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 كلمة العدد 

الحمددهلل ا الددنع ته متددا تددتا ال ددللحل  ا سال ددى  سال ددىا   دد    دد  
الت  ددو سم  ددا الت دد  و  دد هللهل محمددهلل تددع  تددهلل اا ا س  دد   لددا س ددحتا ا سمددع 

 اهتهللى تههلل ا س ل      مههجا إل   سا الهلل ع.

 وبــعـــــــد ..

فهنا هس ال هللهلل ال اتع مع المج و ال  م و لك  و الهلل ا ل  اإل ىم و 
 سال  ت و ل تهل  ا ف ع جلم و األزه  تهللمههس  .

سالك  و    هللهل أع تتسا ل مع التلحث ع مع   ملء األمو سمفك  هل في 
مجلال    سا ال    و اإل ىم و ا سأ سل الهلل ع س  سا ال غو ال  ت و ا 

 - و سالههللف مع المج و تتمثل في اآلتي :سالهلل ا ل  القلهسه
      ا تههلض هما التلحث ع الجلهلل ع ا سا تهفل  طلقتها ستحف زها

 المضي قهللًمل في  ح و التحث ال  مي تقس  فلئقو س ز مو  لهللقو .
  المتمث و في الزسهلل  ع   للتها التهس   و  أهللاءا تم ا  التلحث ع في

 قلئق ال  م و .ت اثها ال قهللع سك ف و الس سل ل ح
سح ً ل مهل     مساكتو الههضو ال  م و ا ساأل ن تأ تلب التقه ل  
الحهلل ثو  ت ىا لتحق ق الجسهلل  الحق ق و ا س  ً ل هحس إهملء التحث ال  مي ا 

 ستهلء  ق  و تحث و متم ز  .



و مع سأمى في إحهللاث ثس     م و متمث و في هقل الك  و هق و هس    
م ح و االتتهللاء إل  اال تقلء مع  ىل حسل و متم ز  تمثل اهفتلًحل     اآل   

 فقهلل    هل تتقهلل ا هنه الحسل و نا  الهتلج المثم  لجهسهلل  لهللقو سمتضلف   .
سالمج و ت مل  هللهلًلا مع التحسث سالهلل ا ل  ) األكلهلل م و ( التي ت للج 
قضل ل إ ىم و س  ت و في  ت  ف سع ال  ا سالم  فو ا ستث   اهتملا التلحث ع 

  مً ل تي الثقلفو . سلنا فهي تقهللا جههلًلا حسالمت    ع إل  جلهب الق اء سم
 مقهللً ا سم كسً ا .

قهلل   إل  جم ع ال لهلل  التلحث ع سفي ال تلا أتسجا تكل ال ك  سالت
األفلضل ا سال  ملء األجىء الن ع أث سا المج و تجهسهللها ال  م و مع  ىل 

ل  لهلل  األ لتن  األجىء أتحلثها في هنا ال هللهلل ا كمل أسجا  ك ع ستقهلل  ع 
 فس  ال ملء سالمفك  ع     جهسهللها الط تو ا سح ع ت لسهها لمحكم ع ا

 إلث اء المج و س ق هل .
تلل ك  سالتح و سالتقهلل   ل  لهلل  األ لتن  القلئم ع      سجاتكمل أ

تح    هنا ال هللهلل ا لمل تنلسه مع جههلل كي  ظه  تلل س   الىئقو تلل  ا 
 سال  ملء .

 واهلل املوفق ,,,,

 نادية مخيس احلناوي.د/ أ

 عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة

  



 رؤية اجمللة :

التحسث اإل ىم و سال  ت و  يد أع تكسع المج و مهل     م و ف
  .سالقلهسه و

مكلع تل زا ست ه ف  ف ع ت ع   مج و كسع لمع أجل أع د التأ  س 
ه   التحسث اإل ىم و  يأ ه  المجى  ال  م و المت   و ف

 سال  ت و سالقلهسه و.
 رسالة اجمللة : 

ق أ ق  م ل    التحث د ه   التحسث اإل ىم و سال  ت و سالقلهسه و سف  
 .يال  م

  س ط و األزه  د ه   متلهللئ ست لل ا  ملحو اإل ىا الحه ف  ت  
 ال   ف.

 أهداف اجمللة : 

سالقلهسه و تتحق ق م ج  و   م و د ه   الم  فو اإل ىم و سال  ت و 
 مت   و في هنه  المجلال .

د ه   حسا  تهَّلء ت ع أتهلء ال  سب سالثقلفل  الم ت فو  مًى     ُ قّي 
 ستحضُّ  جم ع تهي اإله له و. 

د إقلمو ج س  مع التسا ل ت ع ثقلفل  ال للا الم ت فو     هحس  حهللث 
ا سال غو ال  ت و سالقلهسع أ ظا تفل ًى إ جلت ًل تكسع ف ا   سا اإل ى

 ال سافهلل لتحق ق نلك.
  



 هيئـــة التحـــرير

               نادية مخيس احلناويا.د/ 
 رئيس التحرير                                           ]عميد الكلية[

 ا.د/ عبد الوهاب برانية 
 نائب رئيس التحرير                                   ]وكيل الكلية    [

 ا.د/ حممد عبد اهلل سالم 
 مدير التحرير        ]رئيس قسم األدب والنقد بالكلية[

 حممد السيد الطباخا.د/ 
 مشرفًا تنفيذيًا     ]بالكليةالبالغة والنقد ورئيس القسم أستاذ [ 

 العطفي     رجب ا.د/ يوسف 
 منسقًا عامًا  ]  رئيس قسم احلديث وعلومه بالكلية[

 ا/ هبة سيد عبد الغنى 
  و مالي مسئول إداري

  



 قوائم التحكيم باجمللة
 الفقه العام :ـ

                              ي.د/ حامد عبده سعد الفقأ

                         برج حممد إمساعيل أمحدد/ .أ

                   الرمحن العشبعبد  إمساعيل.د/ أ
         طاهر معتمد خليفة السيسيأ.د/ 

 أصول الفقه :ـ
                           ي.د/حممد إبراهيم احلفناوأ

  .د/ فاروق أمحد حسني أبو دنياأ
    .د/ عبد الفتاح أمحد الدمخيس            أ

 الفقه املقارن :ـ
              .د / سيف رجب قزامل               أ

                       يالسيد حافظ السخاو/ .دأ

    مجال عبد الوهاب اهللفي   .د/أ

        حممد فتح اهلل النشار.د/ أ

 :ـ يالقانون اجلنائ
                    .د/ سامح السيد جاد                      أ
                    .د/ أمحد حسنى أمحد طه          أ

                 .د/ رأفت عبد الفتاح حالوة          أ
 :ـ يالقانون اإلدار

                                      ي.د/ فؤاد حممد النادأ

        .د/ ماجد راغب احللو                               أ
                              حممد عبد اهلل مغازيأ.د/ 

 االقتصاد :ـ
                          حممد مقبل  ي.د/عبد اهلادأ
          ي.د/ عبد احلكيم مصطفى الشرقاوأ



 العام :ـ يالقانون الدول
 .د/ مصطفى أمحد فؤاد                                     أ

 .د/ أبو اخلري أمحد عطية عمر                      أ

 .د/ حممد عبد الصمد مهنا                             أ
 :ـ يالقانون التجار

 مان                      .د/ عبد الرمحن السيد قرأ

 حممد                         ي.د/ حممد إبراهيم علأ

 قانون املرافعات :ـ
 حامد حممد أبو طالب                               .د/أ

        أمحد حممد حشيش                             .د/أ

 :ـ يالقانون املدن
 شاهني                     .د/ إمساعيل عبد النيبأ

                                ي.د/ الشني حممد الغاياتأ

                           ي.د/ مصطفى حممد عرجاوأ

 :ـ الشريف وعلومه احلديث 
                                        عبد اهلل أبو العيون.د/ أ

                حمـروس رضـوان.د/ أ

           شحاتة                            حممد .د/ ياسر أ

 الدعوة والثقافة اإلسالمية :ـ
                    السيد السيد مصطفى أبو اجلود.د/ أ

         .د/ جمد حسني خطاب                                أ

              أبو شعيشع            ي.د/ عبد املنعم صبحأ

 والنقد :ـاألدب 
                                صبح               يعل ي.د/علأ

                                     آمال كمال ضرار.د/ أ

       وفاء أبو السعود.د/ أ 



 قسم البالغة و النقد :ـ 
                  .د/ إبراهيم صالح السيد اهلدهد    أ

                                         ي.د/ أمحد سعد ناجأ

                            .د/ حممد السيد الطباخ      أ

                         السيد شعبانأمساء  .د/أ

 قسم اللغويات :ـ
       أ.د/ حممد حسني احملرصاوي

                                 .د/ سعد منصور عرفة   ا

                            ي.د/ حممد السيد البغدادا

 قسم التفسري :ـ
                   عبد الفتاح هالل        ي.د/ سامأ

                     ي.د/ حممد حممد الشنوانأ

                                يحممد الفق ي.د/ خريأ

                                 ياسني قنديلسهري .د/ أ

                                حممد سعيد عرام.د/ أ

 العقيدة والفلسفة :ـ
              عجيبةعلي علي أ.د/ أمحد 

                           ي.د/ حممد إبراهيم اخلولأ

                     ي.د/ إبراهيم عبد اهلل احلصرأ

                        ي.د/ حممد مصطفى الشناوأ

  



 ضوابط و شروط النشر فى اجمللة :

 

 .ـ جدارة الموضوع وجدية البحث واإلبداع فيه 1

 .كتابة البحوث يالمتبع ف يـ التزام المنهج العلم 2

 08تزيد عن  وال صفحة، 22قل عدد صفحات البحث عن ـ الت 3

 .صفحة إال لضرورة

 CD، مع بوعاً من ثالث نسخ بالحاسب اآللىـ يقدم البحث مط 4

بعد التعديل  CD، ونسخة مطبوعة مع قبل التحكيم

 . المحكمين يوالتصويب حسب رأ

المتعارف عليها بخصوص  عةـ يراعى االلتزام بضوابط الطبا 2

 .مثل هذه المجالت العلمية يالنشر ف

ال من رسالة علمية أو كتاب وأ يكون البحث مستالً  الـ يراعى أ 6

 .المجالت العلميةسبق نشره بإحدى قد يكون 

  



 حمتويات العدد 
  كلمة العدد

العقيدة والفلسفة أوالً : 
 بين االنحراف العلماني والتطرف الديني األمن الفكري في اإلسالم

 د. طاهر مصطفى نصار
 أستاذ مشارك يف قسم الدراسات اإلسالمية )ختصص العقيدة والفلسفة اإلسالمية(

 جبامعة طيبة فرع العال مبنطقة املدينة املنورة 
رؤية "فلسفة اإلمام أبي الحسن العامري في بيان مناقب اإلسالم 

 "منهجية
 مصطفى حممد حيي عبدهد/ 

 بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق أستاذ العقيدة والفلسفة املساعد

 .من خالل شرحه للعقيدة الطحاوية آراء الغزنوي في مسائل اإليمان 
 القادر الشاطر عيشة بنت عبد الباحثة:

 عقيدة والدعوةختصص: ال -قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  جامعة امللك عبد العزيز -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 اململكة العربية السعودية -جدة 

ثانيًا : التفسير وعلوم القرآن
  في سورة ) المؤمنون( طرائق التربية الوجدانية 

  دراسة موضوعية تحليلية
 د. هشام فاروق رسالن

القرآن الكريم جامع أحكام الجمعة من منظور 
 دراسة تفسيرية موضوعية

 رحاب مصطفى حممد مأمون: مقدم من
 جامعة اإلسكندرية - كلية الرتبية بقسم اللغة العربية مدرس الدراسات اإلسالمية

 المسجد الحـرام فـي حديث القــرآن عـن  َري الظَّمــــآن
 أمحد حممد أمحدالدكتور/ مصطفى 

 بكلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية بطنطا أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد
القراءاتثالثًا : 

 «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»
 هـــ ( 4401لإلمام المقرئ محمد بن أحمد العوفي )توفي بعد 

 دراسة وتحقيقًا
 حامت بن عابد القرشيد. 

 جامعة الطائف األستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية الشريعة واألنظمة 
 



 وأبعادها األماني حرز في  الشاطبي اإلمام عند والرواة القراء رموز
 نموذجاً البقرة سورة فرش الداللية

 الشريف سليم بن حممد بنت غدير. د
 الطائف جبامعة  واألنظمة الشريعة بكلية القراءات بقسم مساعد أستاذ

 الطائف جبامعة واألنظمة الشريعة كلية ووكيلة
هالحديث وعلومرابعًا : 

 جمعاً ودراسة  المجروحين البن حبانكتاب من رواة الكتب الستة في 
 د/ عاطف عبد احلميد أمحد عبد الرحيم

 األزهر بالقاهرةجبامعة  أستاذ مساعد احلديث الشريف وعلومه

سًا : الفقه العامخام
 مدى مشروعية متعة المطلقات في الفقه اإلسالمي. 

 .بحث فقهي مقارن
 الدكتور: عبد الوهاب فكري

 أحكام ذوي االحتياجات الخاصة في النكاح والطالق 
 دراسة فقهية معاصرة

 الدكتورة: عزيزة علي ندا ندا
 للبنات باإلسكندرية املدرس بقسم الفقه العام بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

 دراسة فقهية مقارنة بفدية الصيام األحكام الفقهية المتعلقة 
 د. يوسف بن هزاع الشريف

 جامعة الطائف –كلية الشريعة واألنظمة  األستاذ املشارك بقسم الشريعة 
 حدود الطاعة الزوجية في المسائل الفقهية الخالفية

 "دراسة تأصيلية تطبيقية"
 د. أمحد بن حممد بن سعد آل سعد الغامدي

جامعة  _كلية الشريعة وأصول الدين ب بقسم الفقه –األستاذ املشارك بقسم الفقه 

 أبها –اململكة العربية السعودية  امللك خالد
 من خالل األحكام الشرعية األمن الفكريوسائل تحقيق 

 العبادات والمعامالت )نموذجا(
   نصار شيبه د. حممود مسعود

-)أستاذ مشارك جبامعة الطائف  رئيسا( -
الفقه المقارنا : دسًسا

 (دراسة فقهية مقارنة) تحنيط الحيوانات
 أمحدوفاء غنيمي حممد غنيمي د. 

واألستاذ املساعد  جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بقسم الفقه  االستاذ املشارك

 بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات القاهرة  املقارن بقسم الفقه

 



في الشريعة اإلسالمية أثر التوحد على األحكام التكليفية 
 دراسة فقهية مقارنة 

 حبشىالدكتورة: إميان محزة السيد 
 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية باإلسكندرية مدرس بقسم الفقه املقارن

من طريق الشاطبية  انفرادات ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي 
 -جمع وتوجيه - والتيسير

  د. عبداهلل إسحاق عبداهلل سليمان
جبامعة امللك خالد باململكة العربية  أستاذ مساعد بكلية الشريعة وأصول الدين 

 بالسودان –معار من كلية الرتبية  جبامعة  أم درمان اإلسالمية  السعودية 
: القانون المدني اابعًس

 وأثره في االلتزام  التفاوض التعاقدي؛ إطاره القانوني
  الشوبري البهي د. أمحد السيد

بكلية العلوم االدارية واالنسانية كليات  , قسم احلقوق ستاذ القانون املدني املساعدأ

 السعوديةاململكة العربية بريدة. القصيم. 
آداب المحقق في النيابة العامة)دراسة مقارنة في ضوء 

 الشريعة اإلسالمية(
 قسورة بن مجال الدين جعفر زواوي: الباحث

اململكة العربية  -جدة  امللك عبد العزيزجامعة  -كلية اآلداب العلوم اإلنسانية

 السعودية
 دور الدولة في حماية اآلثار

 دكتور/ علي إبراهيم إبراهيم شعبان
كليات قسم احلقوق, كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية, أستاذ القانون العام املساعد 

 العربية السعودية األهلية, اململكةبريدة 
 

 

 

 اآلراء الواردة يف البحوث والدراسات واملقاالت املنشورة تعرب عن رأي كاتبها

 وال تعرب عن رأي اجمللة , والباحث مسئول مسئولية كاملة عن األمانة العلمية 

 

 

 

  

 



 



 

 

 

 

 أواًل :

 العقيدة والفلسفة

  

 

 

 

 



 
 


