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 جملس إدارة احلولية
 

للغويات أستاذ ورئيس قسم ا ني                وفيق السوداأمحد حممد ت أ.د:

 وعميد الكلية    

 ةإلداررئيس جملس ا

كيل ووملساعد أستاذ اللغويات ا ن          ن عبد الرمحعمر حسني حس أ.د:

                        الكلية 

لس نائب رئيس جم

 اإلدارة

لوم القرآن أستاذ التفسري وع                         جراباتلي  محاد وهبة ع :أ.د

 قسم       لااملساعد ورئيس 

 عضوا

 

قد املساعد أستاذ األدب والن                       حممدليمان بدر الدين س أ.د:

 ورئيس القسم                         

 عضوا

 عضوا ملتفرغ                                             أستاذ اللغويات ا ي إبراهيم                   عبد اهلل عل :أ.د

اعد املسالنقد و أستاذ البالغة ي                        لطفي اجلوهر أ.د:

 ورئيس القسم                              

 عضوا

س فلسفة ورئيمدرس العقيدة وال يد                     طه حممد حممد ع د:

 القسم                             

 عضوا

رئيس مدرس أصول الفقه و د دياب                      حممود أمحد حمم د:

 القسم                                 

 عضوا
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  شكر وتقدير

يس ، رئمد حستتتتني ايرصتتتتاوي حممعالي األستتتتتاذ الدكتور: يتقدم جملس إدارة احلولية إىل            

خالص الشكككر  قدم ب يادين وأمهها املحور العلمي، كام نت نا يف خمتلف امل مه ل عة األزهر عىل دع جام

ستاذ الدكتور:  سات العليا والبحوث والتقدير إىل معايل األ سليامن، نائب رئيس اجلامعة للدرا طارق 

 .احلولية ههذ تقدمملا قدمه من جهد مشكور يف سبيل 
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 كلمة االفتتاح 

سككبحانه له احلمد يف األويل واألةرة ، نسككتبتل بالذ  هو ةر ، ربنا علي   بسككا اا املويل األجل ،

 توكلنا ، وإلي  أنبنا ، وإلي  املصر .....

 وبعُد:                                                                                                 

رشقية،  –راسككات االسكك مية والعربية للبنني بالديدامون فبني يد  القارئ جملة حولية كلية الد      

واملجلة تويل عنايتها بالدراسات االس مية والعربية بجميع فروعها وختصصاهتا، ويف بعدهيا الرتاثي 

واملعارص ، واملجلة وإن كان يغلب عليها الطابع العلمي، إال أن الباحثني يتمتعون بأسككلو ا الرائ  

 يقنع العقل ....؛ الذ  يمتع القلب، و

واملتصبل الناظر بني صبحات املجلة وأبحاثها يستطيع أن جيمع بدائع البوائد الرشعية، وأزاهر        

 اللغة العربية....؛ 

وحرصككام من القائمني عىل املجلة وسككعيام حثيثام منها نحو  قي  اجلودة ، فتحج املجلة ذراعيها       

لعلا رغبة يف الوصككوب بالبحا العلمي واألدإ إىل أبعد غاية من للباحثني ليتنافسككوا يف مرككامر ا

 احلسن واالتقان . 

   " 1٠5التوبة:  چ  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ قاب تعايل :     

سلا          صحبه و سيدنا حممد وعيل آله و صيل اللها عىل  وآةر دعوانا أن احلمد ا رب العاملني ، و

 تسليامم كثرام....؛  

 ي .د: أمحد حممد توفيق السودانأ                                                                                  

 ميد الكلية ع                                                                                                  

 رئيس جملس إدارة اجمللة و                                                                                        
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 مقدمة احلولية

 --احلمد ا الذ  لواله ما جرى قلا، وال تكلا لسان ، والص ة والس م عىل سيدنا حممد           

 أفصل الناس لسانام واوضحها بيانام .......

 أما بعدُ :                                                                                            

فاحلولية التي بني أيديكا قد ضككمج بحوثام اسككتبره فيها أصككحا ا جهدها وبذلوا طاقاهتا ،          

ي اسككتوت عىل ، ويروهنا بالبكر التنبتج يف عقوهلا وأفئدهتا نبتة صككغرة، فام زالوا يتعهدونا بالن ر 

 سوقها وأتج أكلها ، وعددها عرشة بحوث ، وجاءت مرتبة كالتايل : 

ولي اهلل الدهلوي   ه يف علم التفستتري ت تيلي: : الةتتاة " فتح اخلبري مبا ال بد من حفظ األول:     

 جدير باهتامموالكتاب نبيس  املطرييت هتتت ت يقيق األستاذ الدكتور عبدايسن نبن1111-1111

 --الباحثني ، فاألمام الدهلو  أكمل به مرشككوه االمام السككيوطي يف حسكك تبسككر ابن عباس 

عاملني  ئد، وهو عصكككارة جمهود  بائس والبوا بالن نه مىلء  ناثر بني كتب احلديا والتبسككر، كام أ املت

سخ ث ث تعب يف مجعها، و ام بام جيب عليه قكبرين، وقد اعتمد الباحا يف  قيقه للمخطوطة عىل ن

جتاهها من التخريج والنسككخ واملقابلة والتعلي  والتعقيب ببوائد قيمة حتخ ةرا البحا بني يد  

 القارئ ...؛ 

" للدكتورة لعةتتماويت الرستتالة والبناف الف   الثاني: "رواية يف وجدان القرية لعبد الرمحن ا    

لرواية ملا  ملها من دعوة إىل االلتزام ا ، والباحثة عمج ن رها إىل تل : فاطمة مستتتتتتتور املستتتتتتعودي 

الديني واالنرككباا االجتامعي، وما تقدمه من نامذا لشككخصككيات ريثل اعر وتدعو إليه، ونامذا 

لشخصيات ريثل الر ب وتنبر منه، وقد كان للباحثة رؤيتها اعاصة يف دراستها ونقدها للبناء البني 

 للرواية. 
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ة الةتتتعرية  كر اخلمر ولوانمها يف تةتتتكيل ال تتتور ة من ستتتياقات ذالثالث : " موق: اإلستتتالمي    

شف البحا عن  د خليل خملوفعند املتنيب "تيلي: األستتتتتتتتتتتتتتاذة الدكتورة آمال حمم ، وقد ك

موقف االسكك مية من ذكر اعمر ، كام كشككف عن دور لب ة اعمر ولوازمها يف تشكككيل الصككورة 

قات تيار منهج االسكك مية ليكون بحثها مقيدام بسككياالشككعرية عند املتنبي، وقد وفقج الباحثة يف اة

 ضابطة للبن واألة ق احلسنة . 

مد علقات العةتتتتتتتر "للدكتور عمر حموالرابع: "اإليقاع وال تتتتتتتوت يف جمصوفات أصتتتتتتت اب امل     

يقاعية ، وآثر الباحا اعطاب الشعر  يف املجزوءات ، وقام بمعاجلتها من الناحية االإبراهيم حممد

صوتية، شف عن أثر ذل  كله عىل العمل واملتلقي  وال وأبان عن ارتباا ذل  بالناحية الداللية، كام ك

 من ة ب املناهج التي ختدم تل  الدراسة . 

ليال" لسأستتتتاذ ئكة ألبي العالف املعري تدراستتتة وياخلامس: " املستتتائل الن وية يف رستتتالة املال       

لة امل ئكة وجهة الباحا يف بحثه ملا ريثله ا، وكانج رسالدكتور: عمر حستتتتني حستتتتن عبدالرمحن  

ليع ونحوى باره ذو رأى ون ر، وملا تشتمل ضمن قيمة علمية وأدبية رفيعة ، وألن أبا الع ء لغوى 

 عليه الرسالة من مسائل نحوية تستح  أن يقف أمامها الدارسون، وقد عاجلها البحا معاجلة قيمة . 

ة بن حامد استتة يوية داللية" للدكتورة محدالستتادس: "املدو وال م يف األستتلوب القرآني ت در    

لقرآن الكريم لكثرته وتنملع ، وقد قامت الباحثة بدراسةةة لسةةاملد اودل والي     ا بن عبدالعصيص اجلابري

 .   لك البحثطرقه ، وقد كان لهيا التنملع داللته اوتعددة    األساملد القرآني اليي لبان عنه ذ

: راستتتتتتتة بالغية يليلية" للدكتورالستتتتتتتابع: " ق تتتتتتتيدة املستتتتتتتلمون يمود حستتتتتتتن إ اعيلت د

 وا تكشةةةةه عنه تاك الق ةةةة عبدالعصيص أبو العصم ستتتتتتتتتتليم
ً
دة من شةةةةعملر  ةةةةادا لشةةةةاعر ا    مل  ، ونظرا

 كانت محت نظر الباحث، وقا  بدراسةةةةةة  ا 
ً
 ومرةةةةةة ملنا

ً
العرد واوسةةةةةةا  ن ووا لبنا  ا من نسةةةةةة و محكم شةةةةةةكح

 ي تع القاب، ويقنع العقل . 
ً
 وتحا اها تحا ح

كتور : عبداهلل  ة والنار" للدحلديث عن اجلنالثامن : " من أستتتتتترار الفرائد القرآنية يف ستتتتتتيا  ا

من بملانبه التي كثر  ، والبحث يتملفر على دراسةةةة الئرااد القرآن ة    بانبحممد ستتتتتتليمان احلستتتتتتي   
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بع لسةةةرار ا تتدوران ا    اليكر الحك م، وه  الئرااد التي وردت    سةةة اا الحديث عن ال نة والنار وحاولة 

 ونكات ا البحغ ة .

لستتتتنة منه"  واجلماعات اإلستتتتالمية وموق: أهل ا والرباف ل ي بعض الفر التاستتتتع : " الوالف     

 وا نالته قرةةةةةةةةةةةةة ة الملال  واللتتدكتور: طتته حممتتد حممتتد عيتتد
ً
لبرا  من ا ت ا  كب ر لدى لغاب ، ونظرا

ال  اعات والت ارات اإلسةحم ة ، والتي  ةدرت من ي ثاملن ا آرا  متشةددة بسةبيت    ذلك البعذ اليي نرا  

الدين ة والئكرية عل  السةةةةةةةةةةملا  رلي الباحث دراسةةةةةةةةةةة ذلك اومللةةةةةةةةةةملع لكشةةةةةةةةةةه الاثا  عن تاك  عل  السةةةةةةةةةةاحة

 لاقارئ الكريم .
ً
 ميسملرا

ً
 سهح

ً
 القر ة ، فقا  بعرلها عرلا

نة النبملية وألن الس، مود أمحد حممد ديابالعاشر: " عدالة الراوي وطر  تعديله" للدكتور: حم

 
ُ

إن ا او ةةةدر الثاني    التشةةةرالع اإلسةةةحمي بعد القرآن الكريم ، وقد  ةةة ر اوطهرة لها ل     ا ومكان  ا ، ح ث

    التحري واالسةةةةةةةةةتيثاا     نقاه السةةةةةةةةةنة ،  هللا
ً
 دق قا

ً
عز وبل رباال قامملا بحئظ السةةةةةةةةةنة ، وكان لهم منا ا

معرفة نا فكان لزاما عا ومن ذلك لن م اشترطملا شروطا    الراوي حتى تح ل الثقة بقملله ، ويقبل خبر  ،  

 .  ، حتى يح ل الثقة بالقملل وقبملل ال برعدالة الراوي األمملر التي تتحقق   ا 

والحملل ة إذ تقد  ب ن ذمتي ا تاك البحملث الق  ة، فإن ا بشةةكر الباحث ن بهد م، وبعترب بئرةةاهم،            

 ورسملخهم    تخ  ات م الدق قة. 

 رئيس التحرير                                                                                                                         

 أ.د: أحمد محمد توفيق السوداني                                                                                                        

 

 


