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لحضور المؤتمر العالمي الرابع للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكريم في أوروبا

( مؤتمر العدل واإلحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية )

يعقد فى مدينة مانشستر بريطانيا
الجهة المنظمة
األكاديمية األوروبية للدراسات القرآنية
باالشتراك مع
الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه (تبيان)
ومركز التراث البريطاني اإلسالمي مانشستر بريطانيا
www.eaqs.org

عنوان المؤتمر
العدل واإلحسان فى القرآن والسنة
موعد المؤتمر
الجمعة  -األحد  51- 51يوليو  6152الموافق  12 - 51شوال 5341
المكان
مركز التراث اإلسالمي البريطاني
http://www.bmhc.org.uk
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد :
سنن اإللهية وأقرتها الفطر
فإنَّ أعظم القيم األخالقية واآلداب الربانية التي أمرت بها الشرائع السماوية ومضت بها ال ُّ
اس بِالقِس َِّ
ط
ان لِيَقُو ََّم الن َُّ
َاب َوال ِميزَ ََّ
سلَنَا بِالبَيِّنَاتَِّ َوَّأَنزَ لنَا َم َعهُ َُّم ال ِكت ََّ
سلنَا ُر ُ
اإلنسانية هي "العدل واإلحسان" قال تعالى :لَقَدَّ أَر َ
ّ
وتنزه عن الظلم ولو كان بمقدار الذرة  ،وباإلحسان تس ّمى سبحانه و أجز ََّل
[ الحديد  ، ]61وبالعدل اتصف ر ُّبنا جلَّ جالله
َظيما) [ النساء ]31
ضا ِعف َها َويُؤ َِّ
ّللا َ َّال يَظَّلِ َُّم ِمثقَا ََّل َذرةَّ َوإِنَّ ت َُّ
المثوبة وأسبغ المنّة  ،قال تعالى( :إِنَّ ََّ
سنَةَّ يُ َ
َك َح َ
ت ِمنَّ لَدُن َّهُ أَجرا ع ِ
ان َوإِيتَاء ِذي القُربَى َويَن َهى
س َِّ
وبهما أمر ّللا جل وعال في أجمع آية في كتابه المبين قال تعالى  ( :إِنَّ َّ
اإلح َ
ّللاَ يَأ ُم َُّر بِال َعد َِّل َو ِ
ون) [ النحل  ]01وأمر بها نبيه صلي ّللا عليه وسلم نبي الرحم َّةُ المهداة
ي يَ ِعظُ ُكمَّ لَ َعل ُكمَّ تَ َذك ُر ََّ
َن الفَحشَاء َوال ُمن َك َِّر َوالبَغ َِّ
ع َِّ
ت ِألَع ِد ََّل بَينَ ُك َُّم) [الشورى  ]51ليظهر الحقَّ ويُرحم الخلق .
للعالمين َ ( :وأ ُ ِمر َُّ
والمتأ ّمل لحقيقة العدل و اإلحسان وآثارهما في المحيا و المعاد  ،والخاصة و العامة ؛ يعلم أن العناية بهما في القرآن
وتفصل
تؤصل أحكامهما
الكريم والسنة النبوية ظاهرة  ،والدعوة إليهما مؤكدة ؛ في مثانَّ من اآليات وتواترَّ من األحاديث
ّ
ّ
يبصر العقل وينير الفؤاد و يربي األمم واألفراد على اتخاذ العدل و اإلحسان أساسا للعمل
َّّ
َّّ
علمي
أحوالهما  ،بمنهجَّ
واقعي بليغ ّ
ق له سبحانه  ،ثم مع النفس والوالدين واألقربين الموافقين والمخالفين في
ومنطلقا للتعامل ؛ بدءَّ بالتعبّد هلل فيما يجب من الح َّّ
األقوال واألفعال والخصال.

أهمية المؤتمر:
يأتي هذا المؤتمر إمتدادا لمؤتمرات سابقة تبنتها األكاديمية األوروبية للدرسات القرآنية التي عنيت بالتعريف بالقرآن وتدبره
 ،وتدريسه وأبحاثه في الغرب  ،وإن من فواتح الخير ولوازم المعرفة ومطالب العصر إقامة هذا المؤتمر الدولي بعنوان ":
العدل واإلحسان في القرآن الكريم والسنة النبوية" الستقراء ما جاء فيهما من دالئل ومسائل وأحكامَّ وآداب ؛ تَستقصي
وتبث كنوزه  ،آملين أن يكون له أثره العظيم في التالقح المعرفي والرسوخ العلمي
َُّّ
أطرافه وتَستوفي دقائقه وتَستخرج حقائقه
والرفق  ،وأن يقيم المسلمون ميزان ّللا المقسط مع أنفسهم وأهليهم و غيرهم من الناس مسلمهم
والدعوة إلى ّللا بالحقَّ
ّ
ط َو َ َّال
ش َهدَا ََّء بِالقِس َِّ
هللِ ُ
ين ِ َّ
ين آ َمنُوا ُكونُوا قَوا ِم ََّ
وكافرهم صديقهم وعدوهم  ،ليحققوا ما أمرهم به ربهم من التقوى  ،يَا أَيُّ َها ال ِذ ََّ
ون [ .المائدة .]8
ّللاَ َخ ِبيرَّ ِب َما تَع َملُ ََّ
ّللا إِنَّ َّ
ب ِللتق َوىَّ َواتقُوا ََّ
آن قََّومَّ َعلَىَّ أَالَّ تَع ِدلُوا اع ِدلُوا ُه ََّو أَق َر َُّ
شنَ َُّ
َيج ِر َمن ُكمَّ َ

أهداف المؤتمر :
وسموه ومصدره اإللهي من خالل عدالة تشريعاته االجتماعية والسياسية والجنائية وغيرها  ،وما
 إبراز عالمية اإلسالم
ّ
فيها من اإلحسان واإلشارة إلعجازها .
 تدبر نصوص القرآن الكريم وعمل السلف الصالح بها إلبراز قيم العدل واإلحسان والترغيب فيهما.
 استقصاء النصوص الشرعية والسنن الكونية والتطبيقات العملية من الكتاب العزيز و السنة المشرفة وعمل السلف
الصالح  ،الدّالة على ِعظم قيم العدل و اإلحسان والترغيب فيهما.
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تجلية المفاهيم اللفظية المتعلقة بالعدل و اإلحسان وبيان معانيها ومراميها ومعاييرها في اإلسالم واألنظمة المعاصرة.
بيان منهج القرآن الكريم في تقرير العدل و اإلحسان وتحقيقهما في كافة الميادين .
بيان العدل واإلحسان مع الخلق في اإلسالم من خالل الشعائر التعبدية والتكاليف الشرعية .
إيضاح التدابير الشرعية الواردة في الوحيين لتطهير المجتمعات من الظلم و الجور وحمايتها من الوقوع فيه .
إثبات آثار تحقيق العدل و اإلحسان على نيل الحقوق وتوطيد العالقات واستتباب األمن والتمكين وبناء الحضارات
ونحوها ؛باألدلة الصادقة و الشواهد الناطقة .

محاور المؤتمر:
المحور األول :تأصيل مفهوم العدل واإلحسان باالنفراد واالقتران  ,وتدبر اآليات الواردة في ذلك .
المحور الثاني :العدل واإلحسان في العقائد .
المحور الثالث:العدل واإلحسان في الشعائر التعبدية والتكاليف الشرعية .
المحور الرابع:العدل واإلحسان في ميدان الحقوق .
المحور الخامس:نماذج وتطبيقات للعدل واإلحسان بين المسلمين  ،ومع غير المسلمين  ،في السلم و الحرب
(وثائق تاريخية ومعاصرة وقدوات)
المحور السادس :آثار العدل واإلحسان ومن ذلك :
-اآلثار التي يحققها العدل واإلحسان في الرقي العلمي والنمو الحضاري والعالقات الدولية وفي السالمة البيئية.

شروط المشاركة فى المؤتمر:
 .5أن تتوفر في البحث شروط البحث العلمي ومعاييره .
 .6أن يكون البحث في أحد مواضيع محاور المؤتمر.
 .4أن يحمل البحث المقدم إضافة معرفية واضحة.
 .3أن يقدم الباحث اقرارا بأن بحثه لم يسبق نشره أو قدم في مؤتمرات أو فعاليات سابقة.
 .1أال يزيد عدد صفحات البحث عن (  ) 20صفحة حجم )  ( A4بما في ذلك الهوامش و المراجع والمالحق.
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 .2يقدم الباحث ملخصاً باللغتين العربية واإلنجليزية اليزيد عن  311كلمة.يشترط أن تكون الترجمة باللغة األنجليزية ترجمة
علمية معتمدة.يتضمن الملخص أربعة أشياء :عنوان البحث ،وعالقته بمحاور المؤتمر ،وأهميته ،وأهدافه ،وهيكل البحث.
 .1يركز الباحث علي ما يفيد المسلمين فى الغرب.
 .8يرفق الباحث سيرة علمية مختصرة ال تزيد عن صفحة
. .0يقبل البحث باللغة العربية أو اللغة االنجليزية .
.51تخضع الملخصات والبحوث للتقويم من قبل محكمين.دوليين فى تخصص الدراسات القرآنية واإلسالمية .
.55البحوث المح َّكمة علمياً والمستوفية للشروط السابقة ،سوف تنشر في كتاب علمي خص بالمؤتمر.
.56للجنة العلمية تصحيح بعض المعلومات والمصطلحات متى لزم ذلك .
.54فى حالة كتابة البحث باللغة العربية يشترط أن يكون مكتوبا بخط
 Traditional Arabicمقاسه 61
.53بالنسبة لهوامش الصفحة من األعلى و األسفل ( )6.1و من اليمين  ( 2.5سم ) و من اليسار (  5.1سم )
.51أن تكون الهوامش مقوسة ( )........آلية ال يدوية مضبوطة ومقاسها ( 53
.52أن تكون الهوامش السفلية جديدة لكل صفحة.
.51أن تكون الرسوم والخرائط التوضيحية – إن وجدت – محولة إلى صور مسحوبة بالماسح الضوئي .
.58ال تتحمل االكاديمية نفقات السفر واإلقامة والتنقل للباحثين.
.50ينصح الباحث أن يقدم علي تأشيرة سياحية وال تلتزم ادارة المؤتمر بالتدخل في تسهيل الفيزات
اللغات المستخدمة:
سيعقد المؤتمر باللغات العربية ،واإلنجليزية.
قيمة المشاركة والتسجيل:
يطلب من كل مشارك أن يقدم الوصل لرسوم المشاركة قبل التسجيل مع مراعاة ما يلي:
رسوم االشتراك:
أ -المشارك من خارج بريطانيا :
 مشارك ببحث 111 :جنية استرلينى مشارك من غير بحث 300 :جنية استرلينيب -المشارك المحلي:
 11جنية استرلينى
 مشارك ببحث:-مشارك من غير بحث 61 :جنيها استرلينيا
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:مواعيد مه ّمة
6152  يوليو51-51  الموافق5341  من شوال56-51  موعد المؤتمر الجمعةo
5341  ربيع االول65  الموافق6152  يناير5  الجمعة: آخر أجل الستالم ملخصات البحوثo
. سيتم اإلعالن عن قبول أو رفض الملخصات بعد ثالثة أسابيع من موعد التسليمo
.6152  ابريل51  الموافق5341  من رجب8  الجمعة: آخر أجل الستالم البحوث كاملةo
. التأخير في تسليم البحث يؤدي إلى عدم قبولهo
:االتصال والمراسلة
events@eaqs.org

: البريد اإللكتروني

eaqsuk@gmail.com
: بيانات البنك
Account name: European Academy for Quranic studies
Address:
NATWEST Bank
699 Wilmslow Rd
Manchester
Didsbury
M20 6NW
Sort code: 01-02-69
A/C: 25680129
IBAN: GB16 NWBK 0102 6925 6801 29
SWIFT Code: NWBK GB 2L

وصلى ّللا على نبينا محمد وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا
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