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جامعة األزهر
كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

اجمللة العلمية

لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

جملة علمية حمكمة

األستاذ الدكتور  /حممد عبد الرحيم حممد البيومي
عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

األستاذ الدكتور  /وجيه حممد زكريا عمران

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية بالكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا
(والمشرف العام على المجلة)

العدد التاسع والعشرون

تاريخ النشر 2017م 1438/هـ رقم اإليداع 2017 / 6325 :م
الرقم الدولي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

َ ومَا أُوتِي ُتمْ ِم َن الْعِ ْلمِ إِلَّا قَلِيالً
(سورة اإلسراء :من اآلية)85
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مجلس إدارة المجلة العلمية
لكلية أصول الدين بالزقازيق
أ.د /حممد عبد الرحيم حممد البيومي

عميد الكلية وأستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية (رئيس جملس اإلدارة)
(رئيس التحرير)
أ.د  /وجيه حممد زكريا عمران
أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية بالكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا

(عضوا )
أ.د  /حسني حممد إبراهيم بدوية
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
(عضوا )
أ.د  /حممد سعيد حممد عطية عرام
األستاذ المتفرغ بقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية
أ.د  /السيد أمحد سويلم علي
رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية

(عضوا)

أ.د /عبد الغني الغريب طه راجح
أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية

(عضوا)

أ.د  /حممد مصطفى حممد سامل
رئيس قسم الحديث وعلومه بالكلية

(عضوا)

أ.د  /أمحد إبراهيم عطية دهشان
رئيس قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بالكلية

(عضوا)
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جلان التحكيم

اخلاصة باجمللة العلمية بالكلية
أوال  :قسم احلديث وعلومه

أ.د /أحمد عمر هاشم  :أستاذ الحديث المتفرغ بكلية أصول الدين بالقاهرة
أ.د  /محمد محمود أحمد هاشم  :أستاذ الحديث وعلومه ونائب رئيس جامعة األزهر وجه بحري
أ.د  /أحمد حيدر محمد الصادق  :أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ بالكلية
أ.د  /محمد مصطفى سالم  :أستاذ الحديث ورئيس قسم الحديث وعلومه بالكلية

ثانيا قسم التفسري وعلوم القرآن
أ.د /حسين محمد إبراهيم بدوية  :أستاذ التفسير وعلوم القرآن ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د  /السيد أحمد سويلم :األستاذ المتفرغ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية
أ.د  /محمد سعيد محمد عطية عرام  :األستاذ المتفرغ بقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية
أ.د /إبراهيم موسى عبد اهلل نيده  :األستاذ المتفرغ بقسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية

ثالثا  :قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
أ.د /وجيه محمد زكريا عمران  :أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية ووكيل الكلية للدراسات العليا
أ.د /السعيد السعيد علي الصغير  :أستاذ بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية بالكلية
أ.د  /عبد الخالق إبراهيم إسماعيل  :أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية المتفرغ بالكلية

أ.د  /مصطفى إبراهيم

مصطفى الدميري  :األستاذ المتفرغ بقسم الدراسات اإلسالمية المتفرغ
بكلية الطب جامعة األزهر بالقاهرة

رابعا  :قسم العقيدة والفلسفة :
أ.د  /محمد عبد الرحيم محمد البيومي :أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة وعميد الكلية
أ.د /محمد عبد المهيمن عبد الرحمن  :أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية
أ.د  /محمود أحمد محمد خفاجي  :أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ
بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بالقاهرة
أ.د /عبد الغني الغريب طه راجح  :أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية

2898

2899

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة اجمللة العلمية
األستاذ الدكتور  :حممد عبد الرحيم البيومي
عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
جامعة األزهر
الحمــد ر را العــالمين  ،والصــالة والســالم علــى خــاتم النبيــين ســيدنا

محمد  ،وعلى آله وصحبه أجمعين  ،وبعد ،،،،،
وبعد

فهــذا هــو العــدد التاس ـ والعشــرون مــن المجلــة العلميــة لكليــة أصــول

الدين والدعوة بالزقازيق  -جامعة األزهر..

وهي مجل ٌة علمية محكمة تصدر عن هذه الكلية كل عام مرة تحمل في

طياتهــا البحــوع العلميــة القيمــة المشــتملة علــى العقيــدة الصــحيحة والتشــريعات

القيمــة واآلراء الســديدة والتوجيهــات الرشــيدة  ،فــي

ــوء الكتــاا والســنة بعيــدا

عن الهوى والعصبية المذهبية تحت لواء الدعوة إلى ار تعالى.

وقد بذل األساتذة أصحاا هذه البحوع قصارى جهدهم فيهـا  ،وحكمهـا

أساتذة حكماء من أع اء اللجان العلمية بالجامعة  ،حتى خرجـت بهـذا الشـكل
المر ــي  ،والصــورة الطيبــة الجميلــة فجــزى ار الجمي ـ خيــر الج ـزاء علــى مــا
أنتجته قرائحهم وسطرته أقالمهم لينتف بهذه المجلة كل من قرأهـا إن شـاء ار

تعالى.
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والكليــة إذ تعتــرف بــالحق ألهلــه  ،والجميــل ألصــحابه س تنســى الجهــود

الكبيرة التي يبذلها المسئولون عن الجامعة  ،وعلى رأسهم :

ف يلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور  /أحمد الطيا شيخ األزهر.

واألستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة

واألستاذ الدكتور  /نائا رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالا

واألستاذ الدكتور  /نائا رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوع
واألستاذ الدكتور  /نائا رئيس الجامعة فرع البنات القاهرة
واألستاذ الدكتور  /نائا رئيس الجامعة لفرع أسيوط

األستاذ الدكتور  /نائا رئيس الجامعة للوجه البحري.
فجزاهم ار خيـ ار علـى مـا يبذلونـه مـن جهـود كبيـرة فـي خدمـة الجامعـة

والمنتسبين إليها من أساتذة واداريين  ،وعمال  ،وطالا  ،وغيرهم  ،وكذلك في
نشر العلم وخدمة الدعوة اإلسالمية وتبليغها إلى اآلفاق.

وأسأل ار تعالى أن يوفق كل من شارك فـي كتابـة بحـوع هـذه المجلـة

أو تحكيمهــا أو طباعتهــا أو نشــرها أو هورهــا  ،وأن يجعــل هــذا العمــل خالصــا

لوجهه الكريم

وآخر دعوانا أن الحمد ر را العالمين.
األستاذ الدكتور :

حممد عبد الرحيم البيومي

عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
جامعة األزهر
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-1

يتقدم الباحث أبصل وصورتني من البحث  (CD)+عليها كافة الصور
واخلرائط والبحث كامالً.

-2

ال ترد أصول البحث لصاحبه سواء قبل نشره أم مل يقبل.

-3

املادة العلمية ابلبحث مسئولية أصحاب البحث.

-4

ال جيوز نشر حبث سبق نشره يف أي جملة أخرى  ،ويقدم الباحث إقرار أبن حبثه
مل يسبق نشره.

-5

يقوم الباحث بدفع مبلغ (700جنيه) إلدارة اجمللة حتت حساب التحكيم
والنشر  ،ويتسلم إيصاالً رمسياً مرقماً ومعتمداً من املسؤل املايل اخلاص ابجمللة ،
وإذا كان الباحث من خارج البالد يدفع مبلغاً يعادل (150دوالر)  ،مث يتم
حماسبته عن الباقي من املصروفات عند قبول البحث مع إضافة مبلغ (250
جنيهاً مصاريف إدارية) على الباحث املصري و مبلغ ( 750جنيهاً مصاريف
إدارية) على الباحث غري املصري.

-6

ال جيوز اجلمع بني حبثني لباحث واحد يف العدد الواحد
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