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 رئيسا        د. عصام علي الخمري 
 مديرا        بن ناجي  د. علي محمد

 عضوا         د. إمحمد فرج الزائدي 
 عضوا     د. فرحات إبراهيم الزنيقري 

 
 

 استشارات فنية وتصميم الغالف: أ. حسني ميالد أبو شعالة 
 اإلخراج: د. صاحل حسني األخضر

 
 من أبحاث، وهي عمى استعداد لنشرها بعد التحكيم. المجمة ترحب بما يرد إليها

 المجمة تحترم كل االحترام آراء المحكمين وتعمل بمقتضاها.
 كافة اآلراء واألفكار المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وال تتحمل المجمة تبعاتها.

 يتحمل الباحث مسؤولية األمانة العممية وهو المسؤول عما ينشر له.
 البحوث المقدمة لمنشر ال ترد ألصحابها نشرت أو لم تنشر.

 بع محفوظة لكمية العموم الشرعية بمسالتة.حقوق الط
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 4   ...........................................االفتتاحية .........*  
 5   ............. إعمال المقاصد وأثره في تأسيس القواعد وتطبيقاتيا*  
 ر أحمد محمد د/ بشي   
 54   ..................................االختالف الفقيي رحمة لمناس* 
 د/ عبد المطيف عبد السالم العالم    
 98         ................................ التشخيص في شعر ابن المعتز* 
 د/ فرج ميالد عاشور  
 122   ......................التنمية المينية لممعمم في الفكر اإلسالمي * 
 أ/ اليادي صالح المزيود  
ألفاظ الفصحى والعامية بين االتفاق واالختالف في المفظ والمدلول "دراسة  *

 151    ............................صوتية ...........................
 بد الرحيم صالح ارزيم د/ ع   
   194أنموذجا"النص القرآني "الحديث عن معجزة العصا  تنوع األسموب في* 
 د/ بشير أحمد األميري   
 224      ......دعوى ورود المحن في المصحف الشريف "عرض وتحميل" .* 
 د/ رجب فرج أبو دقاقة    
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 269  داللة "قد" الحرفية في االستعمال القرآني "دراسة وصفية".........  *
 د/ أبو بكر حسن البقار   

عرض السندي لمعاني حروف الجر والعطف واالستفتاح من خالل * 
 331          .................................... ن النسائيحاشيتو عمى سن

 عبد العظيم عمي الواعر د/   
فتوى شرعية في نازلة فقيية حول رجل اختل عقمو وقصرت نفقتو * 

 367  .....خين أبي بكر بن طاىر زنبير ومحمد بن احساين النجار.لمشي
 د/ أحمد عمي اميمة  تحقيق:    
اليجري وجواب ر تأمالت في نازلة التكفير بسجمماسة في القرن الحاديعش* 

 383.....................ه عنيا. 1090اإلمام أبي سالم العياشي ت 
 .بو تركيةأ/ حسن أحمد    


