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    عن الدورية:
مجمة رائددة بدين  المجمة العممية لکمية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

مجالت الکميات المناظرة في جامعة األزهر في تخصص أصول الددين 
 –الع يددددة والفمسدددفة  –الحدددديث الفدددري   -)التفسدددير وعمدددوم ال دددر ن

الدددددعوة والة افددددة امسددددالمية وم ارنددددة األديددددان   ومددددا يندددداظر هدددد   
تخصصدددات فدددي الجامعدددات المصدددرية  والددددول العربيدددة واألجنبيدددة  ال

م  ةددم أصددبحت 8139م حتدد  3891تصدددر سددنويا مندد  انفددائ ا فددي 
بريل ويوليو 8138فصمية في عام   ر.أکتوبو م لتصدر في يناير وا 
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About the journal: 

     The scientific journal of the Faculty of Fundamentals 

of Religion and Da`wah in Zagazig - a leading magazine 

among the corresponding faculties at Al-Azhar 

University in the specialty of fundamentals of religion 

(interpretation and sciences of the Qur’an - noble hadith - 

Faith and philosophy - Islamic advocacy and culture and 

comparative religions), and what corresponds to these 

disciplines in Egyptian universities, Arab and foreign 

countries , Issued annually from its inception in 1983 

until 2018, then became quarterly in 2019, to be issued in 

January, April and July of October. 
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 أهدا  ونطاق المجمة:

ت د  المجمة ال  نفر البحوث العممية المتخصصة في أقسام أصول 
الدددين )التفسددير وعمددوم ال ددر ن  والحددديث الفددري  وعمومدد   والدددعوة 
والة افدة امسددالمية  والع يدددة والفمسددفة  فدي جامعددة األزهددر  واألقسددام 

 .واألجنبية المناظرة بالجامعات المصرية والعربية
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Journal goals and scope: 

      The journal aims to publish specialized scientific 

research in the departments of fundamentals of religion 

(interpretation and sciences of the Qur’an, noble hadith 

and its sciences, Da`wah, and Islamic culture, Faith and 

philosophy) at Al-Azhar University, and the 

corresponding departments in Egyptian, Arab and 

foreign universities. 
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 سل  دارة  رلجمسل  رعلسليٍ جم

 وهٍئ  رعتحرٌر
 لكلية أصول الدين بالزقازيق

 )مجلة علمية محكمة(

 أ.ا/ حميد عبد رعرحٍم حميد رعبٍىمً
 (ةئٍ  جمسل  رإلارة )وأستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية عويد الكلية 
 )ةئٍ  رعتحرٌر(  وجٍه حميد زكرٌا عيررن أ.ا / 
 هية بالكلية وويي  الكلية للدااسا  العلياالدعوة والثقافة اإلسالأستاذ 

 )عضىًر (  أ.ا / حميد سلٍد حميد عطٍ  عررم 
 األستاذ الوتفرغ بقسن  التفسير وعلوم القرآى بالكلية

 )عضىًر(                أمحد حميد رعشرقاوي أ.ا / 
 قسن التفسير وعلوم القرآى بالكليةب أستاذ

 ىًر()عض    ساةي زٌن رعدٌن مهديأ.ا / 
 بالكليةالدعوة والثقافة اإلسالهية  أستاذ

 )عضىًر(               أ.م/ حميد شحاته دبررهٍم رعسٍد 
 قسن العقيدة والفلسفة بالكلية ائيس

 )عضىًر(   دبررهٍم عسلً رعسٍد عٍسى أ.ا / 
 ائيس قسن الحديث وعلوهه بالكلية

 )عضىًر(   عبد رعباسط رعسٍد مرسً /  مأ.
 بالكليةالوساعد الثقافة اإلسالهية الدعوة وأستاذ 
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 قواعد النشر في المجلة العلمية

 بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق )جامعة األزهر(

عمي ا البحث كاماًل مع كتابة  (CD)يت دم الباحث بأصل وصورتين من البحث + -1
 ممخص عن البحث بالمغة العربية و خر بالمغة امنجميزية.

 برد أصول البحث لصاحب  سواء  ُقبل أو لم ُي بل النفر. ال تمتزم الكمية -2

 ال يجوز نفر بحث سبق نفر  في أي مجمة أخرى. -3

 المادة العممية المنفورة في البحث مسئولية الباحث. -4

 ال يجوز الجمع بين بحةين لباحث واحد في العدد الواحد. -5

والتعامل مع  لممجمة الحق الكامل في نفر التصحيحات  والتوضيحات  واالعت ار   -6
 أي سموك بحةي غير م بول  وسحب الم االت عند الحاجة.

يخضع كل بحث لمتحكيم العممي من قبل هيئة المحكمين بالمجمة  وال ينفر اال بعد  -7
 أن ينص المحكمين في ت ريرهما عم  صالحية لمنفر.

يرسل كل بحث ال  أةنين من المحكمين  وا  ا أبدى  أحدهما عدم صالحيت  لمنفر  -8
سل ال  محكم ةالث من أعضاء المجنة العممية الدائمة لترقية السادة األسات ة ير 

 واألسات ة المساعدين.

يعاد البحث مرة ةانية ال  صاحب  مجراء التعديالت المطموبة من المحكمين وال  -9
قرار المحكمين ل  ا التعديل.  ينفر ال  بعد عمل ه   التعديالت وا 

بحاث المجمة بمعرفة المطبعة الموكل الي ا يتم عمل التنسي ات لمبحث ضمن أ -11
الطباعة  ومجمس ادارة المجمة هو المنوط ب  مراجعة ه   التنسي ات ومراجعة 

 المطبعة في تعديم ا.

تنفر األبحاث العممية بالمجمة بعد تنسي  ا وطباعت ا عم  ورق مستورد فاخر  -11
لمباحث عدد لون وتسمم الكمية  4جرام كوفي   111جرام  وتغم  بغال   91)
   مستمة مع نسخة واحدة من العدد المنفور في  البحث.81)

  ورقم ايداع بدار الكتب المصرية: (issN 2357-061x): لممجمة ترقيم دولي -12
   نسخ بدار الكتب المصرية.31م   مع ايداع كل عدد)8183/  5186)

تنفر المجمة جميع األبحاث العممية عم  موقع بنك المعرفة المصري:  -13
(https://fraz.journals.ekb.eg.  

 ويمكن التواصل من خالل : -
  theo.adv.zak@azhar.edu.egبريد الكمية الجامعي:  )

  r.edu.egtheo.adv.zak.journal@azhaوبريد المجمة الجامعي: )
The Publishing rules in the scientific journal 

https://fraz.journals.ekb.eg/
mailto:theo.adv.zak.journal@azhar.edu.eg
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Faculty of Fundamentals of Religion and Da`wah in Zagazig (Al-Azhar 

University) 

1. The researcher submits an original and two copies of the research + 

(CD) on which the complete research with writing a summary of the 

research in Arabic and in English. 
2. The Faculty is not obligated to return the research assets to its author, 

whether or not the publication is accepted. 
3. It is not permissible to publish a research that has been previously 

published in any other journal. 
4. The scientific material published in the research is the responsibility of 

the researcher. 
5. It is not permissible to combine two searches of one researcher in one 

issue. 
6. The journal has the full right to publish corrections, clarifications, 

apologies, and to deal with any unacceptable research behavior, and to 

withdraw articles when needed. 
7. All research is subject to scientific arbitration by the review panel in the 

journal, and it is not published until after the arbitrators’ state in their 

report that it is valid for publication. 
8. Each research is sent to two arbitrators, and if one of them is unfit for 

publication, it is sent to a third arbitrator who is a member of the 

permanent scientific committee for the promotion of professors and 

assistant professors. 
9. The research is resent again to its author to make the required 

amendments from the arbitrators, and it will not be published until 

after these amendments are made and the arbitrators approve this 

amendment  .  
10. Coordination for research within the journal's research are made with 

the knowledge of the printing press to which the journal is assigned, and 

the journal's board of directors is responsible for reviewing these 

formats and reviewing the press in its amendment. 
11. The scientific research is published in the journal after formatting and 

printing it on luxurious imported paper (80 grams) and wrapped with a 

cover of 300 grams of coache in 4 colors. 
12. The journal has an international number: (IssN 2357-061x), and deposit 

number at the Egyptian Book House: (6325/2021), with all (10) copies 

deposited at the Egyptian Book House. 
13. The journal publishes all scientific research on the Egyptian Knowledge 

Bank website: (https://fraz.journals.ekb.eg). 
You can communicate through: 
The Faculty E-mail: theo.adv.zak@azhar.edu.eg. 

The Journal E-mail: theo.adv.zak.journal@azhar.edu.eg. 

mailto:theo.adv.zak@azhar.edu.eg
mailto:theo.adv.zak.journal@azhar.edu.eg
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 أخالقيات النفر:

يعتبددر البحددث العممددي الددرکن الددرئيس لمحيدداة العمميددة  وهددو سددمة بددارزة لممقسسددات األکاديميددة  وال مددب الندداب  
لممعرفددة امنسددانية فددي ميادين ددا کافددة  فأهميددة البحددث العممددي ترجددع الدد  المکانددة التددي يفددغم ا فددي تخصصدد  

ر "عمدم أخالقيدات البحدث العممدي" الد ي جداء ليسداعد فدي الدقيق  وتعدد الج ات المرتبطة ب  وتداخم ا  وقدد ظ د
تطور البحث العممدي وتنظيمد  ووضدع قواعدد وقدوانين تحکدم العالقدات بدين األطدرا  المفدارکة فيد   بمدا يضدمن 
سددير العمميددة البحةيددة فددي مسددارها الصددحيد لتح يددق األهدددا  المرجددوة ومنددع أي تالعددب أو اسددتغالل لتح يددق 

الت دددم فددي البحددث العممددي مرهددون بدرجددة االنضددباطية وااللتددزام بددال يم األخالقيددة مصددالد ورغبددات فخصددية  و 
لمبحث العممي من أجل تح يق أهدا  البحث العممي السامية التدي ت دد  الد  تنميدة المجتمدع وتح يدق مصدالد 

ات امنسددان  بعيددًدا عددن األهددواء الفخصددية أو احددداث ضددرر ألي طددر  مددن األطددرا   لدد ا کددان انت ددا  أخالقيدد
البحددث العممددي ومددا تمةمدد  مددن خطددورة مددن األهميددة بمکددان  ف واعددد البحددث تدددعم ال دديم الدينيددة واالجتماعيددة 
المتعم ددة بح ددوق امنسددان وترسددخ قواعددد المواطنددة والسددالمة العامددة  ومددن الممکددن عددر  أهددم مبدداد  البحددث 

 والنفر العممي کاآلتي:

 وتحميم ا ونفرها  دون ک ب أو تضميل أو خداع. األمانة والدقة في توةيق البيانات والنتائج  -3
 االلتزام بمن ج األزهر الفري   والتعاون في تح يق رسالت  العالمية.  -8
 االلتزام برقية ورسالة جامعة األزهر الفري .  -1
 الحفاظ عم  الةوابت الدينية  والواجبات الوطنية.  -4
 ةية وتحميل البيانات وعرض ا.عدم التحيز أو التالعب بتصميم العممية البح  -6
 الحفاظ عم  سرية البحوث أةناء ت ديم ا وفي مراحل تحکيم ا  انت اء بإجازت ا أو رفض ا.  -5
 الحيطة وعدم امهمال  والعمل عم  ت ميل األخطاء البفرية والمن جية قدر الطاقة البفرية.  -7
 وق نفر  ونسب اآلراء ألصحاب ا وتجندب انتحال دا احترام الممکية الفکرية لمباحةين من براءات اختراع وح -9

 أو سرقت ا  وعدم استخدام أي بيانات أو نتائج غير منفورة دون توةي  ا ونسبت ا ال  أصحاب ا.
 احترام الخصوصية والمحافظة عم  سرية المعمومات.  -8

فادة البفرية بما يح ق المصالد العامة  وخدمة المعر  -31  فة  وتبادل الة افات.النفر ب د  التطوير وا 
 مساعدة الباحةين وتعزيز قدرات م وتمکين م من اتخا  قرارات م بأنفس م. -33
االلتددزام بالمسددقولية المجتمعيددة والسددعي لتطددوير المجتمددع وحددل مفددکالت  مددن خددالل األبحدداث والدراسددات  -38

 العممية ال يمة.
 والج ات المنظمة لألبحاث العممية.االلتزام بال وانين واألنظمة التي وضعت ا المقسسات   -31
 تجنب أي تضارب في المصالد. -34

ألجددل هدد ا تسددع  ادارة تحريددر مجمددة کميددة أصددول الدددين بالزقددازيق الدد  تح يددق رسددالة األزهددر جامًعددا وجامعددة  
وتأصدديل البحددث والنفددر العممددي باعتبارهددا وسدديمة ت دددم العمددم وتوةي دد  و لدد  مددن خددالل تبنددي منظومددة أخددالق 

   تأسس لمرحمة قادمة في مسيرة البحث العممي عنوان ا العمم والبحث والريادة وامبداع.وأعرا
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Publication Ethics: 

    rtance of scientific research is due to the position it occupies in its subtle specialization, 

and the multiplicity and overlap of the bodies associated with it and their overlapping. To 

assist in the development and organization of scientific research and to set rules and laws 

governing the relations between the parties participating in it, in a manner that ensures the 

progress of the research process in its correct path to achieve the desired goals and to 

prevent any manipulation or exploitation to achieve personal interests and desires, and 

progress in scientific research depends on the degree of discipline and commitment to the 

ethical values of scientific research from In order to achieve the lofty goals of scientific 

research aimed at developing society and achieving human interests, away from personal 

whims or causing harm to any of the parties, therefore the violation of the ethics of 

scientific research and the danger it represents is of great importance, as the research rules 

support religious and social values related to human rights The rules of citizenship and 

public safety shall be entrenched, and it is possible to present the most important 

principles of research and scientific publishing as follows: 

1. Honesty and accuracy in documenting, analyzing and publishing data and results, 

without lying, misleading or deceit. 

2. Commitment to the Noble Al-Azhar approach and cooperation in achieving its 

global mission. 

3. Commitment to the vision and mission of Al-Azhar University. 

4. Preserving religious constants and national duties. 

5. Not bias or tampering with the design of the research process, data analysis and 

presentation. 

6. Maintaining the confidentiality of research during its presentation and in the 

stages of its arbitration, ending with its approval or rejection. 

7. Being careful not to neglect, and strive to reduce human and methodological 

errors as much as human energy. 

8. Respect the researchers' intellectual property in patents and publishing rights, 

attribute opinions to their owners and avoid their plagiarism or theft, and not use 

any unpublished data or results without documenting them and attributing them 

to their owners. 

9. Respecting privacy and maintaining the confidentiality of information. 

10. Publishing with the aim of developing and benefiting mankind in a way that 

achieves public interests, serving knowledge, and exchanging cultures. 

11. Helping researchers, enhancing their capabilities, and enabling them to make 

their own decisions. 

12. Commitment to social responsibility and the pursuit of community development 

and solving its problems through valuable scientific research and studies. 

13. Commitment to laws and regulations established by institutions and bodies 

organizing scientific research. 

14. Avoid any conflicts of interest. 

For this reason, the editorial department of the Journal of the College of Fundamentals of 

Religion in Zagazig seeks to achieve the message of Al-Azhar university and university, 

establishing research and scientific publishing as a means of advancing and documenting 

science, 

through adopting a system of ethics and norms that was established for a future stage in 

the scientific research process entitled science, research, entrepreneurial and creativity. 
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 عممية مراجعة النظراء:

تسدددت بل ادارة المجمدددة البحدددوث عبدددر البريدددد املکتروندددي لممجمدددة  ةدددم 
تعددر  عمدد  رئدديس التحريددر أواًل مبددداء الددرأي فددي قبول ددا فددکاًل  ةددم 

عمدد  لجددان التحکدديم مددن أعضدداء المجنددة العمميددة  كتعددر  بعددد  لدد
عد تحکيم سدرية  الدائمة لترقية األسات ة  ولجنة المحکمين  وفق قوا

و ت بمدد  بعددد اجددراء التعددديالت  أو أولمجنددة أن ت بددل البحددث لمنفددر  
رفضدد  مددع کتابددة ت ريددر مفصددل عددن البحددث  وفددق اسددتمارة الت يدديم 

 .الخاصة  ويتم عرض ا عم  رئيس التحرير
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Peer review process: 

  The journal administration receives research via the 

journal's e-mail, then it is presented to the editor-in-chief 

first to express an opinion on its acceptance in form, and 

then it is presented to the arbitration committees of the 

members of the permanent scientific committee for the 

promotion of professors and the referees committee, 

according to confidential arbitration rules, and the 

committee may accept the research for publication. Or 

accept it after making the amendments, or reject it with 

writing a detailed report on the research, according to the 

special evaluation form, and it is presented to the editor 

in chief. 
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 معر  الوةي ة الرقمي ألبحاث العدد الةالث والةالةون:
 

عنوان البحث بالمغة  معر  الوةي ة الرقمي لمبحث
 امنجميزية

عنوان البحث بالمغة 
 العربية

 م

 10.21608/FRAZ.2021.203350 Editor in Chief's 

word 
 -3 م دمة المجمة العممية

10.21608/FRAZ.2021.203376 Scientific 

information of the 

number 

العدد معمومات 
 العممية

8- 

10.21608/FRAZ.2021.203351 The Thumb And 

Its Effect On The 

Narrator And The 

Narrator 

 عم  امب ام وأةر  
 الراوي والمروي

1- 

10.21608/FRAZ.2021.203352 Transcription In 

The Noble Qur’an 

Between 

Acceptance And 

Rejection (An 

Applied The 

Oretical Study) 

النسخ في القرآن 
الكريم بين القبول 

 والرفض 

)دراسة نظرية 
 تطبيقية(

4- 

 10.21608/FRAZ.2021.203356 The Attention 

Given to The Texts 

of Hadiths In The e 

Program Of The 

Custodian Of The 

Two Holy Mosques 

For The Prophetic 

Sunnah 

"A Descriptive 

Applied Study" 

العناية بم ارنة 
المتون في برنامج 
جامع خادم الحرمين 
الفريفين الممك عبد 
 اهلل بن عبد العزيز

لمسنة النبوية المط رة 
"دراسة وصفية 

 تطبي ية"

6-  

10.21608/FRAZ.2021.203357 Guiding Al-Labib 

to the sayings of 

Imam Al-Hafiz Abi 

Ali Al-Hussein bin 

Ali bin Yazid bin 

Dawood Al-

Naysaburi about 

the narrators of 

Tahdheeb Al-

Tahdheeb. 

Comparative 

Analytical Study. 

"ارفاد المبيب ال  
أقوال اممام الحافظ 
أبي َعِميٍّ الُحَسْين بن 
َعِميِّ بِن َيِزْيَد بِن َداوَد 
النَّْيَساُبْوِري في رواة 

 ت  يب الت  يب"

"دراسة تحميمية 
 م ارنة"

5- 
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عنوان البحث بالمغة  ر  الوةي ة الرقمي لمبحثمع
 امنجميزية

عنوان البحث 
 بالمغة العربية

 م

10.21608/FRAZ.2021.203358 Dimensions of the 

influence energy 

on envy and the 

eye in the two 

prostrations 

))أبعاد الطاقة 
 التأةيرية 

عم  الحسد 
والعين في 
 الُمعو تين  

7- 

10.21608/FRAZ.2021.203360 Research Entitled 
The Narrators 

about Whom Al-

Hafez Ibn Hagr 

Said “They Were 

Spoken about 

without Evidence” 

from His Book the 

Approximation “”: 

A Comparative 

Study 

الرواة ال ين 
قال في م 
الحافظ ابن 

 حجر 
" ُتكمم في م بال 
حجة" من 
خالل كتاب  
 الت ريب 

 دراسة م ارنة

9- 

10.21608/FRAZ.2021.203362 The Streptococcal 

Issues Derived 

From His Saying 

(p.b.u.h):(Whoever 

killed Himself 

With A Iron In His 

Hand Brings It In 

his Belly 

Immortally In The 

Fire Of Hell)) 

المسائل الع دية 
المستنبطة من 

 :تعال  قول  
))من قتل نفس  
بحديدة فحديدت  

يد  يجيء  في
بطن   ب ا في

خالدا مخمدا في 
 نار ج نم  

8- 

 10.21608/FRAZ.2021.203363 "Rules Of 

Interpretation And 

Weighting Related 

To The 

Consciences 

Between Theory 

And Application" 
 

قواعد التفسير 
والترجيد 
المتعم ة 
 بالضمائر 

بين النظرية 
 والتطبيق "

31- 
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عنوان البحث بالمغة  معر  الوةي ة الرقمي لمبحث
 امنجميزية

عنوان البحث 
 بالمغة العربية

 م

10.21608/FRAZ.2021.203364 The French 

Orientalist School 
المدرسة 

االستفراقية 
 الفرنسية

33- 

10.21608/FRAZ.2021.203365  

Gifts for people 

with special needs 

In the light of the 

Noble Qur’an 

and the Sunnah 

of the Prophet 

التعامل  اياتهد
 وي  مع

االحتياجات 
 الخاصة

في ضوء ال ر ن 
الكريم والسنة 

 النبوية

38- 

 10.21608/FRAZ.2021.203366 The 

Argumentative   

Topics Among 

TheHANBALI 

Doctrine, Its 

History And Its 

Evolution - 

Collection And 

Study 

المسائل الف  ية 
في الم هب 

الحنبمي تاريخ ا 
 ونفأت ا

 -في باب الميا  
 جمعًا ودراسة

31- 

10.21608/FRAZ.2021.203367 Distinguishing 

Abnormalities 

From The Cause 

 

 َدْرُك المأُمْول 

 ِبَمْيِز 
الفَّاِ  َعْن 
 الَمْعُمْولِ 

34 

10.21608/FRAZ.2021.203368 Factors Of 

Patience And 

Stability In Sura 

al-Anfal And Its 

Impact On The 

Nation 

- Objective 

Study- 

عوامل الصبر 
والةبات في سورة 
األنفال وأةرها 
 عم  األمة

 دراسة موضوعية

36 
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عنوان البحث بالمغة  معر  الوةي ة الرقمي لمبحث
 امنجميزية

عنوان البحث بالمغة 
 العربية

 م

10.21608/FRAZ.2021.2

03370 
Linguistic 

Differences In The 

Qur'an 

"Applied Study On 

Surat Ibrahim" 

 

 في المغوية الُفروق
 الكريم ال ر ن

 عم  تطبي ية دراسة"
  "ابراهيم سورة

35 

  


