﴿ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾..

المنعقد بمركز الرتاث اإلســامي بمدينة مانشسرت -بريطانيا يف الفرتة من
 31يونيو إلى  1يوليو  2018الموافق  17-16شوال 1439
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#
تعريف بامل�ؤمتر:

الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة
للعالمين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

وبعد:

قال اهلل تعالــى ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [األحزاب.]21 :

هذا نص قرآين يطلب ممن ســمعه أن يجعلوا رسول اهلل ﷺ قدوة حسنة
لهم ،يقتدون به يف أعمالهم ،وأقوالهم ،وأخالقهم ،وســلوكهم مع المســلمين
وغيرهــم ،وهو ﷺ الــذي كان يدعو ربــه فيقول« :اللهم إين أســألك العدل يف
الغضب والرضا ،وأســألك القصد يف الفقر والغنى» ،وكان ﷺ يف كل األحوال
على وجه عظيم من الكمال لم يبلغه بشر مثله ،فهو خير قدوة يقتدي به الناس
عامة ،وأما الطامحون لبلوغ الكمال اإلنســاين يف الســلوك فلهم يف ا ِّتباعه ٍ
تأس
وعزاء بكل ما قد يمر باإلنسان من أحوال.

وجعل اهلل الذين آمنوا معه ،وصدقوا ،وأخلصوا ،واستقاموا ،أمثلة رائعة
يقتدى هبا يف معظم الفضائل الفردية واالجتماعية ،فضربوا لغيرهم المثل العليا
يف حسن المواطنة ،وحسن الجوار واإلصالح وإعمار األرض علي مر الزمان،
إن َّ
ثم َّ
كل عصر من العصور من بعدهم ال يخلو من وجود طائفة من أمة محمد ﷺ
تصلــح ألن تكون قدوة حســنة لألفــراد والمجتمعــاتَ ،ق َّلت هــذه الطائفة أو
كثــرت .ولئن انتقل الرســول ﷺ إلى جوار ربهَّ ،
فإن ســيرته التي تحتوي على
جزئيات سلوكه ماثلة لنا .وفيما بلغنا من تراجم أصحابه -رضوان اهلل عليهم-
المسلم-خصوصا يف
ما يكفي لتجسيد القدوة الحسنة للمجتمع المسلم وغير
ً
الغرب -ويف هذا العصر بالذات.
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�أهمية امل�ؤمتر:

يأيت هــذا المؤتمر امتدا ًدا لمؤتمرات ســابقة تبنتها األكاديمية األوروبية
للدراســات القرآنية التي عنيت بالتعريف بالقرآن وتدبره وتدريســه وأبحاثه يف
الغرب ،ويف هذا المؤتمر بالذات نعتني بســيرة الرســول ﷺ لنبين للمســلمين
وغيرهم كيف كان ﷺ خلقه القرآن.

�أهداف امل�ؤمتر :

 تدبر آيات القرآن الكريم التي تبين ثناء اهلل سبحانه علي رسله صلوات
اهلل وسالمه عليهم ،واتخاذهم قدوة يف الصرب والعلم والعمل.

 تدبــر آيــات القــرآن الكريــم التــي تبين ثنــاء اهلل ســبحانه علــي نبينا
محمدﷺ :القدوة يف أقواله و أعماله و أخالقه و سيرته.

صح من سنته
 دراســة جوانب من أخالق رسول اهلل ﷺ الواردة فيما ّ
سموها ،وكوهنا صورة ح ّيـة للقدوة الحسنة لألمة.
وسيرته ،وبيان ّ

 اســتقصاء األحاديــث يف الكتــب الصحيحة الســتة والســيرة النبوية
الشــريفة ،الدّ الــة على معالم القــدوة النبوية يف كافة مناحي حياتــه العملية؛ مع
والرضى.
َّ
الخاصة والعا َّمة والصحابة ،يف السراء و الضراء ،والغضب ّ

حماور امل�ؤمتر:

 املحور الأول :أهمية القدوة (يف القرآن الكريم والسنة النبوية) وأثرها
الكبير على حياة الفرد والمجتمع.

 املح��ور الثاين:جوانــب القدوة بالنبــي محمد ﷺ مســتخلص ًة من
اهلل  ۵عليه فيها.
اآليات التي أثنى ُ

 املحور الثالث :النبي محمد ﷺ القدوة يف الرتبية وحســن المعاشرة
ولين الجانب مع أهل بيته.
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 املحور الرابع :النبي محمد ﷺ القدوة يف بناء اإلنسانية وحضارهتا،
وإرساء العدل ونشر السالم.
 املحور اخلام�س :منهج الرسول ﷺ يف السلم والحرب.

ور�ش العمل:

 نماذج وتطبيقات للرسول ﷺ كقدوة يف عدله وإحسانه مع أصحابه.
 نماذج وتطبيقات للرسول ﷺ كقدوة يف عدله وإحسانه مع أهل بيته.

البحوث امل�شاركة:

شارك يف المؤتمر جمع من األكاديميين واألساتذة بجامعات من مختلف
الدول بعدة أبحاث يف نطاق المحاور المذكورة أعاله منها:

 جوانــب القــدوة بالنبي محمد ﷺ يف ضــوء القرآن الكريــم (د .عبد
الرحمن سند راشد الرحيلي).

 ســمات القــدوة يف قضة مؤمن آل فرعون (د .فهــد بن محمد عبد اهلل
الماجد).

 طرق التربية النبوية و أساليبها يف السنة الشريفة (د .ميمونة الزدجالية).

 معالم القدوة يف التفســير النبوي للقرآن الكريم بين األصالة و المنهج
(د .يزيد ع اللطيف ع الكريم الصالح الخليف).

 منهــج النبــي ﷺ يف التعامــل مع زوجاتــه من خالل ســورة التحريم
(ضيف اهلل الرفاعي الجهني).

 القواعــد الفقهية المســتفادة مــن المنهجية النبويــة يف التعامل مع غير
المسلمين (د .سناء محمد عبد الرحمن عبده).
 القبلة رمز االجتماع يف السلم و الحرب (د .مها حسن الهوساوي).
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تو�صيات امل�ؤمتر:
 -1االتفاق على وجوب االقتداء بالنبي ﷺ يف أقواله و أعماله و منهج حياته.

 -2نشــر ســيرة الرســول ﷺ و ترجمتهــا و التعريــف هبا لعمــوم الناس

والمسلمين -خاصة -يف الغرب.

 -3وجوب التصدي للشــبهات المثارة حول سيرة الرسولﷺ ودحض

هذه االفرتاءات باستخدام البحوث و الدراسات العلمية الموثقة بالربهان.
 -4وجوب إبراز جوانب القدوة يف سيرة النبي ﷺ.

 -5التأكيد على اســتخدام المنهج النبوي ومنهج الصحابة -رضوان اهلل

عليهم -يف تفسير وتدبر القرآن الكريم.

 -6التأكيد على المنهج النبوي يف الرتبية ،ووجوب نشره بين الناس.

 -7التأكيد على إتباع المنهج النبوي يف التعامل مع غير المسلمين.

 -8إبراز الجوانب الحضارية و الروحية و العلمية لإلسالم و نشرها بين

المسلمين يف الغرب خاصة و كافة الناس.

 -9التوصيــة بعقــد المؤتمــر العالمي الســادس للدراســات القرآنية يف
مانشسرت العام القادم -بإذن اهلل -و سيتم تحديد عنوانه الح ًقا.
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