احملور الثاني :السنة النبوية وقضايا املرجعية واهلوية

 -1أهل السنة واجلماعة تطور املصطلح
 -2أهل السنة بني التضييق والتوسيع
 -3عصمة األمة بالسنة من الطائفية

 -4دور السنة يف تعزيز املرجعية الوطنية واحلفاظ على
اهلوية الثقافية.

احملور الثالث :شبهات ومطاعن يف السنة

 -1مطاعن االستشراق املعاصر (05سنة األخرية)
 -2حركة إنكار السنة يف العصر احلديث
 -3القرآنيون املعاصرون

 -4أصحاب األيديولوجيات والفلسفات :احلركة النسوية –
الفيمينيزم-

 -0موجة اإلساءة للنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم.
احملور الرابع :القضايا املعرفية

 -1القراءات احلداثية والسنة النبوية

 -2السنة النبوية ونظريات التأويل احلديثة لنصوص
األديان والنصوص عموما.

 -3توظيف السنة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية:التاريخ
وعلم النفس وعلم االجتماع والدعوة واإلعالم.

 -4أثر السنة يف حوكمة احلياة العامة للفرد واجملتمع.
 -0أبعاد جديدة للسنة النبوية.

 -تقدّم األحباث وملخصاتها باللغة العربية.

 نستقبل امللخصات عرب الربيد االلكرتوني التالي:sonnaconference@gmail.com
 أن تكون يف أحد احملاور املذكورة أعاله. تكتب األحباث باخلط العربي التقليدي Traditional Arabicحجم  11مسافة .1,0

 -يكتب البحث مبنهجية علمية موثقة بنظام التوثيق

بالتعاون مع

العاملي.APA Style

 -مشاركة الباحث يف أشغال امللتقى مرتبطة بإرسال

البحث معدال وملتزما مبالحظات جلنة التحكيم على

ينظمان الملتقى الوطني األول بعنوان :

الربيد االلكرتوني اآلتي:
sonnaconference@gmail.com
 -أن يرتاوح البحث ما بني  10و 25صفحة.

 تتحمل اجلهة املنظمة اإليواء أثناء امللتقى. -تطبع اعمال امللتقى يف كتاب امللتقى مسطرة

()proceeding

 -آخر أجل إلرسال ملخصات األحباث2512/09/15 :

 يتم إعالم أصحاب امللخصات املقبولة يوم2512/09/10 : -آخر موعد لتسليم األحباث كاملة2512/10/30 :

 -تشرع اللّجنة التنظيمية للملتقى يف إرسال دعوات املشاركة

بدءا من2512/11/20 :

 موعد انعقاد امللتقى2512/12/12-11 : -مكان انعقاد امللتقى قاعة احملاضرات الكربى بكلية العلوم

اإلسالمية – جامعة باتنة. 1

الرئيس الشريف للملتقى :أ.د عبد القادر بن حرز اهلل
عميد كلية العلوم اإلسالمية

رئيس امللتقى :أ.د صاحل عسكر

املتفق عليه احملمي بسياج من الفهوم واالجتهادات
يسر قسم أصول الدين بالتعاون مع خمرب الفقه احلضاري

اليت بناها األئمة األعالم عرب التاريخ ،ومن النا

ومقاصد الشريعة أن يدعو الباحثني املهتمني بالفكر

يرى السنة سوى يف أمناط استهالكية ال عالقة هلا بالشأن

اإلسالمي خاصة واحلريصني على اصالة هوية اجملتمع

العام وال بإدارة اجملتمع وترشيده وهناك أيضا حركة

اجلزائري أن يساهموا يف إثراء امللتقى املذكور أعاله
بأوراق حبثية تعاجل كل ما يتعلق بالسنة النبوية الشريفة
وبلورة رؤية متكاملة وذلك وفق الشروط واآلجال
املذكورة أدناه.

من ال

إنكار السنة بدأت تنتشر يف أوساط الشباب املسلم
واالستعاضة عنها بتأويالت حداثية خترج صاحبها عن
االستنان بسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم واالقتداء به

لقد أصبحت معاجلة قضايا السنة النبوية الشريفة وكيفية

غري قادر على حتمل مطاعن األعداء والدعاية اإلعالمية

التعامل معها امرا ملحا حيتاج منا أن نكثف اجلهود

القوية اليت تستخدم يف اإلساءة لإلسالم واملسلمني ،كل

العلمية واملنهجية إلعادة مدارستها والتصدي للمطاعن

هذه االعتبارات واحليثيات شكلت هاجسا لدى جل

الكثرية اليت تأتي كل يوم من كل حدب وصوب من
داخل فضاء األمة اإلسالمية ومن خارجها من بعض
الذين تقتصر معارفهم على عموميات تفتقد الكفاءة
العلمية املتخصصة أو من ذوي نزعات منحرفة تتلمذوا
يف سياقات غري السياق العربي اإلسالمي وبالتالي
يطلقون أحكاما ومواقف غري حمسوبة وال مؤسسة على

الباحثني املتخصصني يف وجوب استدعاء قضايا السنة

وإشراك أهل األقالم من الباحثني اجلزائريني لتثبيت
الثابت وتغيري املتغري وخاصة أصحاب الطور الثالث من
طلبة الدكتوراه

واألساتذة املساعدين واحملاضرين

أسس علمية ،كما أن هناك من يعترب السنة طائفة وليست
هي األمة مساويا بينها وبني من ميأل الساحة اليوم بالضخ

متخصصاً.

استغل وسائل اإلعالم ليمطر العامل بوابل من الشكوك
مدعيا متثيل اإلسالم الصحيح منتصرا لبدعته غري آبه
مبا يؤدي إليه هذا التهتك من ختريب للنسيـج الدينــــي

النبوية الشريفة.

-2ضبط املعارف املتعلقة بالسنة النبوية وحصرها يف
املناهج العلمية املتعارف عليها عند املختصني.

-3بيان مناهج التمحيص والرد على املأولني والغالني
واملبطلني.

-4بيان مقصد الوسطية يف الفهم واملمارسة الذي ال
يتحقق إال من خالل بيان السنة النبوية.

-0بيان املناهج الدخيلة املستحدثة يف التحريف
والطعن على السنة النبوية.

-1تعزيز املرجعية الفكرية الدينية والوطنية.

ومناهج التعاطي معها إىل بساط البحث واملدارسة

لإلسهام يف معاجلة هذه املسائل وحبثها حبثاً علمياً

اإلعالمي مبا ال يعكس حجمه احلقيقي يف الواقع وإمنا

-ضبط الفهوم املتسيبة واملتزمتة يف التعامل مع السنة

احملور األول :مصدرية السنة وحجيتها

 -1السنة النبوية الشريفة مصدريتها وحجيتها.
 -2السنة النبوية يف العقيدة.

 -3السنة النبوية يف الفقه وشروط أئمة املذاهب يف
العمل بها,

 -4االجتهاد يف السنة :السند واملنت ،التصحيح
والتضعيف ،التقسيمات اجلديدة.

 -0احلركة السلفية املعاصرة ومتحور كل جهودها على
السنة النبوية.

