نموذج عرض الممارسات
-

رابط للممارسة :
موسوعة التفسير ضمن موقع الدرر السنية https://dorar.net/tafseer

-

رابط عرض البريزي المقدم /https://prezi.com/ggun3brqvbzm/2 :

-

رابط الفيديو التعر يفي بالموسوعة :

https://youtu.be/QRzs0uE1v0s

-

تعريف بالجهة  /المطور :

-

مؤس سة ُّ
الس نيةَّ :
الدرر َّ
َّ
مؤس سة ٌ ع ِلميَّة ،دعو يَّة ،إعلاميَّة ،وقفيَّة .لها غاية ٌ عظيمة ،ورؤ ية ٌ مستقبليَّة ،ورسالة ٌ وا ضحة،

هدف م َّحـدد  ،الغا ية :الح ِفاظ ع لى ُّ
الس نة وم يراث الن َّبوة (بمفهو مه ال شامل)  ،الر ِّسالة :ن سعى لن ُؤس ِس :منهج ًا
ٌ
و

ُّ
موثق ًا ،وعلم ًا شامل ًا ،بمحتو ًى عربي ،وانتشار عالمي ُّ ،
مؤص ل ًا ،ونقل ًا َّ
َّ
والتمي ز في إيجاد مرجعيَّة ع ِلميَّة
الرؤ ية :الر ِ يادة

على منهج أهل ُّ
السنة والجماعة للمسلمين كافَّة ً في أنحاء العالَم ،وتيسيرِ الوصول إليها من خلال الت ِقنيات الحديثة  ،أما

وسلم بمفهومه َّ
إلـكترونية شاملة لميراث الرَّسول صلَّى الله عليه َّ
َّ
الشامل ،وتيسير ُ
الهدف العام :بناء ُ أضخ ِم قاعدة بيانات
الوصول إليها من خلال الت ِقنيات الحديثة.

-

الهدف من الممارسة
عرض ممارسة الدرر السنية في تفسير القرآن الـكريم  ،وإبراز موسوعتها الضخمة في تفسير القرآن الـكريم ،ال شاملة،

المختص َرة ،المحر َرة ،المرت َبة ،والخالية ٌ من التأو يلات المستكر َهة ،والب ِدع المحد َثة ،والجامعة لثمرة أه ِم الـكتب المصن َفة في
التفسير ،وتحريرها تحريرا علمياً.

-

ما الذي يميز الممارسة عن غيرها من الممارسات؟

الشمول والاستيعاب  ،مع الدقة و حسن الترتيب والعرض.

الحرص على تسهيل المعلومة  ،حيث صيغت بعبارات علمية سهلة  ،واضحة  ،مختصرة.

الاهتمام بذكر الأدلة  ،والاقتصار على ما صح منها.

الاعتماد على المصادر الأصلية المعتمدة في كل علم من علوم القرآن الـكريم وتفسيره.

التوثيق للمعلومات والنقولات.

تخريج الأحاديث والآثار الواردة بهذا التفسير.

الالتزام بمعتقد أهل السنة والجماعة ونبذ ما يخالفه.

-

خدمتها تقنيا من حيث إتاحة ت صفحها بتصنيفات وتبويبات متنو عة  ،و إمكانية البحث ال عام  ،وكذلك الب حث

-

الموثوقية العالية للموسوعة من خلال تحكيم منهجيتها من قبل مجموعة من أبرز المتخصصيين في مجال تفسير القرآن

المتقدم بخصائص متطورة.
الـكريم في العالم العربي.

-

التحديات التي واجهتكم في تطبيق الممارسة

 -تشكيل فر يق العمل المتخصص والمتمكن في مجال بناء الموسوعة.

 -وضع منهجية تجمع بين الشمولية  ،وكذلك سهولة العبارة مما يجعلها مناسبة لكافة فئات المجتمع  ،وبعيدا عن التعقيد

في العبارات.

 -التطوير المستمر للخصائص التقنية التي تخدم الموسوعة.

-

َمنن المتنتمدمين؟ ومناذا انالوا ع؟نا؟ هنا ه؟نناش دي أوناحك دو تحكنيم علمني علن؟ الممارسنة؟ (التنندعيم
باإلحصاءات مثا :متجر التطبيقات دو احصائيات المواع اإللكتروني مثا)Google Analytic :

-

المستخدمين للموسوعة هم المتخصصين في م جال الدراسات القرآنية  +طلاب العلم والجامعات في م جال الدراسات

الإسلامية  +عامة الباحثين عن معلومة في مجال التفسير من كافة طبقات المجتمع  +الزائرون لموقع الدرر السنية
والذي يقدر متوسطهم اليومي ب  54ألف ز يارة ( حوالي  41 – 45مليون ) ز يارة سنو يا ً

-

المو سوعة را جع واعت مد منهجيت ها عدد من ك بار المتخص صين في م جال تف سير ال قرآن الـ كريم بالجام عات ال سعودية

والعربية وهم ( د.خالد السبت أستاذ التفسير في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل  ،د .أح مد الخطيب أستاذ
التفسير بجامعة الأزهر  ،د.عبدالرحمن بن معاضة الشهري أستاذ التفسير في جامعة الملك سعود  ،د .مساعد الطيار

أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود  ،د.منصور العيدي أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن
فيصل )

-

االوا عن الموسوعة :

-

ماهي المطة التطويرية للممارسة؟

إتاحتها بعد الانتهاء منها في تطبيق خاص بالجوال على نظامي ال  iosوالأندرويد.

-

توسيع دائرة عمل الشراكات بين المؤسسة والجامعات في الاستفادة من موسوعة التفسير المحرر كمنهج معتمد في

-

تحوير الموسوعة وما فيها من فوائد جمة إلى قوالب إعلامية مختلفة ( وايت بورد  ،أنفوجرافيك  ،التسجيل الصوتي )

-

تخصيص منصة خاصة بالتفسير المحرر كرابط فريد لها مستقل عن موقع الدرر السنية.

الجامعة وقد بدأت بعض الجامعات في اعتماد أجزاء منه.

وإتاحتها في منصات إعلامية مختلفة على مستوى العالم.

-

إتاحتها  APIلمطوري المواقع وتطبيقات الجوال من باب مزيد تيسير للمبرمجين لتطويرها في مواقعهم أو مراكزهم

-

دراسة الترجمة لأجزاء منها إلى لغات مختلفة.

الخاصة بهم.

-

كيف تتتفيد الجهات اآلخرى من هذه الممارسة

-

الج هات التعليم ية من خ لال اعت ماد التف سير الم حرر ك منهج م قرر أو أ جزاء م نه لط لاب الدرا سات القرآن ية في

-

الجهات والمراكز البحثية في الاعتماد على التفسير المحرر كمرجع أساسي للعمل ع لى كافة البحوث المتعلقة بتفسير

-

مقدمي البرامج الإذاعية والتلفز يونية اللذين يحتاجون إلى مرجع معتمد في التفسير.

الجامعات والمراكز التعليمية وجمعيات تحفيظ وتعليم القرآن الـكريم الرجالية والنسائية.

القرآن الـكريم.
-

مطوري المواقع والتطبيقات من خلال الاستفادة من خدمة ال APIالخاصة بالتفسير

