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 محتويات العدد 

 الصفحة.............لموضوع ..............................................................ا

 ..................د.........................................................*افتتاحية العـــدد 

 و...................*الرؤية والرسالة واألهداف ..............................................

 اإلسالمي  والفكر الشرعية العموم:  أوال

 (30-1...............).............................المالكي..... الفقه في النكاح ولي أحكام*

  الفطيسي سالم آمنة. أ

 نقدية تحميمية دراسة" تباعد أم تقارب: الغربية والرؤية اإلسالمية الرؤية بين الشخصية الحرية*
 (68-31)............................................................................"مقارنة

  لوابدية جيهان .أ

 (87-69)............والعمم............. والدين الفمسفة بين 19كوفيد...  األمل إلى األلم من*

 البوسعيدي الدين نور بنت سهام. أ

-أنموذًجا المتن قضايا" الس اري إرشاد" كتابه في" الصحيح الجامع" لروايات القسطالني   توجيه*
 (109-88).......................................................... -تطبيقية نظرية دراسة

  العاتي الطيب محمد وفاء .أ

 : وآدابـها العربية المغة عموم: ثانيـــا

 (131-110)........................................... والتقعيد الفمسفة بين النحــوي الدرس*

  الشيخي موسى حميمة. د

 العمامي صالح سالمة. د
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 (158-132)............."مختارة نماذج" الكريم القرآن في األفعال بين والتأخير التقديم بالغة*

  هـامـل بن مصبــاح هالـــة. أ

 (178-159)........................................."الفزاني عمي" شعر في الحواس تراسل*

 شميمة عمران حميدة. أ

 خميل بن اهلل عبد السعد أم. أ

  (197-179).......(وحقائب مدن) متخي ل في تأويمية قراءة اآلخروية وحضور السردية الهوية*

 الحي اني خضير خميف محمود. د

 الشحتور موسى جواد زينب. د

 : اإلسالمي التاريخ:  ثالثا

 (228-198)....................(م859-849/ ه245 -235) األندلس في المستعربين فتنة

  الوداني محمد فتحية. د

  المسعودي محمد محمد. أ

 : والنفسية االجتماعية العموم:  رابعا

 (265-229)...................الدولة موظفي لدى المهنية بالضغوط وعالقتها الحرفي عقمية*

 عباس هادي بيداء. د
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 األنبياء أشرف محمد سيدنا عمى والسالم والصالة العالمين رب   هلل الحمد
                  ؛ الطاىرين الطيبين وصحبو آلو وعمى والمرسمين

 .... وبعــــــد                           

 الرئاسي المجمس لقرار تنفيذاً  الجديدة، بييأتيا( البيان عّممو) مجمة فيذه     
 عن أسفرت سابقة لخطوة مواصمة جديد، من لالنطالق تتييأ( م264/2020)

 عمى اإلصرار من فيو ما ىذا وفي الماضي، العام منتصف األول، عددىا صدور
 ولكل ،(ليبيا بمدنا) في ، المعرفة أنوار ونشر البحث، جذوة إذكاء في اإلسيام
 البحث أىمية -النيى أىل عن-يخفى وال مكان، كل في القرآن بمسان الناطقين
 من ذلك عن ينشأ بما التعميمية، العممية وتفعيل الفكرية، الحياة إثراء في والنشر
 ببحوث األمر تعمق إذا وبخاص والمعمومات، لممعارف ونشر ، لمخبرات تبادل

 والتطوير التجديد وتروم والتدقيق، التحري تعتمد متخصصة، عممية أكاديمية
 عن ناىيك واألخالقية، األدبية المسؤولية وتتأكد األىمية وتتضاعف والتعميق،
 ميدان أجل عمى منصباً  البحث كان إذا ، الشرعية والضوابط العقدية االلتزامات
 ال األىمية ىذه بيما، تعمق وما العربية والمغة اإلسالمية الدراسات ، لسان وأشرف
 إنما – الشديدة أىميتيا عمى –األخروية وأمورىم األحياء مآالت في فقط تنحصر

 وما والفكرية، العقدية واالنتماءات الوطنية اليوية مرتكزات من – أيضاً  – تنبع
 غاشمة، وىجمات صارخة انتياكات من والمكونات المقومات تمك لو تتعرض
 في التشكيك بغية أساسو، من األمة كيان – األول المقام وفي - تستيدف
 فضاء في معمقة كونية، غبار ذرات إلي الجموع وتحويل االنتماء، وتذويب المعتقد،
 القرار صناع بيا ويعبث التنصير، وموجات التغريب، رياح تتقاذفيا رىيب، كوني
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 من مزيد  لتحقيق لمقارات، العابرة االحتكارية والشركات المركز، عواصميم في
 المقيورة، الشعوب طاقات من الباقية البقية واستنزاف شعوبيم، لصالح التفوق
 صار ولذلك مشوه، عالمي وراىن مضطرب، إقميمي لوضع تكريساً  وماديًا، بشرياً 
 بزيت الشعمة ىذه إمداد في طول أو حول أو مكنة ليم من جميع يسيم أن لزاماً 

 وأبناء المبين، المسان عشاق من الكرام قرائيا إلى تزف ىي وىا واالستمرار؛ الحياة
 المقاء بتجدد وعد مع ، الجميل الوارف( الثاني) عددىا في ، المخمصين الحنفية
 . التوفيق ولي فيو  تعالى؛ بمشيئتو والعطاء، والتجويد التطوير واستمرار

 

 كندي عمي محمد .د.أ 

 التحرير رئيس 
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 ىدافاألو  رسالةالو  رؤيةال

 – تعالى اهلل بمشيئة – الواعدة االنطالقة ليذه تحّضر إذا التحرير، وىيأة     
 القارئ أمام موجزة تضعيا ألىداف، وتسعى رسالة، وتقدم رؤية، عمى تؤسس
 التعديل أو إلييا اإلضافة واقتراح فييا، والتمعن معيا، تفاعمو إلى وتتطمع الكريم
 ، ومفيًدا الزًما ذلك كان متى فييا،

 القصوى األىمية)) من تنطمق المحكمة العممية البحثية النافذة ليذه فالرؤية •
 المينية من لو يتوفر أن ينبغي وما ، واإلعالم النشر قطاع يحوزىا التي

 بين والحرية والعدل المحبة مبادئ نشر في يسيم بما واإلخالص، والمصداقية
 كرامة احترام من ذلك عمى يترتب وما عموًما، واإلنسانية خصوًصا األمة أبناء

 ((.وأطواره أحوالو جميع في سعادتو عمى وحرص اإلنسان،

 لمبحث إضافة تشكل أن)) تطمح التي الدورية ىذه رسالة تقدم مما وتنبع •
 العمم ألىل جاًدا منبًرا تمثل وأن بعامة، اإلنساني ولمفكر مجاليا، في العممي
 وفي وتفريعاتيا، اإلسالمية والدراسات وآدابيا المغة مجاالت في ولمباحثين وطالبو،
 السريعة ومتغيراتيا الثالثة األلفية يواكب بما ومتعمقاتيا، اإلنسانية العموم

 بني بين واالستقرار الطمأنينة روح يبث   أن شأنو من ما كل لتقدم والمتالحقة،
 بيم الالئقة المكانة استعادة عمى األمة ىذه أبناء ويحف ز مكان، كل في اإلنسان
 ((.اإلنسانية الحضارة ركب ضمن

 :منيا األىداف من جممة لتحقيق(( البيان عممو)) مجمو تسعى ىنا ومن •

 .الميبي المجتمع ألبناء والجمعية الوطنية اليوية عمى المحافظة -1
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 الجامعية المؤسسة بين العالقة عمى والتفاعل الحيوية من مزيد إضافة -2
 .المحمي ومحيطيا

 ضمن العاممة والوافدة الوطنية وبالكفاءات األسمرية، بالجامعة التعريف -3
 .كوادرىا

 .ليبيا في والتوزيع النشر حركة تفعيل في اإلسيام -4

 العربية المغة تخصصات في والمتابعين القراء من عممية بيئة تكوين -5
 .اإلنسانية بالعموم تعمق وما اإلسالمية والدراسات

تاحة والدارسين، الباحثين تحفيز -6  أبحاثيم لنشر المواتية الفرص وا 
 .ودراساتيم

 لنشر العميا الدراسات وطالب التدريس ىيئة أعضاء أمام المجال إفساح -7
 .تطويرىا عمى والعمل نحوىا، الفعل ردود ومتابعة ودراساتيم، أبحاثيم

 

 ( البيان عممو)  لمجمة التحرير ىيأة


