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 المؤتمر العالمي الرابع للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكريم في أوروبا
 مؤمتر العدل واإلحسان يف القرآن الكريم والسنة النبوية

 بريطانيا -سرت مانش -بمركز الرتاث اإلسالمي الربيطاين املنعقد 

 هـ1437شوال  12-10املوافق  م2016يوليو  17 -15

اجلمعية العلمية  باالشرتاك مع ،األكاديمية األوروبية للدراسات القرآنية تنظيم:

 ، مانشسرت.يومركز الرتاث الربيطاين اإلسالم (،تبيان)السعودية للقرآن وعلومه 

 أهداف املؤمتر:
صدره اإلهلي من خالل عدالة ترشيعاته االجتامعية إبراز عاملية اإلسالم وسمّوه وم  -1

 . والسياسية واجلنائية وغريها، وما فيها من اإلحسان واإلشارة إلعجازها

تدبر نصوص القرآن الكريم وعمل السلف الصالح هبا إلبراز قيم العدل  -2

 .واإلحسان والرتغيب فيهام

ية من الكتاب يقات العملاستقصاء النصوص الرشعية والسنن الكونية والتطب -3

اإلحسان العزيز والسنة املرشفة وعمل السلف الصالح، الّدالة عىل ِعظم قيم العدل و

 .والرتغيب فيهام

اإلحسان وبيان معانيها ومراميها ومعايريها فاهيم اللفظية املتعلقة بالعدل وجتلية امل -4

 يف اإلسالم واألنظمة املعارصة. 

 واإلحسان وحتقيقهام يف كافة امليادين. بيان منهج القرآن الكريم يف تقرير العدل -5

بيان العدل واإلحسان مع اخللق يف اإلسالم من خالل الشعائر التعبدية والتكاليف  -6

 . الرشعية

إيضاح التدابري الرشعية الواردة يف الوحيني لتطهري املجتمعات من الظلم واجلور  -7

 . ومحايتها من الوقوع فيه

ىل نيل احلقوق وتوطيد العالقات واستتباب إثبات آثار حتقيق العدل واإلحسان ع -8

  .باألدلة الصادقة و الشواهد الناطقة األمن والتمكني وبناء احلضارات ونحوها؛
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 :او  املؤمترحم
تأصيل مفهوم العدل واإلحسان باالنفراد واالقرتان، وتدبر اآليات  :المحور األول

 .الواردة يف ذلك

 .ائدالعدل واإلحسان يف العق :المحور الثاني

 .العدل واإلحسان يف الشعائر التعبدية والتكاليف الرشعية :المحور الثالث

 .العدل واإلحسان يف ميدان احلقوق الرابع: المحور

نامذج وتطبيقات للعدل واإلحسان بني املسلمني، ومع غري املسلمني،  :المحور الخامس

 (.يف السلم و احلرب )وثائق تارخيية ومعارصة وقدوات

آثار العدل واإلحسان ومن ذلك: اآلثار التي حيققها العدل  :سادسالمحور ال

ة ويف السالمة ــات الدوليــالقـاري والعـحضـو الـمـي والنـي العلمـي الرقـان فـواإلحس

 .البيئية

 حبوث املؤمتر:
 ، د. باسم خليل.ضمان اإلسالم لحرية اإلنسان كهدف قرآني وميثاق دولي -1

 ، د. نورة عبد العزيز العيل.ثصور العدل في آيات المواري -2

سعاد د. ، سحسان وصور  المععلقة بالععام  مع اخآرري  في القرآن الكريمإلمفهوم ا -3

 بنت جابر الفيفي.

، مفهوم اإلسحسان والعفاع  مع اخآرري  كما هو منصوص عليه في القرآن الكريم -4

 أ. لورين بوث.

 ، أ. محاد الرمحن فهيم.العدل واإلسحسان في قصص القرآن -5

 خرية غانم.، د.بي  المفهوم اللغوي اللغوي واالصطالح القرآنيالعدل واإلسحسان:  -6

بن نزال  سعيدأ.د. العدل واإلسحسان مع غير المسلمي : نماذج تطبيقية م  السنة، -7

 العنزي.

 ، د. يونس رفيق.مشروع العدل واإلسحسان بي  اجعهاد السلف وتجديد الخلف -8
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 ، أ. عابد خان.أمثلة اإلسحسان في القرآن الكريم  -9

 ، د. منى بنت عبد الرمحن الشنيفي.اتصاف اهلل بالعدل وتسميه بالمحس   -10

 ، د. عادل بن عمر بصفر.العدل واإلسحسان في القرآن الكريم -11

 ، أ. رحيان سليم.أمثلة العدل واإلسحسان مع غير المسلمي  -12

 ، تدبر آيات القرآن في العدل واإلسحسان وتطبيقاته على المسلمي  في الغرب -13

 أ.د. فهد الوهبي.

 ، أ. أنيس أمحد جويسم.العدل واإلسحسان في ميدان الحقوق -14

، أ.د. أمحد بن هالل العدل واإلسحسان في الشرائع الععبدية والعكاليف الشرعية -15

 الشيخ.

اهلل  ، أ.د. إبراهيم بن عبدالعدل في العقائد عند اب  تيمية: تقريرات وتطبيقات -16

 املعثم.

 :توصيات املؤمتر
  :وبعد،  والصالة والسالم عىل رسول حلمد هللا

العدل »: ابع للدراسات القرآنية حتت عنوانفإنه بحمد اهلل تم عقد املؤمتر العاملي الر
يف  ،ملدة ثالثة أيام يف مانشسرت بربيطانيا «سحسان في القرآن الكريم والسنة النبويةواإل

، م2016عام  ليويوشهر  17-15املوافق من  ،1437من شهر شوال 12-10الفرتة من 

ات ـدراسـة للــيـروبوبتنظيم من األكاديمية األ ،يف رحاب مركز الرتاث االسالمي

  .(تبيان)م وعلومه ية للقرآن الكرـة السعوديـيـلمـة العــيعـجمـة والــيـرآنـالق

ة اجلامعات والباحثني من عدة دول: من وقد شارك يف هذا املؤمتر مجع من أساتذ

شارك يف االفتتاح عضو  .، وبريطانيا، واإلمارات، واملغربجلزائرالسعودية ومرص وا

 .الدفاع واألمن للربملان األورويبالربملان األورويب لشامل غرب إنجلرتا نائب رئيس جلنة 

 .ونائب جملس أمناء مركز الرتاث االسالمي ومجع من املسئولني يف بريطانيا

مظاهر  زحلقة نقاش مفتوحة حول إبراو عرض أبحاث املؤمتر يف ثامن جلساتوتم       
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 : وتوصل املشاركون إىل التوصيات التالية ،سالمحسان يف اإلالعدل واإل

إبراز عاملية اإلسالم وسمّوه ومصدره اإلهلي من خالل عدالة ترشيعاته يف خمتلف   -1

 . جوانب احلياة

وص حسان واحلرّية يف املجتمعات البرشية مستمدة من نصإشاعة قيم العدل واإل -2

 . الوحيني

اإلحسان يف نيل احلقوق وتوطيد العالقات وة إىل إثبات آثار حتقيق العدل والدع -3

 . واستتباب األمن والتمكني وبناء احلضارات

حسان سالمي الغزيرة املتضمنة ملعاين العدل واإلالعناية بدراسة نصوص الرتاث اإل  -4

 .وتطبيقاهتا يف املجتمعات البرشية

 .حسانالدالة عىل العدل واإل استنطاق النصوص والقصصتشجيع الباحثني عىل   -5

املستمدة من الرشيعة  اإلحسانىل تضمني املواثيق الدولية قيم العدل وإالدعوة    -6

 .االسالمية

  .والعدل يف املجتمعات اإلحسانمواجهة اإلرهاب من خالل املامرسة احلقيقة لقيم  -7

نقل هدايات القرآن للمسلمني عقد لقاءات علمية دورية يف الدراسات القرآنية و  -8

 وغري املسلمني يف الغرب بالتعاون مع اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه

  ي.امعات يف العامل العريب واإلسالمواملؤسسات واجل )تبيان(

  املوافق هـ1439عقد املؤمتر العاملي اخلامس للدراسات القرآنية يف أوروبا عام  -9

 . م2018

 

 
                              


