مـجلـة
العلـوم اإللسمامةة
تصدر عن
المركز القومي للبحوث
مجلة علمية محكمة دورية ربع سنوية
Online ISSN: 2664-4347
Print ISSN: 2664-4339

العــدد السادس ـــ المجلد الثاني
ديسمبر  2019م

حقوق النسخ

© 2019

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
المركز القومي للبحوث
دولة فلسطين  -مدينة غزة.
كافة الحقوق محفوظة

رئـي ـ ــس هيئة التح ــريـ ــر
د .صالح علي ناصر الخدري
أستاذ الفقه املقارن املشارك

مدير التح ــريـ ــر
د .عادل إبراهيم أحمد
أستاذ الحديث الشريف وعلومه املساعد

أعضاء هيئ ـ ــة التح ــريـ ــر
د .صالح علي ناصر الخدري – جامعة أديامان – الجمهورية التركية
د .البشير عبد العالي شمام – جامعة إفريقيا العاملية – جمهورية السودان
د .فهد صالح مغربة املعمري – جامعة عمران – الجمهورية اليمنية
د .عبد هللا علمي – جامعة القاض ي عياض – اململكة املغربية
د .ساجد صبري نعمان – الجامعة العراقية – الجمهورية العراقية
د .سامره محمد حامد العمري – جامعة اليرموك – اململكة األردنية الهاشمية
د .آالء أحمد عمار – جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية
د .حنان سليمان محـمد ملكاوي – الجامعة األردنية – اململكة األردنية الهاشمية

جميع حقوق الطبع واالقتباس محفوظة – للمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
Online ISSN: 2664-4347
Print ISSN: 2664-4339

افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبفضله ومنته علينا تنجز املهمات؛ ونصلي
ونسلم على املبعوث رحمة للعاملين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم
الدين ،أما بعد/

ً
يطيب لي باسمي شخصيا ونيابة عن الزمالء إدارة وهيئة تحرير مجلة العلوم اإلسالمية؛

أن نقدم للمهتمين من شباب أمتنا اإلسالمية جمعاء ،وعلمائنا وطلبة العلم خاصة ،العدد ()6
من املجلد ()2؛ للربع الرابع (اكتوبر -نوفمبر -ديسمبر ،)2019 /والذي تكون من ( )9أبحاث
َّ
والر َهان :دراسة إعجازية موضوعية ،وجمع الثاني أقوال
قيمة؛ ناقش األول منها آيتا الدين ِّ
ً
ً
اإلمام عطاء التفسيرية في سورة آل عمران :جمعا ودراسة ،ودقق الثالث في معارضات املفسر
لألصولي في شخص اإلمام صديق خان القنوجي :القياس وتخصيص عموم الكتاب والسنة
ً
نموذجا ،واستخرج الرابع حكم التقييد بعمل أهل املدينة وكيفية تقديمه على مصادر التشريع
ً
وأثره في علم األصول ،وبحث الخامس حكم تكرار األذان ثالثا إذا استوى اإلمام على املنبر يوم
الجمعة عند املالكية ،وأوضح السادس املصطلح األصولي عند ابن عاشور -الرخصة أنموذجا-
الح َجاج في إثبات البعث في النظم الكريم بين املكي واملدني :دراسة بالغية
وبين السابع أسلوب ِّ
تحليلية ،وناقش الثامن إشكال وعي منتجمري وات بالوحي املحمدي :دراسة تحليلية نقدية،
ُ
ُ
ودرس التاسع أم املؤمنين أم سلمة ومروياتها الفقهية في بلوغ املرام من أدلة األحكام البن حجر
العسقالني (كتاب الطهارة) وجميع األبحاث أصيلة ،وشملت موضوعات متنوعة ومفيدة.
ً
وختاما؛ أتقدم بوافر التحية ممزوجة بجزيل الشكر وبالغ االمتنان؛ لكل من ساهموا في إخراج
هذا العدد؛ من األساتذة الباحثين والباحثات؛ وغالبيتهم من اململكة العربية السعودية ،ثم
ً
من العراق ،ثم من ليبيا وماليزيا وتونس والجزائر واليمن ،راجين لهم مزيدا من التوفيق
والعطاء العلمي .والشكر -مع صادق الدعوات -للمحكمين واإلداريين؛ الذين ساهموا إلخراج
ً
العدد في صورته الرائعة البهية ،ونسأل هللا أن يجزيهم خيرا ،وأن يبارك جهودهم ،وأن يوفقنا
ً
جميعا ملا يحبه ويرضاه ،إنه ولي ذلك والقادر عليه .والحمد هلل رب العاملين.
رئـي ـ ــس هيئة التح ــريـ ــر
د .صالح علي ناصر الخدري

َ ْ
قواعد النشر
.1

مجلة العلوم اإلسالمية تصدر ربع سنويا عن املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث واملركز القومي
للبحوث وهي مجلة علمية محكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومحكمة ورقمها املعياري الدولي:
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.2

تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

.3

تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة

.4

املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ُ
ُيشترط في البحث أال يكون قد نشر سابقا.
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص صفحة

.5
.6

واحدة.
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية:
– تباعد األسطر1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخطSimplified Arabic :
– حجم الخط اإلنجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.

.7

يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.

.8

تكون منهجية الباحث املتبعة في توثيق املصادر وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية ).(APA
ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما يتفق
ّ
مع شروط النشر في املجلة.

.9

 .10بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من
املحكمين ويتم نشر البحث بعد موافقة املحكمين على ذلك .وفي حال وجود تعديالت يوص ى بها
املحكمون كشرط لنشر البحث يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.

 .12ترحب املجلة بنشر التعليقات والتعقيبات على أبحاث سبق نشرها في املجلة ،على أن يتم تحكيم
التعليقات املقدمة من اثنين من املحكمين أحدهما صاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة
التعليق للنشر في املجلة يعطى صاحب البحث األساس ي حق الرد على التعليق إن رغب بالرد.
ّ
ُ
 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُ .14ي ّزود الباحث الذي نشر بحثه بنسخة واحدة من املجلة التي نشر فيها بحثه ،وخمس مستالت من
البحث ويخضع ذلك لسياسة املطبوعات.
ّ
 .15تحتفظ هيئة تحرير املجلة بحقها في أن تحذف أو تختصر بعض الصفحات أو الجداول أو الكلمات أو
ّ
محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة في
النشر.
ّ
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
علمية من بحثه املنشور في املجلة إال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية
من هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر
املجلة.
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فهرس املحتويات
عنوان البحث
َّ
والر َهان :دراسة إعجازية موضوعية
آيتا الدين ِّ
شريفة عبد الكريم فريحات
ً
ً
أقوال اإلمام عطاء التفسيرية في سورة آل عمران :جمعا ودراسة
فيصل بن سالم املالكي
معارضات املفسر لألصولي في شخص اإلمام صديق خان القنوجي :القياس وتخصيص عموم
ً
الكتاب والسنة نموذجا
مصطفى مفتاح الشريف  -أنيس الرحمن منظور الحق  -عبد الصمد دوكوري
حكم التقييد بعمل أهل املدينة وكيفية تقديمه على مصادر التشريع وأثره في علم األصول
فاروق عباس نور الدين
ً
حكم تكرار األذان ثالثا إذا استوى اإلمام على املنبر يوم الجمعة عند املالكية
عماره سعد شندول
املصطلح األصولي عند ابن عاشور -الرخصة أنموذجا-
عبد القادر حسيني بن علي  -عاشور بوقلقولة بن املبروك
الح َجاج في إثبات البعث في النظم الكريم بين املكي واملدني:
أسلوب ِّ
دراسة بالغية تحليلية
محسن بن علي الشهري
إشكال وعي منتجومري وات بالوحي املحمدي :دراسة تحليلية نقدية
ناجي علي الصناعي
ُ
ُ
أم املؤمنين أم سلمة ومروياتها الفقهية في بلوغ املرام من أدلة األحكام البن حجر العسقالني
(كتاب الطهارة)
رفيدة صباح عبد الوهاب الداهري
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