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 كلمة االفتتاح 

سممبحانه له احلمد يف األويل واألخرة ، نسممتفتل بالذي هو خري ، ربنا علي   بسممم اهلل املويل األجل ،

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

 وبعُد:                                                                                                               

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

صاهتا، ويف "العلمية ص سالمية والعربية بجميع فروعها وخت سات اإل ، واملجلة تويل عنايتها بالدرا

باحثني يتمتعون  طابع العلمي، إال أن ال ها ال كان يغلب علي عدهيا الرتاثي واملعارص، واملجلة وإن  ب

 رائق الذي يمتع القلب، ويقنع العقل ....؛ بأسلوهبم ال

واملتصممفل النا ر بني صممفحات املجلة وأبحاثها يسممتطيع أن امع بدائع الفوائد الرشممعية،        

 وأزاهري اللغة العربية....؛ 

وحرصممام من القائمني عىل املجلة وسممعيام حثيثام منهم نحو  قيق اجلودة ، فتحج املجلة ذراعيها       

 أبعد غاية من ىلني ليتنافسمموا يف مضممامر العلم رغبة يف الوصممول بالبحث العلمي واألد  إللباحث

التوبة: چېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ تعايل :احلسممن واإلتقان مصممداقام لقوله 

40١ "  

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

 تسليامم كثريام....؛  

 أ.د: أحمد محمد توفيق السوداني                                             

  عميد الكلية                                                           

 رئيس مجلس إدارة المجلة                                                 
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 مقدمة الحولية

كثريام،  له إال هو، نحمدهإاحلمد هلل الذي بيده كل خري وبه تتم الصاحلات سبحانه ال 

  .؛ .نصيل ونسلم عىل حممد وآلة والتابعني.نشكر فضله يف كل وقج وحني و

 ا بعد :م  أ                                                                                                                         

القارئ الكريم حولية كليتنا الفتية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  ييدفبني 

ا أههرام ثام اجتهد فيها أصحاهبوقد ضمج بني دفتيها بحو ،رشقيةديدامون للبنني بال

شكر هلم ها، واملجلة ت، واستوت عىل سوقكلهاأةم حت  أتج ريسهرهتم ليايل كثأطواالم، و

هذا  ،مقالمهأباحثني لتقدم نبات أفكارهم ودرر جهدهم، وتسعد هبم دومام وبزمالئهم ال

 : اآليتعرش بحثام مرتبةم ك ةسعتوقد جاءت أبحاث املجلة وعددها 

حد و لعدم املعرفة ألأباجلهالة  ذيالرتممام ديث التي حكم عليها اإلحااأل : األول

، ر عىلياسني حممود عبد القاد :للدكتور "مجع وختريج ودراسة "يف كتابة اجلامع  الرواة

حد أإقرار بعدم معرفة  كالرتمذيمر ، إذ كيف يصدر عن عامل ثار الباحث هذا األأوقد 

 ،من هذا التصنيف للرتمذين يكون هناك غاية أالبد و، مالذين أورد حديثه الرواة

ذا بيان ما يرتتب عىل همام الرتمذي من ذل  ، ون ثّم حاول الباحث بيان مقصود اإلوم

 .حكام تتعلق بسند هذه املروياتأاحلكم من 

 ،( ومنهجه يف كتابة تاريخ واسطسلم بن سهل الرازي )بحشلأمام اإل :الثاين

 كبريا سطاق سهل بن سلمأ ماماإل ينل ملحيُث إنه  ،عبدالقادر عيلياسني حممود  :للدكتور

 العامل هذا بحق ام جحافإ ذل  نأ الباحث ورأي ،ئمةاأل من غريه نال كام هتامماال من
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 خاصة ،رةيف خدمة السنة املطهته ومكان حياته عيل الضوء يلقي نأ الباحث فأراد ،الكبري

 .طواس تاريخ كتابة خالل من الرواة يف قوله والتعديل اجلرح علامء اعتمد قد نهوأ

تام احلديثة خعلم األف ،أمحد عبد احلميد أمحد :ختام احلديثة للباحثعلم األ :الثالث

 فضائلهونه يعد مرجعام للراغبني يف معرفة سرية مصنف الكتاب ، أأمهيته يف  نتكم

نه، املصنفات يف فومنزلته بني ومآثره ، وما يتعلق بخصائص كتابه ، ومنهجه ، 

ب ن يستفرغ جهده يف هذا الباأفحاول الباحث  ،ىل مصنفهإسانيد التي روى هبا واأل

 حماوالم كشف النقاب عنه .

قواعد الرتجيل يف مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزى الكلبي دراسة الرابع: 

لقيمة  ام نظرو  ،عبدالكريم عبد الرمحن  عبد الكريم صالل :تطبيقية للباحث  ليله

ا ، وذل  ملاملقدمة  هلم خصوصام وقيمة  هذه  ،تفسري ابن جزى عند املفرسين عمومام 

حاول الباحث من خالل هذا  ،تشتمل عليه من قواعد مهمة يف الرتجيل بني األقوال

البحث الوقوف عىل تل  القواعد الرتجيحية املهمة يف تل  املقدمة ، وحماولة تطبيقها عىل 

 .ة الرتجيل بني األقوال التفسرييةفة كيفيالتفسري ملعر

التخطيط للمستقبل قيمة إسالمية يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية اخلامس : 

للدكتورة: هناء أمحد حممود حممد ، ملا كان التخطيط دور مهم يف تنظيم هؤون احلياة ، 

موضوع و ومواجهة الصعوبات والتحديات التي ستكون يف املستقبل بأسلوب علمي

ارتأى الباحث أن خيط  بقلمه يف هذا املوضوع ليبني عن أن حسن التخطيط للمستقبل 

 جزء من العقيد والدين، وعنرص أسايس يف بناء احلضارة اإلسالمية.
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محد أ :باحثلل ،ول عن الباطنيةلبهية يف نقد نظرية املثل واملمثالآللئ ا: السادس 

ام ، ثنظرام خلطورة الفرق الباطنية عىل األمة اإلسالمية قديامم وحدي  ،فاروق أمحد حسن

دعواهتا  من املسلمنيمن الناس ومسيس احلاجة لتحذير  وخفاء معتقداهتم عىل كثرير 

حاول الباحث من خالل هذا  ،رتوا هباغوالعامة منها لئال ي املسلمنيو صني أبناء 

ان بأام ك ؛ةثا  مله من عقائد ضالة خبيبيان مو ،البحث الكشف عن عوار هذه الفرق

 .ثرها عىل التأويالت الباطنيةأعن نظرية املثل واملمثول و

منهج اإلسالم يف  قيق األمن االجتامعي من خالل بناء الفرد املسلم، السابع : 

للباحثني الدكتور: نارص حممد السيد إسامعيل، والدكتور: إبراهيم عيل أمحد ، فللعقيدة 

اإلسالمية أثرها يف بناء املسلم السوي، ولألخالق واآلداب اإلسالمية أثر كبري يف 

 قيق األمن املجتمع، وللمعامالت اإلسالمية أثرها العظيم يف بناء الفرد السوي، وحيا 

ول الباحث من خالل دراساته لكل تل  املحاور أن يبني عن صالحية اإلسالم وقدرته 

السويني، إذ املنهج اإلسالمي تفرد عن كل املناهج األخرى  عيل بناء الفرد واملجتمع

 باالهتامم ببناء الفرد ومسامهته الفاعلة يف  قيق األمن االجتامعي.

ة فقهية مقارنة معارصة ، حكم عقد الكارتل يف الفقه اإلسالمي دراس: الثامن 

 من يدرس عقدام  ألنهوطريف  ، والبحث جديد العطوىرضا أمحد السيد  :للدكتور

ت ، وال سيام من قبل الرشكالتي كثر التعامل به يف هذا العرصالعقود املستجدة وا

واملؤسسات الكربى التي تسع  من خالله لغرض اهليمنة والنفوذ عىل األسواق 
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والباحث إذ يدرس هذا البحث يريد أن يساعد القارئ ليضع يده عىل احلكم الرشعي 

 ل .الذي يطمئن له القلب ويقتنع به العق

صليهم ، ال حممد بن عيل :مقارنة للدكتور (دراسة فقهية)ثاره أاإلفالس والتاسع : 

، والذي  هر أنه موقف فريد  وقد حاول الباحث أن يبني موقف اإلسالم من املفلس

 .ويظهره من خالل هذا البحث ،رائع

التكييف الفقهي لعمليات استئصال رحم الفتيات املعاقات عقليام ، العارش : 

وحكمها الرشعي للدكتور رمضان رزق بدوى السيد ؛ الباحث يريد أن يؤكد خالل 

وقدرة الفقه اإلسالمي عىل عالج مستجدات  ،هذا البحث عىل مبدأ عدالة اإلسالم

وهو بذل   ،ملعاقات عقليام ألبسط حقوق الفتيات ا كملا حيدث من انتها والتصدياحلياة 

 .مهمة من قضايا املجتمعيعالج قضية 

التصنيع الغذائي ضوابطه وأحكامه للدكتور: حسن عبدالفتاح  احلادي عرش:

السيد حممد ، ملا كان لتصنيع الغذاء مكانه كبريه يف  قيق األمن واالستقرار، و قيق 

عزة وكرامة الدول والشعوب، رأينا التنافس عيل أهده يف عدد كبري بني مصانع العامل 

ضاف الباحث يف هذا البحث مباحث جديدة يف هذا املهتمة بالتصنيع الغذائي، وقد أ

املجال مل يتعرض هلا الباحثون قبله، ومنها: أهداف التصنيع الغذائي يف بالد العامل 

اإلسالمي، ومدي مرشوعيتها، وأحكام الصبغات املستخلصة من احلرشات املضافة إيل 

 ا البحث.يف ثنايا هذبعض منتجات األلبان، إيل غري ذل  من املباحث املهمة التي وردت 
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قراءة يف  عرجلواسيني األ نثي الرساب(أالرسد الرسائيل يف رواية ) الثاين عرش:

ل تتناو نأ الدراسة تل  حاولج وقد ،لألستاذة الدكتورة : سوسن البيايت ،رسار الذاتأ

ع حيوي يثري كثريام من غال الرسدي وركزت عيل موضوتمن جوانب االه مهامم  جانبام 

 ه األجنايس وحماولة الوقوف عىلئوانتام الروائيسئلة بحثا عن هوية النص اجلدل واأل

آليات اهتغال الرسالة يف نص روائي وداللتها املعربة عن الذات، وهل تنتمي رواية 

وكيف يمكن  ؟سامه النقاد يف العرص احلديث بالرواية الرسائليةأنث  الرساب( إىل ما أ)

 وايات التي تو ف الرسائل لكنها  ال تنضوي  تها؟متيزها عن غريها من غريها من الر

 جتليات الرسد يف القصيدة الشعرية )قراءة  ليلية يف رائية أ  فراس الثالث عرش:

احلمداين( للدكتور : كامل سعد حممد خليفة، فلام كان الشعر العر  مكتنزام بالطاقات 

نج أحرزوا قصب السبق فيه، وكاالفنية واجلاملية، وكان أبو فراس احلمداين واحدام ممن 

رائيته أنموذجام متقدمام لتو يف طاقات الرسد، حاول الباحث أن يستكشف هذه 

املقومات اإلبداعية عرب عملية  ليل نقدي حاول فيها سرب أغوار هذا النص، والوقوف 

 عيل املقومات الرسدية التي هكلج جتربة أ  فراس احلمداين الشعرية.

األعالم يف هعر عيل حممود طه )دراسة موضوعية وفنية( للدكتور:  الرابع عرش:

بدر الدين سليامن أمحد حممد ، حيُث هاع عن هاعرنا الكبري: عيل حممود طه، يف 

األوساط األدبية ولدي الباحثني أنه هاعر املرأة واخلمر، وعندما قرأ الباحث ديوانه 

 شاعر يف هذه الدائرة الضيقة  لموطالعه مرات كثرية استقر يف  قناعاته أن حرص ال

 للشاعر، فأراد أن يعيد له بعض حقه، فقام بتل  الدراسة إنصافام له ولشعره.
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 :دراسة موضوعية معجمية ، للدكتور –الطري يف القرآن الكريم  اخلامس عرش:

دد ذكرها يف تعو ،هاين عىل عبد العزيز أبو العال، ألمهية الطيور يف احلياة وكثرة منافعها

من  ثبصار ، وقد حاول الباحوعربة ألوىل األ القرآن الكريم ، وكانج مرضبام لألمثال

ر التي قدمج أروع عجاز القرآين من خالل ذكر الطيوخالل هذا البحث أن يتدبر اإل

 انه .ما يعبد من دونه سبح ام يامن باهلل والتمس  بالعقيدة ، واستنكاراألمثلة يف اإل

ي النحوية والرصفية يف الترصيل بمضمون التوضيل آراء اجلوهر السادس عرش :

عرضام ودراسة، للدكتور: أمحد عبدالكريم عبداملعطي، ملا كان الترصيل يعد من أكرب 

الكتب النحوية والرصفية وكان صاحبه يعني عناية فائقة بالصحاح وبصاحبه 

وي آراءه )اجلوهري( لسعة علمه واطالعه، وتعدد معارفه يف النحو واللغة إذ كان يق

ويدعمهام بأقوال اجلوهري وآرائه، وكان يعارضه أحيانام، يبني الباحث وجهته هطر هذا 

 البحث ليكون هديته للقارئ الكريم .  

األسلوبية )يائية ابن الريب، أنموذجام( للدكتورة: فوزية بنج سعد  السابع عرش:

رثاء النفس جتارب هعر الحممد القرين ، ملا كانج يائية ابن الريب متثل جتربة قده بني 

بعدها، إذ الكشف عن سامهتا األسلوبية يساعد عيل عقد مقارنات بينها وبني غريها من 

القصائد التي تأثرت هبا؛ حث كل ذل  الباحثة كي ختوض غامر ذل  البحث لتقدمه 

 للقارئ الكريم.

أدلة الصناعة وأثرها يف الرتجيل الرصيف عند ابن يعيش يف رشح  الثامن عرش:

ترصيف امللوكي البن جن  للدكتور : حممد هعبان أمحد ، فلام كانج أدلة الصناعة يف 
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هم( تتمتع بمكانة كبرية يف تأصيل 293كتاب رشح ترصيف امللوكي البن جن  )ت: 

تمد عليه الرصفيون إلثبات القواعد الرصفية إذ تعد ركيزة من ركائزها، وأصالم يع

صحتها وقع اختيار الباحث عليها ووجه إليها فكره وقلمه ليربزها واليها للقارئ 

 الكريم.

داهلل عيل لدكتور: عبلألستاذ ا اهرة القياس وأثرها يف النحو العر   التاسع عرش:

 نقاط ىلع وارتكز ،العر  النحو يف ثرهاوأ القياس  اهرة البحث تناولحممد إبراهيم ، 

 يل،األص والقياس ،القياس واعأن وهي، البحث عليها قام التي املحاور هي تعد ساسأ

 ياسبق يسمل ومت  ،العلة وقياس ،الشبه وقياس ،التمثيل وقياس ،منه والشاذ

 اللغوي فاالختال عىل قائام كان ذل  كل ولعل ،القياس يف االختالف وسبب ؟التمثيل

 .القياس عىل والقدرة السامع واختالف للعرب واللهجي

واحلولية إذ تقدم بني ذمتيها تل  البحوث القيمة، فإهنا تشممكر الباحثني جهدهم،            

 وتعرتف بفضلهم، ورسوخهم يف ختصصاهتم الدقيقة. 

 رئيس التحرير                                                                       

 أ.د: أحمد محمد توفيق السوداني                                                      
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Editorial  

All praises are due to Allah lord of the worlds.  

We provide our readers with "Afaq – A Referred Yearbook published 

by the Faculty of Islamic and Arabic Studies for Boys, Daidamoon, 

Sharkia Governorate. Our Journal pays due attention to Islamic and 

Arabic studies including all classic and modern branches and 

disciplines. Despite its academic nature, the researchers show a 

fantastic style or writing that attracts readers and convinces them.  

Besides, readers of these lines can collect fruitful benefits, whether 

related to Shariaa or Language. Moreover, in an attempt to preserve 

quality, the Board opened the gates for researches to compete in the 

knowledge track aiming to achieve further horizons in the academic 

and literary research. This comes in line with the Divine order in 

which Allah says: "And say, "Do [as you will], for Allah will see your 

deeds, and [so, will] His Messenger and the believers" (At-tawba, 

241).  

Eventually, we thank Allah for all His blessings and prey on our 

prophet Mohammed, peace and blessings be upon Him.  

Prof. Ahmed Mohammed Tawfiq Al-Sudani    

Faculty Dean and Editor in Chief of the Yearbook 
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The introduction of the annual 

     Praise be to God that His grace is righteous, glory be to him, there 

is no god but him, we praise him a lot, we thank his favor all the time, 

and we witness that our master, Muhammad, peace and blessing be 

upon him, is his slave and messenger. 

Having said so: 

    Between the hands of the honorable reader, is the annual version 

of our distinguished powerful college's journal, college of Islamic and 

Arabic Studies at Daidamon in Sharkia Governorate. It includes 

papers in which the researchers have exerted magnificent efforts for 

months. They spent long nights conducting these papers which 

splendid and incredibly beneficial. The college always thanks them 

and their colleagues who are sharing their invaluable ideas and 

writings. The sixteen papers of this version are ordered as follows:  

     The first: The hadiths that Imam Al-Tirmidhi judged by ignorance 

or lack of knowledge of one of the narrators in his book " Al-jami" 

Collecting, documentation and Study” by Dr. Yassin Mahmoud 

Abdul Qadir Ali, and the researcher raised this matter, as how is 

issued by a scholar such as Al-Tirmidhi acknowledging the lack of 

knowledge of one of the narrators who mentioned their hadith There 

must be an end for al-Tirmidhi from this classification, and then the 

researcher tried to clarify the intent of Imam Al-Tirmidhi from that, 

and to clarify the provisions resulting from this ruling related to 

supporting these narratives. 

   The second: Imam Aslam bin Sahl Al-Razi (Bahshel) and his 

method in writing the history of Wasit, by Dr. Yassin Mahmoud 

Abdel-Qader Ali. Imam Aslam bin Sahl did not receive a great deal 
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of attention as he received other imams, and the researcher considered 

that this is unfair to this great scientist, so he wanted The researcher 

sheds light on his life and his position in the service of the cleansed 

sunnah, especially since the wound and amendment scholars have 

adopted his sayings in the narrators by writing Wasit history. 

     The third: The science of modern seals for the researcher: Ahmed 

Abdel Hamid Ahmed, the science of modern seals complements its 

importance in that it is a reference for those wishing to know the 

biography of the book's book, its virtues and exploits, and what relates 

to the characteristics of his book, his method, his status among the 

works in his art, and the foundations he narrated to his work So, the 

researcher tried to devote his efforts in this section in an attempt to 

reveal it.:. 

     The Fourth: Weighting rules in the introduction to facilitating the 

science of downloading by Ibn Jazza Al Kalbi, applied analytical 

study by the researcher: Abdul Karim Abdul Rahman Abdul Karim 

Saleh, given the value of the interpretation of Ibn Jazza to the 

interpreters in general and the value of this introduction to them in 

particular, because it contains important rules in weighting between 

words, try The researcher through this research to identify those 

important weighting rules in that introduction, and try to apply them 

to interpretation to know how to weight between explanatory 

statements. 

     The Fifth: Planning for the future is an Islamic value in the light 

of the Noble Qur’an and the Prophetic Sunnah of the doctor: Hana 

Ahmed Mahmoud Mohamed, as planning was an important role in 

organizing life affairs, and facing the difficulties and challenges that 

will be in the future in a scientific manner and a topic that the 
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researcher thought would be written with his pen in this topic to show 

that good planning The future has part of the colonel and religion, and 

an essential element in building Islamic civilization. 

The Sixth: Gorgeous pearls in criticizing the theory of ideals and 

represented by the esoteric, by the researcher: Ahmed Farouk Ahmed 

Hassan, given the gravity of the esoteric groups on the Islamic nation, 

ancient and modern, and the concealment of their beliefs on many 

people. Through this research, the researcher tried to reveal the 

difference between these differences, and to clarify the misguided 

misguided doctrines they have demonstrated, as well as the theory of 

ideals and representations and their impact on esoteric interpretations. 

     The Seventh: Islam’s approach to achieving social security 

through building a Muslim individual, for researchers Dr.: Nasser 

Mohamed El-Sayed Ismail, and Dr. Ibrahim Ali Ahmed, the Islamic 

belief has its effect on building a healthy Muslim, and Islamic ethics 

and ethics have a great impact in achieving social security, and 

Islamic transactions have an impact The great in building the 

individual, and the researcher tries, through his studies of all these 

axes, to show about the validity of Islam and its ability to build the 

individual and society, as the Islamic curriculum is unique from all 

other approaches by focusing on building the individual and his 

effective contribution to achieving social security.  

          The Eighth: The rule of the cartel contract in Islamic 

jurisprudence is a contemporary comparative juristic study by Dr. 

Reda Ahmed Al-Sayyid Al-Atwi, the paper is new and funny because 

it studies a new contract that has been widely dealt with in this era, 

especially by the major companies and institutions which seek 

through it for dominating and influencing on the markets. The 
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researcher as he studies this paper, he wants to help the reader to 

understand the legal ruling, which convinces him and reassures his 

heart. 

     The Ninth: Bankruptcy and its effects, a comparative doctrinal 

study, by Dr. Muhammad bin Ali al-Sallihem. The researcher tried to 

clarify the position of Islam on the bankrupt, which appeared to be a 

unique and wonderful position, so he wanted to make it clear and 

show it through this research. 

     Tenth: Juristic adaptation for the surgery of eradicating the womb 

of mentally handicapped girls, and its legal ruling by Dr. Ramadan 

Rizk Badawi Al-Sayyid; the researcher wants to emphasize during 

this research the principle of the justice of Islam and the ability of 

Islamic jurisprudence to treat the developments of life and address the 

violation of the most basic rights of mentally handicapped girls, 

which is In this way it addresses an important issue of society. 

     Eleventh: Food industrialization controls and rules for Dr.: 

Hassan Abdel Fattah Al-Sayyid Muhammad, since food processing 

had a great place in achieving security and stability, and achieving 

pride and dignity of countries and peoples, we saw competition over 

the most intense in a large number of factories around the world 

interested in food processing, and the researcher added to this The 

research is new research in this field that researchers have not been 

exposed to before it, including: the objectives of food processing in 

the countries of the Islamic world, the extent of their legitimacy, and 

the provisions of dyes extracted from insects added to some dairy 

products, to other important subjects that were mentioned in the folds 

of this research. 
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      Twelfth: The narrative in the novel (Female Mirage) by Wassini 

Al-Araj, a reading in the secrets of the self, by Professor Dr. Sawsan 

Al-Bayati. This study attempted to address an important aspect of 

narrative work and focused on a vital topic that raises many 

controversies and questions in search of the identity and belonging of 

the narrative text Al-Ajnassi and trying to find out the mechanisms of 

working the message in a narrative text and its self-expressing 

significance, and does the novel (Female Mirage) belong to what 

critics of the modern era called the apostolic novel, and how can it be 

distinguished from other other narrations that employ the messages 

but do not belong under them? 

     Thirteenth: Manifestations of Narration in the Poem (An 

Analytical Reading in Abi Firas Al-Hamdani’s Novel) by Dr. Kamal 

Saad Muhammad Khalifa, when Arab poetry was hoarded with 

artistic and aesthetic energies, and Abu Firas Al-Hamdani was one of 

the first to achieve it, and his vision was an advanced model for 

employing energies Narration, the researcher tried to explore these 

creative ingredients through a process of critical analysis in which he 

tried to explore the depths of this text, and stand on the narrative 

ingredients that shaped the experience of Abi Firas al-Hamdani 

poetry. 

     Fourteenth:  The flags in the poetry of Ali Mahmoud Taha 

(objective and technical study) by Dr. Badr Al-Din Suleiman 

Ahmad Muhammad, spread about our great poet Ali Mahmoud 

Taha in literary circles. This narrow circle is an injustice to the poet, 

so he wanted to return some of his right to him, so he conducted this 

study in fairness to him and his poetry. 
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Fifteenth: The bird in the Holy Qur’an - a lexical objective study, by 

Dr.: Hani Ali Abdel Aziz Abu El-Ela, about the importance of birds 

in life and the multiplicity of its benefits, and the multiplicity of their 

mention in the Holy Qur’an, and it was a example of proverbs and a 

lesson to the first sight, and the researcher tried through this research 

to manage the miracles Quranic by mentioning the birds that provided 

the most wonderful examples of faith in God, adherence to belief, and 

denunciation of what is worshiped without him, glory be to Him. 

          Sixteenth:  The grammatical and morphological opinions on 

authorizing the contents of the explanation, presented and studied, by 

Dr. Ahmed Abdel Karim Abdel Moaty, since the statement was 

considered one of the largest grammatical and morphological books 

and its author meant great care for the Sahih and his author (the 

essential) for his knowledge and knowledge, and the multiplicity of 

his knowledge in grammar and language as he was It strengthens his 

opinion and supports them with Al-Gohary’s sayings and opinions, 

and he sometimes opposes it. 

     Seventeenth: Stylistics (Yaaia Ibn Al-Reeb, a model) by Dr. 

Fawzia Bint Saad Muhammad Al-Qarni, since the Yaaia of Ibn Al-

Reeb represented an experience of his example among the 

experiences of poetry after self-lamentation, as revealing its stylistic 

features helps to make comparisons between it and other poems that 

were affected by it, so all of the researcher in order to go into the 

scope of that research to present it to the reader. 

Eighteen: Industry evidence and its effect on the morphological 

weighting of Ibn Yaish in explaining the disposition of kings to Ibn 

Jana by Dr.: Muhammad Shaban Ahmad, when the industrial 

evidence in the book explaining the disposition of kings to Ibn Jana 
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(T: 211 AH) has a great position in rooting morphological rules as it 

is a pillar Of its pillars, and fundamentally reliable bankers to prove 

their authenticity, they were chosen and directed to them by an idea 

and a pen to highlight them and make them visible to the noble reader. 

    Nineteen: The Phenomenon of Measurement and its Impact on the 

Arabic Grammar By: Dr. Abdullah Ali Muhammad Ibrahim, the 

research dealt with the Phenomenon of Measurement and its Impact 

on the Arabic Syntax. Measuring the cause, and when it is permitted 

to measure the representation and the reason for the difference in 

measurement, and perhaps all of that was based on the linguistic and 

dialectical difference of the Arabs and the difference of hearing and 

the ability to measure. 

        And the Yearbook presents between its two departments 

valuable research, it thanks the researchers for their efforts, and 

recognizes their thanks, and their firmness in their subspecialties. 

Prof. Ahmed Mohammed Tawfiq Al-Sudani     

Faculty Dean and Editor in Chief of the Yearbook 

 

 

 


