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 جملة كلٍة الشرٌؼة والقبنون

نتالقبنون كلٍة الشرٌؼة و جملة ػلمٍة حمكمة تصدرهب "  ."زٍل

  

ة اإلسالمٍة  الؼلو لدراسبت  األكبدميٍة  يفاو الجحوث  نشر ت ة، واالقتصبد  واملبٍل   الشرػٍة والقبنوٍن

 

 

 الثبلج دلؼدا

 فرباٌر – رجت

ـ 1443   2022 -ه
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 توجه مجٍغ املراسالت والجحوث إىل هٍئة التحرٌر ػلى الؼنوان التبيل0

 

نت   -اجلبمؼة األمسرٌة اإلسالمٍة      جٍب -كلٍة الشرٌؼة والقبنون  /زٍل   ٍل

  0الربٌد االلكرتوًن

shl@asmarya.edu.ly 

                                           

   ثرٌد مصور0

جٍب      نت0 ص ة   -دولة ٍل     جملة كلٍة الشرٌؼة والقبنون -اجلبمؼة األمسرٌة اإلسالمٍة 0174  زٍل
 

       ً  0.رقم اإلٌداع القبنون

جٍب-دار الكتت الوطنٍة ثنغبزي-012/0200  ٍل

 

 :مالحظة

وإدارة اجمللذ    تحولذأ أ  رب عذ   رأ  أحذوا،ا  تعذ اآلراء الواردة يف هذه  الحوذوث      
 مسؤولي  يف ذلك

  

mailto:shl@asmarya.edu.ly
mailto:shl@asmarya.edu.ly
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 مجلة علمية محكمة تصدرها، مجلة كلية الشريعة والقانون
 .كلي  الشريع  والقانون بزلينت               

 
  رئيس التحرير:

 
              نأبوزياأ. د: عبد احلكيم أمحد                     

   التحرير: ةئهي
 
 : مصطفى زللد جهيل . أ.د 1
 : عصام علي اخللر .د 2
 د: فحوي فحح ا اجلعرود 3
 : زللد حاحل أبو حجرد 4
 د: هشام علران العريب 5
 

 لمجلةاالستشارية ل ةئهيأعضاء ال
 

 البلد الجهة التابع لها اسم العضو      ت
 ليحيا اجلامع  األمسري  .أمحد علر أبو حجر :أ.د 1
 ليحيا جامع  طرابلس أبوبكر محزة أبو فارس :دأ. 2
 ليحيا رابط  عللاء ليحيا أ.د: علر مولود عحد احلليد. 3
 ليحيا جامع  طرابلس .الكوين علي عحودة :أ. د 4
 ليحيا  جامع  مصرات  أ.د: زللد زللد سليلان 5
 ليحيا جامع  مصرات   أ.د: علي أمحد شكورفو  6
 ليحيا جامع  طرابلس : طارق اذلاد  العريب.أ.د 7
 ليحيا جامع  طرابلس : أمحد ادلربوك أبو لسني.أ.د  8
 اجلزائر جامع  الحويرة  أ.د: كلال الدي  عحدالرمح  قار   9

 اإلمارات جامع  الوحأ أ.د: أمحد اجلزار بشناق. 11
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ةوتعليمات النشر في المجل إجراءات  
علذذى    (  واألخذذرإ إلكنونيذذ A4أحذذد ا ورقيذذ   مذذ  الحوذذه حنينسذذ زود الحاحذذه هي ذذ   ريذذر اجمللذذ  بيذذ* 

 .       shl@asmarya.edu.ly أو على الربيد اإللكنوين :  عليه الحوه (cD قرص ممغنط 

 .( كلل 211-151  يف حدود   باإلجنليزي خر آيرفق بالحوه مل ص باللغ  العربي  و * 
ادلعربة بدق  ع  موضوع الحوه   -ادلفحاحي  – عريب/إجنليز ( بالكللات الدال   ححع كأ مسح لص* ي

 ( كللات.6والقضايا الرئيس  اليت تناوذلا  حبيه   يحجاوز عددها  
  . Traditional Arabic)  وخبط  (wordمكحوباً بنظام   الحوه أن يكون -

 .  للعناوي ( 16   ( للواشي  وادلسح لص12وحبجم    ( لللنت16 حجم اخلط أن يكون -

  أعلى  وأسفأ  وميني  ويسار(  ويكون تحاعد األسطر مفرداً. :سم م  2:هوامش الصفو  تكون  -
-أمساء الحاحثني حال الحعدد -تشحلأ الصفو  األوىل للحوه على: عنوان الحوه  اسم الحاحه  -

 ج  العللي   ومكان العلأ  والربيد اإللكنوين.رباعياً   مع الدر 
 يسح دم لآليات الرسم القرآين . -
 ضحط األحاديه النحوي  بالشكأ. -
وأهدافه  ومنهجه  وإجراءاته  وخط   حدود  و : موضوع الحوه  ومشكلحه  كحاب  مقدم   و   -

 الحوه.

 .عليهاوإضافحه العللي   –إن وجدت  –تحيني الدراسات السابق   -

 والنووي   مع الدق  فذي الحوثيق.  األخطاء اللغوي  م  خالي  محقن   يكحب الحوه بصياغ  عللي  -

  والحوحيات. كحاب  خامت  خبالح  شامل  للحوه تحضل  أهم النحائج -
    واجلزء الصفو  حسب ادلنهج العللي  واسم ادلؤل  ؤلف كحاب  احلاشي  السفلي  يكون بهكر عنوان ادل-

 ي .للادلعلول به فذي توثيق الدراسات الع
بهكر اسم ادلصدر أو ادلرجع  واسم مؤلفه  الحوه هوامش راجع فذيصادر وادليوثق الحاحه ادل -

 :ومعلومات طحاعحه عند أول ذكر

 حسب النظام الحايل: يف قائل  ادلصادر وادلراجع يوثق الحاحه ادلراجع فذي هناي  الحوه -

فحيان   –إن وجد  –فاسم اقق  كاماًل اسم ادلؤل   مث  كاماًل   عنوان الكحاب]إذا كان ادلرجع كحاباً:  *
 .[فاسم الناشر  فسن  النشر ر الطحع   فلدين  النش

   ماجسحري–فنوع الرسال    فاسم الحاحه   عنوان الرسال ]إذا كان ادلرجع رسال  عللي  مل تطحع:  *
   .[فاسم الكلي   فاسم اجلامع   فالسن    فادلكان:-دكحورا 

فاسم الدوري   فادلكان  فرقم اجمللد    دلؤل افاسم   عنوان ادلقال]إذا كان ادلرجع مقاً  م  دوري : * 
   [.ص.. إىل –فرقم العدد  فسن  النشر  فالصفو  م  ص... 

 وهي كالحايل: بيانات ادلرجع هها باإلضاف  إىل ذكر بعض ا خحصارات إن مل يوجد ذلا أ  بيان فذي 
 بدون اسم الناشر:  د. ن(. بدون مكان النشر:  د. م(. 

 بدون تاريخ النشر:  د. ت(. بدون رقم الطحع :  د. ط(
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 فهرس المحتويات
رقم   عنوان البحث      ت

 الصفحة
 1 االفتتاحية 1
 ات حقوق اإلنسان "ــــــــــــــــــــــــــــايا انتهاكــــــــالضرر لضحجبر  1

 ."دراس  يف أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان"
 أ. عحد ادلنعم زللد علران        د. حسني زللد علرن.         

7 

ات ـــــــــدام البطاقــــــــــــــــالمسؤولية المدنية الناشئة عن سوء استخ 2
 ".دراس   ليلي  يف القانون ادلدين اللييب  "    االئتمانية

 د. أمحد رمضان قشوط

45 

اءات الضريبية االقتصادية ودورها في تنمية االقتصاد ــــــــــــاإلعف 3
 .بشأن ضرائب الدخأ منوذجاً  2111لسن   7"القانون رقم  .الوطني

 د. عحدا إبراهيم الرببار                              

76 

 في طور النطفة ام الفقهية المتعلقة بإسقاط الجنينـــــــــاألحك 4

 دراس  فقهي  مقارن 
 د. زللد عحدا جابر

111 

 .الغنيمياس في الرأي والقياس، للشيخ أحمد كشف االلتب 5
 .دراس  و قيق""

 د. علران سامل ب  عيسى  شام علرن العريب.               هد. 

137 

 .اعــــــــــــــــــــــــــــــم باإلجمــــــــــــــــــــــــإمكان العل 6
 أ. عحد الكرمي حاحل العجيأ  أمحد زللد اشحيو                 .أ

188 

  .التعامل الشرعي مع الموجودات المدفونة من اآلثار 7
 د. إبراهيم مفحاح الصغري

211 

  دراس  مقارن " "األمر باإلفراج في التشريع اإلجرائي الليبي 8
                               مشيل حد الصلد رجب د.  ع              شهوبعلي حامد  د. 

227 

 علي الميليل روط،ــــــــــــــوالش البيع اجتماعالمبسوط في القول  9
 و قيق"دراس  "                                 

 فحوي فحح ا اجلعرود د..            مصطفى زللد جهيل  د.

247 
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 االفتتاحية:
 

اله  أنعم علينا ،ها الدي  ادلحني  وحضنا على الحفقه فيه  احللد 
ُهمْ  ِفْرَق    ُكأ   ِم ْ  نَذَفرَ  فَذَلْوَ   ﴿:فقال ي ِ  يف  لَِيحَذَفقفُهوا طَائَِف    ِمنذْ    122 /الحوب  ﴾الد 

كلا أثىن على نفسه      حنصي ثناء عليه هو حنلد  تعاىل ونشكر  سحوانه 
فإنه أهأ احللد والثناء والشكر  والصالة والسالم على سيدنا زللد ب  
عحدا  اله  أدإ األمان  وحارب األمي  ونصح األم   وعلى آله وحوابحه 

فوجهوا لهلك  «رد ا به خريًا يفقهه يف الدي م  ي » اله  تلقوا عنه قوله:
 وبعد:   عزائلهم فرضي ا عنهم وأرضاهم 

فهها العدد الثاله م  اجملل  العللي  اليت تصدرها كلي  الشريع  والقانون 
سعيًا منها يف تيسري سحأ نشر العلم وتفعيأ الحواحأ ادلعريف مع الحواث  
والحعري  ،م وجبهودهم العللي   وذلك يف إطار تنجيز ادلهام واألهداف اليت 

 تطلح لحوقيقها مؤسسات الحعليم العايل.
ها حن  نقدم لكم يف هها العدد رللوع  م  الحووث العللي  القيل  و 

شاكري  اجلهود ادلحارك  اليت   ادلحنوع  ادلفيدة  ادلحفق  وادلعايري ادلنهجي  األكادميي 
لت يف إعدادها وإخراجها على الوجه ادلطلوب  داعني كأ ادلهحلني هأس

أجأ  ريك وإثراء احلرك   والحواث ادلشارك  بإبداعاهتم ادلعرفي  النقدي  م 
العللي   وتنلي  وتطوير األداء ادلعريف داخأ جامعاتنا الليحي   وا م  وراء 

 القصد.
 
 .رئيس الحورير


