كلمة العدد
﴿و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِن ِع ْل ًم﴾ ،فالعلم والبحث العلمي أساس التقدم املعريف واحلضاري ،وبالعلم رفع اهلل تعاىل مقام
قال اهلل تعاىلَ :
العلامء فقال﴿ :ير َف ِع اللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْكُم وا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات﴾ .فال سبيل إىل هنضة أمتنا اإلسالمية إال باألخذ بزمام
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الرتبية والتعليم ،وباجلمع بني دراسة العلوم الرشعية والعلوم العرصية؛ إذ بمزجهام يتولد نور املعرفة احلقيقي ،وباالبتعاد عن
املزج بينهام يتولد التعصب والبعد عن جادة الصواب .وبالعلم النافع يسعد اإلنسان وخيرج من الظلامت إىل النور.

وإن جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية تعمل جاهدة لتقديم هذا النوع من العلم النافع ،من خالل إخراج هذا العدد
الذي يتضمن أبحا ًثا علمية مهمة ملجموعة من الباحثني والعلامء من دول متعددة من :قطر واألردن والكويت ونيوزيالندا،
وبريطانيا ،وتركيا ،وقد جاءت حسب العناوين اآلتية:
 -1حترير مصطلح اإلرسائيليات.

 -2التفريق بني الزوجني لعدم الكفاءة ،وتطبيقاته يف املحاكم الرشعية األردنية.

 -3اخلطأ يف نسبة األقوال إىل العلامء يف البحث العلمي (نامذج من الكتابات يف علوم احلديث).
 -4أسباب اخلالف يف املذهب املالكي من خالل «عقد اجلواهر الثمينة» البن شاس.

 -5املنهج النّبوي يف التّعامل مع قضايا ّ
الشباب – دراسة حتليلية.

 -6اإلسالم يف نيوزيلندا ..بني احلفاوة والعداوة :اخلربة التارخيية والتحديات الراهنة.

 -7رؤية اإلسالم :تطور املفاهيم املتعلقة باإلسالم داخل احلكومتني الربيطانية واألمريكية بداية من فرتة االستعامر األورويب

وحتى فرتة احلرب ضد اإلرهاب.

 -8دور النبوءات يف إرهاب داعش.

ويأيت هذا العدد – وهو األول من املجلد التاسع والثالثني – ونحن نحتفل باختيار الدوحة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام

 ،2021وهذا يؤكد دور دولة قطر احلضاري بني دول العامل.

ً
ويف اخلتام
واحتفال بانضامم جملتنا وإدراجها يف أهم منصة دولية وهي منصة  ،Web Of Scienceفإننا نشكر كل من أسهم يف

أيضا مسامهة الباحثني واملحكمني ،وإننا نطمح يف أن
حتقيق هذا االنضامم من مسؤولني وأعضاء هيئة حترير حمل ًيا ودول ًيا ،ونشكر ً

أيضا يف منصات دولية مهمة أخرى مثل  ،Scopusونحث الباحثني مجي ًعا عىل االقتباس من أبحاث جملتنا يف أبحاثهم
ندرج املجلة ً
التي ينرشوهنا يف املجالت العلمية الدولية.

إن طريق األلف ميل يبدأ بخطوة ،ونحن بحمد هلل بدأنا ،ومهدنا الطريق لألجيال القادمة ،والطريق إىل القمة ليس ً
سهل،
ً
مستحيل .وبإذن اهلل تعاىل ،وبالعمل اجلامعي نصل إىل حتقيق اهلدف األسمى وهو إرضاء اهلل تعاىل ،وتقديم ما ينفع
لكنه ليس
العامل أمجع من علم نافع ومعرفة نرية تتميز بالوسطية واالعتدال والعاملية.
واحلمد هلل رب العاملني،،،

أ .د .عبد اهلل اخلطيب
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