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 قواعد النشر 

مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني 
 شرقية –بالديدامون 

لة علمية رشقية جم –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالديدامون  -1

 سنوية حمكمة. 

 تقدم البحوث املطلوب نرشها مكتوبة عيل الكمبيوتر من ثالث نسخ.  -2

جمال  -3 عااة، وا جمة يف  لة وامل باألص   ا لة البحوث التي تتميب  تنرش   املة

 الدراسات اإلسالمية والقانونية. 

  يكون العمل املقدم قد سبق نرشه يف أي جهة أخري. يشرتط أال -4

 ال ترد البحوث املقدمة للمةلة سواء قبلت النرش أو مل تقبل.  -5

 ختضع البحوث املقدمة للتحكيم الرسي وفقًا للنظام املتبع يف املةلة.  -6

وا، وال تعجم  -7 حا هذه املةلة تعجم عن آراء وفكر أص   حاث املنش  ورة يف  األب

 املةلة واجتاهها. بالرضورة عن رأي 

  ألمور فنية ال عالقة هلا بنوعية البحث. ترتيب املوضوعات يف املةلة خيضع -8

  



 ر

 كلمة االفتتاح 

بس  م اهلل املويل األجل ، س  بحانه له احلمد يف األويل واألخرة ، نس  تفتي بالذي هو خري ، ربنا علي  

 توكلنا ، وإلي  أنبنا ، وإلي  املصري .....

 وبعُد:                                                                                                               

سالمية والعربية للبنني بالديدامون  آفاق"فبني يدي القارئ        سات اإل  ةرشقي –حولية كلية الدرا

صااا، ويف "العلمية ص سات اإلس المية والعربية بةميع فروعها وخت ، واملةلة تويل عنايتها بالدرا

باحثني يتمتعون  ها الطابع العلمي، إال أن ال كان يغلب علي بعدهيا الرتاثي واملعاا، واملةلة وإن 

 بأسلووم الرائق الذي يمتع القلب، ويقنع العقل ....؛ 

املةلة وأبحاثها يس  تطيع أن عمع بدائع الفوائد الرش  عية، واملتص  في النا ر بني ص  فحات        

 وأزاهري اللغة العربية....؛ 

وحرص  اً من القائمني عىل املةلة وس  عياً حثيثاً منهم نحو  قيق اجلودة ، فتحت املةلة ذراعيها       

غاية من  أبعد ىلللباحثني ليتنافس  وا يف مض  امر العلم رغبة يف الوص  ول بالبحث العلمي واألد  إ

له  قو ل قًا  قان مص   دا عايل :احلس   ن واإلت   چېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ ت

 . 42١التوبة:

سلم          صحبه و سيدنا حممد وعيل آله و صيل اللهم عىل  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ، و

 تسلياًم كثريًا....؛  

 : أمحد حممد توفيق السوداني .دأ                                            
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تقديم

حاب  يدنا رسول اهلل وعلى آل  وأصالمد هلل رب العاملني، وأصلي وأسلم على س

 أمجعني.

 وبعد؛  

بالعلم  نرباس الياة وضياؤها؛ إذ فإن من مقاصد الشريعة اإلسالمية نشر العلم

ت عض، ومن هنا فإن كلية الدراساهر األمم وتتضح معاملها ويسمو بعضها فوق بدتز

املنحى، وتقو   ربية، فرع جامعة األزهر تتخذ نفسنني بالديدامون شاإلسالمية والعربية للب

ة والعربية حولية كلية الدراسات اإلسالمي بإصدار جملتها السنوية املعنونة بعنوان:" آفاق

بطاع ثة بطاعات: بطاع أصول الدين، وللبنني بالديدامون شربية" وملا كانت الكلية ثال

مقسما  السابعددها ربية، بامت إدارة اجملدلة بإصدار عالعالشريعة اإلسالمية، وبطاع اللغة 

إلسالمية ثم بفينا الشريعة ا ثم بطاعصول الدين أقطاع على حسب هذه القطاعات بادئة ب

 اإلصدار بقطاع اللغة العربية.

 أوال: حبوث قطاع أصول الدين:

الدعوية من صد املقا:" ي  حبث بعنوانوكان بادئ ذي بدء بسم التفس  الذي ورد ف 

املقاصد بد تناول البحث: ، و"دراسة موضوعية حتليلية ،خالل آيات الكمة  ي القرآن الكريم

بادة الواحد لناس من ظلمات اجله  والشرك إىل عأبرزها إخراج اوكان  ،عديدةالالقرآنية 

وبت والزمان ختيار ال ومثابرة، كما أّنها حتتاج إىل االدعوة إىل اهلل حتتاج إىل صرٍبأن األحد، و

صرب على كتاب اهلل عّلمنا كيف ندعو، وناملناسبني؛ ليص  الداعية إىل اهلد  املنشود، و

لدعوة رآن الكريم الكمة  ي جانب ااملدعوين، وكيف نستخد  الكمة، وبد استعم  الق

  وٍل لنٍي يسبقوة إىل اهلل حيتاج إىل حكمة وبكث ًا، و ي هذا داللة واضحة على أّن أمر الدع

 س إىل دين اهلل، وحّثهم: دعوة النا، منهاتوصياتئل، ونتاعلى واشتم  البحث صربًا مجياًل، 

وة إىل اهلل تظهر كمة  ي ك  أمٍر مطلوبة و ي الدعال ،على التمسك ب ، مقصد برآني أصي 

 خدمة الدعوة ادة من وسائ  التواص  االجتماعي  ياالستف ، كما أوجبالاجة إليها جبالء

لناس، خلطاب  ي دعوتهم للبسطاء من اونشر دين اهلل. كما جيب على الدعاة تبسيط لغة ا
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 ي ك  شيء، إذ  – –يقتدي بالبيب املصطفى  وعلى الداعية أن ،مراعني حال املدعّوين

ا تظهره من بقدر ما يقتدون بأخالبك وم ٍدالناس ال ينظرون إىل ما حتمُ  من علٍم أو معتق

 .أفعاٍل

وبد ، "و  بدراستشكال بتال املالئكة ين:" البحث الثاني  ي ذات القسم بعنواثم جاء 

ريم على موطن يو  بدر، والوبو  بالقارئ الك تناول البحث: أبوال املفسرين  ي بتال املالئكة

ن تعريف ن أدلة، ثم بني أهدا  البحث ماإلشكال، ومن ثم عرض القول املعتمد وما يعضده م

ن اخلال  شك  القرآن، والوبو  على موطباملشك   ي اللغة واالصطالح، ومن ثم التعريف مب

بني الراجح  ي ألنفال بتال املالئكة يو  بدر، واملفسرين  ي اآلية الثانية عشرة من سورة ابني 

ن اخلال  ث وبف الباحث على نتائل أهمها: أمسألة بتال املالئكة يو  بدر، وبعد نهاية البح

ح هو بتال ألدلة لكال الطرفني، وأن الراج ي بتال املالئكة يو  بدر خال  معترب؛ لوجود ا

ح ن رسول اهلل، والتصري؛ لصحة األخبار املصرحة بذلك م – –ئكة يو  بدر مع الرسول املال

 بقتال املالئكة يو  أحد، وثبوت ذلك  ي الصحيح.

الوسائ   زكية النفس  ي القرآن الكريم بنيت البحث الثالث فهو بعنوان:"أما 

هدفها لبشرية، وللنفس ا طه  وتنمية شاملنيعملية تهي تزكية النفس و واملعوبات "

ختلف وخسران ة وما ينتل عن هذا الوهن من فساد وإلنسانيلالعناصر املوهنة ك  استبعاد 

نتل عن هذه ر احملققة إلنسانية اإلنسان وما يوتنمية كاملة للعناص ي الدين والدنيا ، 

فس، وتطه ها ة النتزكي ، واعتبارواجلماعة التنمية من صالح و تقد  وفالح  ي حياة األفراد

  صور يسمو اجملتمع، ويبتعد عن ك اهمن األهدا  الكربى للرتبية اإلسالمية، وبتحقيق

 اإلحسان،املعرو  والعدل والصالح والرب، واملنكرات املتنوعة ، ويأمتر اجلميع بأمر اهلل ب
فإن ، لسنةادعوة صافية مستقاة من الكتاب و نوالدعوة إىل تزكية النفس ينبغي ان تكو

عليهم  -هي مهمة الرس تها وكماهلا من ك  األدواء املؤثرة على صحتزكية النفس 

ا حبيث إلنسان زاكًييص  اوبتحقيق هذه املهمة  ،واملصلحني  ي ك  زمان ومكان -السال 

وسائ  تزكية د البحث ، ثم عدرة األجر واملثوبةيستحقّ  ي الّدنيا األوصا  احملمودة، و ي اآلخ

 ت.ثم اختتم البحث بنتائل وتوصيا، بعجت، وءكرب وريامن  هامعوباتوالنفس 
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دئ البحث حبد وبد ابت، تفس  إال ب  "البحث الرابع فبعنوان:" ما ال يتم الأما 

و  مبثوثة  ي كتب التفس  وعل التفس ، وبيان بواعده وأصول ، وضوابط  خمصوصة

ياره، و ي لبحث وأسباب اختوضوع وخطة االقرآن، وتكلم الباحث  ي املقدمة عن أهمية امل

ملفسرين بحث هنا، وذكر منوذجا ألساليب االتمهيد عن أبسا  التفس ، واللون املقصود بال

د البحث، ثم م أتبع  باملباحث السبعة مقصو  بتعريف كلمة )عناصر( ث، وختم ي تفاس هم

 ت  .كانت اخلامتة، متضمنة أهم نتائل البحث، وتوصيا

 البحث اخلامس  يديث، وهو ثم احتوت اجمللة على حبث واحد  ي ختصص ال

يدرس و "،رجيًا ودراسةمجعًا وخت، ة  ي تعجي  الزكاةاألحاديث الوارد" الرتتيب، وهو بعنوان:

املطلب  بدوبصة تعجي  العباس بن ع ،اةالبحث مدى صحة األحاديث الواردة  ي تعجي  الزك

رد  ي الباب وهلا، فهي األص  للمسألة، فلم يهلا، واليت تتحدث األحاديث الواردة  ي الباب ح

فكان هذا ، حتهايك بصشكالتعض العلماء، ووبد جز  بضعفها بسوى بصة تعجي  العباس، 

ومن أهدا   ،ةو ي القص اردة  ي البابالبحث لبيان مدى صحة أو ضعف مجيع األحاديث الو

ستخد  هو املنهل ومنهل البحث امل ،لكم عليهايان حال هذه األحاديث، وصواًل إىل االبحث: ب

 اسة األحاديث تعترب أصالدروتوصيات منها: أن تائل نثم اختتم البحث ب ،االستقرائي النقدي

 يبنى عليها الكم الشرعي. ي بابها، و

اليو  اآلخر ان:" ووالفلسفة، وهو بعن وأما البحث السادس، وهو تابع لتخصص العقيدة

قيدة اليو  اآلخر معرفة ع يهد  البحث إىلو عند اهلندوسية واليهودية والنصرانية والبوذية "

ملقارنة بينهم، ال ية، واليهودية، والنصرانية، واعند أهم أديان العامل، وهم: اهلندوسية، والبوذ

ذلك نظرا لكثرة ث، والساب، واجلنة، والنار، وسيما  ي ما يتعلق بأهم أمور اآلخرة، وهي: البع

طة البحث، وبد ملوضوع حسب خلمية املتعلقة بامجع املادة العأمور اآلخرة، ومنهجيت : 

هذه األديان فيما    باملقارنة بنياثم ب يان،اعتمدت على املنهل االستقرائي لك  من هذه األد

البعث، ر اآلخرة، وهي: على أهم أمو آلخرة فقد ابتصرظرا لكثرة أمور ايتعلق بأمور اآلخرة، ون
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 إليها تائل اليت توص أهم النفيها خامتة  ذكر لبحث ي نهاية ا، ووالساب، واجلنة، والنار

 .البحث

ن بن إلدراك السي عند حمي الديوالبحث السابع  ي ذات التخصص وهو بعنوان:" ا

ني ،وهو بيان ب من جوانب عظمة العلماء املسلموفي  حياول البحث كشف اللثا  عن جان "، عربي

ف تؤدي إىل وكيية اإلدراك السي كيف توص  حمي الدين بن عربي إىل كشف تفاصي  عمل

بد انتهى البحث إىل أن و ،والتحليلياالستقرائي  نيمستخدما  ي تلك احملاولة املنهج املعرفة،

ال من إلدراك السي متوبفة على عم  كاإلدراك هو حصول صورة الشيء  ي الذهن ، وعملية ا

وأن  ،فسخارج الن تفاع  مع احملسوساتت ةس الظاهراوالالواس الظاهرة والواس الباطنة 

 يابها عن الس،تبقى فيها املعاني بعد غو خصهاالواس الباطنة  تنتزع املعاني على الرغم من تش

 .وحياول العق  استخالص املعنى الكلي منها

 ثانيا: قطاع الشريعة اإلسالمية:

 ي بعنوان:ية بدءا من البحث الثامن الذثم انتقلت اجمللة إىل بطاع الشريعة اإلسالم

ن املسائ  املتعلقة  ي الدراسة إىل بيان مجلة موتهد   ،"دراسة فقهية مقارنة، املردودةاليمني "

ان أبسامها من حيث بي ، ثم اجتهت إىلردودة إمجااليث تعريف اليمني املاليمني املردودة من ح

ثم كشفت لنا  ،ر حم  النزاع بني مذاهب الفقهاءي، ثم تصوير املسألة وحترالكم والقضاء

 .ياتص ي نهاية البحث عدة نتائل وتو الدراسة

عبد الغين بن  :للشي  ،ع الضرورة عن حل الصرورةدف وأما البحث التاسع وهو بعنوان:

لة وبد ذكر في  مؤلف  مسأ " دراسًة وحتقيقًا، هـ(4413)ت  ،إمساعي  بن عبد الغين النابلسي

وص  إىل مكة   إذا حل بالنيابة عن غ ه، فعلى من مل حيل عن نفس وجوب الل من عدم 

أو  السنة القابلة  ي ي  حينئذ الل عن نفس مبال الغ ، فصار بادرًا على الل، فه  جيب عل

اشتم  البحث وبعض فقهاء النفية  ي املسألة،  معتمدًا على ما ذكرهال؟ وما يتعلق بها، 

دراسات السابقة اب اختيار املخطوط للتحقيق، والاالفتتاحية، وأسبمقدمة، احتوت على على 

ني ات البحث اليت وردت  ي فصلللمخطوط، وخطة البحث، ومنهل التحقيق، ثم تقسيم



 ع

بحث ن النص احملقق، ثم اختتا  البداخلهما مباحث ومطالب، وثاني الفصلني عبارة ع

 بالفهارس املرجوة.

المية وُسب  اطر صيا التموي   ي املصار  اإلسخمأما البحث العاشر فهو بعنوان:" 

ا  الذى َتلعب  املصار  إىل الدور اهل االبتصاددبيات أ، وبد تناول البحث إشارة ُمعاجلتها "

  الوساطة من خالل األداء الُكفء مَلها ادياالبتصحفز عملية النمو   ياإلسالمية 

سوية  آليات إدارة املخاطر وتاملختلفة؛ وتوف  االبتصادية  (Financial liaison)املالية

واملخاطر   (Challenges)لعديد من التحدياتامُلعامالت. هذا؛ وُتواج  املصرفية اإلسالمية ا

ت؛ الُبد من وفى ظ  هذه التحديا. ( Financial globalization )فى ظ  العوملة املالية 

ىل الَتحُول إىل صار  اإلسالمية، باإلضافة إامل  يتفعي  املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر 

أدوات وصيا  وابتكارنِوع، ُمت ابتصادَنحو  واالجتاه، ِبَشك  فعال املاليالشمول  اسرتاتيجية

 Modern financial )وجيا املالية الديثة جمال التكنول  يمالية حديثة، والدخول 

technology ) ،االصطناعيالذكاء  أي (Artificial intelligence) ،ات وتفعي  أدو

إلسالمية، والَتحُول إىل املصار  ا حكومةمبادئ  اعتمادو، الربمي واالبتصاداهلندسة املالية 

ُبعد املسئولية  عتباراال  يآخذًا  وتنموي تماعيواج ابتصاديمؤسسات مصرفية ذات ُبعد 

  ة.عماًل بأحكا  الشريعة اإلسالمي االجتماعية

 "لية تطبيقيةثبات األمساء بالقياس دراسة أصوإأما البحث الادي عشر فهو بعنوان:" 

االسم ن حيث تعريف م وهي إثبات األمساء بالقياس ،ملسألة أصولية ايتناول البحث بيانو

تناول حتريرا  ، كماة  ي كتب أصول الفق  ي اللغة واالصطالح، وترمجة املسأل والقياس

وتوضيح  فيها،لعلماء ا بالقياس وأبوالاألمساء  ثباتمسألة إصوليني  ي حمل  النزاع عند األ

 ا.فيهومثرة اخلال   الرتجيح،ع م عليها،أدلتهم واملنابشات الواردة 

لتموي  بزيت إلشكاليات الشرعية الواردة على اا وأما البحث الثاني عشر فهو بعنوان:"

يت النخي ، ت اليت ترد على التموي  بواسطة زيعنى هذا البحث بدراسة اإلشكالياو النخي  "
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ان ات وبيتسليط الضوء على هذه اإلشكالي ويقو  على املنهل التحليلي املقارن، ويهد  إىل

ن ببي  التورق ورصة زيت النخي   ي ماليزيا، هي مأن التعام   ي ب :يهوالنتائل ثم حكمها، 

بوع  ي احملر ، ح  هلذه اإلشكالية، جتنبًا للو ينبغي للقائمني على البورصة إجيادواملنظم، 

فقات التموي  ز اإلشكاليات الواردة على صابرإووالعم  على إجياد املخارج الشرعية لذلك، 

 .أسواق السلع العاملية بشك  عا   ي

 "،ين الق  الطيبدصلحة املرسلة وتطبيقاتها  ي ميااملوالبحث الثالث عشر ، بعنوان:" 

الطيب فيما  لحة املرسلة وتطبيقاتها  ي الق الوبو  على املصفي  إىل دفت الدراسة وه

التجميلية بهد  التداوي  واجلراحات ،ميتًا وأحيًا   ئيتعلق بتشريح جثة اإلنسان ونق  أعضا

املصلحة سة مذاهب العلماء  ي التخصيص بوالزينة وآراء العلماء  ي ذلك، كما مشلت الدرا

توصلت إىل ، وطيدراسة املنهل االستقرائي االستنبااتبعت الو ،املرسلة وشروطها وضوابطها

ت الدراسة أوصوة، لذي يهد  للمصلحاجلمع بني النصوص املانعة ووابع العم  الطيب ا

.ة وضوابطهاالمية واملصلحة الشرعياإلس بالتأصي  العلمي لك  العلو  وفق مقاصد الشريعة

صور الُكلويُّ ن النوازل الطبية املعاصرة: القموالبحث الرابع عشر، وهو بعنوان:" 

ي رض القصور الكلوويبني البحث أن م ،ية مقارنة"دراسة فقهية طب، عالج  وأثره  ي الوضوء

نفسية ؤثر على صحة املريض وحيات  المن األمراض املنتشرة  ي العامل وهو مرض شاق وم

دة تستغرق رات  ي األسبوع، املرة الواحواالجتماعية؛ وعالج  يكون بالغسي  الكلوي عدة م

لوضوء من استلز  األمر بيان حكم نقض اعدة ساعات، يدرك املريض خالهلا أوبات الصالة، ف

 نقية الُكلوية.عدم  بسبب الت

 ثالثا: قطاع اللغة العربية:

ل" "اخليو الرِّواية رمزيَّةوألنثروبولوجيا الرَّمزيَّة االبحث اخلامس عشر بعنوان:" وفي : 

بني حقلي البحث:  و ي، "براهيم نصر اهللوخطاب اإلدانة  ي رواية "زمن اخليول البيضاء" إل

ي يتأّكد بصورة وبد أخذ هذا التالب ،ن صعيدماألنثروبولوجيا واألدب تالقٍ واضح على أكثر 

 ،الثقافة وهكذا راهن أصحابها على نصّية ،واضحة مع بروز حق  األنثروبولوجيا الرمزّية



 ف

ويبني ، د األدبيتّتص  حبقلي األدب والنقليت وإمكانية براءتها باستخدا  األساليب الديثة ا

ألديب ليس إال روبولوجيا واألدب يبعث على أن االقول بالتداخ  املعر ي بني األنثالبحث أن 

ًا من حاملي الثقافة سواء أكان بارئ ،ت  األدبيةبارئًا سيميائيًا للثقافة اليت يستقي منها ماد

افة اليت يستقي منها هكذا جند أّن نظرة الروائي اىل الثقو اليت يدرسها أ  بارئًا خارجًا عنها،

افية تقف عند نقاط ن براءة الرواية براءة اثنوكروأ ،الروائية، إمنا هي نظرة سيميائيةمادت  

ن هذه الخر ادبي، هي اهلد  الرئيس مالتالبي بني جمالني خمتلفني احدهما اجتماعي وا

(إلبراهيم نصر لي   ي رواية )زمن اخليول البيضاءالدراسة الوصول إ هما تريد القراءة، وهو

بعث على أنها ت جوانب نأنثوغرا ّي، نظًرا ملا فيها م عن حسِّ -عند براءتها -يت تكشفاهلل ال

الكتابة( على بية اليت تدخ  ضمن دائرة )الرّد بتكون اىل النماذج الكتاأن رواية أبرب من 

ند اىل براءة ومنهجية الدراسة تست، نعكاسيةنثروبولوجيا الرمزّية االطريقة أصحاب األ

بيا، فقد خضعت درص على حتلي  النص حتليال أمع المن منظور اجتماعي  النص الروائي

 الذي يقف عند ت النقد الثقا يادة من الياالدراسة اىل اجلمع بني املنهل االجتماعي واالف

 نساق الثقافية املضمرة.األ

ب  عن الشيطان ن بالغة التشبي  واجملاز  ي التعمالبحث السادس عشر فبعنوان:" وأما 

ا تشتم  علي  من أسرار البالغة النبوية، وبيان م والبحث حماولة لتجلية "الديث النبوي  ي

ذلك لكثرة از  ي التعب  عن الشيطان، وبراعة وإبداع، وكان جمال البحث هو التشبي  واجمل

شتمالن ديث النبوي، باإلضافة إىل ما يهذين األسلوبني عند التعب  عن الشيطان  ي ال

ملنهل التحليلي، الذي ا والبحث يتبعغية شريفة، ومعان بال علي  من صور تعب ية بديعة،

ويهد   البحث  ،لبيانية، ودبائقها التعب يةحيل  أساليب التشبي  واجملاز، ويربز خصائصها ا

صحيحا  يث اليت ورد فيها الشيطان فهماإىل جتلية أسرار البيان النبوي، مع فهم األحاد

  األخذ بظواهر األحاديث عد: هام، وللبحث نتائل، منليتوافق مع العق  واملنطق، وحقائق الع

ال  اليتيث، تتوافق مع حقائق العلم الد إذا كانت تتصاد  مع العق  تصادما صرحيا، أو ال

ء مستقبح يمن عادة العرب نسبة ك  شوأن  ، وإمنا حنملها على اجملاز،مدخ  للشك فيها

شياء ببيحة للشيطان، لعادة فنسب أعلى هذه ا – –ومستبشع للشيطان، وبد جرى النيب 

 –استخدا  النيب وأن ،يوسوس للناس بهاحيث ، دوثهايتسبب  ي ح، ب  ألن  فعلهاال على أن  
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–  سلوب واجملاز العقلي، وذلك ألن أ االستعارة أكثر من استخدام  ألسلوب التشبي

 يح .االستعارة أبوى  ي تصوير املعنى، وأبلا  ي توض

 ي كتاب  قديةراجعات  ي القضايا البالغية والنمجاء بعنوان:" والبحث السابع عشر 

ول البحث أهم القضايا ويتنا "، سن حاز  القرطاجينألبي ال منهاج البلغاء وسراج األدباء

ه  منهاج البلغاء  ي كتاب  الش ز  القرطاجينالبالغية والنقدية اليت يتناوهلا أبو السن حا

ية، والتعريف تاب تناول في  القبة التارخيوسراج األدباء، وبد افتتح البحث مبدخ  حول الك

ت  عند فعرض لقضية مفهو  الشعر وطبيع بالكتاب، ثم تناول القضايا البالغية والنقدية،

تناولت بضية  هما ، ثمصحة الطباع، وغ حاز ،  ثم بضية أدوات الشاعر ومنها احملاكاة، و

ىل: الوبو  على ويهد  البحث إملعاني والنظم، تتسم ب  األلفاظ وااإلبداع، وما جيب أن 

لعم  الشعري، واتكاء اج البلغاء واألطرا  املشرتكة  ي ا ي منه« حاز »النظريات اليت تناوهلا 

تلقي من خالل ملاعات ، ثم أثرها على اذلك على نظرية احملاكاة، ثم طابات الشاعر وإبد

غي  كشفت عن مدى تأثر الدرس البالاملنهل الوصفي، ثم استطرد إىل أهم النتائل اليت

النقدية، ونانية  ي بضايانا البالغية والعربي بأرسطو، ومدى االستفادة من الفلسفة الي

تفادة من ني، مبفهو  صاحبها، ومدى االسفعرض لنظرية احملاكاة األصيلة  ي الدرس اليونا

ية اليت سبقت ، القضايا البالغية والنقد ّ درس البالغي العربي ببل ، فهو ميث  بلورة جُلال

أه  املشرق  قافة عصره وثقافة سابقي ، منكما يكشف عن براعة صاحب   ي اإلملا  الواضح بث

 وعرض هلا وأشار إليها. واملغرب، وبد أفاد من كث  من القضايا النقدية

سيف الدين علي بن  ْوَرِة الفنية  ي شعر الوصف عندلصُّا بعنوان:"والبحث الثامن عشر جاء 

همٍّ من جوانب هد  البحث لكشف جانٍب موي ،اعمر بن بزل امُلِشد التشبي  واالستعارة أمنوذًج

مبسميات  لدِّراَسات الشيء الكث ، وحظيتتراثنا األصي ، واالهتما  حبقبٍة مل تلَق من ا

راسة تطبيقية  ي صورة دظلمة وغ ها، خمتلفة من عصور االحنطاط واالحندار والعصور امل

لصورة الفنية عند اليات املنهل الفين لبيان مجاوبد اعتمد الباحث على ديوان الـُمِشد؛ 

ة، وذات بيمة كب ة لفنية لدي املـُشد صور حسيَّة ماديَّالصورة ا :، واستنتل الباحث أنالشاعر

ذي تعكس  هذه لقبة من تارخينا األدبي.  والتعبِّر بها عن مالمح الشخصية املصرية  ي هذه ا
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قدرة الشاعر على م كذا ؛بيئت معها من وابع حيات  واح جيالصور املاديَّة السيَّة اليت ر

دِّراَسة أن أثبتت الكما ول  خاصة، التقصي  ي فن الوصف عامة، ومظاهر الطبيعة من ح

عن تصوير   واالستعاريِّ هي األنسب للكشفالصورة الفنية عند الـُمِشد  ي جزأيها الشبهيِّ

 . ي عاش في  الشاعرذخييَّة مهمَّة للعصر الالعصر الذي عاش  الشاعر، فهي ُتعدُّ وثيقة تار

اب جلهوُد املعجميُة حملمود شيت َخّطاوالبحث التاسع عشر جاء بعنوان:" 

ب، وبني أن  عين وبد عنى البحث بـ: حممود شيت خطَّا، " هـ(َعْرٌض َوَتْحِليٌ  َوَنْقٌد4141)ت

لقرآن عجم  )املصطلحات العسكرية  ي اباملصطلحات العسكرية عناية فائقة، حيث ألََّف م

، وبد وحِّد(لمية أخرجت )املعجم العسكري املعم  جاهًدا على تكوين جلنة عالكريم(، كما 

منها،  ليلها ونقد ما يستحق النقدرأى الباحث أن يقو  بعرض أعمال )شيت خّطاب( وحت

ذ علي ، كما  ، ومنهج ، ومميزات ، واملآخفتحدث  ي املبحث األول عن املعجم، من حيث: هدف

 ان توحيد املصطلحات العسكرية،حتدث  ي املبحث الثاني عن جهود )خّطاب(  ي ميد

، ومن أهم يارياملع املنهل متعض األحيان استخداملنهل الوصفي، و ي بواستخدمت الدراسُة 

اّصة، حيد املصطلحات العسكرية عناية خالنتائل اليت خلص إليها: أْوىل خّطاب مسألة تو

م  مترات العلمية، و ي تأليف  معجبرزت  ي الدعوة إىل ذلك أثناء مشاركت   ي املؤ

ي املَوحِّد، ت جهوده بإخراج املعجم العسكر)املصطلحات العسكرية  ي القرآن الكريم(، وتكلل

ملصطلحات ب  الصواب بادعائ  وجود هذه اأن  رغم متيز معجم  ببعض امليزات فإن  بد جانو

 ي . ي القرآن الكريم جملرد وجود مادتها اجملردة ف

وهي   القرآن "فاظ الدالة على الكال  وداللتها  ياألل والبحث العشرون جاء بعنوان:"

فردة ومركبة  ي لي الكال  وداللتها  ي القرآني ، ماأللفاظ الدالة عتناولت  دراسة داللية 

لفكر الداللي، لداللي التطبيقي مبا يتناسب مع امعتمدا املنهل الوصفي االسياق القرآني ، 

مراد  للكال  وبد  إلي نتائل منها : أن الديث نهامتوص   ي أربعة مباحث البحث  بد وبد 

أن القول ، ولفم وداللتهما علي القول املفيدكالهما من ا يكون السبب  ي ذلك هو خروج

ق علي الشيء التا  أما الكال  فان  يطل ،النابص يطلق علي الشيء، وأن  خمتلف عن الكال  

 .املفيد 
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وهو  لقرآن "،وداللتها  ي اركة اإلنسان حوالبحث الادي والعشرون جاء بعنوان:" 

ياق القرآني ملئت األلفاظ  ي السرآن،  وأن حبث علمي يعتين حبركة اإلنسان وداللتها  ي الق

ة )العرفية( هلذه ها أن يقف عند حدود األبعاد املاديليس للمتأم  فيوأن  داللة ، و إشارة ؛ 

ا اصًدا بريًصليقف عند تلك الداللة، فجاء ح األلفاظ ؛ فالقرآن اجمليد ملا استعملها مل يكن

 مبينا، ا الليتلك األفعال د بدراسة البحث بـا وبد   ،إىل اإلشباع الداللي هلذه األلفاظ 

اسة  ي أربعة مباحث  ، وبدمت الدر لنوع الركة الدراسة وفًقل اقّسموم،  شرتكاملامع اجل

لداللة آنية مبينا هلا ومعتمدا على امعتمدا  ي ذلك على املنهل املسحي لأللفاظ القر

ألعم، وبأصنا  اط الركة باألنبياء  ي األغلب اكارتبإىل نتائل  حثخلص البيابية والس

 و مثبوت  ي ثنايا البحث.الناس وفق العقيدة مسلمني وغ هم؛ وغ ها مما ه

وبني أن  " نية التعجب  ي القرآن الكريمبوالبحث الثاني والعشرون جاء بعنوان:" 

جياًبا ات من أمناط خمتلفة، وتكشف إالنفس البشرية تتحمس بعد أن يتم حتفيزها خبطاب

ت اللغوية، جناز إجراءات بشأن تلك احملفزاوسلًبا عن مكوناتها  ي ذلك الوبت، أو بد يتم إ

، ورمبا ض    من أجل عداد هذه الروورمبا تتوافق هذه اإلجراءات مع الغرض الذي مت إ

ة والداللية ها الصوتية والصرفية والنحويعن ، وبد استخدمت اللغة العربية خصائصطريق  

يفة هي ة )وظيفة االتصال(، وهذه الوظوالتداولية من أج  حتقيق الوظيفة األساسية للغ

وظيفة عجب( ، وهنا يلتقي الفضول بأغراض متعددة ، مبا  ي ذلك الغرض من اإلعجاب؛ )

لتعجب والطرق، وبد أشار اللغويون لدينا إىل ا"، م "األعجوبة اللغة ، ُتعر  باسأخرى  ي

، ز عالمات الدهشةاولمنا أن التعجيب  يتجوصنفوه على أنها من أساليب اإلفصاح، ولكن إذا ع

 ه على الفرد، هذا يدل على تأث ،ة إجنازفيظهر  ي هذا البحث أن التعجيب بد أتى خللق بو

، وكث  لتعجبالل استخدا  األساليب، بد تقاب  بان خورمبا جتاوزه على اجملتمع؛ وأن  م

اليت أدت إىل اببة لبحث ودور النهل التداولي  ي املروهنا أهمية ا منها ينفرد بهذه الطريقة،

 هذه اهلياك . ةحظالم

 ،"وة الصفيةنهل تقي الدين النيلي  ي الصفمالبحث  الثالث والعشرون، وهو بعنوان:" 

منهجيت  العلمية  ي  ملولد واملكانة العلمية، ثم تناولالنيلي: االسم وا تناول هذا البحث:وبد 

عد وآراء الفصول، وما تضمنتها من بواشرح  على ألفية ابن معطي من حيث وضع األبواب و
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اول خرى، ولع  من مميزات الشرح تنومذاهب، موثقة ومنسوبة، مستطردا تارة وموجزا أ

عتمدا على ليال، واستصحابا لألص ، وإمجاعا، معاألصول النحوية: مساعا، وبياسا، وت

، سبقوهن ى مست هذا الفن، فلم يتجاه  ماللغات، واملصطلحات، مؤيدا ومعارضا، حمافظا عل

لبحث بيان ، وبد تلمس الهجات العربيةومؤلفاتهم، سواء  ي ذلك املدارس النحوية أو ال

 .النتائل منهجية النيلي  ي هذا املؤلف، مستطردا إىل بعض

ظم  ي شرح  لّتعلي  النحوّي عند ابن الناا والبحث الرابع والعشرون جاء بعنوان:"

 ي النحو العربي من  ظاهرة التعلي  بد تناول البحثو " دراسة وصفية حتليلية على األلفية

ذه الظاهرة، يان موبف علماء العربية من هخالل شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، مع ب

لرتاثي النحوي؛ عليها من املآخذ  ي املخزون ا حماوال إبداء ما هلذه الظاهرة من احملاسن، وما

كم النحوي قد  حياولون تعليق المنذ ال إذ إنها تعّد من الظواهر اليت ما فتئ النحويون

ل شرح ابن وبد بدا ذلك جليًّا من خال، جيح حكم على حكم، ومذهب على مذهبعليها، وتر

والبن الناظم علة في ،  ، فال تكاد جتد حكًما حنويًّا إال-رمحهما اهلل-الناظم على ألفية والده 

 ي التدلي   ّكد ويستفيض، ب  تراه يؤحتى إن   ي مواضع من كتاب  ال يصرح بالعلة فقط

ثم ذه الظاهرة، ؤّيدين واملناصرين هلان من املعليها، والتنظ  هلا، فهو ـــ رمح  اهلل ـــ ك

الوصفي نهل  ي دراست  على امل اعتمديات موالتوصإىل بعض النتائل البحث استطرد 

  التحليلي.

 حثنيواهلل تعاىل نسأل  التوفيق والسداد جلميع البا

 ميد الكليةع                                                                                                 

 ئيس جملس إدارة اجمللةر                                                                                      

       انيأمحد حممد توفيق السود :.دأ                                                                                
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بسم اهلل الرمحن الرحيم   
 

In the Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful  

All praises are due to Allah lord of the worlds and Allah's peace and 

blessings be upon his messenger, family, and companions. 

One of the objectives of Islamic shari'a (i.e. law) is to spread 

knowledge, the shining light and illumination of the whole life, since 

with knowledge nations flourish, their features become evident and 

are privileged. Hence, the Faculty of Islamic and Arabic Studies for 

Boys, Daidamoon, Sharkia Governorate, a branch of Al-Azhar 

university, purses the same approach and issues its annual journal 

entitled: "Afaq – A Referred Yearbook published by the Faculty of 

Islamic and Arabic Studies for Boys, Daidamoon, Sharkia 

Governorate". 

 

Since our faculty is composed of three Departments (i.e. the 

Fundamentals of Religion; the Islamic Shari'a; and the Arabic 

Language departments), the management of the journal issued its 

sevenths edition categorized according to these departments: starting 

with the Fundamentals of Religion Department, then the Islamic 

Shari'a department and ending with the Arabic Language department.         

 

First: Researches of the Fundamentals of Religion Department 

 

This department starts with the Exegesis section. The first 

research of this section is entitled "Advocacy objectives through 

verses of wisdom in the Noble Qur’an: Analytical Objective Study". 

This study emphasized that the Holy Quran is filled with many 

objectives, including monotheism, prophecies, doomsday, promises 

and threats, and stories. Monotheism in this context is like a tree from 

which the other objectives branch out. Therefore, we learn that the 

call to Allah is based on an absolute belief in His oneness and in that 
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He is the only One to Whom we should direct our worship. The 

researched presented some recommendations, like: calling people to 

Islam and urging them to stick to it is an original Quranic objective, 

wisdom is required in all affairs, and is most prominent in the call to 

Allah, tolerance, leniency and forgiveness are qualities that 

distinguish the caller to Islam from others, and we should make use 

of the social media in serving the call to Islam and disseminating the 

religion of Islam.  

   

The second research of the same section is entitled "Kaleidoscope 

angels fight on Badr" and illustrates that The participation of the 

angels in the battle was a sign of the support of God and his victory 

for his Prophet, peace be upon him and his companions - may God 

be pleased with them - and what is sure is a real participation in the 

fighting as indicated by the texts and traditions, and this indicates 

the greatness of those who sent them and His Majesty, and the 

virtues of the angels who witnessed Badr. 

 

The third research is entitled "Purification of the soul in the Noble 

Qur'an between the Means and the Obstacles" and shows that 

Purification of the soul is a process of comprehensive purification 

and development of the human soul, whose goal is to exclude all the 

debilitating elements of human humanity and the resulting 

corruption, backwardness and loss of religion and the world, and a 

full development of the elements that achieve human humanity and 

the resulting goodness of this development And progress and 

prosperity in the lives of individuals and groups. 

Purification and purification of the soul is one of the major goals of 

Islamic education, and by achieving it, it elevates society and moves 

away from all forms of various evils. The book and the Sunnah and 

what was the righteous predecessor of the nation. 

 

The fourth research is entitled "what can only be explained 

by it" and attempts to clarify the elements that must be fulfilled and 
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met when exposed to interpreting the Qur’anic text. It provided seven 

elements, before introducing the conclusion and recommendations.  

 

Then, the journal presented only one research in Haith (i.e. 

Prophetic radiations). This study is the fifth on order and is entitled 

"Hadith in the acceleration of Zakat: A recent Study". The study 

investigates the degree of mentioned Hadith in acceleration of Zakat 

and the story of acceleration of Al Abass Bin Abdul Mutlib, which 

reflects all the mentioned Hadeeth, and the sole originality of the 

matter, and there is only a story of the acceleration of Al Abass, and 

some of scientists decided their weakness and others mentioned their 

doubt about accuracy, and this research is to identify the degree of the 

accuracy or weakness of all mentioned Hadith in the department and 

in the story. The objectives of the research: Identification the status 

of these Hadeeth, to access to the judgment. The used method of the 

research is the critical inductive approach. The important outcomes 

of the research: mentioned six Hadeeth, weakness was proved for four 

of them, and the fifth one is proper unfrank, and the sixth one was 

come from three ways, no one free from doubt. 

 

Regarding the sixth research, it pertains to the major of Creed 

and Philosophy, and is entitled "The Judgment Day in Hinduism, 

Buddhism, Judaism and Christianity". It aimed at collecting the 

scientific material related to the subject according to the research 

plan, and it relied on the inductive approach for each of these 

religions, then it compared these religions with regard to matters of 

the Hereafter, and given the abundance of matters in the Hereafter, it 

was limited to the most important matters of the Hereafter, which are: 

resurrection, Judgment, heaven, and hell. At the end of the research, 

the study mentioned a conclusion in which the most important results 

it reached. 

 

The seventh research of the same major is entitled "Sensory 
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perception at Mohiu ddin bin arabi". The research tries to present the 

areas of progress of Muslim scholars, including Muhyiddin Ibn 

Arabi’s declaration of how to make sensory perception with the 

appeared senses, and how to reach knowledge from them . I have used 

the inductive and analytical method. The research concluded that 

perception is the presence of the image of the thing in the mind. And 

this is obtained through the apparent and inner senses. And then 

finally comes the mind trying to reach the total meaning of it. 

 

Second: The Islamic Shari'a (i.e Law) Department 

The Journal, then, proceeded to the Islamic Shrai'a department. It 

starts with the eighths research, entitled "Right rejected (A 

comparative jurisprudence study)". The study aims to clarify a 

number of issues related to the right that are rejected in terms of the 

definition of the right that is returned in general, then went to explain 

its sections in terms of judgment and the judiciary, then 

photographing the issue and liberating the subject of conflict between 

the schools of jurists, then the study revealed to us at the end of the 

research several results and recommendations.  

 

     The ninth research is entitled " Dafhu al-Dharoura han Hajj Al-

Soroura, by Sheikh: Abdul-Ghaniy Bin Ismail Bin Abdul Ghaniy 

Al-Nabilsi (d.4411 AH), Study and Investigation. The author 

mentioned in it the issue of whether or not Hajj is obligatory for one 

who did not perform Hajj on his own behalf if he did Hajj on behalf 

of someone else, then he arrived at Makkah with the money of 

others, and he became able to perform Hajj, so is he obliged then to 

perform Hajj on his own behalf in the coming year or not? And what 

is related to it, depending on what was mentioned by some Hanafi 

jurists on the issue. 

 

     The tenth research is entitled "Risks of financing formulas in 

Islamic banks and ways of dealing with them". It emphasizes that the 
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economic literature indicates the important role of Islamic banks in 

stimulating the process of economic growth through the efficient 

performance of the functions of the various economic financial 

intermediation and risk management; and provide mechanisms for the 

settlement of transactions. This; Islamic Banking faces many 

challenges and risks in the financial globalization. In light of these 

challenges; must be the guiding principles of risk management in 

Islamic banks، as well as the transition to the financial inclusion 

strategy effectively، the trend toward a diversified economy، and 

inventing modern financial tools and formulas، and engage in the 

field of modern financial technology : { Artificial Intelligence } ، 

activating the financial engineering tools and the digital economy، 

and the adoption of principles of corporate governance for Islamic 

banks، and banking institutions with economic and social 

development after taking into account social responsibility pursuant 

to the provisions of the sharia. 

 

The eleventh research is entitled "Proof of names by analogy 

is an applied fundamental study". The research deals with an 

explanation of a fundamental issue, which is proving names by 

measurement in terms of defining the name and measurement in 

language and convention, and translating the issue in the books of 

Usul al-Fiqh. The research also dealt with a liberation of the subject 

of dispute among fundamentalists regarding the issue of proving 

names by measurement and the sayings of scholars, and clarifying 

their evidence and the discussions on it, with weight, and the benefit 

of the disagreement. 

 

     The twelfth research is entitled "The Legitimacy problematic 

that faces palm oil financing". This research is concerned with 

studying the problems that are encountered on financing by palm oil, 

and is based on the comparative analytical method, and aims to shed 

light on these problems and explain their judgment, and the most 
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important conclusions are: dealing in the palm oil exchange in 

Malaysia, it is the from organized tawarruq, and the more likely is 

prevented from it, and the responsible for the palm oil stock exchange 

in Malaysia they took who says it is permissible if the client authorize 

the seller after receive the commodity airtight  receive, and therefore 

is not obliged to the authorization and has the right to receive it 

himself, but implementation of this in reality practical is very far, and 

that palm oil is considered a foods, and therefore it is forbidden to sell 

it before receive in consensus, and even if we do not consider it as 

foods- and it is far - it is true that it is forbidden to sell it before 

received.  

 

     The thirteenth research is entitled "The sending interest and its 

applications in the fields of the medical field". The study aimed to 

identify the sent interest and its applications in the medical field 

with regard to the anatomy of the human body and the transportation 

of human organs alive and dead and plastic surgery with the aim of 

medication and adornment and the opinions of scientists in that. 

Combining the prohibitive texts with the reality of medical work 

aimed at the interest, the study recommended the scientific rooting 

of all sciences according to the purposes and controls of Islamic law 

and the legal interest. 

     The fourteenth research is entitled "Contemporary medical 

issues: Renal insufficiency, its treatment, and its effect on ablution 

"A comparative medical jurisprudence study". It affects the patient’s 

health and his psychological and social life. And its treatment is 

through dialysis several times a week, one time that takes several 

hours, during which time for prayer is known, so it was necessary to 

clarify the ruling on whether or not to break ablution due to renal 
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purification, and from here came the research under the title: Renal 

impairment, its treatment and its effect on ablution. 

Third: The Arabic Language Department 
 
It starts with the fifteenth research, which is entitled "symbolic Anthropology 

and the Novel The symbolism of "the horses" and the speech of condemnation in 
the novel "The Time of the White Horses". The study holds that Between the 
fields of anthropology and literature there is a clear convergence on more than 
one level, and this convergence has been confirmed clearly with the emergence 
of the symbolic field of anthropology, and thus their owners bet on the text of 
culture, and the possibility of reading it using modern methods that relate to the 
fields of literature and literary criticism. Hence, the saying about the cognitive 
overlap between anthropology and literature raises that the writer is nothing but 
a semi-reader of the culture from which his literary material draws, whether it is 
a reader from the bearers of the culture he is studying or a reader outside of it, 
and thus we find that the novelist's view of the culture from which his narrative 
material draws It is a semiotic view. 

 

The sixteenth research is entitled "From the eloquence of the 

metaphor and metaphor in the expression of the Devil in the hadith". 

This research is an attempt to reveal the secrets of the prophetic 

eloquence, and to show the ingenuity and creativity that it contains, 

and the field of research was the simile and metaphor in the 

expression of the Devil, due to the abundance of these two methods 

when expressing the Devil in the prophetic hadith, in addition to the 

exquisite expressive images And an honorable rhetorical mean. 

 

     The seventeenth research is entitled "Reviews of Rhetorical and 

Critical Issues in the book "Minhaj al-Bulagha and Saraj al-Adaba ') 

by Abu Al-Hassan Hazem Al-Carthagen". This study aims at 

concentrating on the theories addressed by Hazem in “Minhaj Al-

Bulagha”, as we find that there are four parties involved in the poetic 

work covered by the book, and we see him employing terms for each 

party that suits it. these four are: Art itself, that is, the world of poetry; 

Where he addressed its concept and purposes, and the relationship 
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between the poet and his world, he depended on the theory of 

simulation, then the energies of the poet and his creativity, and then 

its impact on the recipient. 

 

    The eighteenth research is entitled "The artistic image in the poetry 

of description by Saif al-Din Ali bin Omar bin Qazl al-Mashad Simile 

and metaphor as a model". This research aims to clarify an important 

aspect of our authentic heritage, and concentrating on an era which 

didn’t receive much study. This era has acquired several names such as 

era of decadence and the dark ages, etc. so we chose collection of poems 

of Al-Mushed, to be a sample of Arabic poetry from that era. The 

researcher adopted the artistic approach to show the aesthetics of the 

artistic image of the poet. The researcher concluded that the artistic 

image of Al-Mashad is physical, sensual images and of great value; 

expresses the features of the Egyptian character in that era of our history 

which is reflected in these in the physical sensory images he collected 

from the details of his life and his environment, also the poet’s ability to 

investigate the art of description, and the aspects of nature around him. 

The study proved that the artistic image of Al-Mushed in his comparison 

and metaphor is best suited to describe that era in which the poet lived, 

and his poetry was an important historical document for the era in which 

the poet lived. 

 

    The nineteenth research is entitled "Lexical Efforts of Mahmoud 

Sheet Khattab (died 4141 AH): An expository, analytical and critical 

study. The study holds that, Mahmoud Sheet Khattab compiled his 

lexicon entitled Military Terms in the Ever-Glorious Qur’an. 

Moreover, he strove to form a scholarly committee that managed to 

produce The Unified Military Dictionary. The present researcher 

deemed it necessary to present, analyze and assess the works of Sheet 

Khattab and to criticize some of them, when appropriate. The first 

section of this study dwells on the dictionary in terms of its goal, 

methodology, advantages and disadvantages. The second section 

explores the efforts of Sheet Khattab in the field of standardization of 
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military terms. The present study adopts the descriptive approach; 

however, it sometimes utilizes the standard approach where 

applicable. Moreover, Although Khattab's dictionary is distinguished 

by some features, his conclusions that such military terms exist in the 

Qur’an simply because it refers to their entries are highly 

questionable. 

 

    The twentieth research is entitled" Expressions indicating 

speech and their connotations in the Qur’an". It is a semantic study 

that dealt with expressions indicating speech and their connotations 

in the Qur’an, singular and complex in the Qur’anic context, 

depending on the applied semantic descriptive approach in line with 

semantic thought. The research was presented in four topics; the 

researcher came up with results including: that talking is synonymous 

with speech and the reason behind this is that both come out of the 

mouth and refer to useful saying. He also concluded that saying is 

different from the speech, and that it is used to indicate the missing 

thing, but the speech is used to refer to the complete useful thing. 

 

     The twenty-first research is entitled" The man's movement and 

its connotation in the Holy Qur’an". This is a scientific research 

concerned with the man's movement and its connotation in the Holy 

Qur’an and that utterances in the Qur’anic context are filled with 

connotation and reference. The one who contemplates it does not stop 

at the limits of the physical (customary) dimensions of these terms; 

when it was used by the glorious Qur'an, this connotation has not 

been paid more attention, so the Holy Qur'an was careful, intending 

to satisfy the semantic gratification of these utterances. The research 

examined those verbs semantically, indicating the common ground, 

and dividing the study according to the type of movement. The study 

was presented in four topics based on the survey method for Qur’anic 

expressions indicating them depending on contextual reference. The 

research came up with results such as the movement is associated 



 حح

with prophets in general and with certain types of people according 

to the creed i.e., Muslims and others and many different results 

indicated in the research. 

 

      The twenty-second research is entitled "The exclamation 

intention in the Holy Quran". It asserts that human psyche gets 

excited after being stimulated by speeches of different patterns, 

revealing positively and negatively about its components at the time, 

or actions may be accomplished about those linguistic stimuli, 

perhaps these actions correspond to the purpose for which these 

letters were prepared, and may have strayed from it. Moreover, it 

finds that our linguists have referred to Exclamation and methods, and 

they classified it as a disclosure methods, but if we know that the 

(altaejib exceeds the signs of the astonishment, then it appears in this 

research that altaejib has been brought about to create an 

accomplishing force that shows its effect on the individual, and 

perhaps exceeded it to society; and that By employing methods, you 

may meet with exclamation, many of which are unique to this 

method. Here the importance of research and the role of the 

deliberative approach in monitoring these structures are noted. 

 

 The twenty-third research is entitled "The Methodology of Taqi-

ud-Din An-Nily in As-Saffwah As-Safiah". This research discussed the 

name, birth, and scholarly position of the author, then it highlighted 

his scholarly methodology in explaining Alfiat ibn Abdelmu'ty in 

terms of setting the chapters and sections and mentioning documented 

and quoted rules, opinions and schools of thought. In some places, he 

provided detailed explanations, while giving briefed ones in others. 

His explanation is characterized by examining the grammatical 

principles through hearing, analogy, reasoning, accompanying the 

source, and consensus. Additionally, he depended on languages and 

terminologies; whether supporting or rejecting them. Besides, the 

author preserved the features of this art, paining attention to his 
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predecessors and to their writings, mainly specialists in schools of 

grammar and Arabic dialects, alike.  

    The twenty-fourth research is entitled "Ibn al-Nazim’s 

grammatical explanation in his Commentary on the Millennium, a 

descriptive and analytical study". The research investigated the 

phenomenon of Justification in Arabic grammar within the scope of 

Ibn al-Nadhim’s explanation of Alfiyat Ibn Malik. While expatiating 

on positions of Arab linguists on this phenomenon, the researcher 

tries to highlight its pros and cons as found in Arabic grammar 

heritage discusses. This is because the grammarians have been 

commenting on the grammatical rules surrounding the phenomenon 

right from ancient times, thereby granting favour to certain ruling 

over others and causing heated debates between schools of thought. 

This is evident in the explanation of Ibn al-Nazim on the Alfiyyat of 

his father. One could hardly find a grammatical ruling in Ibn al-

Nadhim’s work without him justifying it and sometimes re-

emphasizing it with numerous proofs and long debate. He was one of 

the proponents of this phenomenon. 

 

 
May Allah guide all researchers to the best and grant them all 

success.  
 

Prof. Ahmed Mohammed Tawfiq Al-Sudani 

Faculty Dean and Editor in Chief of the Yearbook 

 

                                                          


