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 وعلومو جبامعة ادللك سعود نالبحث بدعم كرسي القرآ



 

 حمور ادلؤمتر: 
 جوانب بناء اإلنسان يف القرآن الكرمي.احملور الثاين: 

 أمهية ادلوضوع:
 تتلخص أمهية ادلوضوع يف العناصر التالية:

اإلنسان  إذ يعد، ومنهج حياة فريد يؤسس حلياة كرمية ضابط سلوكي أصيلو  ،مطلب إنساين إن السالم  .0
 .حلمل أمانة التكليف وعمارة األرض ونشر اخلري والصالح فيها ادلسلم

وفق ادلسلمة الشخصية بناء  واعتمادىا كأحد مكوانت ،يف النفس اإلنسانيةالسالم رسوخ قيمة إن   .8
، كما إنو سبب وعلة هنضتو وحتضره اجملتمع ادلسلمداخل األمن  سبب عظيم النتشارمنهج القرآن الكرمي 

  .غري ادلسلمنيبني ادلسلمني و بني ناء عالقة معتدلة بناءه لب
يف دراسة السالم يف القرآن الكرمي قلة البحوث والدراسات العلمية اليت تعتمد منهج التفسري ادلوضوعي   .3

 .هبدف استنباط منهجو يف ترسيخ السالم يف نفس ادلؤمن، وتعزيز ممارستو يف سلوكو الظاىر والباطن
مبختلف مفهوم واسع الداللة شامل دلعاين اخلري بعيد عن كل معاين الشر الكرمي إن السالم يف القرآن  .4

وفق مضامينو الًتبوية اليت دلت عليو معاين اآلايت بناء الشخصية ويف الوعي مبعناه القرآين و صوره، 
 ضمان لتزكية النفس وختلصها من دوافع الشر ونوزاعو. 

 من تقدمي حبوث علمية تنطلق من القرآن الكرمي أتصيال واستنباطا وتوجيهاوحىت يتحقق ذلك البد 
 من خالل القرآن الكرمي.وبناء اإلنسان لتسهم يف حتقيق أىداف الًتبية 

 أىدافو:
 .يف القرآن الكرميمعٌت السالم  أتصيل .0
  الكرمي. القرآنلسالم يف البعد الًتبوي لبيان  .8
 .وتنميتوالكشف عن أثر السالم يف حتضر اجملتمع  .3
 اختالف أدايهنا ومعتقداهتا.على إبراز أثر السالم يف حتقيق ادلصاحل ادلشًتكة بني اجملتمعات اإلنسانية  .4
 يف خمتلف جوانب احلياة.السالم وامتداد جذورىا  ةإن قيم اخلري ال تظهر إىل يف ظل شجر التأكيد على  .5

 ىيكل البحث: 
 وتشمل: ادلقدمة

 _ مشكلة البحث.
 _أمهية البحث.

 _أىداف البحث.



 _منهج البحث.
 ._خطة البحث

 :ويشمل مطلبنيلتمهيد ا
 .يف القرآن الكرميتعريف السالم ادلطلب األول: 
 .القرآن الكرميالسالم يف  أتصيلادلطلب الثاين: 

 
 .الكرميالقرآن يف  البعد الرتبوي للسالم يف بناء اإلنسان األول:ادلبحث 

 الروحي. عدالبادلطلب األول: 
 النفسي. البعدادلطلب الثاين: 

 الفكري. البعدادلطلب الثالث: 
 البعد األخالقي. ادلطلب الرابع: 

 
 .القرآن الكرمييف  احلضاري للسالم يف بناء اإلنسان ثراأل: ينادلبحث الثا

  االستقرار السياسي.   ب األول: ــــــادلطل
 االزدىار االقتصادي.ب الثاين: ـــــــادلطل

 األمن االجتماعي.ادلطلب الثالث: 
 . العادلياالنفتاح ع: ـــــــادلطلب الراب

 
 اخلامتة والتوصيات
 ادلصادر وادلراجع

  

 


