
  الافتتاحية
يده، والصلاة والسلام على الحمد لل  ه  يكافئ مز رب العالمين، حمداً يوافي نعمه، و

المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه 
 ؛؛؛إلى يوم الدين،  أما بعد

نقدمه إلى القراء ال كرام، وهي  ،أصول الدين() مجلة فهذا هو العدد الأول من    
مة،  ية الإسلاميةمجلة علمية محك َّ ، تصدرها كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الأسمر

في أمور دينهم ما يفيدهم وينفعهم  من بحوث ومقالات، راجين أن يجدوا فيما حوته
الل  ه عليه صلى -وسنة رسوله - تعالى- في كتاب الل  ه وما يزيدهم بصيرة وفقهًا ودنياهم،

 .-وسلم
 ً من منابر أهل السنة والجماعة، تعبر عن  اوإننا لنأمل أن تكون هذه المجلة منبر

يقتهم المثلى، وتذك   هممنهجهم وتدعو إلى أصول والفكر  ،في العقيدة والعبادة ر بطر
يقة التي تنبذ العنف تدال، القائمة على منهج الوسطية والاع والسلوك، تلك الطر

يط.  ،في الدين، وتدعو إلى اليسر والسماحة والتطرف والغلو  دون إفراط ولا تفر
ها تستمد رؤيتها من وقد جاء في ميثاق المجلة المتمثل في لائحتها الداخلية، أن َّ 

تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وتعتمد الفكر المعتدل القائم على الوسطية والتسامح، 
ً وََسطًا وَكَذَل َك والمحبة والإخاء، رائدها في ذلك قول الل  ه تعالى:﴿  ة َجعَلْنَاكُْم ُأم َّ

ُسوُل عَلَيْكُمْ  يَكُوَن الر َّ اس  وَ  .(341 من الآية البقرة)شَه يدًا﴾ ل تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الن َّ
يه من بحوث ومقالات -تسعى هذه المجلة أنها أهداف وإن من      -من خلال ما تحو
، من علوم نشر البحوث العلمية ذات العلاقة المباشرة بأصول الدين الإسلامي إلى

يعة الإسلامية  وعلومه، تفسير القرآن و ،والتصوف ،العقيدة شتى فروعها، من فيالشر
يف وشروحه، والفقه  ، وكذلك الإعلام الإسلامي، والدعوة والإسلاميوالحديث الشر

يةمم َّ  ،وآدابها العربيةاللغة المتعلقة ب الدراسات فهماً  ،ا يخدم كتاب الل  ه المجيد والسنة النبو
  وتطبيقاً .



أن تسهم في سد َّ الفراغ، وردم الهوة بين  -أيًضا  -وإن من أهداف هذه المجلة 
المجال العلمي الأكاديمي، والجانب التطبيقي في الحياة العملية والواقع المعيش، عن 
يق مد   جسور الثقافة والمعرفة، مع كل أطياف المجتمع الإسلامي، فهي لن تكون  طر

ً يمنع سو مقصورة على الصفوة من العلماء والفقهاء والباحثين اهم من ذوي قصرا
يات العلمية المحدودة أن يفهموها وينتفعوا بما ينشر فيها.  الثقافات المتوسطة أو المستو

وقد جعلت المجلة من شروط النشر فيها أن يلتزم الباحث القيم الإسلامية، 
يض والتهكم  ً عن التجريح والإسفاف في القول، أو التعر ومبادئ الحوار الراقي، بعيدا

 بالآخرين.
ً وأخي   إننا لا ندعي أن مجلتنا هي صوت المسلمين الوحيد، ولا ندعي ... فرا

الوصاية على الدعوة والإرشاد، ولا نحتكر معرفة الحق والصواب، بل نضم مجلتنا ببحوثها 
يات، وسائر ومقالاتها، إلى ركب الإصدارات الأخرى من ال كتب والمجلات وا لدور

في الدعوة إلى دين الل  ه  ،الحكمة والموعظة الحسنةالمجالات الإعلامية، التي تعتمد مبدأ 
 القويم.

سأل نه المجلة الوليدة في عددها الأول، وفي ثوبها القشيب، فإننا هذإذ نصدر و
العلي القدير، أن يرزقنا صدق القصد، وأن يجعل هذا العمل وسائر الأعمال  الل  ه

خالصة لوجهه ال كريم، وأن يثيبنا عليه بما هو أهله من ال كرم والإنعام، إنه خير 
 مأمول، وأكرم مسؤول .
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