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 بسم الل  ه الرحمن الرحيم
حبه، من لا نبي بعده، سيدنا محمد، وعلى آله وص والصلاة والسلام على وحده، الحمد لل  ه

بعد  ؛و
ير بمجلة: )ف وة وأصول (، التي تصدرها كلية الدعأصول الدينيسعد هيئة التحر

ية الإسلامية  العلميةلمجلة اهذه  أعداد من العدد الثالثقدم أن ت ،الدين بالجامعة الأسمر
التي تناولت  ،بالبحوث العلمية والدراسات المستفيضة ، وقد جاء بفضل الل  ه زاخرًاالرائدة

 .ةالصلة المباشرة بحياة المسلم المعاصرمة ذات همالقضايا ال من العديد -كالعادة-
بحوث، ةعلميثروة  من -حداثتهاعلى -حوته أعداد هذه المجلة  وإننا لنطمح بما  و

وغيرها  ،تقييمها ثلة من أهل الاختصاص في مجال الدراسات الإسلاميةتولى ، مةمحك   
ع مجلتنا من المراج تغدو أن -بذلك-نطمح إننا  ،من العلوم والمعارف ذات الصلة

يصدر عنها البهمالأساسية ال وغيرهم من القراء  ،صونالمتخص    ونحثامة، التي يرد إليها و
   .  يةالدين والثقافة والمعرفة، العلم الاستزادة من ، والراغبين فيالمهتمين

يخية بة التار افة ذات عمق جذورها في ثقأن كل حضارة لم ت وقد علمتنا التجر
 .فإنها تكون في مهب الريحعقيدة، وعقيدة ذات ثقافة، 

يه الذي يستهدف في بحثه  معتنقيه، إسلام وثقافة ثقى بين الالصلة الوفالباحث النز
كل منهما و ص في شيئين اثنين، هما: دين، وثقافة، من حيث هو يتلخ    الإسلام أن    يجد

 السليم، فهموال الجاد، ثومعاني البحمعاني الخ ير والطمأنينة من جهة، يعمق في الآخر 
 .من جهة أخرىالأصيلة والمعرفة 
ى بذلك أن مة في هذه المجلة، إنما نتوخإننا بما نقبله ونج يزه من بحوث علمية محك   و

أو  ،والصلاح لخ يروتقاس أعمال االمجتمع، ثقافة الصلة الوثيقة بين الدين وواصر أتمتد 
قدمون ل عمل ينة من أمرهم في كتجعل الناس على بي   ،س دقيقةاييبمق، روالضرالفساد 

اعية كما تجعل الإنسان يسمو في مطامحه الشخصية والاجتمأو تصرف يتعاطونه، ، عليه



 ز
 

؛ لأن هالفهم الخاطئ لقضايا دينوالتدليس وعن  ،ار الصواباحتكدعوى أنانية وعن ال
 .مستنير بنور الوحي حي ، وعقلعليه رقابة من ضمير 

يحصل النفع المتوق أن -العلي القدير-فنسأل الل  ه  ع، بما تعم الفائدة المرجوة، و
دبجه وحرره أصحاب البحوث المجازة المنشورة في هذا العدد، وفي الأعداد اللاحقة من 

يب،ه سميع هذه المجلة، إن     .  الدعاء مجيب قر
                                                                   

ير                                                                     مدير التحر
 بشير عبد الل  ه القلعي د:أ.


