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 ملخَّ ص:
النبي ّ
صّل اهلل عليه وس ّلم من أهم القضايا التي تشغل أذهان
يعدُّ إثبات نسبة األحاديث إىل ّ
اإلسالمي ،وقد تتابعت الكتب احلديث ّية يف القرون األوىل لإلسهام يف خدمة هذا
الباحثني يف الفكر
ّ
أهم هذه الكتب ،ولذا كَثرت الكتب والدراسات
املقصد ،وال خيفى أن «صحيح البخاري» هو ُّ
وتنوعت مضامينها ،وتعدَّ دت
حوله قدي ًام وحديث ًا،
وختصصت يف جزئيات املسائل احلديثيةَّ ،
َّ
هيتم بشيوخه وتالمذته ،ومنها
غاياهتا ،فمنها ما يدور حول منهج البخاري يف «صحيحه» ،ومنها ما ّ
خرج هلم ورشوطه فيهم ،ومنها ما يعنى بمتون أحاديثه نقد ًا وفه ًام
ما يد ِّقق النظر يف الرواة الذين َّ
خيتص باآلراء الفقهية التي اختارها .وكذلك تعدُّ رشوح «صحيح البخاري» مثاالً
وحتلي ً
ال ،ومنها ما ّ
نموذجي ًا لكتب رشوح احلديث.
وتوجه كثري
مر العصور،
ُّ
ويكفي يف إظهار مكانة هذا الكتاب شدّ ة عناية علامء املسلمني به عّل ِّ
من الباحثني يف الدراسات اإلسالمية من خمتلف أنحاء العامل إليه تأرخي ًا وحتلي ً
ال ودراس ًة ،ومع ذلك فقد
و ِّج َهت إليه االنتقادات قدي ًام من بعض ن ّقاد املحدِّ ثني ،وكثرت االنتقادات عليه يف العرص احلارض.
ومن هناّ ،
فإن هذا املؤمتر هيدف إىل دراسة «صحيح البخاري» من مجيع اجلوانب ،بام يف ذلك
ومكرراته ،ورشوطه ،ومنهجه يف انتقاء املتن ،واختالف ن َسخه،
تراجم أبوابه ،ومع َّلقاته،
َّ
وجهة إليه.
الصلة به ،واالنتقادات امل َّ
والدراسات ذات ِّ
درس من قبل
ويعنى هذا املؤمتر
األكاديمي باملسائل املتع ِّلقة باجلوانب املذكورة آنف ًا مما مل ي َ
ّ
دراس ًة عميق ًة وافية ،أو مما مل تَسبِق دراسته أصالً.
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ولذا يقوم هذا املؤمتر بتسليط الضوء عّل املحاور التالية:
ِ
والسياسية والثقافية التي ظهر فيها،
أوالً :تاريخ «الصحيح» :احلالة االجتامعية والعلمية ِّ
مجعه ،واجلهود التي ب ِذلت يف حفظه وصيانته ،ون َسخه وتارخيها وفروقها ،ونقده.
ومصادره ،و َ م
ثاني ًا :منهج البخاري يف «صحيحه» :ترتيبه ،وطريقة تبويبه ،ورشوطه يف الرواة ،ورشوطه يف
التصحيح ،ووجوه اختالفه عن الكتب املشاهبة له ،وجتديداته يف املنهج.
ثالث ًا :أحاديث «صحيح البخاري» :نقدها سند ًا ومتن ًا ،وحتليلها ،وتقطيعه هلا ،وتقييمها بام له
وما عليه.
عرف من خصائصها ،والرشوح
رابع ًا :رشوح «صحيح البخاري» :قيمتها العلمية ،وما مل ي َ
يتم تأليفها.
التي مل تشتهر كثري ًا ،والرشوح التي مل ّ
خامس ًا« :صحيح البخاري» واحلضارة اإلسالميةَ :د موره يف تشكُّل احلضارة اإلسالمية،
ومكانته يف التاريخ الثقايف لألمة اإلسالمية (ختامت البخاري مث ً
ال) ،وأمه ّيته يف احلضارة اإلسالمية
اليوم.
املوجهة إىل «صحيح البخاري» :وجود بعض املبتدعة يف رواته ،ومنزلة
سادس ًا :االنتقادات َّ
مع َّلقاته حديث ّي ًا ،ومدى اعتامده عّل كتب سابقة له من غري اتصال سنده هبا ،وأسباب َع مزو بعض
صحة دعوى احتوائه عّل أحاديث ضعيفة أو
األحاديث إليه مع عدم وجودها فيه ،ومدى
ّ
صحة دعوى معارضة بعض أحاديثه للقرآن أو للعقل أو للعلوم احلديثة أو
موضوعة ،ومدى ّ
صحة دعوى ب معده عن مذهب احلنفية ،وانتسابه ملذهب الشافعي.
للواقع ،ومدى ّ
وملخَّ صاهتا:
 طباعة بحوث املؤمتر ُ
العلمي يف الكتاب اإللكرتوين مل َّ
نرش َّ
لخصات البحوث،
امللخصات املقبولة بعد التحكيم
ست َ
ّ
نرش يف كتاب البحوث
العلمي والتي
وأما البحوث املقبولة بعد التحكيم
سيتم إلقاؤها يف املؤمتر فست َ
ُّ
ّ
حررين.
اإللكرتوين أو الورقي بحسب قرار امل ِّ
 لغة املؤمتر :الرتكية ،العربية ،اإلنجليزية.
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 اللجنة التحضريية:
أ.د .رسدار دمريل

جامعة ابن خلدون

د .إحسان قهوجي

جامعة ابن خلدون

د .محزة البكري

جامعة ابن خلدون

د .أمحد صنوبر

جامعة  29مايو

عبد الصمد صاري قايا

الباحث يف جامعة ابن خلدون

حممد تيسري صايف

طالب دكتوراه يف جامعة ابن خلدون

نجم الدين بشيكجي

طالب دكتوراه يف جامعة ابن خلدون

 اللجنة االستشارية:
أ .د .رجب شنرتك

رئيس جامعة ابن خلدون

العالمة حممد عوامة

جامعة ابن خلدون

أ .د .أمحد يوجل

جامعة  29مايو

أ .د .أنبياء يلدرم

جامعة أنقرة

أ .د .أوزجان خرض

جامعة صباح الدين زعيم

أ .د .بكر قوزودشيل

جامعة إسطنبول

أ .د .بالل آيباقان

جامعة ابن خلدون

أ .د .محيد قويف

جامعة قطر ـ قطر

أ .د .زكريا كولر

جامعة  29مايو

أ.د .رسدار دمريل

جامعة ابن خلدون

أ .د .عامر حسن صربي التميمي

املجلس األعّل للشؤون اإلسالمية ـ البحرين

أ .د .عبد اهلل آيدينيل

جامعةصقاريا

أ .د .حممد أبو الليث اخلريآبادي

اجلامعة اإلسالمية العاملية ـ ماليزيا

أ .د .حممد كورمز

رئيس الشؤون الدينية سابق ًا

أ .د .مرتىض بدر

جامعة إسطنبول
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األستاذ املشارك د .جوناثن براون

جامعة جورج تاون ـ الواليات املتحدة

األستاذ املشارك د .عبد الكريم الوريكات اجلامعة األردنية ـ األردن
د .إحسان قهوجي

جامعة ابن خلدون

د .أمحد رسوري

جامعة ابن خلدون

د .أمحد صنوبر

جامعة  29مايو

د .أمحد مراد أوزل

جامعة ابن خلدون

د .محزة البكري

جامعة ابن خلدون

د .سيد عبد املاجد الغوري

اجلامعة اإلسالمية العاملية بسالنجور ـ ماليزيا

د .عبد اجلواد محام

جامعة طرابلس ـ لبنان

د .مايكل دان

جامعة إيلينوي شامبني ـ الواليات املتحدة

د .حممد بيلر

جامعة يلوا

 مالحظة:
تتك ّفل جامعة ابن خلدون املنظمة للمؤمتر بتكاليف السفر واإلقامة للباحثني املشاركني يف املؤمتر،
من داخل تركيا وخارجها.
مهمة:
 مواعيد ي
تاريخ إعالن املؤمتر:

 10كانون الثاين .2019

آخر تاريخ لتسليم امللخصات:

 10آذار .2019

تاريخ إعالن امللخصات املقبولة:

 10نيسان .2019

آخر تاريخ لتسليم األبحاث كاملة 30 :متوز .2019
تاريخ إعالن األبحاث املقبولة:

 5أيلول .2019

تاريخ انعقاد املؤمتر:

 1ترشين الثاين .2019

 عنوان التواصل واملراسلة:
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باللغة الرتكية:

abdussamet.sarikaya@ihu.edu.tr

باللغة العربية:

necmeddin.besikci@ihu.edu.tr

باللغة اإلنجليزيةmohammed.safi@ibnhaldun.edu.tr :

 إرسال امللخَّ صات باللغة العربية:
 .1ينبغي أن يكون َّ
نرش من قبل ،ومل يقدَّ م إىل أ ّية
معرب ًا عن بحث أصيل يف موضوعه ،مل ي َ
امللخص ِّ
فعال ّية علم ّية سابقة ،وليس جزء ًا من أطروحة أكاديم ّية.
يتكون َّ
امللخص من  200-150كلمة ،إضاف ًة إىل مخس كلامت مفتاحية عّل األكثر.
 .2ينبغي أن َّ
امللخص واضح ًا يف فكرة علمية دقيقة ،م ِ
 .3ينبغي أن يكون َّ
بارش ًا يف َع مرضها ،من غري خوض يف
املقدِّ مات والعبارات العامة.
 .4تقدَّ م َّ
بالسرية الذاتية املخترصة عرب عنوان الربيد اإللكرتوين:
امللخصات باللغة العربية مرفق ًة ِّ
necmeddin.besikci@ihu.edu.tr
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