
  

  
  جملة كلية أصول الدين والدعوة باملنوفية

ُ  م     
  

  

وا د انا  
  

 ولاا  
  

  

  م٢٠٢٠ ديسمرب -هـ ١٤٤٢



-  ب - 

 

  

  
  
تعرب عن أصحابها لةاآلراء واألفكار املنشورة يف ا   

 



-  ت - 

ا   
  

   ار .. ا   د  اح  أ .أ -١
.. و ا رات ا        د .أ -٢

ا   
  ون  و ا     ال مد .أ -٣

  ا اداري اب
 ..ر  اة وا   د   ا زي. أ-٤

  ا
 اة وا  ر     ا  د  .أ -٥

ا.. ا  
 ..ر  ا و اآن     د رن  ا  ا.أ -٦

  ا
  ا.. ر  ا و  د ي  ا ت.أ -٧
 وا أذ   اة  د دل اوي أ ز.أ -٨

ي ..اف اا  
  ل اا  أم   . أ -٩

  

را ا  
  

    ارات اآم  أذ     ا   اي.د. أ-١
   دا د ض

  اآن و ا     أ وي اوي.د.أ -٢
          ا ذ اأ

ا باة ا  
 ا واة      إا .د.أ

ا -ةب -  اا  
  ا       ل أي. د.أ -٤

  ل  - ان ي ن  
  اب -

 امت وا واف     إ ا.د.أ -٥
 ا   .ةا. 

  اب
  



-  ث - 

  

  
  
  

ا اد



-  ج - 

  مقدمة العدد
  

  

 رحمة المبعوث على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد  
 وصحبه آله وعلى للعالمين رحمة المبعوث )r( محمد سيدنا للعالمين

  وبعد،،، ..الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن
 من المتخصصين العلم أهل على تُِطّل المعرفة شمس هي فها  

 الجديد، القشيب ثوبها في وتتباهى الذهبية، أشعتها ترسل جديد،
 ذلك كل متميزة، وِبطَلَّة متفردة، ببصمة لتظهر ومضموناً، إخراجاً
 بعد التاسع العدد وهو العتيقة، مجلتنا من الجديد العدد به ينطق

  . سنوياً مرتين تصدر مجلة إلى لتتحول ... الثالثين
 وال ـ الواسعة اهللا أرض في المعرفة لطالب قبلة تكون أن نأملو  

 أمالً تنضح ظروف في للدنيا يخرج الجديد المولود هذا فإن ـ غرو
 بالجامعة، والدعوة الدين أصول ولكليات األزهر لجامعة ونفعاً وتقدماً

 العالم في الصادرة للمجالت العلمي المشهد تصدرت التي الكليات تلك
 أصول كلية مجلة صارت حيث خاصة، مصر وفي عامة، العربي
  .وزينته العقد واسطة بهذا بالمنوفية والدعوة الدين
 باللغة المرجعية لالستشهادات األول الكشاف :هذا يؤكد ومما  

 كالريفيت شركة عن الصادر) Arabic Citation Index (العربية
    ...المصري المعرفة بنك) Web of Science (أناليتيكس



-  ح - 

 قد العدد هذا في ممثال ،السعيد المولود هذا أن ذكره يجدر ومما  
 بتاريخ واالعتماد الجودة على بحصولها الكلية احتفاالت إبان صدر
 بجمهورية الدين أصول قطاع مستوى على ١٩٢برقم  ١٦/٨/٢٠١٩

   ...العربية مصر
 مصر رؤية تحقيق في وافر بنصيب تسهم مجلتنا فإن وبذا  
  ".المعرفة اقتصاد "إلى مصر حويللت) م٢٠٣٠(

 التفسير في بحوث مع فكرياً سيبحر العدد هذا لمواد والمطالع  
 وعلومه، الشريف النبوي الحديث في وأخرى ،الكريم القرآن وعلوم
 ،والفلسفة العقيدة في ورابعة اإلسالمية، والثقافة الدعوة في وثالثة

   ....الغراء اإلسالمية الشريعة في وخامسة
 يعينهم للباحثين حقيقي ومدد ،أصيل مصدر مع تقدم إلى تقدم نفم  

   .... األفضل إلى الفاضل من الترقي على
  

وا و ا ،،،  
  

  اذ ار  
  عبد الفتاح حممد خضر

 ةوا ل اأ   
ا ور  



-  خ - 

   يحتوىولالمجلد األ

 
  عا  ا  

  

 لةدمة امق  -١

   اح  أ  / اذ ار

  

  د -  أ

  

   الكريم عند الشيخ عادات القرآن  -٢
 ابن عاشور من خالل تفسريه التحرير والتنوير

" درا"  

      / ار

  

)١٤٠-١(  

  

 أسباب اخلالص بسورة اإلخالصرسالة   -٣

   ا اأ    /هار

  

)٢٢٨-١٤١(  

  

ة املنذرين عاقب   -٤
َ

  يف قصص املرسلني
) د درا(  

  ا إدر  يإ / ار

  

)٢٩٢-٢٢٩(  

  

  خفاء املعىن القرآني على الصحابة الكرام  -٥
  "درا   اري " 

  أ  أ  ا / ار

  

)٣٩٢-٢٩٣(  

  

  قه الدعوة من خاللف  -٦
  للخوارج )3(مناظرة سيدنا عبداهللا بن عباس 

    اي  / ار

  

)٤٦٨-٣٩٣(  



-  د - 

 

  

 املسائل العقدية يف تفسري اإلمـــام البغوي  -٧

     ا /هار

  
  

)٥٢٤-٤٦٩(  

  

  فيما اشرتك فيه الطرباني مع الشيخني البيان  -٨
  يف املعجم األوسط

ا  ٨٩٤٧٩٤٨٩ إ ء اا   
 " درا رم"   

  د  ز ا /هار

  

)٥٨٨ – ٥٢٥(  

  

  عند الشيعة اإلمامية معامل السنة   -٩
 " ض وم"  

       ا /ار

  

)٧٠٤-٥٨٩(  

  

بناء الشخصية من منظور الدعوة اإلسالمية   -١٠
 لك يف الواقع املعاصروتأثري ذ

  را إا و  /ار

  

)٨٢٤-٧٠٥(  

  


