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 ادلؤمتر العادلي الرابع للدراسات القرآنية يف أورواب
 إلحسان يف القرآن والسنةاالعدل و

 باالصساك مع اجلؿعقة العؾؿقة السعودية ،كظؿت األكاديؿقة األوروبقة لؾدراشات الؼرآكقة

يل الرابع لؾدراشات ادممتر الدو :ومركز الساث اإلشالمي الزيطاين ،لؾؼرآن الؽريم وعؾومه

وذلك ذم مديـة ماكشسس  ،الؼرآكقة بلوروبا بعـوان: )العدل واإلحسان ذم الؼرآن والسـة(

 م.1111 يولقو 11-11، ادوافق ـه1341 صوال 11-11بزيطاكقا، يومي السبت واألحد 

 أهداف املؤمتر:
عقة ه االجتاممن خالل عدالة ترشيعات ،يإبراز عادقة اإلشالم وشؿّوه ومصدره اإلهل  -1

 . ، وما فقفا من اإلحسان واإلصارة إلعجازهاوالسقاشقة واجلـائقة وغرها

تدبر كصوص الؼرآن الؽريم وعؿل السؾف الصالح هبا إلبراز ققم العدل واإلحسان  -1

 .والسغقب فقفام

اشتؼصاء الـصوص الرشعقة والسـن الؽوكقة والتطبقؼات العؿؾقة من الؽتاب العزيز  -4

 .اإلحسان والسغقب فقفامفة وعؿل السؾف الصالح، الّدالة عذ ِعظم ققم العدل والسـة ادرشو 

وبقان معاكقفا ومرامقفا ومعايرها  ،الؾػظقة ادتعؾؼة بالعدل واإلحسان ادػاهقمدمؾقة  -3

 ذم اإلشالم واألكظؿة ادعارصة. 

 . قاديناإلحسان وحتؼقؼفام ذم كافة ادالؼرآن الؽريم ذم تؼرير العدل و بقان مـفج -5

بقان العدل واإلحسان مع اخلؾق ذم اإلشالم من خالل الشعائر التعبدية والتؽالقف  -1

 . الرشعقة

إيضاح التدابر الرشعقة الواردة ذم الوحقني لتطفر ادجتؿعات من الظؾم و اجلور  -1

 . ومحايتفا من الوقوع فقه

ت واشتتباب إثبات آثار حتؼقق العدل و اإلحسان عذ كقل احلؼوق وتوضقد العالقا -8

 . باألدلة الصادقة و الشواهد الـاضؼة :والتؿؽني وبـاء احلضارات وكحوها األمن
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 حماور املؤمتر:
، وتدبر اآليات الواردة دل واإلحسان باالكػراد واالقسانتلصقل مػفوم الع: احملور األول

 .ذم ذلك

 .العدل واإلحسان ذم العؼائد: احملور الثاين

 .إلحسان ذم الشعائر التعبدية والتؽالقف الرشعقةالعدل وا: احملور الثالث

 .العدل واإلحسان ذم مقدان احلؼوق احملورالرابع:

، ذم دل واإلحسان بني ادسؾؿني، ومع غر ادسؾؿنيكامذج وتطبقؼات لؾع: احملور اخلامس

 (.السؾم و احلرب )وثائق تارخيقة ومعارصة وقدوات

: اآلثار التي حيؼؼفا العدل واإلحسان ن ذلكوم ،آثار العدل واإلحسان: احملور السادس

 .ذم الرقي العؾؿي والـؿو احلضاري والعالقات الدولقة وذم السالمة البقئقة

 أحباث املؤمتر: 
 ، لؾدكتور: باشم خؾقل.ضمان اإلسالم حلرية اإلنسان كهدف قرآين وميثاق دويل .1

 العيل.، لؾدكتورة: كورة بـت عبد العزيز صور العدل يف آايت ادلواريث .1

، لؾدكتورة: خرين يف القرآن الكرميمفهوم اإلحسان وصوره ادلتعلقة ابلتعامل مع اآل .4

 .شعاد بـت جابر الػقػي

داء يف إدارة مفهوم اإلحسان يف التصور اإلسالمي كمدخل لإلتقان ومؤشر جلودة األ .3
 ، لؾدكتورة: مقؿوكة الزدجايل.ادلوقف الصفي دلعلمي الرتبية اإلسالمية

 حػقظة ربقعة. ، لـألشتاذة:حسان للمرأة يف القرآنصور من اإل .5

، لألشتاذة: مقادة حرية اإلنسان بني العدل واإلحسان مقصد قرآين وميثاق دويل .1

 عؽاوي.

، مفهوم اإلحسان والتفاعل مع اآلخرين كما ىو منصوص عليو يف القرآن الكرمي .1

 لـألشتاذة: لورين بوث .

 لـألشتاذ: محاد الرمحن ففقم . ،العدل واإلحسان يف قصص القرآن الكرمي .8

المؤتمر العالمي الرابع للدراسات القرآنية في أوروبا 
العدل واإلحسان في القرآن والسنة



411

 تقارير ادلؤمترات

2 

 

 حماور املؤمتر:
، وتدبر اآليات الواردة دل واإلحسان باالكػراد واالقسانتلصقل مػفوم الع: احملور األول

 .ذم ذلك

 .العدل واإلحسان ذم العؼائد: احملور الثاين

 .إلحسان ذم الشعائر التعبدية والتؽالقف الرشعقةالعدل وا: احملور الثالث

 .العدل واإلحسان ذم مقدان احلؼوق احملورالرابع:

، ذم دل واإلحسان بني ادسؾؿني، ومع غر ادسؾؿنيكامذج وتطبقؼات لؾع: احملور اخلامس

 (.السؾم و احلرب )وثائق تارخيقة ومعارصة وقدوات

: اآلثار التي حيؼؼفا العدل واإلحسان ن ذلكوم ،آثار العدل واإلحسان: احملور السادس

 .ذم الرقي العؾؿي والـؿو احلضاري والعالقات الدولقة وذم السالمة البقئقة

 أحباث املؤمتر: 
 ، لؾدكتور: باشم خؾقل.ضمان اإلسالم حلرية اإلنسان كهدف قرآين وميثاق دويل .1

 العيل.، لؾدكتورة: كورة بـت عبد العزيز صور العدل يف آايت ادلواريث .1

، لؾدكتورة: خرين يف القرآن الكرميمفهوم اإلحسان وصوره ادلتعلقة ابلتعامل مع اآل .4

 .شعاد بـت جابر الػقػي

داء يف إدارة مفهوم اإلحسان يف التصور اإلسالمي كمدخل لإلتقان ومؤشر جلودة األ .3
 ، لؾدكتورة: مقؿوكة الزدجايل.ادلوقف الصفي دلعلمي الرتبية اإلسالمية

 حػقظة ربقعة. ، لـألشتاذة:حسان للمرأة يف القرآنصور من اإل .5

، لألشتاذة: مقادة حرية اإلنسان بني العدل واإلحسان مقصد قرآين وميثاق دويل .1

 عؽاوي.

، مفهوم اإلحسان والتفاعل مع اآلخرين كما ىو منصوص عليو يف القرآن الكرمي .1

 لـألشتاذة: لورين بوث .

 لـألشتاذ: محاد الرمحن ففقم . ،العدل واإلحسان يف قصص القرآن الكرمي .8
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 ة: خرة غاكم.ر، لؾدكتوالعدل واإلحسان بني ادلفهوم اللغوي واالصطالح القرآين .9

، لألشتاذ الدكتور: شعقد مناذج تطبيقية من السنة :العدل واإلحسان مع غري ادلسلمني .11

 بن كزال العـزي.

 ر: يوكس توفقق.، لؾدكتومشروع العدل واإلحسان بني اجتهاد السلف وجتديد اخللف .11

 عايد خان. ، لـألشتاذ:أمثلة اإلحسان يف القرآن والسنة .11

 ، لؾدكتورة: مـى بـت عبد الرمحن الشـقػي.اتصاف هللا ابلعدل, وتسّميو ابحملسن .14

 عادل بن عؿر بصػر. ، لؾدكتور: العدل واإلحسان يف القرآن الكرمي .13

 شؾقم.، لـألشتاذ: رحيان أمثلة العدل واإلحسان مع غري ادلسلمني .15

، لألشتاذ ن يف العدل واإلحسان وتطبيقاتو على ادلسلمني يف الغربآتدبر آايت القر  .11

 الوهبي.  الدكتور: ففد

 ، لـألشتاذ: أكقس أمحد جويسم.العدل واإلحسان يف ميدان احلقوق .11

بن  ، لألشتاذ الدكتور: أمحد العدل واإلحسان يف الشرائع التعبدية والتكاليف الشرعية .18

 الشقخ.هالل 

، لألشتاذ الدكتور: إبراهقم بن تقريرات وتطبيقات :العدل يف العقائد عند ابن تيمية .19

 عبد اهلل ادعثم.

 :تىصًات املؤمتر
 حلؿد هلل والصالة والسالم عذ رشول وبعد، ا

العدل » فنكه بحؿد اهلل تم عؼد ادممتر العادي الرابع لؾدراشات الؼرآكقة حتت عـوان:
ذم الػسة  ،ددة ثالثة أيام ذم ماكشسس بزيطاكقا «رمي والسنة النبويةواإلحسان يف القرآن الك

ذم رحاب ، م1111عام  يولقوصفر  11 -15ادوافق من  ،1341من صفر صوال 11 -11من 

روبقة لؾدراشات الؼرآكقة واجلؿعقة العؾؿقة وبتـظقم من األكاديؿقة األ ،يشالمإلمركز الساث ا

 . (تبقان)ومه م وعؾيالسعودية لؾؼرآن الؽر

وقد صارك ذم هذا ادممتر مجع من أشاتذة اجلامعات والباحثني من عدة دول: من السعودية 
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صارك ذم االفتتاح عضو الزدان األورويب  .ومرص واجلزائر، واإلمارات، وادغرب، وبريطاكقا

أمـاء  وكائب جمؾس ،لشامل غرب إكجؾسا كائب رئقس جلـة الدفاع واألمن لؾزدان األورويب

 .ومجع من ادسئولني ذم بريطاكقا ،شالميمركز الساث اإل

مظاهر  زوحؾؼة كؼاش مػتوحة حول إبرا ،عرض أبحاث ادممتر ذم ثامن جؾساتوتم 

 : وتوصل ادشاركون إىل التوصقات التالقة ،شالمحسان ذم اإلالعدل واإل

يعاته ذم خمتؾف من خالل عدالة ترش يإبراز عادقة اإلشالم وشؿّوه ومصدره اإلهل  -1

 . جواكب احلقاة

 . حسان واحلرّية ذم ادجتؿعات البرشية مستؿدة من كصوص الوحقنيإصاعة ققم العدل واإل -1

اإلحسان ذم كقل احلؼوق وتوضقد العالقات قق العدل والدعوة إىل إثبات آثار حتؼ -4

 . واشتتباب األمن والتؿؽني وبـاء احلضارات

حسان الغزيرة ادتضؿـة دعاين العدل واإل يشالماإل العـاية بدراشة كصوص الساث  -3

 .وتطبقؼاهتا ذم ادجتؿعات البرشية

 .حسانالدالة عذ العدل واإل تشجقع الباحثني عذ اشتـطاق الـصوص والؼصص  -5

 .شالمقةىل تضؿني ادواثقق الدولقة ققم العدل واإلحسان ادستؿدة من الرشيعة اإلإالدعوة    -1

  .ادامرشة احلؼقؼة لؼقم اإلحسان والعدل ذم ادجتؿعاتمواجفة اإلرهاب من خالل  -1

وكؼل هدايات الؼرآن لؾؿسؾؿني وغر  ،عؼد لؼاءات عؾؿقة دورية ذم الدراشات الؼرآكقة  -8

 )تبقان( بالتعاون مع اجلؿعقة العؾؿقة السعودية لؾؼرآن الؽريم وعؾومه ،ادسؾؿني ذم الغرب

  .يشالمامعات ذم العامل العريب واإلوادمشسات واجل

 . م1118  ادوافق هـ1349اخلامس لؾدراشات الؼرآكقة ذم أوروبا عام  يعؼد ادممتر العاد -9
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 ندوة علمية متخصصة

 اإلمام مكٌ بن أبٌ طالب وجوىده يف خدمة القرآن الكريم
 م كدوةً 11/8/1111كظؿت مجعقة ادحافظة عذ الؼرآن الؽريم ذم األردن، يوم السبت 

اإلمام مكي بن أيب طالب وجهوده يف خدمة القرآن الكرمي »بعـوان  متخصصةً  قةً عؾؿ
 .، ذم جمؿع الؾغة العربقة«على وفاتو (1111)مبناسبة مرور 

 هدف الندوة:
 وإحقاء عؾومه.  إحقاء ذكرى اإلمام مؽي بن أيب ضالب

 حماور الندوة:
 شرة اإلمام مؽي بن أيب ضالب: احملور األول:

 ام مؽي بن أيب ضالب.صخصقة اإلم -

 جفود اإلمام مؽي ذم عؾوم الؼرآن عامة. -

 ذم رشم ادصحف. يتعريف بجفود اإلمام مؽ -

 بن أيب ضالب ذم التعؾقم والتللقف. يمـفج اإلمام مؽ احملور الثاين:

 يب ضالب ذم تعؾقم التجويد.أبن  يمـفج اإلمام مؽ -

 كقة.يب ضالب ذم تعؾقم الؼراءات الؼرآأبن  يمـفج اإلمام مؽ -

 حبىث الندوة:
 ، لألشتاذ الدكتور: أمحد حسن فرحات.قصة اكتشايف دلكي بن أيب طالب القيسي -1

 حيقى أمحد جالل. :، لؾدكتورمنهج اإلمام مكي بن أيب طالب يف تعليم القراءات القرآنية -1

عادل إبراهقم  :، لؾدكتورمنهج اإلمام مكّي بن أيب طالب القيسّي يف تعليم التجويد -4

 أبو صعر.

، لألشتاذ الدكتور: عبد خصية اإلمام مكي بن أيب طالب القيسي القريواين القرطيبش -3

 الرمحن بن معاضة الشفري.
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يف تعليم  م(1145 -ىـ 437ادلتوىف سنة منهج األندلسيني ومكي بن أيب طالب ) -5
 ، لألشتاذ الدكتور: الشقخ حمؿد الدشوقي كحقؾة .القراءات

 
 

 
 

ندوة علمية متخصصة
اإلمام مكي بن أبي طالب وجهوده في خدمة القرآن الكريم
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يف تعليم  م(1145 -ىـ 437ادلتوىف سنة منهج األندلسيني ومكي بن أيب طالب ) -5
 ، لألشتاذ الدكتور: الشقخ حمؿد الدشوقي كحقؾة .القراءات

 
 

 
 


