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ينظم المركز الدولي لألبحاث والدراسات التربوية والعلمية

والمعهد األوربي للعلوم اإلسالمية

بتنسيق مع مركز وقف لدراسات العلوم اإلسالمية

المؤتمر العلمي الدولي األول في موضوع:

إستانبول، يومي 17 و 18 حمرم 1434هـ املوافق لـ 1 - 2 ديسمرب 2012م 

ديباجة:

لعل من أبرز املشاريع الفكرية والدعوية املؤثرة يف الفكر اإلسالمي املعارص، نظرية املنهاج 
النبوي لألستاذ عبد السالم ياسني، التي اعتمدها رؤية كلية متكاملة يف قراءة ومعاجلة واقع األمة 

اإلسالمية وتارخيها ومستقبلها، كام هو مفصل ومبثوث يف أعامله وكتبه املتنوعة.
أما مصدر استمداد نظرية املنهاج النبوي األساس، فهو القرآن الكريم الذي تبوأ املنزلة العليا 
يف صياغة هذه النظرية مبنًى ومعنًى، تأصيال وتنزيال، وهو ما جعل األستاذ ياسني يقرر بإحلاح، 
أن جتديد الفهم ملا جيري حولنا يف العامل، ال يكون إال باالستناد إىل القرآن الكريم، إطارا مرجعيا 
يف معرفة الوجود واحلياة، ومنهجا للتغيري عقيدة ورشيعة ومعرفة، منه ننطلق وإليه ننتهي، فهو 

معيار كل القيم وميزان كل الـمعارف.

ورقة المؤتمر
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يف  القضايا  خمتلف  معاجلة  يف  به  يستهدي  تأصيليا  مرجعا  الكريم  القرآن  ياسني  األستاذ  اختذ  وهكذا 
والرتاث  عموما  اإلنساين  للرتاث  الفكرية  مراجعاته  يف  تقويـميا  ومعيارا  النبوي،  املنهاج  نظرية  تفاصيل 

اإلسالمي خصوصا.
من أجل بيان أوجه مركزية النص القرآين يف مباين نظرية املنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم ياسني 
املشاركة يف مدارسة هذه  العلامء واملفكرين والباحثني األكاديميني، إىل  ومعانيها وكليات قضاياها، ندعو 
النظرية يف املؤمتر العلمي الدويل األول الذي ينظمه املركز الدويل لألبحاث والدراسات الرتبوية والعلمية 
العلوم اإلسالمية، وذلك من خالل  دراسات  مركز وقف  مع  بتنسيق  للعلوم اإلسالمية  األوريب  واملعهد 

املحاور التالية:

المحاور:

نظرية املنهاج النبوي: املفهوم والوظيفة واملقصد.
القرآن الكريم وبناء اجلهاز املفهومي يف نظرية املنهاج النبوي.

القرآن الكريم مصدرا للمعرفة يف نظرية املنهاج النبوي.
القرآن الكريم والتزكية يف نظرية املنهاج النبوي.

القرآن الكريم وقضية العلم يف نظرية املنهاج النبوي.
دولة القرآن يف نظرية املنهاج النبوي: املفهوم والوظيفة والـمقصد.

القرآن الكريم وقضية املرأة يف نظرية املنهاج النبوي.
القرآن الكريم واملراجعات الفكرية يف نظرية املنهاج النبوي.

Muslim scholars resort to the Holy Qur’ān, take it as a frame of reference to perceive the 
existence and the quintessence of life, be imbued with its precepts for any doctrinal and 
jurisprudential reform, and assimilate its teachings in every minute detail.

Imam Yassine, thus, takes the Holy Qur’ān as the ultimate referential criterion to 
rethink and review values, ideas, and various issues in the human and Islamic heritage.

This international conference –organized by The International Center for Educational 
and Scientific Research and Studies and the European Institute for Islamic Sciences in 
collaboration with the Foundation for Research in Islamic Sciences - seeks to unveil and 
explore the centrality of the Qur’ān in structuring Imam Yassine’s theory of The Prophetic 
Method [al-Minhāj an-Nabawi]. Academicians, scholars, and researchers are, therefore, 
respectfully invited to take part in this international scientific event with emphasis on the 
following topics:

1. The theory of The Prophetic Method: Concept, Function, and Objective.

2. How does the Holy Qur’ān contribute to constructing the conceptual framework of 
the theory of The Prophetic Method.

3. The Holy Qur’ān as a Source of Knowledge in the Theory of The Prophetic Method.

4. The Holy Qur’ān and Purification [tazkiya] in the Theory of The Prophetic Method.

5. The Holy Qur’ān and Science in the Theory of The Prophetic Method.

6. The Qur’ānic basis for the Islamic State in the Theory of The Prophetic Method: 
Concept, Function, and Objective.

7. The Holy Qur’ān and Women Issue in the Theory of The Prophetic Method

8. The Holy Qur’ān and the Intellectual Reconsiderations in the Theory of The Pro-
phetic Method.

األول الـمــحــور 

الثـانــي المحــور 

الثـالـــث المحور 

الرابـــع المـحــور 

الخـامس المـحـور 

السادس المحــور 

المحــور السابـــع

الثـامــن المحــور 
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In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

May God’s peace and blessings be upon the Prophet Muhammad, his Family,
and venerated Companions

The International Center for Educational and Scientific Research and Studies

and the European Institute for Islamic Sciences

in collaboration with the Foundation for Research in Islamic Sciences

organize the First International Scientific Conference on :

The Centrality of the Holy Qur’ān
in Imam Abdessalam Yassine’s

Theory of the Prophetic Method [al-Minhāj an-Nabawi]

Istanbul, Muharram 17 - 18, 1434 (AH) / December 1 - 2, 2012

Imam Abdessalam Yassine’s theory of The Prophetic Method [al-Minhāj an-
Nabawi] is one of the most prominent and influential revivalist projects in the 
current intellectual Islamic thought. It is an integrated holistic vision through 
which he reads and addresses the actual state, the past and the future of the Isla-
mic community. Imam Yassine expounds in detail this theory in his numerous 
multidisciplinary writings.

The Prophetic Method is an outstanding theory of Islamic renewal which is 
primarily inspired from the Qur’ān. Its authenticity -both in form and content- 
remarkably stems from Qur’ānic precepts and concepts. The Qur’ān is indubi-
tably the principal source of inspiration for Imam Yassine. He instantly insists 
that the renewal of understanding of the status quo cannot be reached unless 

Platform
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