مجلة إسالمية شهرية
يصدرها مجمع البحوث اإلسالمية
تأسست عام  1349هـ = 1930م

رئيس التحرير

أ.د .نظيــــر محمـــد عيــــاد
مجلس التحرير
أ.د .إبراهيم الهدهد

أ.د .عبد الفتاح العواري

مدير التحرير
أ .محمـود الفشنــــي

أ.د .عبد المنعم فؤاد

▪ عالقة علوم اللغة العربية بالعلوم اإلسالمية ()3
أ.د .نظير محمد عياد
▪ تفسير سورة آل عمران
اإلمام محمد عبده
▪ إلى القرآن الكريم
فضيلة الشيخ /محمود شلتوت
▪ األمانة
فضيلة الشيخ  /محمد الغزالي

1285
1292
1296
1301

دراسات قرآنية

▪ اإلعجاز في معترك األقران للسيوطي
أ.د .محمد أبو موسى
▪ االست َغا َث ُة في القرآن الكريم
أ.د.عبدالمنعم عبداهلل حسن

1306
1313

ملف خاص بمناسبة االحتفال بليلة اإلسراء والمعراج

سكرتير عام التحرير

محمد جمعة
سكرتير التحرير

أبو السعود محمد
سكرتير تحرير العدد

صابر سعيد
قسم التصحيح

د .أحمــد صـــابر
خالد عبادة
مدير الموقع اإللكتروني

مصطفى وهبة
الشئون الفنية

أحمد رضوان
مدير العالقات العامة والمعلومات

قمر الدعبوسي
تصميم األغلفة

إسالم سعيد

▪ كلمة االفتتاح
بقلم  :أ.د .نظير محمد عياد
▪ اإلسراء والمعراج
الشيخ /يوسف الدجوي
▪ دوحة الشعر
أ.د .صابر عبدالدايم
▪ األبعاد المعنوية لإلسراء
أ.د .أمان محمد قحيف
▪ موكب النبوة في رحلة اإلسراء والمعراج
أ.د .رضا عبدالمجيد المتولي

1320
1322
1331
1341
1346

من تراث مجلة األزهر :إعداد :د .خالد راتب  ،أ  .صابر سعيد

▪ أزمة الزواج وعلى من تقع تبعتها
الشيخ /إبراهيم الجبالي
▪ سماحة اإلسالم
الشيخ محمد الخضر حسين
▪ أسطورة داروين منقول عن األلمانية من كتاب
العالم الجليل األستاذ (س .فان هوفنسفيلت)

1355
1363
1369

قضايا التجديد :

▪ علوم الحضارة اإلسالمية
أ.د .أحمد فؤاد باشا
▪ بدعة الصداقة بين الرجل والمرأة
أ.د .عباس شومان
▪ الذكاء االصطناعي
أ.د .أيمن شاهين
▪ سعادة البشرية في االستجابة للفطرة السوية
أ.د /نادي عبد اهلل
▪ دستور األخالق النبوية
الدكتور /أحمد علي سليمان
▪ الملتقى العلمي األول لمركز األزهر العالمي للفلك
تغطية  :أ .مصطفى وهبة ـ خالد عبادة

1374
1380
1384
1387
1391
1396

الشريعة اإلسالمية وعلومها:

▪ إنما الدنيا ألربعة نفر
أ.د .أحمد عمر هاشم
▪ دفع مشكل قاعدة« :الحاجة تنزل منزلة الضرورة»
أ.د .حسن الصغير

1403
1406

▪ توثيق الدَّ ين وكتابته
أ.د .عبدالفتاح العواري

1413

دراسات في العقيدة واألخالق:

▪ شبهات حول مكانة العقل في اإلسالم والرد عليه
أ.د .عبدالمنعم فؤاد

1418

في محراب العربية :

▪ اإلعجاز القرآني في حذف حروف العطف مواقعه وأسراره
أ.د .عبداهلل سرحان
▪ من أسرار تنوع القراءات في آيات من سورة الكهف
أ.د .سالمة جمعة داود

1425
1430

السيرة والتاريخ :

وصحبه
▪ من روائع الماضي :الصديق والنبي
ُ
أ .عاطف مصطفى

1436

من أعالم الفكر اإلسالمي:

▪ األستاذ الدكتور حسن الشافعي
أ.د .محمد فتحي فرج
▪ الشيخ عبد اهلل الشبراوي وشعره في حب مصر
أ.د .السيد الديب

1441
1446

ركن الوافدين  :إشراف :أ.د .نهلة الصعيدي:

1452
▪ سمية بنت الخياط أ.د .نهلة الصعيدي.
▪ كيف نقرأ ؟ ( القراءة النقدية  )1/أ.د .محمود توفيق محمد سعد1454 .
1457
▪ رعاية االختالف اللغوي للشعوب أ.د .خالد فهمي.
1460
▪ رحلة في بالد الوافدين د /أحمد الصاوي.
▪ مقتطفات من الخطة اإلستراتيجية للتعليم قبل الجامعي للوافدين .أ .هيثم عبد الستار1465 .
ركن الواعظات .إشراف :أ.د .إلهام شاهين

1469
▪ الطالق يهدم كيان المجتمع .أ.د .إلهام شاهين
▪ يا بني  ..إرث الماضي وتيه الحاضر .د .محمد سيد ورداني 1472
1474
▪ األزهر مع الناس .متابعة :أسماء أحمد حميدة
1475
▪ مدير مركز األزهر في حوار لـ (واعظات األزهر)
1482
▪ أخبار الواعظات .إعداد :روان محمد يس
▪ ترجمة مقولة اإلمام الطيب إلى اللغة اإلنجليزية والماليزية 1485
موضوعات متنوعة:

▪ أضواء على تاريخ الحياة العقلية في مصر خالل القرنين
د .رمضان رمضان متولي
▪ أنباء األزهر
أ /محمود الفشني
▪ بين المجلة والقارئ
د .أحمد صابر
▪ استفتاءات القراء
يجيب عنها لجنة الفتوى باألزهر الشريف
▪ المسلمون حول العالم
أ.أحمد رضوان
▪ القسم الفرنسي
إعداد  :د .سامي مندور
▪ القسم اإلنجليزي
إعداد  :د  .كمال بريقع

المراسالت
باسم مدير التحرير

alfashny100100@gmail.com
alazharmagazine89@gmail.com

مجمع البحوث اإلسالمية
شارع الطيران -مدينة نصرمشيخة األزهر بالدراسة
(مكتبة األزهر  -الدور السادس  -مجلة األزهر)

تليفاكس:
25881154 - 25881153
داخلي2901 :

1487

التــوزيــع
مؤسسة األهرام

1490

االشتراك السنوي

1502
1506
1510
1517
1519

داخل مصر  36جنيها مصريًا
الدول العربية  50دوالرا أمريكيً ا
أوروبا وأمريكا  85دوالرا أمريكيً ا
اليابان وشرق آسيا  120دوالرا أمريكيًا

عن طريق قسم االشتراكات
بمؤسسة األهرام
شارع الجالء ـ القاهرة

ت 25786100 :
28756200

�شروط الن�شر فـي جملة الأزهـ ــر
ت�ستقبل �إدارة التحرير بالمجلة المقاالت حتى اليوم الخام�س من ال�شهر العربي و ْف ًقا لل�شروط الآتية:
�1-1أن يندرج مو�ضوع المقال تحت باب من �أبواب المجلة.
�2-2أن يلتزم كاتب المقال بمنهج الأزهر الذي يمثل في الو�سطية واالعتدال ورعاية
التراث واالهتمام بالواقع المعا�صر.
ُ
المقال بلغة عربية �صحيحة جيدة راقية.
�3-3أن ُيكتب
4-4ي�شترط عدم النقل الن�صي من المراجع والم�صادر �إال عند ال�ضرورة.
5-5يجب على الكاتب توثيق فقرات مقاله توثي ًقا جيدً ا وم�ؤكدً ا.
�6-6أن تراعى قواعد الإمالء والترقيم وفق قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
�7-7أن يذكر بعد الن�ص القر�آني ا�سم ال�سورة ورقم الآية.
تخرج الأحاديث .وعند تعدد م�صادر الحديث ُيكت َفى بتخريج الحديث من
�8-8أن ّ
الم�صدر الأوثق ،كالبخاري وم�سلم.
�9-9أن تن�سب النقول �إلى �أ�صحابها ،والكتب التي �أخذت منها ،ومكان وتاريخ طبعها ،مع
ح�صر المنقول بن�صه بين عالمتي تن�صي�ص « ،»....وعند نقل الفكرة دون الن�ص
ت�ضاف كلمة (انظر) قبل ذكر الم�صدر.
ٌ
وج�سم يت�ضمن
تعرف بمو�ضوعه ،وتبين حدوده للقارئ،
�1010أن يكون للمقال
ٌ
مقدمة ّ
موجزا للمقال.
تلخي�صا
مادة المقال ،وختامٌ يت�ضمن
ً
ً
�1111أال يكون المقال قد �سبق ن�شره ،في �أي و�سيلة ن�شر.
�1212أن ُير َفق المقال با�سم كاتبه و�صفته ،مع نبذة مخت�صرة للتعريف به ،بعيدة عن
المبالغة ،مع رقم هاتفه.
�1313أن ُي�سلَّم المقال لهيئة التحرير بالمجلة ،مكتو ًبا على برنامج الوورد ،و�أال ير�سل
على هيئة بحث ،ولكن ب�صيغة المقال ،وال يزيد عن خم�س �صفحات ()Word
وال يقل عن �أربع �صفحات وورد (.)Word
1414يمكن �إر�سال المقال على البريد الإلكتروني للمجلة:
alazharmagazine89@gmail.com
أو بريد مدير التحريرalfashny100100@gmail.com :
1515ما ين�شر في المجلة يع ِّبر عن ر�أي الكاتب وحده ،وال يع ِّبر بال�ضرورة عن ر�أي
المجلة �أو الأزهر ال�شريف.
يقره مجل�س التحرير ،وقد يت�أخر ن�شر المقال .والمجلة
1616ين�شر من المقاالت ما ُّ
لي�ست ملزمة برد المقال الذي لم ين�شر ،وال ب�إبداء �سبب عدم ن�شره.
1717تر�سل الأ�شعار على البريد الإلكتروني للمجلة تمهيدً ا لعر�ضها على الأ�ستاذ
الدكتور المخت�ص بباب (دوحة ال�شعر).

