كلمة العدد
نحمــد اهلل تعــاىل عــى إنجــاز العــدد الثــاين مــن املجلــد الســابع والثالثــن مــن املجلــة الــذي يوافــق بلــوغ
عمرهــا أربعــن عا ًمــا منــذ بــدء صدورهــا ،وقــد متيــزت هــذه اإلصــدارات بالعطــاء العلمــي املثمــر .وهبــذه املناســبة
الكريمــة نســأل اهلل تعــاىل أن يمدّ نــا بتوفيقــه خلدمــة املعرفــة ونــر العلــم النافــع ،والثقافــة الرشــيدة.
ونغتنــم هــذه املناســبة لتقديــم وافــر الشــكر إىل أعضــاء هيئــة حتريــر املجلــة احلاليــن والســابقني واهليئــة
االستشــارية واملحكمــن ،ورؤســاء التحريــر الســابقني ،وعميــد الكليــة احلــايل والعمــداء الســابقني عــى الدعــم
ـتوى عال ًيــا نعتــز بــه .ونتوجــه بالشــكر كذلــك إىل الباحثــن الذيــن
الكبــر الــذي قدَّ مــوه ملجلتنــا حتــى بلغــت مسـ ً
أثــروا املجلــة بأبحاثهــم القيمــة ،وإىل قــراء املجلــة الكــرام الذيــن مل يبخلــوا بمقرتحاهتــم ورؤاهــم.

وإن املجلــة حلريصــة عــى حتقيــق رؤيتهــا يف نــر البحــوث العلميــة املحكمــة املميــزة ،وتســعى ألن تصنــف
ضمــن أشــهر قواعــد البيانــات العلميــة العامليــة ،ونســجل -باملناســبة هــذه -ســعادتنا بانضاممهــا لــكل مــن إبســكو،
وأورليــخ ،وكــروس رفرينــس ،وقاعــدة بيانــات العربيــة آرســيف .وهــي مســتمرة  -بفضــل جهــود املرشفــن
عليهــا -يف ســعيها لالنضــام إىل قواعــد البيانــات العامليــة األخــرى مثــل ســكوبس وكالريفايــت وغريمهــا .وكذلــك
نســجل اعتزازنــا بانضــام املجلــة إىل دار نــر جامعــة قطــر التــي نرجــو هلــا التوفيــق والتميــز.

ويتضمــن هــذا العــدد ســتة أبحــاث متميــزة ،ومراجعــة كتــاب ،وهــي لنخبــة مــن الباحثني مــن خمتلــف األقطار:
مــن قطــر ،والكويــت ،وماليزيــا ،وفلســطني ،وســوريا ،واجلزائــر ،وقــد حظيــت بحوثهــم باإلجــازة والقبــول وهــي
عىل النحــو اآليت:
(احلج).
-1آثار اختالف القراءات املتواترة وتوجيهها ودالالهتا :نامذج تطبيقية خمتارة ِمن سورة
ّ
-2البيع بسعر السوق يف الفقه اإلسالمي دراسة تأصيلية مقارنة.
-3أحكام وقف احليوان يف الفقه اإلسالمي.

-4ضامن تأديب املتعلم بالرضب يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بقانون اجلزاء الكويتي.
 -5اجلذور التارخيية لعلم االستغراب يف الرتاث اإلسالمي.

 -6ﻣﺪى ﳑﺎﺭﺳﺔ جيل زد لألخالق اإلسالمية.

ويف باب مراجعات الكتب روجع كتاب :ماذا رأوا يف أمريكا؟

ويف اخلتــام نســأل اهلل احلكيــم العليــم أن يعلمنــا مــا ينفعنــا وينفعنــا بــا علمنــا ،وأن تبقــى املجلــة منــارة علميــة
ذات رســالة حضاريــة متميــزة ،هدفهــا االنفتــاح عــى اآلخــر ،ومنهجهــا الوســطية واالعتــدال ،وغايتهــا نــر العلــم
النافــع للمجتمــع املحــي واإلقليمــي وللعــامل أمجــع .
أ.د .عبد اهلل الخطيب
رئيس هيئة تحرير المجلة
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