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سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر, ووكيل إمارة منطقة الرياض 

عبداهلل بن مجدوع القرني, وإمام المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي.

بن  بندر  بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل  أخرى  جهة  من 

الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس(الثالثاء)،  عبدالعزيز أمير منطقة 

بالربوة  الجاليات  وتوعية  للدعوة  التعاوني  المكتب  إدارة  مجلس  رئيس 

الدكتور علي بن سليمان الصالحي وأعضاء مجلس اإلدارة.

المكتب  نظمه  الذي  الرياض  ربوة  لملتقى  الختامي  التقرير  وتسلم 

غرس  إلى  والهادف  الرياض.  منطقة  أمانة  مع  بالتعاون  التعاوني 

والثقافي  الديني  الوعي  مستوى  ورفع  المجتمع  في  الفاضلة  القيم 

واالجتماعي.

األمير خالد بن بندر واألمير تركي بن عبداهلل وعدد من العلماء والمسؤولين 
واألهالي خالل اللقاء

بن  تركي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل  نفسه،  السياق  وفي 

عبداهلل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، 

التقرير  من  نسخة  وتسلم  اإلدارة.  مجلس  وأعضاء  الصالحي  الدكتور 

الختامي لملتقى ربوة الرياض الذي نظمه المكتب.

الخميس 4 محرم 1435هـ

خالل الجلسة الختامية لـ«الملتقى« برئاسة »السديس«

تخصيص جائزة باسم خادم الحرمين لكبار قراء القرآن في العالم

الرياض: أوصت الجلسة الختامية للملتقى األول  عيسى الحربي- سبق- 

لكبار القراء في العالم اإلسالمي، اليوم الخميس، بتخصيص جائزة باسم 

القرآن وإقرائه،  القراء بالشراكة بين كرسي تعليم  خادم الحرمين لكبار 

المقام  موافقة  أخذ  بعد  الشريفين،  الحرمين  لشؤون  العامة  والرئاسة 

السامي الكريمة على ذلك.

الحرمين  لرئاسة  العام  الرئيس  برئاسة  الختامية  الجلسة   وُعقدت 

الشريف  النبوي  الحرم  إمام  وبحضور  السديس،  الرحمن  عبد  الشريفين 

علي الحذيفي.

 وخرج الملتقى بـ17 توصية كان منها: إنشاء قاعدة بيانات لمدارس اإلقراء 

والمقرئين في العالم، وتوثيق ذلك صوتًا وصورة، ونشر ذلك في وسائل 

النشر »كتبًا ومؤلفات وتسجيالت وعلى الشبكة العالمية«.

ومؤلفاتهم  وتاريخهم  القراء  بكبار  تعنى  عالمية  رابطة  إنشاء   وكذلك 
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العالمية  وطالبهم، والتنسيق مع الجهات المهتمة بهذا األمر كالهيئة 

الملكي  والمجمع  المكرمة  بمكة  القراء  ومجمع  القرآن،  لتحفيظ 

للقراءات والقرآن بالمغرب.

 وعقد مجالس إقراء لكبار القراء في الحرمين الشريفين (المسجد الحرام 

كرسي  بين  بشراكة  السنة،  من  محددة  أوقات  في  النبوي)  والمسجد 

بعد  الشريفين،  الحرمين  لشؤون  العامة  والرئاسة  وإقرائه  القرآن  تعليم 

أخذ الموافقة على ذلك.

القرآن  لخدمة  سعود  الملك  جامعة  أوقاف  من  جزء  تخصيص   وأيضًا 

الكريم عبر كراسيها البحثية المعتنية بالقرآن وقسم الدراسات القرآنية. 

والعناية بمشايخ اإلقراء عبر تخصيص إدارة في وزارات الشؤون اإلسالمية 

بهم  للعناية  القراء”؛  كبار  “إدارة  تسمى  اإلسالمي  العالم  بلدان  في 

األئمة  وتعيين  القرآنية  اإلجازات  اعتماد  في  علمهم  من  واإلفادة 

والمقرئين في المساجد.

وجاءت التوصية األخيرة بالعمل على إيجاد مجلة علمية محكمة بعنوان 

»إقراء« تعنى باألبحاث القرآنية في علوم القراءات، واإلقراء.

 
الجمعة 5 محرم 1435هـ

المشاركون في الملتقى رفعوا الشكر للقيادة على دعمها ورعايتها

تخصيص جائزة باسم خادم الحرمين لكبار القراء في العالم اإلسالمي

 

السديس يلقي كلمة
الرياض - محمد السهلي

رأس الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لرئاسة الحرمين 

النبوي  الحرم  إمام  الحذيفي  علي  الدكتور  الشيخ  وبحضور  الشريفين 

من  عدد  الملتقى  وأقر  القراء  كبار  لملتقى  الختامية  الجلسة  الشريف 

خادم  لمقام  شكر  برقية  المشاركون  مستهلها  في  رفع  التوصيات 

الحرمين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني على التسهيالت والدعم 

لسمو  برقية  رفعوا  كما  والقراء،  العلماء  من  ورواده  الملتقى  لقيه  الذي 

التعليم  ولوزارة  االفتتاح  حفل  لتشريفهما  ونائبه  الرياض  منطقة  أمير 

إمكاناتها  كل  وجندت  اللقاء  رعت  التي  سعود  الملك  وجامعة  العالي، 

البشرية والمادية لظهور هذه االحتفالية العلمية بما يليق بها كجامعة 

الوطن.



107

وأقر الملتقى تخصيص جائزة باسم خادم الحرمين لكبار القراء وتكون 

لشؤون  العامة  والرئاسة  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  بين  بالشراكة 

الحرمين الشرفيين بعد أخذ موافقة المقام السامي الكريمة على ذلك، 

وإنشاء قاعدة بيانات لمدارس اإلقراء والمقرئين في العالم اليوم، وتوثيق 

وتاريخهم  القراء  بكبار  تعنى  عالمية  رابطة  وإنشاء  وصورة،  صوتا  ذلك 

األمر  بهذا  المهتمة  الجهات  مع  والتنسيق  وطالبهم،  ومؤلفاتهم 

كالهيئة  العالمية لتحفيظ القرآن، ومجمع القراء بمكة المكرمة والمجمع 

الملكي للقراءات والقران بالمغرب، وعقد هذا الملتقى دوريا كل سنتين 

وعقد مجالس إقراء لكبار القراء في الحرمين الشريفين “المسجد الحرام 

كرسي  بين  بشراكة  السنة   من  محددة  أوقات  في  النبوي”  والمسجد 

بعد  الشريفين،  الحرمين  لشؤون  العامة  والرئاسة  وإقرائه  القرآن  تعليم 

أخذ الموافقة على ذلك، كما أوصى الملتقى تخصيص جزء من أوقاف 

جامعة الملك سعود لخدمة القرآن الكريم، و العناية بمشايخ اإلقراء عبر 

تخصيص إدارة في وزارات الشؤون اإلسالمية في بلدان العالم اإلسالمي 

تسمى “إدارة كبار القراء” للعناية بهم واإلفادة من علمهم في اعتماد 

اإلجازات القرآنية وتعيين األئمة والمقرئين في المساجد، والدعوة إلشراف 

مشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي على التالوات المنشورة في قنوات 

ومراجعة  لضبط  اإلسالمي  العالم  في  القرآن  وإذاعات  الفضائية  القرآن 

هذه التسجيالت جمعية علمية متخصصة في القراءات واإلقراء، مقرها 

قسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، وإنشاء مجمع للمقارئ 

يشرف عليه كبار القراء ويكون مرجعا لجميع المقارئ القرآنية واستثمار 

وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة لنشر اإلقراء والعناية بالقراءات عبر برامج 

وقنوات متخصصة والعمل على إيجاد معلمة قرآنية شاملة وموسوعة 

علمية للقراءات تضم جميع األبحاث العلمية والدراسات القرآنية، والعمل 

القرآنية  باألبحاث  “إقراء” تعنى  إيجاد مجلة علمية محكمة بعنوان  على 

في علوم القراءات واإلقراء. 

الجمعة 5 محرم 1435هـ

خرج بعدد من التوصيات في اختتام جلساته

ملتقى يوصي بجزء من أوقاف »جامعة سعود« لخدمة القرآن الكريم

عدد من الحضور في ختام الملتقى.

عبد الرحمن العقيل من الرياض

طالب ملتقى سعودي بتخصيص جائزة باسم خادم الحرمين لكبار قراء 

القرآن الكريم، على أن تكون بالشراكة بين كرسي تعليم القرآن وإقرائه 

الشريفين  الحرمين  لشؤون  العامة  والرئاسة  سعود  الملك  جامعة  في 

وذلك بعد أخذ موافقة المقام السامي.

وشدد، ملتقى كبار القراء في العالم اإلسالمي في ختام فعالياته التي 

عقد  أهمية  على  أمس،  الرياض  في  سعود  الملك  جامعة  في  أقيمت 

مجالس إقراء لكبار القراء في الحرمين الشريفين في أوقات محددة من 

السنة بشراكة بين كرسي تعليم القرآن وإقرائه والرئاسة العامة لشؤون 

الحرمين الشريفين.

وخرج الملتقى بعدد من التوصيات في ختام فعالياته، ومنها تخصيص 

جزء من أوقاف جامعة الملك سعود لخدمة القرآن الكريم عبر كراسيها 
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قاعدة  إنشاء  مع  القرآنية،  الدراسات  وقسم  بالقرآن  المعنية  البحثية 

صوتًا  ذلك  وتوثيق  اليوم،  العالم  في  والمقرئين  اإلقراء  لمدارس  بيانات 

وعلى  وتسجيالت  ومؤلفات  ‘’كتبا  النشر  وسائل  في  ذلك  ونشر  وصورة، 

الشبكة العالمية‹‹.

 وأكد ضرورة إنشاء رابطة عالمية تعنى بكبار القراء وتاريخهم ومؤلفاتهم 

العالمية  وطالبهم، والتنسيق مع الجهات المهتمة بهذا األمر كالهيئة 

الملكي  والمجمع  المكرمة،  مكة  في  القراء  ومجمع  القرآن،  لتحفيظ 

تخصيص  عبر  اإلقراء  بمشايخ  والعناية  المغرب،  في  والقرآن  للقراءات 

تسمى  اإلسالمي  العالم  بلدان  في  اإلسالمية  الشؤون  وزارات  في  إدارة 

‘’إدارة كبار القراء’’ للعناية بهم واإلفادة من علمهم في اعتماد اإلجازات 

القرآنية وتعيين األئمة والمقرئين في المساجد.

ودعا الملتقى إلشراف مشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي على التالوات 

العالم  في  القرآن  وإذاعات  الفضائية  القرآن  قنوات  في  المنشورة 

اإلسالمي لضبط ومراجعة هذه التسجيالت. 

القرآنية  واإلجازات  القراء  أسانيد  وتوثيق  العتماد  لجنة  إنشاء  بجانب 

بالتنسيق بين كرسي تعليم القرآن وإقرائه ومراجع اإلقراء من كبار القراء 

في العالم اإلسالمي لتوثيق األسانيد واعتماد اإلجازات القرآنية، 

أن  على  واإلقراء،  القراءات  في  متخصصة  علمية  جمعية  إنشاء  وأيضًا 

يكون مقرها قسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، مع إنشاء 

المقارئ  القراء ويكون مرجعا لجميع  للمقارئ يشرف عليه كبار  مجمع 

القرآنية.

الجمعة 5 محرم 1435هـ

ملتقى الرياض يوصي بتخصيص جائزة باسم المليك

نايف الحربي - الرياض

أوصى ملتقى »كبار القراء« في الرياض أمس بتخصيص جائزة باسم خادم 

الحرمين لكبار القراء وتكون بالشراكة بين كرسي تعليم القرآن وإقرائه 

المقام  موافقة  أخذ  بعد  الشريفين  الحرمين  لشؤون  العامة  والرئاسة 

اإلقراء والمقرئين في  بيانات لمدارس  السامي على ذلك، وإنشاء قاعدة 

العالم اليوم، وتوثيق ذلك صوتا وصورة.

وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لرئاسة الحرمين 

الشريفين ترأس الملتقى الذي خرج بعدد من التوصيات اولها رفع برقية 

شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو 

من  ورواده  الملتقى  لقيه  الذي  والدعم  التسهيالت  على  الثاني  النائب 
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ومأرز  اإلسالم  قاعدة  حكومة  على  بغريب  ذلك  وليس  والقراء  العلماء 

اإليمان هذا االهتمام والرعاية.

كما اوصى بإنشاء رابطة عالمية تعنى بكبار القراء وتاريخهم ومؤلفاتهم 

العالمية  وطالبهم. والتنسيق مع الجهات المهتمة بهذا األمر كالهيئة 

الملكي  والمجمع  المكرمة  بمكة  القراء  ومجمع  القرآن  لتحفيظ 

للقراءات والقرآن بالمغرب.

ودعا الى عقد هذا الملتقى دوريا كل سنتين وعقد مجالس إقراء لكبار 

في  النبوي«  والمسجد  الحرام  »المسجد  الشريفين  الحرمين  في  القراء 

وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  بين  بشراكة  السنة  من  محددة  أوقات 

على  الموافقة  أخذ  بعد  الشريفين  الحرمين  لشؤون  العامة  والرئاسة 

ذلك .

فيديو)كامل( – حفل إفتتاح ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي
مدته : 20:01:10

http://www.youtube.com/watch?v=ny4DBg_vJ0A&feature=youtube_gdata&hd=1

الجمعة 5 محرم 1435هـ

دعا لتوثيق اإلجازالت ومجمع للمقارئ ومجلة ومعلمة قرآنية

ملتقى اإلقراء .. قاعة بيانات للمقرئين

  ياسر المطيري )الرياض(

جائزة  أمس،  الرياض  في  أعماله  ختام  في  القراء،  كبار  ملتقى  خصص 

كرسي  بين  بالشراكة  القراء،  لكبار  الشريفين  الحرمين  خادم  باسم 

تعليم القرآن الكريم وإقرائه، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 

والمسجد النبوي، بعد الحصول على موافقة المقام السامي على ذلك.

في  والمقرئين  اإلقراء  لمدارس  بيانات  قاعدة  إنشاء  إلى  الملتقى  ودعا 

وإنشاء  النشر،  وسائل  في  ونشرها  وصورة،  صوتا  ذلك  وتوثيق  العالم، 

رابطة عالمية تعنى بكبار القراء وتاريخهم ومؤلفاتهم وطالبهم.

وأوصى الملتقى بعقد مجالس إقراء لكبار القراء في الحرمين الشريفين 

سعود  الملك  جامعة  أوقاف  من  جزء  وتخصيص  محددة،  أوقات  في 
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وقسم  بالقرآن  المعتنية  البحثية  كراسيها  عبر  الكريم  القرآن  لخدمة 

الدراسات القرآنية.

وزارات  في  إدارة  تخصيص  عبر  اإلقراء،  بمشايخ  العناية  أهمية  على  وأكد 

الشؤون اإلسالمية في بلدان العالم اإلسالمي تسمى »إدارة كبار القراء« 

القرآنية وتعيين  للعناية بهم واإلفادة من علمهم في اعتماد اإلجازات 

األئمة والمقرئين في المساجد.

وطالبوا مشايخ اإلقراء في العالم اإلسالمي بمتابعة التالوات المنشورة 

في قنوات القرآن الفضائية وإذاعات القرآن في العالم اإلسالمي لضبط 

ومراجعة هذه التسجيالت.

وأوضح الملتقى أهمية إنشاء لجنة العتماد وتوثيق أسانيد القراء واإلجازات 

القرآنية، وإنشاء جمعية علمية متخصصة في القراءات واإلقراء، ومجمع 

للمقارئ يشرف عليه كبار القراء ويكون مرجعا لجميع المقارئ القرآنية، 

بالقراءات  اإلقراء والعناية  الحديثة لنشر  استثمار وسائل اإلعالم والتقنية 

عبر برامج وقنوات متخصصة، والعمل على إيجاد معلمة قرآنية شاملة 

والدراسات  العلمية  األبحاث  جميع  تضم  للقراءات  علمية  وموسوعة 

باألبحاث  تعنى  »إقراء«  بعنوان  محكمة  علمية  مجلة  وإيجاد  القرآنية، 

القرآنية في علوم القراءات واإلقراء.

السبت 6 محرم 1435هـ

برئاسة معالي الشيخ السديس
ملتقى كبار القراء يوصي بجائزة بأسم خادم الحرمين الشريفين لكبار 

القراء في العالم اإلسالمي

الجزيرة - محمد السنيد:

لرئاسة  العام  الرئيس  السديس  الدكتور عبدالرحمن  الشيخ  رأس معالي 

الحرمين الشريفين وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمام 

الحرم النبوي الشريف الجلسة الختامية لملتقى كبار القراء. فخرج بعدد 

من التوصيات جاءت كالتالي أواًل: رفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين 

الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني على التسهيالت 

والدعم الذي لقيه الملتقى ورواده من العلماء والقراء. وليس ذلك بغريب 

ثانيًا:  والرعاية.  االهتمام  هذا  اإليمان  ومأرز  اإلسالم  قاعدة  حكومة  على 

ونائبه  الرياض  منطقة  أمير  الملكي  السمو  لصاحبي  شكر  برقية  رفع 

العالي.  التعليم  لوزارة  شكر  برقية  رفع  ثالثًا:  االفتتاح.  حفل  لتشريفهما 

وجامعة الملك سعود التي رعت هذا اللقاء العلمي الفريد وجندت كل 

إمكاناتها البشرية والمادية لظهور هذه االحتفالية العلمية بما يليق بها 
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كجامعة الوطن. رابعًا: تخصيص جائزة باسم خادم الحرمين لكبار القراء 

العامة  والرئاسة  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  بين  بالشراكة  وتكون 

لشؤون الحرمين الشريفين، بعد أخذ موافقة المقام السامي الكريمة. 

خامسًا: إنشاء قاعدة بيانات لمدارس اإلقراء والمقرئين في العالم اليوم. 

ومؤلفات  »كتبًا  النشر  وسائل  في  ذلك  ونشر  وصورة.  صوتًا  ذلك  وتوثيق 

تعنى  عالمية  رابطة  إنشاء  سادسًا:  العالمية«.  الشبكة  وعلى  وتسجيالت 

بكبار القراء. والتنسيق مع الجهات المهتمة بهذا األمر كالهيئة العالمية 

ثامنًا: عقد  الملتقى دوريًا كل سنتين.  القرآن.  سابعًا: عقد هذا  لتحفيظ 

الحرام  »المسجد  الشريفين  الحرمين  في  القراء  لكبار  إقراء  مجالس 

والرئاسة  وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  بين  بشراكة  النبوي«  والمسجد 

أوقاف  من  جزء  تخصيص  تاسعًا:  الشريفين،  الحرمين  لشئون  العامة 

بمشايخ  العناية  عاشرًا:  الكريم  القرآن  لخدمة  سعود  الملك  جامعة 

اإلقراء عبر تخصيص إدارة في وزارات الشئون اإلسالمية في بلدان العالم 

الدعوة  عشر:  حادي  بهم.  للعناية  القراء«  كبار  »إدارة  تسمى  اإلسالمي 

المنشورة  التالوات  على  اإلسالمي  العالم  في  اإلقراء  مشايخ  إلشراف 

في قنوات القرآن الفضائية وإذاعات القرآن في العالم اإلسالمي لضبط 

ومراجعة هذه التسجيالت. ثاني عشر: إنشاء لجنة العتماد وتوثيق أسانيد 

وإقرائه  القرآن  تعليم  كرسي  بين  بالتنسيق  القرآنية  واإلجازات  القراء 

األسانيد  لتوثيق  اإلسالمي  العالم  في  القراء  كبار  من  اإلقراء  ومراجع 

واعتماد اإلجازات القرآنية. ثالث عشر: إنشاء جمعية علمية متخصصة في 

القراءات واإلقراء. مقرها قسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. 

رابع عشر: إنشاء مجمع للمقارئ يشرف عليه كبار القراء ويكون مرجعًا. 

اإلقراء  لنشر  الحديثة  والتقنية  اإلعالم  وسائل  استثمار  عشر:  خامس 

العمل  عشر:  سادس  متخصصة.  وقنوات  برامج  عبر  بالقراءات  والعناية 

على إيجاد معلمة قرآنية شاملة وموسوعة علمية للقراءات تضم جميع 

األبحاث العلمية والدراسات القرآنية. سابع عشر: العمل على إيجاد مجلة 

علمية محكمة بعنوان »إقراء« تعنى باألبحاث القرآنية في علوم القراءات.

االثنين 8 محرم 1435هـ

في رحاب جامعة الملك سعود .. ملتقى كبار قراء العالم اإلسالمي 

د. طالل بن سليمان الحربي 

المحور اليوم ليس في أهمية هذا الملتقى الذي يعقد حاليا في الرياض 

ان  حيث  الرياض,  امير  بندر  بن  خالد  االمير  الملكي  السمو  صاحب  برعاية 

ورائه  من  فالفكرة  اكثر،  عليها  للتركيز  حاجة  وال  ذاته،  من  تنبع  اهميته 

عليه  الضوء  التسليط  المراد  المحور  لكن  بينة,  العالية  وقيمتها  واضحة 

ملتقيات  بهكذا  وحكومتها  المملكة  الهتمامات  الشمولية  النظرة  هو 

غير  او  اسالمية  العالم  في  دولة  اي  في  تجد  قلما  إذ  مواضيع,  وهكذا 

على  ورعاية  اهتمام  من  المملكة  في  يحدث  لما  مشابها  أمرًا  اسالمية 

في  واليوم  التراث,  هذا  وبرجاالت  الديني  بالتراث  الدولة  مستويات  اعلى 

هو  الشخصيات,  أي  القراء  بأهم  واالهتمام  التركيز  يتم  الملتقى  هذا 

تخليد لذكراهم وتكريم لجهودهم بنفس المستوى مع تركيز وتأصيل 

الفكرة بحد ذاتها. هكذا نوعية من الملتقيات التي تعنى بالتراث االسالمي 

السعودية,  القيادة  من  خاصًا  اهتمامًا  تلقى  االسالمي  التراث  وبرجاالت 

حيث تعطى لها األولوية وتوفر لها االمكانيات المادية والمعنوية الالزمة 
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وزواره  الحرام  اهلل  بيت  خدمة  على  القائمة  فالمملكة  أهدافها,  لنجاح 

لقبه  بأن  يفتخر  الذي  الوطن  قائد  وبرعاية  الشريف  النبوي  الحرم  وعلى 

وان  ايضا  البد  ورعاه,  اهلل  حفظه  الشريفين  الحرمين  خادم  هو  الملكي 

تعنى المملكة بكل ما يتعلق بهذه الخدمة وما يرتبط بها من قريب او 

بعيد, لهذا نجد هذه المنارات التعليمية والتثقيفية والتكريمية منتشرة 

ومنسق لها تنسيقًا عاليًا، وجامعة الملك سعود ممثلة بمديرها معالي 

الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر خير من ينظم ويستضيف مثل هذه 

اللقاءات، وهذا الملتقى الذي نظمه كرسي القرآن الكريم بالجامعة خير 

في  وأهميتها  البحثية  الكراسي  بتنوع  العمر  الدكتور  نظرة  على  دليل 

مسيرة الجامعة ومستقبلها.

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الشريفين  الحرمين  خادم  عهد  في  المملكة 

ومتميزة,  حثيثة  تنويرية  علمية  مسيرة  تشهد  عزه-  وأدام  اهلل  -نصره 

المواطن  وخدمات  الجغرافي  والتطور  والطرق  بالبنيان  االهتمام  فكما 

أيضًا نجد االهتمام بتراثنا العربي اإلسالمي الذي هو أساس كل انطالقة 

علمية حديثة, فلوال دين محمد عليه الصالة والسالم لما كان العرب أمة 

واحدة قوية فتحت بالد األرض كلها.

الهم  ممتلكا  يكون  ان  دون  للمستقبل  نعده  جيال  نتصور  أن  يمكن  ال 

صفحات التراث والتاريخ االسالمي, ال يمكن ان يكون ابداعهم بناء ايجابيا 

ال  السابقة,  االجيال  تراث  على  يرتكز  االخالقي  الديني  الوازع  يكن  لم  ان 

يمكن ان يكون المستقبل صحيحًا ان لم يكن رجال المستقبل قد نهلوا 

من علم ومعرفة وخبرات األولين من علماء وقراء وباحثين وغيرهم.

التوحيد  ودين  االسالم  منارة  لتبقى  قيادتها  ونصر  المملكة  اهلل  حمى 

والعرب جميعا على مر الزمان القادم كله.

األحد 14 محرم 1435هـ

الملتقى المبارك

مدير ادارة االعالم والتوثيق عمادة شؤون الطالب

انعقاد ملتقى كبار  الماضية  األيام  الملك سعود خالل  شهدت جامعة 

قراء العالم اإلسالمي، بمشاركة نخبة من كبار القراء في العالم العربي 

واإلسالمي.

ظلت  متعددة  وندوات  ومؤتمرات  فعاليات  إلى  الحدث  هذا  يضاف 

وفي  بل  المملكة  في  الرائد  العلمي  دورها  إطار  في  ترعاها،  الجامعة 

المنطقة بأسرها، لكنه امتاز عن غيره بارتباطه الوثيق بخدمة كتاب اهلل، 

وهو ما توليه المملكة جل اهتمامها وتبذل في سبيله الغالي والنفيس.

مكانتها  واكتسبت  اإلسالمي  الدين  خدمة  على  قامت  البالد  هذه  إن 

المتميزة في العالم من  خدمة الحرمين وكتاب اهلل وسنة رسوله عليه 

أفضل الصالة وأتم التسليم، لذا فليس من المستغرب أن تشهد انعقاد  

هذا الملتقى.

إن مكانة هذه البالد في نفوس المسلمين في مشارق األرض ومغاربها 
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روحيًا  بعدًا  فيها  يقع  حدث  أي  تمنح  علماؤها  خاصة 

بالقرآن  صلة  ذا  الحدث  كان  إن  ذلك  إلى  يضاف  خاصة، 

واحتضن  نزوله،  األرض  هذه  شهدت  الذي  وهو  الكريم 

ترابها قبر نبيه صلى اهلل عليه وسلم.

جامعة  احتلتها  التي  الرفيعة  العلمية  المكانة  أن  كما 

الخيار  تجعلها  المنطقة  جامعات  بين  سعود  الملك 

األمثل لكل فعالية علمية حقيقية.

أمير  سمو  في  الممثلة  للملتقى  الرفيعة  الرعاية  وتأتي 

بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الرياض  منطقة 

وعلى  الحدث  أهمية  على  لتؤكد  العزيز  عبد  بن  بندر 

المكانة التي توليها له الدولة.

المتمثل  العلمي  دورها  تتعدى  الفعاليات  هذه  مثل  إن 

لتحقيق  أجندتها  في  المطروحة  أهدافها  تحقيق  في 

متعلقة  سامية  معاني  ترسيخ  في  تتمثل  أخرى  معاني 

بما  والتذكير  المقرئين،  مكانة  وإعالء  اهلل  كتاب  بخدمة 

يقومون به في خدمة اإلسالم والمسلمين. 

كرسي  على  نعرج  أن  يفوتنا  ال  المناسبة  هذه  مثل  وفي 

تعليم القرآن وإقرائه بكلية التربية بجامعة الملك سعود 

الخطو  من  إنشائه  منذ  تمكن  والذي  للملتقى  المنظم 

حيز  إلى  ورؤيته  رسالته  وإنزال  أهدافه  تحقيق  نحو  بثبات 

الواقع، وذلك عبر برامج وأنشطة موضوعة بعناية.
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صور مقتطفة من الملتقى
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تركي بن محمد اليوسف رئيس اللجنة  :   

محمد بن عبدهللا النافع عضو اللجنة :  

خليل بن علي المطيري عضو اللجنة :  

عبدهللا بن ناشر القحطاني عضو اللجنة :  

بدر بن غالب عبدالدائم  بحث وإعداد وإخراج الملف اإلعالمي : 

اللجنة اإلعالمية : 
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