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شروط قبول البحوث ونشرها:

�سم البحث باجلِدّ ة ،والأ�صالة ،والعمق ،وال�سالمة ال ّلغوية.
�	-1أن ي َّت َ

البحث الدرا�سات ال�سابقة ،مع بيان الإ�ضافة
�	-2أن تت�ضمن مقدم ُة
ِ
العلمية.
�	-3أال يكون البحث من�شو ًرا من قبل� ،أو ُمقدَّ ًما للن�شر �إىل جهة
حتكيمية� ،أو نال به �صاح ُبه درجة علمية� ،أو ُقدِّ م يف م�ؤمتر علمي
�آخر .وعلى الباحث �أن يقدم تعهدً ا خط ًيا بذلك.
وا�ضح ال�صلة بالأهداف املعلنة للندوة.
�	-4أن يكون البحث
َ

 -5تُقبل الأبحاث امل�شرتكة بني باحثني ب�شرط �أن يكون �أحدهما
متخ�ص�صا يف الدرا�سات
متخ�ص ً�صا يف احلديث النبوي ،والآخر
ً
ّ
الإن�سانية واالجتماعية.
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�	-12أن يكون حجم اخلط يف كتابة البحث ( ،)16واحلوا�شي بحجم
( ،)14على نظام ويندوز بخط ( ،)Traditional Arabicو�أن
يرتاوح البحث ما بني(� )25إىل (� )35صفحة.
 -13يلتزم الباحث ب�إجراء التعديالت التي تطلبها جلن ُة التحكيم على
بحثه ،و�إر�سالِها يف املوعد املحدد.
 -14يعتمد الربيد الإلكرتوين يف املرا�سالت ،دون غريه من الو�سائط.
 -15لن يُلتفت �إىل البحوث التي مل تلتزم ب�أحد ال�شروط املبينة
ال�سابقة.
مواعيد المؤتمر:

 -6عدم التكلف يف اال�ستدالل بالن�ص على ما هو بعيد ال�صلة به،
وتو�ضيح وجه الداللـة منه.
 -7ت�ضبط الآيات الكرمية من م�صحف املدينة الإلكرتوين.
�	-8أن تكون الأحاديث املذكورة مو ّثق ًة بالتخريج من امل�صادر
الأ�صلية ،ويذكر :الكتاب ،والباب ،والرقم ،كما يف املثال الآتي:
اب ف َْ�ض ِل ال َّر ْم ِي َوا ْل َـح ِّث َع َل ْيهِ،
�أخرجه :م�سلم ،كتاب الإمارة ،بَ ُ
َو َذ ِّم َم ْن َع ِل َم ُه ثُ َّم نَ�سِ يَ ُه ،حديث رقم .1917 :مع بيان درجة
الأحاديث الواردة خارج ال�صحيحني ،وي�ضبط الن�ص من برنامج
خادم احلرمني ال�شريفني.
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�آخر �أجل لقبول البحوث

 2018/09/30م

2

الإعالن عن نتائج التحكيم

 2018/12/30م
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�آخر �أجل لقبول التعديالت

 2019/01/30م
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موعد انعقاد ال ّندوة

 2019/03/14-12م

ملحوظات:




أكادمييا.
تحُ ّكم بحوث ال ّندوة َو ْفقَ ال�شروط امل ّتبعة � ًّ
تُقدَّ م مكاف�أة على البحوث املر�شّ حة.
تتحمل الك ّلي ُة م�صاريف اال�ست�ضافة والإقامة.

�	-9أن يتم توثيق االقتبا�س وفق النموذج الآتي( :ابن حجر ،فتح
الباري .)1/210 ،ويوثق يف قائمة امل�صادر واملراجع على النحو
الآتي� :أبو الف�ضل �أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،فتح الباري
�شرح �صحيح البخاري ،بريوت ،دار املعرفة1379 .هـ.

�سكرتري الأمانة العامة �أ .عا�شور اجلارحي :مبا�شر (وات�س �آب)

 -10ذك ُر نتائج البحث وتو�صياته.

املوقع الإلكرتوين :الأمانة العامة لندوة احلديث ال�شريف رابط:

�	-11أن تُ ْث َب َث قائم ُة امل�صـادر واملراجع م�ستوفا ًة يف �آخر البحث ،مرتّب ًة
على حروف املعجم.

الندوة العلمية الدولية التاسعة

للتواصل من أجل المشاركة:

00971501914341
الربيد الإلكرتوينhadithsh@emirates.net.ae :
http://nadwa-hadith.com

 2019/03/14 – 12م
/06 – 04رجب1440/هـ
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أهداف الندوة :تهدف األمانة العامة في هذه الندوة إلى:

ُعد ال ُ
أر�ض ا ِهلل
النا�س ،وال ِأمم،
ِ
واحل�ضارات ،و� َ
ت ُّ
أوطان َ
بيوت ِ
دع �إن
أجل العِ مارةِ وال ّتعم ِري ،فال ِب َ
التي ا�س ُتخلِف فيها امل�ستخلفونَ ل ِ
الح
أحاديث
نات ،وال
ُ
ُ
نَ َطق َِت ال ُآي الب ِّي ُ
ال�س َل ِف َّ
الوا�ضحات ،و�سِ ُري َّ
ال�ص ِ
ب�ضرورةِ َّ
وفو ِت
الذ ْودِ عن بَ َ
�صونها عن ذرائ ِِع ال َّتها ُر ِج ْ
ي�ض ِة الأوطانِ َ ،و ْ
لدين �أو ح�ضارةٍ �أو ر�سال ٍة يف ِّ
الأَمانِ ؛ واحلكم ُة يف َ
ظل
قيام ٍ
ذلك �أنه ال َ
ت ََ�ص ُّد ٍ
الروحِ َّي واملا ِّد َّي.
عات ت َ ْنخُ ُر من الوطن بُ ْنيَانَه ُّ
ع�صر َذ َّر فيه َق ُ
وا�ضطرب َح ْب ُل الأمانِ يف هذه
رن الف نَِتِ،
ويف ٍ
َ
ال ُبق َع ِة وت َ
هم ُ
ا�س ،يَل ُِّج الدّ اعي
�سبيل النجاةِ على كث ٍري من ال َّن ِ
ِلك ،وا�س َت ْب َ
إ�سالمي ،و َكيف ّي ِة
املفهوم ال
الوطن يف
عن
ِ
ر�سم �صورةٍ َو ِ�ضيئ ٍة ِ
ِّ
ِ
�إىل ِ
م�ست َهذِ هِ ال�صور ُة َج ِل ّي ًة يف الأذهانِ ،
حِ ماي ِتهِ ،و ِب َناءِ ح�ضار ِتهِ ،و ُك ّلما �أَ ْ
يب وبَ ْل َبل ِة
ا�س َت ْح َك َم َ�س ُّد ُك ِّل ثغرةٍ يَ ْث ُغ ُر ِم ْنها �أَ ْه ُل الدَّ �سائ ِِ�س لل َّت�شغِ ِ
الأفكارِ .
ال�شريف
احلديث
ِ
ِ
وم َِن ال َبدَ هِ ِّي �أن ت َ�س َت ْ�شعِ َر الأمان ُة العا َّم ُة لِندوةِ
أ�صيل ُمفردا ِت ِه
�أَهم َّي َة هذا
َفتح َ
الباب على م ِْ�صرا َعي ِه لت� ِ
املو�ضوع ،وت َ
ِ
و�أبعادِ ه فيِ ِّ
حيب ،فَق َّر اخْ تيا ُرها َعلى �أن
مقا�صدِ ٍّي
ظل َو ْع ٍي ِ
ح�ضاري َر ٍ
ٍّ
نوان هذهِ الدورةِ ِ :
يكونَ ُع ُ
ال�س َّن ِة ال َّن َب ِو َّي ِةَ :مق ِْ�صدٌ
«ح َما َي ُة ا ْل َو َط ِن يِف ُّ
ال�س َّن ِة و ُكنُوزِ �أَخبارِ ها
َ�ش ْر ِع ٌّي َو َ�ض ُرو َر ٌة جُم َ
تم ِع َّي ٌة» ،ويف م�ستودعات ُّ
قيم ما َّد َة
ما يُ�سعِ ُف َعلى ال َوفاءِ بهذا ال ُعنوانِ  ،و�إ ْمدادِ الباحث َ
ني بمِ ا يُ ُ
والتمثيل َم ًعا.
ال َّت� ِأ�ص ِيل
ِ
و� ُ
أمل الندوةِ َع ٌ
البحث يف اجلواب عن
ري�ض يف �أن يُو َّفقَ خربا ُء
ِ
النا�سَ :ك َ
يف تحُ َمى �أوطانُنا يف
الدنيا ،و�شَ غ ِ
�أ�سئل ٍة جوهري ٍة َم َل ِأت ُّ
َلت َ
زمن الف نَِتِ؟ وما ُ�س ُ
ِكر
أهل الف ِ
ِ
بل َد ْرءِ الأخطارِ امل ُ ْحدِ ق ِة بها؟ وما َدو ُر � ِ
والر� ِأي يف ذلك ؟.



وح ِّث
 -1ت�أكيدِ رِ يا َدةِ ال�س ّن ِة ال ّنبوي ِة يف َح ّل
ِ
م�شكالت الع�صرَ ،
ني على ا�ستجالءِ ُد َررِ ها.
الباحث َ
�سهام ال�س ّن ِة ال ّنبوي ِة يف حماي ِة ال َو َط ِن،
 -2ت ِ
َر�سيخ ال َو ْع ِي مبَدى �إِ ِ
املجتمع.
ني
َو�أ�سبقيتِها يف تحَ �ص ِ
ِ
ميل لل َو َط ِن ب َبيانِ حقو ِق ِه واملحافظ ِة َعليه ،وال َواجِ ِب جُتا َه
 -3ر ِّد ا َجل ِ
ُحماتِه.

ال�شهدا ُء ،املرابطونَ  ،اخلدم ُة الوطني ُة .... ،وغ ُريها












حفظ ال َك َرام ِة الإن�سانيةُِ ،
ُ
ُوق
حفظ الأ ْم ِن ال َع ِّام ،معرف ُة احلق ِ
التعاي�ش ..الوال ُء َ ..طا َع ُة َو ِّ
ُ
يل الأَ ْم ِر
والواجبات ،االنتما ُء ..
ِ
ُ
ِكري  ..وحد ُة المُ ج َت َم ِع ...
احرتام القَانونِ ..
..
االعتدال الف ُّ
ُ
وغ ُريها ..

االجتماعي وأَثرُها في
واص ِل
المحور السابع:
ُ
ِّ
وسائل ال َّت ُ
بوية
الوطَ ِن من منظو ِر الس ّن ِة ال ّن ِ
ِ
حماية َ

في�س بوك ،تويرت ،ان�ستجرام ...


الس َّن ِة ال ّنبويَّ ِة
هد ُ
دات ِحمايَ ِة َ
المحور الثامنُ :م ِّ
الوطَ ِن في ُّ

جاف و� ُ
ال ْإر ُ
إ�شكال التعا ُم ِل َم َعه ،الإ�شا َع ُة�َ ،أفكا ُر ال ُغ ُل ِّو وال َّتط ُر ِف،
ُ
واجلهل ،العِ ُ
�صيان وال َّت َمر ُد ،اخلِيانَ ُة ون ُ
َق�ض ال َع ْهدِ  ....وغ ُريها.
الأُ ِّمي ُة

وم َق ِّوماتُها في الس ّن ِة
س ِحمايَ ِة َ
الوطَ ِنُ ،
س ُ
المحور الثاني :أ ُ ُ
بوية:
ال ّن ِ

اد
المحور السادسِ :ح
ُ
َوأب َع ٌ
س َت ْق َب ِلي ٌة ْ
ماية الوطَ ِن؛ ر ُ ًؤى ُم ْ
الس َّن ِة ال َّنبويَّ ِة:
ْ
اس ِت َرا ِتيجي ٌة في ُّ

ر�صدُ ال َواق ِِع ،ال َّتخْ ُ
طيطْ ،ا�ست ُ
بداع ،اال ْبتِكا ُر،
ِ�شراف
امل�ستقبل ،ا ِلإ ُ
ِ
ال َّتجديدُ  ...وغ ُريها.

الوطن
الوطن  ...املواطن ُة  ...الوطني ُة  ..الأم ُة  ...حماي ُة
ُ
ِ
املجتمع  ...مقا�صدُ حِ ماي ِة ال َو َط ِن
...الدول ُة...
ُ
الكتاب وال�س ّن ِة ال ّنبوي ِة و َع َم ِل
الباحث َذل َِك من
(ي�ستلهم
ُ
ِ
ُ
ال�س َل ِف).
َّ

بوية:
مجاالت
المحور الخامس:
ُ
حماية الوطَ ِن في الس ّن ِة ال ّن ِ
ِ

جال ال َّتعليمِ ُّي ،امل َ ُ
جال الترَّ بَ ِو ُّي ،امل َ ُ
ِني ،امل َ ُ
ُ
جال
املجال الدِّ ي ُّ
االجتِماعِ ُّي ،امل َ ُ
الإِ ْعالم ُِّي ،امل َ ُ
جال اال ْقتِ�صادِ ُّي  ...وغريها.
جال ْ

محاور الندوة :فرعت محاور الندوة على النحو اآلتي:
والمقاصد:
والمصطلحات
المفاهيم
المحور األول:
ُ
ُ
ُ

الس َّن ِة
إسهام
المحور الرابع:
ِ
المرأة في حمايَ ِة َ
ُ
الوطَ ِن في ُّ
ال ّنبويَ ِة:

�أُ َ�س ُر ُّ
بداع ،اال ْبتِكا ُر،
الم ،الإِ ُ
عليم ،الإِ ْع ُ
ال�شهداءِ  ،الرتبي ُة ،ال َّت ُ
ال َّرقاب ُة الأُ َ�س ِر َّي ُة..

حا�ض ِن
-4
�سات ال َّتعليم ّي ِة والإِعالمية والـ َم ِ
ا�ستنها�ض هِ َم ِم امل� ّؤ�س ِ
ِ
الترّ بو ّي ِة يف حِ مايَ ِة ال َو َط ِن.
من
إ�سهام يف تحَ ْ ِ�ص ِ
ني الأُ ْ�سرة والأَفرادِ من الأ ْفكارِ التي تُهدِّ ُد �أَ َ
 -5ال ِ
ال َو َط ِن وا�س ِتقْرا َره.

ُّ
داء ،وح ُقو ُقهم
الوطَ ِن
والشهَ ِ
المحور الثالثَ :م َكا َن ُة ُح َم ِ
اة َ
الس َّن ِة ال َّنبويَّ ِة:
في ُّ



شكالية َ
ُ
الف ْه ِم
المحور التاسع:
ُ
أحاديث ِح ِ
ماية َ
الوطَ ِن؛ إِ
طبيق:
وال َّت
ِ

حاديث ال َوالءِ والبرَ اءِ� ،أَ
يث ال ِف َر ِق� ،أَ
�سالم
ُ
ُ
�أَحادِ ُ
حاديث َدارِ الإِ ِ
هي ّعن امل ُ ْن َك ِر� ،أَ
احلرب� ،أَ
حاديث
ُ
ُ
حاديث الأَ ْم ِر باملع ُر ِ
َو ِ
وف وال َّن ِ
ال�سا َع ِة ...
الف نَ ِ
ِت َو� ِ
أ�شراط َّ

