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 جامعة ابن زهر

 كلية الشريعة 

 مختبر االجتهاد المعاصر: أسس وقضايا 

 فريق بحث الدراسات القرآنية وقضاياها المعاصرة 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                

جتهاد  خترب االالتابع ملاايها املعاصرة م فريق حبث الدراسات القرآنية وقضينظ
 دولية يف موضوع:ندوة علمية  الشريعة ةعمادة كلي معتنسيق ب  ،: أسس وقضااياملعاصر

   
 
 
 

 

 برحاب كلية الشريعة أبيت ملول  م2020أبريل    08ـــــ  07يومي: 
 

 الورقة العلمية للندوة: 

غرب اإلسالمي إىل بداايت دخول اإلسالم إىل هذه الربوع، حيث التعود نشأة علم التفسري ببالد  
شرع احلاملون للدين إىل هذه البالد يف تعليم الناس مبادئ اإلسالم، وحتفيظهم القرآن الكرمي، وتعليمهم 

 غرب اإلسالمي وعم مدائنها الكيفية قراءته، وجتويده، وتفسري معانيه، مث ملا انتشر اإلسالم يف حواضر بالد  
أدخل حيث  لة العلماء وطلبة العلم،أغىن احلركة العلمية بسبب رح ، حدث تالقح علمي كبري راها،وق

كما يف   ،دونته لنا كتب الرحالت وال أدل على ذلك مما، مجا مفيداترااث علميا هؤالء جل العائدون من 
 والرحلة احلجازية، هـ(1150) :املتوىف اإلسحاقي ورحلة، هـ(1090املتوىف:) أليب سامل العياشي ملوائدا

 ...، وغريهم كثريهـ(1170:)املتوىف  أليب عبد هللا حممد بن الطيب الشرقي

همة من املصادر  امل  طائفة من  مل ختل أيضا من تسجيل،  كتب الفهارس والرتاجم واملشيخاتعلى أن  
علوم الشريعة عموما، وعلى رأسها أمهات كتب التفسري، ومن أجل وأنفس ما دخل املغرب يف العصور 
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 وتفسري الطربي،هـ(211املتوىف:) وتفسري الصنعاين، هـ(207املتوىف:) للفراء معاين القرآناألوىل، 
مما دفع املغاربة إىل تلقي تلكم املؤلفات بعناية فائقة، فظهرت عندان تفاسري  ؛ وغريهاهـ( 310):املتوىف
 تفسري منها يف ذلك اإلابنوكان مما ظهر  علم التفسري ابلعامل اإلسالمي،يف  املعتمدة ركاناأل من ُعدَّت  

وابن حزم   ،هـ(403املتوىف: )ابن الفرضي  ، كالعلماء  ، الذي أشاد به كبار(هـ276)قي بن خمَلد املتوىف:  ب
 وغريهم.، هـ(544)  املتوىف:  القاضي عياضهـ(، و 463املتوىف: )ت

أحكام  تزال خمطوطة،  اليت ماعموما، وتونس على وجه اخلصوص، و  العريبومن تفاسري املغرب 
أحكام املأثور عن مالك يف  ، وخمتصره:  (هـ437)وىف:  تامل  يب حممد مكي بن أيب طالب القيسيأل  القرآن
لنا مروايت  ان سيكشف ما، فاكتشافهما إضافة علمية جيدة تغين املكتبة التفسريية، السيما وأهنالقرآن
راوية لشيخيه ابن أيب  بصفتهالفقهي  فاملؤل    يُظهر لنا نظركما مكي الفقهية يف املذهب املالكي،  اإلمام 

 ، وغريمها من أعالم املذهب.هـ(403املتوىف: )  ، وأيب احلسن القابسيهـ(386)  املتوىف:  زيد القريواين

التفصيل اجلامع  واليت حتتفظ هبا املكتبة التفسريية  ، أجل التفاسري املخطوطة أيضا كما أن من
ا حاله كم،  التأليف  نمتقوهو    (هـ443)وىف:  تاملأيب العباس أمحد بن عمار املهدوي  إلمام  ل  لعلوم التنزيل

، وانتشاره بني الباحثني كاف التحصيل، فتداول احملرر الوجيزيف مقدمة  (هـ542)ابن عطية املتوىف: 
 .التفصيلبحث عن  يدفعنا إىل الل

 مام أيب بكر بن العريب املعافرياإلتفاسري    ،اليت حتتاج كشفا وتعريفااملغربية املخطوطة    ومن التفاسري
املنبثة نسخها املخطوطة يف عدة  السبيل، وأنوار الفجر، وخامس الفنونكواضح ( هـ543)املتوىف:

 .مكتبات عاَلمية

االجتاه الصويف وهو  تجه اجتاها آخر،  بعض علماء التفسري يإذا انتقلنا إىل القرن السابع، وجدان  و 
خصص لكل بلغ ستني جملدا، إذ    الذي  (هـ608املتوىف: )  لعبد اجلليل القصريكتفسري القرآن  اإلشاري،  

 حزب جملدا، وحتتفظ املكتبة الوطنية بنسخة منه.

هـ( 845أبو العباس ابن زاغو التلمساين املتوىف: )  ،البابهذا  الذين أسهموا يف  علماء اجلزائر  ومن  
فسر   الذي له إسهام يف تفاسري األجزاء، إذ هـ(،895املتوىف: ) الت  لمساين السنوسي يوسف بن حممد و 

 يوجد كامال. صفحة، و   128  :سورة الفاحتة يف

هـ( أحد أقطاب العلم 918عبد اجلبار الفجيجي املتوىف: )كما أن من علماء املغرب املهتمني ابلتفسري 
 .اجلامع ألحكام القرآنتفسري اإلمام القرطيب    تصرالذي له خم  ،الشرعي
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رايض له تفسري مساه:    ،البارزين يف علم التفسريالعلماء  هـ( من  936املتوىف:)  اخلرويب  ويف ليبيا يعد 
 األزهار يف كنز األسرار.

عالَّمُة حممد بن املختار بن حممد سعيد التفسري  ، مما يذكر من تفاسري العلماء املوريتانينيو 
أو: ،املوسوم بــ "الدر الفريد يف تفسري القرآن اجمليد هـ(.1166بن املختار اليدايل املولود سنة:) 

  "ببالد شنقيطالتفسري واملفسرون  "  كما ورد يف كتاب:".  الذهب اإلبريز يف تفسري كتاب هللا العزيز

اذجه ومن نـمالعريب، املغرب  إىل قرون متأخرة من اتريخ بالد ولقد استمر هذا العطاء التفسريي
 جانب من الذي يكشف ، (هـ1306)يب احلسن علي بن سليمان الدمنايت املتوىف: أ تفسري العالمة

 . اهلجريني  تفسريه واقع احلركة العلمية يف القرن الثالث عشر والرابع عشر

سيقف حتما يف خزائن املغرب   ،واملنقب املصر الصبور  ،ومن هنا نستطيع اجلزم أبن الباحث اجلاد
ويربزها ، ا منتظرة من ينفض عنها غبار اإلمهالتفظ هبحت فسري(التالعريب على أعالق اندرة يف هذا الباب )

 وتفاسري جزئية، ،اتمة حمققة منقحة لتنتفع هبا األجيال، وهي متنوعة ما بني تفاسري مستقلة خاصة
والزخمشري املتوىف:  ،هـ(310):املتوىف سري الطربيا، كتفومغربية ،شهورة، مشرقيةاسري ملتفواختصارات 

 ، وما إىلهـ(791املتوىف: )  ، والبيضاويهـ(671)ت  والقرطيب  ،هـ(542املتوىف: )  وابن عطية،هـ(  538)
يلتفت  وكلها ما تزال يف حاجة ماسة إىل من ،وهتذيبات، وخمتصرات، وحواشيَ  ،ر  رَ وطُ  ،وتعليقات   ،ذلك
، ويف هذا السياق تعريفا وتكشيفا وتوصيفا، مث دراسة وتقوميا وحتقيقا  بعثها من مرقدهالي؛    التفاتة جادةإليها  

 :يلي  ما  أمهها ،سعيا إىل حتقيق مجلة أهداف ،أييت تنظيم هذه الندوة العلمية الدولية يف هذا املوضوع اهلام

   :أهداف الندوة

 املخطوطة، وبيان قيمتها العلمية.  العريب.كشف النقاب عن أهم تفاسري املغرب  1

 . رصد أهم القضااي العلمية يف تلكم التفاسري املخطوطة، وربطها بواقعها الذي أنتجت فيه.2

 الدرس التفسريي اليوم.  داهتا يف علم التفسري، وأثرها يف. بيان أصوهلا وامتدا3

 والتفسريي منه على وجه اخلصوص.  ،يف احلفاظ على الرتاث العلمي عموما بيني  . إبراز جهود املغار4

 . لفت أنظار الباحثني واملهتمني إىل ضرورة إحياء هذا الرتاث التفسريي، وإاتحته لعموم املستفيدين.5
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 :وهي كاآليت  مؤطرة للندوةحقيق هذه األهداف اقرتحنا حماور ولت  

   اور: ــــــــــــــــــــــــح ــــــــــــمـال

 ، والتعريف هبا منهجا ومضموان.بية املخطوطة )اتمة أو غري اتمة(رصد أهم التفاسري املغار احملور األول:  

 والطرر املخطوطة على كتب التفسري، والتعريف هبا.  ،كشف أهم احلواشياحملور الثاين:  

 .، وتقوميهاإبراز أهم تفاسري األجزاء املغاربية املخطوطة، وتصنيفها، ودراستها  احملور الثالث:

 مقرتحات عملية للعناية ابملخطوط التفسريي يف املغرب العريب.   احملور الرابع:

   شروط املشاركة يف الندوة:

 رح يف أحد حماور الندوة.ـقتـمـأن يندرج البحث ال -
 .للسرية الذاتية والعلمية للمشاركز  يرفق ملخص البحث مبوجأن   -
 ومضموان.  ،ومنهجا ،ميا توثيقاـمتعارف عليها أكاديـمشاركة ضوابط البحث العلمي الـتراعى يف الأن    ــــــ  

 صفحة.  30ــــــ أال يزيد حجم املقال عن  
 صفحة.يف اهلوامش أسفل كل    12يف املنت، و  16حبجم:     traditional Arabicــــــ اخلط املعتمد:  

 ــــــ ختضع البحوث للتحكيم العلمي.
  مواعيد تـهم الـمشاركني يف الندوة:

 .م2019دجنرب   20ي امللخصات يوم: ق   لَ تَـ   -

 .م2019دجنرب    30 الرد على أصحاب امللخصات املقبولة يف أجل أقصاه:  -
 .م2020  فرباير  30ي البحوث كاملة يوم:  ق   لَ آخر أجل لتَـ   -
 .م2020 مارس  25ل دعوات الـمشاركة يف الندوة يوم: مقبولة وإرساـالبحوث الإجابة أصحاب   -
 م.2020  أبريل  08 - 07موعد انعقاد الندوة يومي:  -

  التنسيق العلمي للندوة:

 حيىي. حممد أبو  الدكتور:
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 اهليئة العلمية للندوة:

  حممد أبوحيىي  الدكتور
  سعيد بوعصاب  الدكتور
  مرمي العبادي ةالدكتور 

  الدكتور حسن تقي الدين
  الدكتور عمر بكوطي

 الدكتور إبراهيم الوجاجي
  الدكتور زنداك حممد 

  الدكتور مبارك أخرضيض
  اللجنة التنظيمية:

 

 مساعيلي الدكتور عبد الرحيم اإل
  الدكتور عمر بكوطي
  الدكتور زنداك حممد 

  الدكتور مبارك أخرضيض
 ابحث يف الدكتوراهطالب   عبد احلميد ميسور

 طالب ابحث يف الدكتوراه نعيمة عبد
 طالب ابحث يف الدكتوراه معتصم بلقاسم

 طالب ابحث يف الدكتوراه عبد السالم الشايب
 طالب ابحث يف الدكتوراه أمكور  إبراهيم

 طالب ابحث يف الدكتوراه عبد الرحيم انشيط
 طالب ابحث يف الدكتوراه حممد احملروشي

 
   بياانت التواصل:

  الربيد االلكرتوين: 
abderrahim.elismaili01@gmail.com 

m.mahrouchy@gmail.com 

moatassim75@gmail.com 
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