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 :مقدمة العدد

ّ ه وحده، والصّ  ّ  ن لا نبّي  لاة والسلام على م  الحمد لل  ّ بعده، سي د، وعلى دنا وحبيبنا محم
 آله وصحبه وسلم.

، لها معنى متداولة بل هي كلمة قديمة ،مستحدثة   ت كلمة  ليس ((مجلة)): لفظة إنّ 
 مع تقارب ،تشير إليه ما -أحيان ا- تغير وإن الحكمة، الصحيفة التي تحويوتعني:  معروف،

 :المجلةو" :، قالا عن غيره"لسان العرب"، نقل   في معجمه أورد ابن منظور  فقد  المعنى،
ّ  قصيدة  من  بيت  ب ((مجلةال)) لفظاستدل على هذا المعنى ل ، ثم(1)حيفة فيها الحكمة"الصّ   ابغةللن
 :(2) قوله وهو -بالجيم وأورده- بيانيالذّ 

تهم ذات الإله، ودينهم         ّ  .قويم فما يرجون غير العواقب  *** **  مجل
ا-، ((مجلة))وردت لفظة: و  ملسو هيلع هللا ىلص ة سويد بن الصامت، حين دعاه الرسولقصّ  في -أيض 

: وما ملسو هيلع هللا ىلصرسول ال"فلعل الذي معك مثل الذي معي، فقال له  الإسلام، فقال له سويد: إلى
ّ ه  فيه حكمة لقمان. ايريد كتاب  ، لقمان""مجلة الذي معك؟ قال:  : ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول الل 

هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من  إّن  " :ملسو هيلع هللا ىلص ، فعرضها عليه، فقال له"عرضها علي"أ
ّ ه  ّ ه "، هو هدى ونورعليّ   -تعالى-هذا، قرآن أنزله الل  ، ودعاه القرآن ملسو هيلع هللا ىلص. فتلا عليه رسول الل 

 .(3)"حسن   هذا لقول   إلى الإسلام، فلم يبعد منه، وقال: إنّ 
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ا عنها في الواقع، فقد أصبحت المجلة وسيلة  من وسائل التوجيه  هذا عن المجلة في المعجم، أمّ 
 .والإرشاد ونشر العلوم والمعارف

ّ هذا خرج ت، إذ ((ينأصول الدّ )) أسرة تحرير مجلة: إنّ عليه،،، ف  ضعه ت، وابعالعدد الر
ّ بين  ّ ادة العلماء والبحاث، وسائر المهتمين بالدّ اء الـكرام من السّ أيدي القر ة راسات الإسلامي

ّ بفروعها المتعدّ  ّ دة، والعلوم العربي ّ  نا لنأمل أنة المساندة لها. أقول: إن  تنا قد حوت  تكون مجل
ّ التي تستميل القلوب، وتغذّ  وطرائف المعرفة، صنوف ا من الحكمة، ي ي العقول، وتزك

ّ وأن  الأرواح، من الزاد العلمي الأكاديمي الرصين، - للنشرفي البحوث المجازة  اءيجد القر
ّ ه بالحكمة والموعظة والتوجيه التربوي، والأسلوب الدعوي ، الذي يعتمد نهج الدعوة إلى الل 

ّ  ما -الحسنة  لهم، وينال إعجابهم.ييشفي غلي حاجتهم، و يلب
يان حقل المعرفة،  من المعلوم أنّ و تباين وجهات النظر، واختلاف التوجهات، يثر

، بشكل لا غنى عنه في أي تطور علمي أو ثقافي، لـكن الفهوم والأفكاروينتج عنهما تلاقح 
، ويخلق صراعات إلى عكس ذلك تمام ا يؤديقد العدوانية وجال لى نزعة السّ إانزلاقه 

قته الحروب والصراعات المفتعلة، وقطعت فيه الفتن تمع مّز  في مج ليست في مكانها، وبخاصة  
ّ ه المستعان. كّل    أواصر المودة والتقارب، والل 

توحيد  على -الوليدة من خلال ما نج يزه للنشر في هذه المجلة-إننا نحرص عليه، فو
يةه  ال ودعموتمتين أواصر المحبة والتواصل، لصف، ا التي تجمع الجميع،  ينية في بلادنا،الدّ  و

 وتمنع الأفكار المتطرفة الدخيلة على وطننا، من الانتشار والذيوع.
ّ ه من وراء القصد.  والل 
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