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RULES OF PUBLICATION        
 

 يونيويونيويونيويونيو"احلديث" بنشر البحوث والدراسات املتعلقة باحلديث وعلومه، وهي تصدر مرتني يف السنة يف كل من شهري تعىن جملة 
  ، وللراغبني يف النشر بالة تسليم أحباثهم العلمية وفق الشروط التالية:ديسمربديسمربديسمربديسمربو

 االلتزامات العلمية:االلتزامات العلمية:االلتزامات العلمية:االلتزامات العلمية:( أ ) ( أ ) ( أ ) ( أ ) 

 إطار احلديث النبوي وعلومه فقط.أن يكون البحث يف  )١

 أن يتسم البحث باألصالة واجلدة واملنهجية العلمية. )٢

أن يلتزم البحث باحملافظة على العقيدة اإلسالمية، وال يتجاوز الثوابت الشرعية، مع عدم اإلساءة إىل املذاهب الفقهية، والتحريج  )٣
 للشخصيات واهليئات.

 .، وخالياً عن األخطاء العلميةسليم األسلوبوأن يكون البحث صحيح اللغة،  )٤

 .دورية أخرىأو  جملة ال يكون البحث قد سبق نشره أو أرسل إىلن أ )٥

 "ملخص البحث" مع ترمجته باإلنكليزية. على البحث يشتملأن  )٦

فيه، وأهداف البحث وأمهيته ومنهجه وإشكاليته  أن يتضمن البحث على مقدمة حتتوي على سبب اختيار املوضوع وبيان اجلديد )٧
 والدراسات السابقة حوله.

مبصطلحات عنوان البحث ومفرداته يف  مطابقته للمحتوى واملضمون، والتعريف ، وحسنِهزم البحث بالدقة يف صياغة عنوانتوأن يل )٨
 مقدمة البحث.

اليت أضافها البحث معرفياً ومعلوماتياً، وأبرز التوصيات لتدعيم فكرة زة، وأهم النتائج املركّ تهأن خيتم البحث خبامتة تتضمن خالص )٩
 البحث وموضوعه.

عن حياته منصوصاً فيها على املؤهالت العلمية من اجلامعة فما فوق وتاريخ ومكان احلصول عليها  م الباحث مع حبثه نبذةًيقدأن  )١٠
 .والعمل اآلن

                        ( ب ) االلتزامات الفنية:( ب ) االلتزامات الفنية:( ب ) االلتزامات الفنية:( ب ) االلتزامات الفنية:    
 نص:نص:نص:نص:ما خيص منت الما خيص منت الما خيص منت الما خيص منت ال

 ) صفحةً.٣٠أن ال يتجاوز البحث عن ( )١١

واملسافةُ بني األسطر والفقرات صفراً.  .(Traditional Arabic) )، ونوع اخلط١٦ِّ. وحجم اخلطِّ ((A4)أن يكون حجم الصفحة  )١٢
 ).١٢وحجم خط اهلوامش (

(تشتمل على النتائج والتوصيات)،  أن يكون الشكل العام للبحث هكذا: عنوان، ملخص، مقدمة، مباحث (تليها مطالب)، خامتة )١٣
 مصادر ومراجع.

 أن تكون العناوين الرئيسة وسط السطر خبط غامق مسيك. )١٤

 أن تكون العناوين الفرعية (مبحث، مطلب) تكون ميني السطر خبط غامق مسيك. )١٥

 تستخدم عالمات الترقيم املعهودة دون ترك فاصل بينها وبني الكلمة قبلها. )١٦

        
        



 بسة:بسة:بسة:بسة:ما خيص النصوص املقتما خيص النصوص املقتما خيص النصوص املقتما خيص النصوص املقت

 تنسخ اآليات من نص "مايكروسوفت وورد"، وليس من الرسم العثماين. )١٧

  :توضع )١٨

- لٌ�القرآنية بني قمرين مع خترجيها بني املعكوفتني هكذا:  اآلياتوسر ةكُلِّ أُمل٤٧[يونس:  �و[. 

  .اهلامشمع خترجيها يف » إمنا األعمال بالنيات«واألحاديثُ النبوية بني العالمتني هكذا:  -

- يت التنصيص هكذا: قال ابن حجر: " والنصوصمع اإلشارة إىل املرجع جبري بن أيب صاحل: حجازي مقبولاملقتبسة بني عالم ،"
 يف اهلامش بالطريقة املعتادة.

رجه الترمذي أن يلتزم البحث باملنهج العلمي يف توثيق املعلومات وخصوصاً التخريج للحديث مع بيان درجته، على النحو اآليت: أخ )١٩
 )، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".١٩٠، برقم (٥٢، ص١يف اجلامع، كتاب الصالة، باب ما جاء يف بدء األذان، ج

 لن يستخدم تشكيل النصوص والكلمات واحلروف إال ما يشكل فقط. )٢٠

        ما خيص اهلوامش واإلحاالت وسرد املراجع:ما خيص اهلوامش واإلحاالت وسرد املراجع:ما خيص اهلوامش واإلحاالت وسرد املراجع:ما خيص اهلوامش واإلحاالت وسرد املراجع:
. حتقيق: حممد تقريب التهذيبتقريب التهذيبتقريب التهذيبتقريب التهذيب. علي، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن العسقالين يتبع يف ثبت اهلوامش النظام اآليت: ابن حجر )٢١

 . ٣٣، ص١). ج٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ٨عوامة. (جدة: دار املنهاج، ط

 إذا تكررت اإلشارة إىل املرجع فيذكَر فقط: "املرجع السابق" مع ذكر اجلزء والصفحة. )٢٢

وإمنا يشار إىل ذلك يف حمله يف منت البحث عند ورود اسم الشخصية ألول مرة ال يشار إىل سنة الوفاة يف مسرد املصادر واملراجع،  )٢٣
 فقط.

٢٤( تب قائمتها ترتيباً ألفبائياً بالطريقة املعهودة.وضرتع قائمة املصادر واملراجع يف آخر البحث حتت عنوان: "املصادر واملراجع"، وت 

                        ::::املالية والقانونيةاملالية والقانونيةاملالية والقانونيةاملالية والقانونية) االلتزامات ) االلتزامات ) االلتزامات ) االلتزامات     جججج( ( ( ( 
 عالماإل؛ وذلك بعد ) رينغت٢٥٠من داخل ماليزيا ( ) دوالر أمريكي، والباحث١٠٠ُه (وقدر من خارج ماليزيا مبلغاً يدفع الباحثُ )٢٥

 يف الة. البحثبصالحية نشر  )جلنة التحكيم من قبل(له 

 يكتب الباحث تعهداً يتضمن عدم نشر حبثه سابقاً، أو أنه نال به شهادةً جامعيةً. )٢٦

 .املشار إليها يف األعلى قبول البحث للنشر" بعد دفعه رسوم النشرخطاب "حيصل الباحث على  )٢٧

٢٨( توعلى  ،العلميلتحكيم إىل اع البحوث خضالباحث بها جلنة التحكيم على حبثه، وإرساهلا يف مدة بإجراء التعديالت اليت تطل االلتزام
 أقصاها "شهر" واحد، ومن حق الة عدم نشر البحث بعدها.

 من موقع الة. إلكترونية من العدد الذي نشر فيه حبثهحيصل الباحث على نسخة  )٢٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عنوان املراسلة بالربيد:
Editor in chief of JOURNAL HADITH 

HADITH RESEARCH INSTITUTE (INHAD) 
SELANGOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE (KUIS) 

BANDAR SERI PUTRA, 43600, BANGI 

SELANGOR (DARUL EHSAN) 

M A L A Y S I A 


