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العلوم  جمال  يف  والدراسات  البحوث  بنشر  تعىن  حمكمة  علمية  دورية 
الشرعية واللغة العربية، وتصدر مرتني يف السنة مؤقتًا.

أن نكون خيار الباحثني األول لنشر حبوثهم يف العلوم الشرعية واللغة العربية.

- املشاركة يف خدمة النشر العلمي املتخصص يف العلوم الشرعية واللغة 
مة، والدراسات الرصينة. العربية من خالل نشر البحوث احملكَّ

من  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  للباحثني يف  علمية  إضافة  - حتقيق 
خالل حمتوى اجمللة.

- فتح نافذة جديدة للباحثني حمليًا وعامليًا لنشر حبوثهم يف التخصصات 
العلمية الشرعية والعربية.

االلتزام  مع  العربية  واللغة  الشرعية  العلوم  يف  احملكمة  البحوث  نشر 
باملعايري املهنية العاملية يف النشر.

أستاذ بجامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

أ.د. أسماء بنت سليمان السويلم
أستاذ بجامعة الملك سعود

أ.د. جميل بن عبد المحسن الخلف
أستاذ بجامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

أ.د. خديجة بنت عبد الرحمن الصيدالني
أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز

أ.د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري
أستاذ بجامعة الملك سعود

أ.د. عبد العزيز بن صالح العمار
أستاذ بجامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

أ.د. عمر أبو المجد النعيمي
أستاذ بجامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

د. عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي
أستاذ مشارك بجامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

د. مسفر بن محماس الكبيري
أستاذ مشارك بجامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

د. ناصر بن محمد العشوان
أستاذ مشارك بجامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

العدد الثالث
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هتدف اجمللة إىل إتاحة الفرصة للباحثني يف مجيع بلدان العامل لنشر إنتاجهم العلمي 
يف جماالت العلوم الشرعية واللغة العربية؛ الذي تتوافر فيه األصالة واجلدة، وأخالقيات 

البحث العلمي، واملنهجية العلمية .
أي  املواد يف  وتقبل  العربية،  باللغة  نشرها  يسبق  اليت مل  املواد  بنشر  اجمللة  وتقوم 
الفئات التالية : البحوث األصيلة، واملراجعات العلمية، ومستخلصات الرسائل العلمية، 

وتقارير املؤمترات والندوات 

١ - أن يكون البحث متسًما باألصالة، سليم التوجه، خالًيا من املخالفات العقدية والفكرية .
٢ - أال يكون البحث مستًال من رسالة نال هبا الباحث درجة علمية .

٣ - أال يكون البحث قد سبق نشره .
٤ - أال تتجاوز عدد صفحات البحث (٥٠ صفحة) ، مقاس (A4) ، شاملة كل ما يتعلق 

      بالبحث، وال يقل عن (٢٥) صفحة .
٥ - يرفق الباحث عدد (٤) نسخ من حبثه، وهي كالتايل:

.(word) أ. نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة      

.(PDF) ب. نسخة من البحث فيها بيانات الباحث كاملة بصيغة     
.(word) ت. نسخة من البحث خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغة     
.(PDF) ث. نسخة من البحث خالية من كل ما يدل على الباحث بصيغة     
٦ - يقوم الباحث بتعبئة التعهد اخلاص بقبول حبثه للتحكيم بعد موافقة هيئة التحرير .
٧ - هوامش الصفحة تكون ٣ سم من كل االجتاهات األربعة، ويكون التباعد (مفرًدا) .

٨ - يستخدم خط ( Traditional Arabic ) للغة العربية، حبجم (١٨)  
وحبجم (١٤) للحاشية، وحبجم (١١) للجداول واألشكال .

االجنليزية، حبجم  للغة   (  Times New Roman  ) يستخدم خط   - ٩
(١٢)، وحبجم  (١٠) للحاشية واجلداول واألشكال .

١٠ - تكتب اآليات القرآنية وفق املصحف االلكتروين جملمع امللك فهد لطباعة 
املصحف الشريف حبجم (١٦) بلون عادي غري مسوَّد .

١١ -أن يعتين الباحث بسالمة البحث من األخطاء اللغوية والنحوية .

- موضوع البحث .
- أهداف البحث  بدون تعداد.

- منهج البحث .
- أهم النتائح بدون تعداد .

- أهم التوصيات بدون تعداد .
- الكلمات املفتاحية .

- جيب أال تزيد كلمات املستخلص عن ( ٢٠٠ ) كلمة .
- ترمجة املستخلص للغة اإلجنليزية من مركز معتمد مع إرفاق ما يثبت الترمجة .

كتابة المستخلص :
على الباحث أن يكتب مستخلًصا لبحثه يحتوي على العناصر التالية:

أهدافه،  حدوده،  مشكلته،  البحث،  موضوع   ) على:   حتتوي  مقدمة  كتابة   -
منهجه، إجراءاته، وخطة البحث ) .

- بيان الدراسات السابقة إن وجدت .
- تقسيم البحث إىل أقسام وفق خطة البحث حبيث تكون مترابطة .

- كتابة احلاشية السفلية يكون بذكر ما يلي: ( اسم الكتاب، شهرة املؤلف، اجلزء / 
الصفحة ) .حسب املنهج العلمي املعمول به يف توثيق الدراسات الشرعية والعربية .

مثال : جمموع الفتاوى، ابن تيمية (٨/ ٧٧٧) .
أما اآليات القرآنية فيشار إليها يف املنت فقط بذكر اسم السورة يتبعه نقطتان مث رقم 

اآلية، وتكون بني قوسني معكوفتني هكذا [ البقرة: ١٧٥ ] 

كتابة البحث :

العدد الثالث
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١ - إذا كان املرجع كتاًبا :
- اسم الكتاب، فشهرة املؤلف، فامسه األول، فاسم احملقق – إن وجد –  فالطبعة، 

فمكان النشر، فاسم الناشر، فسنة النشر 
مثال : اجلامع الصحيح، الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى، حتقيق: أمحد شاكر، 

ط: ٢، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ٢٠٠٤ م .

٢ - إذا كان املرجع رسالة علمية مل تطبع :
عنوان الرسالة، فاالسم األخري، فاالسم األول واألمساء األخرى، فنوع الرسالة 

( ماجستري  دكتوراه )، فاملكان، فالكلية، فاجلامعة، فالسنة .
مثال: األحكام العقدية املتعلقة باإلكراه، اجلنيدي، وائل حيىي خبيت، رسالة ماجستري، 

السعودية، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ١٤٣٧ هـ . 

٣ - إذا كان املرجع مقاًال يف دورية :
فاسم  األخرى،  واألمساء  األول  فاالسم  للمؤلف،  األخري  فاالسم  املقال،  عنوان 
الدورية، فاملكان، فرقم اجمللد أو العدد، فسنة النشر، فالصفحة من ص: ... إىل ص: ... 
مثال: االستغاثة الشرعية والبدعية يف " اليوتيوب " دراسة حتليلية، الظفريي، تركي 
خالد ، جملة جامعة األمري سطام بن عبد العزيز، م ( ١ )، ١٤٣٧هـ،  ١٥٥- ١٨٤ .

يراعي الباحث ذكر بعض االختصارات اليت ال يوجد هلا بيانات يف املرجع، وهي كالتايل:
- ( د . م )  بدون مكان النشر .
- ( د . ن )  بدون اسم الناشر .
- ( د . ط )  بدون رقم الطبعة .

- ( د . ت )  بدون تاريخ  النشر .

كتابة البحث :
بأن  الباحث  تعهًدا من  النموذج يعد  تعبئة  بريد اجمللة  مع  البحث إىل  - إرسال 
البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر يف جهة أخرى حىت تنتهي 

إجراءات حتكيمه يف اجمللة .
- هليئة التحرير يف اجمللة حق الفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه .

- يف حال ( قبول البحث للنشر ) يتم إرسال خطاب يفيد بـ ( قبول البحث 
للنشر ) ، وعند رفض نشر البحث يتم إرسال خطاب  ( اعتذار عن قبول النشر ) .

- ال جيوز للباحث بعد نشر حبثه يف اجمللة نشره يف وعاء آخر إال بعد مضي ستة 
أشهر من نشر حبثه، وأن يشري إىل نشر حبثه يف اجمللة .

- إرسال الباحث حبثه إىل بريد اجمللة مع منوذج التعهد يعد قبوًال بـ ( شروط النشر يف اجمللة ) .
- هليئة التحرير احلق يف حتديد أولويات نشر البحوث .

- اآلراء الواردة يف البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 
بالضرورة عن وجهة نظر اجمللة .

- نظام التوثيق املعتمد يف اجمللة للمراجع األجنبية هو نظام ( جامعة شيكاغو) .
- يف حال نشر البحث مينح الباحث عدد ( ٥ ) نسخ أو مستالت من عدد اجمللة 

الذي نشر حبثه فيه .
- للمجلة احلق عند االعتذار عن النشر أن تعتذر دون اإلفصاح عن تقارير احملكمني 

jias@psau.edu.sa

٣٩٦٠ / ١٤٣٧ ٧٢٧٨ - ١٦٥٨

jias.psau.edu.sa +966548802888
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١ - إذا كان املرجع كتاًبا :
- اسم الكتاب، فشهرة املؤلف، فامسه األول، فاسم احملقق – إن وجد –  فالطبعة، 

فمكان النشر، فاسم الناشر، فسنة النشر 
مثال : اجلامع الصحيح، الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى، حتقيق: أمحد شاكر، 

ط: ٢، بريوت، دار إحياء التراث العريب، ٢٠٠٤ م .

٢ - إذا كان املرجع رسالة علمية مل تطبع :
عنوان الرسالة، فاالسم األخري، فاالسم األول واألمساء األخرى، فنوع الرسالة 

( ماجستري  دكتوراه )، فاملكان، فالكلية، فاجلامعة، فالسنة .
مثال: األحكام العقدية املتعلقة باإلكراه، اجلنيدي، وائل حيىي خبيت، رسالة ماجستري، 

السعودية، كلية أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ١٤٣٧ هـ . 

٣ - إذا كان املرجع مقاًال يف دورية :
فاسم  األخرى،  واألمساء  األول  فاالسم  للمؤلف،  األخري  فاالسم  املقال،  عنوان 
الدورية، فاملكان، فرقم اجمللد أو العدد، فسنة النشر، فالصفحة من ص: ... إىل ص: ... 
مثال: االستغاثة الشرعية والبدعية يف " اليوتيوب " دراسة حتليلية، الظفريي، تركي 
خالد ، جملة جامعة األمري سطام بن عبد العزيز، م ( ١ )، ١٤٣٧هـ،  ١٥٥- ١٨٤ .

يراعي الباحث ذكر بعض االختصارات اليت ال يوجد هلا بيانات يف املرجع، وهي كالتايل:
- ( د . م )  بدون مكان النشر .
- ( د . ن )  بدون اسم الناشر .
- ( د . ط )  بدون رقم الطبعة .

- ( د . ت )  بدون تاريخ  النشر .

كتابة البحث :
بأن  الباحث  تعهًدا من  النموذج يعد  تعبئة  بريد اجمللة  مع  البحث إىل  - إرسال 
البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر يف جهة أخرى حىت تنتهي 

إجراءات حتكيمه يف اجمللة .
- هليئة التحرير يف اجمللة حق الفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه .

- يف حال ( قبول البحث للنشر ) يتم إرسال خطاب يفيد بـ ( قبول البحث 
للنشر ) ، وعند رفض نشر البحث يتم إرسال خطاب  ( اعتذار عن قبول النشر ) .

- ال جيوز للباحث بعد نشر حبثه يف اجمللة نشره يف وعاء آخر إال بعد مضي ستة 
أشهر من نشر حبثه، وأن يشري إىل نشر حبثه يف اجمللة .

- إرسال الباحث حبثه إىل بريد اجمللة مع منوذج التعهد يعد قبوًال بـ ( شروط النشر يف اجمللة ) .
- هليئة التحرير احلق يف حتديد أولويات نشر البحوث .

- اآلراء الواردة يف البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 
بالضرورة عن وجهة نظر اجمللة .

- نظام التوثيق املعتمد يف اجمللة للمراجع األجنبية هو نظام ( جامعة شيكاغو) .
- يف حال نشر البحث مينح الباحث عدد ( ٥ ) نسخ أو مستالت من عدد اجمللة 

الذي نشر حبثه فيه .
- للمجلة احلق عند االعتذار عن النشر أن تعتذر دون اإلفصاح عن تقارير احملكمني 

jias@psau.edu.sa

٣٩٦٠ / ١٤٣٧ ٧٢٧٨ - ١٦٥٨

jias.psau.edu.sa +966548802888

sattamjournal

العدد الثالث

13



هـ 
١٤

٣٨
َرة 

ـــــ
ِخـــ

ا�
ى 

ـاَد
ـــــ

ُجَم
 -

ُث 
َّاِل الث

َدُد 
ـــــ

لَع
ا

ا�براد بصالة الظهر في شدة الحر
دراسة حديثية موضوعية

ُصُحف موسىعليه السالم
دراسة عقدية في نصوص القرآن والسنة والكتاب المقدس

مقاصد رواية ا�سرائيلّيات
في تفسيِر ابِن جريٍر الطبري

مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي

االعتراض باستقامة الوزن
فيما ُحِكَم عليه بالضرورة

حماية ا�سالم لمدارك ا�نسان
دراسة شرعية تطبيقية

قواعد النحو  وتعلم العربية

أنماط ا�حالة في القصص القرآني
قصة موسى عليه السالم نموذًجا

١٥ - ١٨

١٩ - ٢٠

٢١ - ٨٨

٨٩ - ١٤٤

١٤٥ - ٢١٤

٢١٥ - ٢٨٦

٢٨٧ - ٣٤٢

٣٤٣ - ٣٦٢

٣٦٣ - ٤٢٦

٤٢٧ - ٥٠٦

٥٠٧ - ٥١٢

٥١٣ - ٥٢٤

٥٢٥ - ٥٣٨

د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني

د. أحمد بن خالد بن فهد آل مجناء

د. محمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع

أ. علي محمد معدي آل عمران القحطاني

أ.د. عمر أبو المجد حسين محمد النعيمي

أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف 

د. مليحة بنت محمد القحطاني

د. بدر بن محمد بن خلف الراشد
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أستاذ بجامعة ا�مير سطام بن عبد العزيزمدير جامعة ا�مير سطام بن عبدالعزيز  ه١٤٣٨ربيع األول      جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

١ 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل املصطفى األمني، وعىل آله 
 ه والتابعني، وبعد:تباوصح

، ومنرب األقالم البحثياملجالت العلمية املحكمة واجهةُ اجلامعة، وامتدادها فإن 
ودائامً ما تكتسب  .واملعرفةبالعلم والفكر ه العلمية الرصينة، وشاطئ تتزين ضفافُ 

مه من خدمة بحثية رائدة للجامعة املعنوية مما تقدِّ وقيمتها العلمية املجلة مكانتها 
وأعضاء هيئة التدريس هبا من جهة، ولعموم الباحثني من جهة أخر. كام تكتسب 

ذها وتلتزم هبا، سواء من قوة املعايري التي تنتهجها، ودقة التطبيقات التي تنفِّ ذلك أيضاً 
جيد  زيِ د إليها، أو التحكيم الذي يمَ كان ذلك عىل صعيد ختصص األبحاث التي ترِ أ

 األبحاث عن غريها.
وإذا ما اقرتن بذلك عامل اخلربة الذي ينضاف إىل رصيد املجلة عرب الزمن؛ فإننا 
سنتحصل عىل جملة رائدة يقصدها الباحثون، وتعتمدها اجلامعات واملراكز البحثية 

األمر الذي وضعته اجلامعة نصب عينيها حني اعتامدها إنشاء جملة وهو  .املرموقة
يف رقيّ وتطور،  –بحمد هللا  –العلوم الرشعية واللغة العربية، فمنذ صدورها وهي 

ا يشار إليه بالبنان، وترنو إليه األنظار، وهاهي ذي تتابع مسريهتا،  حتى بلغت شأوً
 يف حلة قشيبة، ذات مضامني علمية وتتحف الباحثني بالعدد الثالث هلا، والذي يأيت

 نوعية يف شقيها الرشعي واللغوي.
وإنه ليطيب يل هبذه املناسبة أن أعرب عن اغتباطي بصدور هذا العدد الذي بني 

يف  اجهدً  أيدينا، وأن أسدي كذلك وافر الشكر والتقدير هليئة حتريرها التي مل تألُ 
اهللا تعاىل هلم  النحو الالئق، سائالً  اإلعداد والتنضيد واإلصدار، حتى جاء عىل هذا

 املزيد من العطاء واإلبداع.منهم إىل  امتطلعً التوفيق والسداد، و

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ú»flb¶a@äÌÜfl@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Üj«@NÖNc@Üj«@Âi@åÌå»€a@Üflbßa@!a 

  د.                                                                           عنوان البحث 

٢ 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا 
 وصحبه وسلم، وبعد:حممد وعىل آله 

هللا  دفها هو العدد الثالث من جملة العلوم الرشعية واللغة العربية يصدر بحم
ءات متالحقة يف خدمة العلم وأهله، لعطا اجلهود سابقة، واستمرارً  اتعاىل امتدادً 

بالوسائل واألدوات السليمة يف  ارعً ذنرش الفكر العلمي الصحيح، مت امستهدفً 
، ثم الدقائق، والكشف عن الغوامض، بفضل اهللا تعاىل أوالً  يدتثبيت احلقائق، وتقي

 بنخبة الرؤ العلمية التي تشارك يف بناء ثقافتنا األصيلة املتجددة.
مة وتسترشف هذه املجلة بضوابطها العلمية ومن خالل أدبيّ  كَ اهتا املحْ

مة الوصول إىل املكانة الال كَّ القائم عىل قة هبا لتكون منارة للوعي احلضاري ئواملحَ
 فهم الرتاث وحتليله وفق مواده وأدواته، بغية إبراز جتلياته احلضارية واإلنسانية.

اهبا تَّ الواعي املبذول من كُ  ثم بفضل اجلهد ضل اهللا أوالً فوال يكون ذلك إال ب
 معاجلة األفاضل، ذلك اجلهد الذي يتحر الضوابط العلمية والفنية، ويسمو إىل

ور العميقة يف تراثنا واآلثار القوية يف واقعنا، وكذلك القضايا املهمة ذات اجلذ
هياجهود هيئة التحرير يف  وفق  ،التنوع والتجديد فيام يقدم من أبحاثمجاليات  حترِّ

 مقاييس ومعايري اجلودة يف جمال البحث العلمي الرصني. 
إن هذا العمل املتكامل الذي يقوم ويستمر بدعم كبري من معايل مدير اجلامعة 

حفظه اهللا؛ هلو من الكلِم الطيب اهللا احلامد  العزيز بن عبد ألستاذ الدكتور عبدا
الذي يصعد إىل اهللا تعاىل إن حتىل بصدق النية وسالمة القصد وإتقان الصنعة 

ر اهلدف السامي يف كل خطواته.     وتصوّ
 واهللا من وراء القصد،،

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@äÌäzn€a@èÓˆâ@
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أستاذ بجامعة ا�مير سطام بن عبد العزيزمدير جامعة ا�مير سطام بن عبدالعزيز  ه١٤٣٨ربيع األول      جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

١ 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل املصطفى األمني، وعىل آله 
 ه والتابعني، وبعد:تباوصح

، ومنرب األقالم البحثياملجالت العلمية املحكمة واجهةُ اجلامعة، وامتدادها فإن 
ودائامً ما تكتسب  .واملعرفةبالعلم والفكر ه العلمية الرصينة، وشاطئ تتزين ضفافُ 

مه من خدمة بحثية رائدة للجامعة املعنوية مما تقدِّ وقيمتها العلمية املجلة مكانتها 
وأعضاء هيئة التدريس هبا من جهة، ولعموم الباحثني من جهة أخر. كام تكتسب 

ذها وتلتزم هبا، سواء من قوة املعايري التي تنتهجها، ودقة التطبيقات التي تنفِّ ذلك أيضاً 
جيد  زيِ د إليها، أو التحكيم الذي يمَ كان ذلك عىل صعيد ختصص األبحاث التي ترِ أ

 األبحاث عن غريها.
وإذا ما اقرتن بذلك عامل اخلربة الذي ينضاف إىل رصيد املجلة عرب الزمن؛ فإننا 
سنتحصل عىل جملة رائدة يقصدها الباحثون، وتعتمدها اجلامعات واملراكز البحثية 

األمر الذي وضعته اجلامعة نصب عينيها حني اعتامدها إنشاء جملة وهو  .املرموقة
يف رقيّ وتطور،  –بحمد هللا  –العلوم الرشعية واللغة العربية، فمنذ صدورها وهي 

ا يشار إليه بالبنان، وترنو إليه األنظار، وهاهي ذي تتابع مسريهتا،  حتى بلغت شأوً
 يف حلة قشيبة، ذات مضامني علمية وتتحف الباحثني بالعدد الثالث هلا، والذي يأيت

 نوعية يف شقيها الرشعي واللغوي.
وإنه ليطيب يل هبذه املناسبة أن أعرب عن اغتباطي بصدور هذا العدد الذي بني 

يف  اجهدً  أيدينا، وأن أسدي كذلك وافر الشكر والتقدير هليئة حتريرها التي مل تألُ 
اهللا تعاىل هلم  النحو الالئق، سائالً  اإلعداد والتنضيد واإلصدار، حتى جاء عىل هذا

 املزيد من العطاء واإلبداع.منهم إىل  امتطلعً التوفيق والسداد، و
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا 
 وصحبه وسلم، وبعد:حممد وعىل آله 

هللا  دفها هو العدد الثالث من جملة العلوم الرشعية واللغة العربية يصدر بحم
ءات متالحقة يف خدمة العلم وأهله، لعطا اجلهود سابقة، واستمرارً  اتعاىل امتدادً 

بالوسائل واألدوات السليمة يف  ارعً ذنرش الفكر العلمي الصحيح، مت امستهدفً 
، ثم الدقائق، والكشف عن الغوامض، بفضل اهللا تعاىل أوالً  يدتثبيت احلقائق، وتقي

 بنخبة الرؤ العلمية التي تشارك يف بناء ثقافتنا األصيلة املتجددة.
مة وتسترشف هذه املجلة بضوابطها العلمية ومن خالل أدبيّ  كَ اهتا املحْ

مة الوصول إىل املكانة الال كَّ القائم عىل قة هبا لتكون منارة للوعي احلضاري ئواملحَ
 فهم الرتاث وحتليله وفق مواده وأدواته، بغية إبراز جتلياته احلضارية واإلنسانية.

اهبا تَّ الواعي املبذول من كُ  ثم بفضل اجلهد ضل اهللا أوالً فوال يكون ذلك إال ب
 معاجلة األفاضل، ذلك اجلهد الذي يتحر الضوابط العلمية والفنية، ويسمو إىل

ور العميقة يف تراثنا واآلثار القوية يف واقعنا، وكذلك القضايا املهمة ذات اجلذ
هياجهود هيئة التحرير يف  وفق  ،التنوع والتجديد فيام يقدم من أبحاثمجاليات  حترِّ

 مقاييس ومعايري اجلودة يف جمال البحث العلمي الرصني. 
إن هذا العمل املتكامل الذي يقوم ويستمر بدعم كبري من معايل مدير اجلامعة 

حفظه اهللا؛ هلو من الكلِم الطيب اهللا احلامد  العزيز بن عبد ألستاذ الدكتور عبدا
الذي يصعد إىل اهللا تعاىل إن حتىل بصدق النية وسالمة القصد وإتقان الصنعة 

ر اهلدف السامي يف كل خطواته.     وتصوّ
 واهللا من وراء القصد،،
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• حصل على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة 
في  السلف  استدراكات   » بعنوان  أطروحته  وكانت  القرى  أم 

التفسير في القرون الثالثة ا�ولى - دراسة نقدية مقارنة » 

بالجامعة  الكريم  القرآن  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •

ابن  « منهج  بعنوان  أطروحته  بالمدينةالمنورة  وكانت  ا�سالمية 
جرير الطبري في االستدالل على المعاني  في التفسير »

E : aaly999@gmail.com

ا�ستاذ المشارك بكلية العلوم وا�داب 
 جامعة الباحة

مقاصد رواية ا�سرائيلّيات
في تفسيِر ابِن جريٍر الطبري

د. نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني


