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 افتتاحية العدد 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء     

فها حنن نفي بوعدنا ونلتقي بقراء جملتنا ... ؛ واملرسلني وبعد

ا ا مورًقأمنوذجا مشرًق،  لنهدي هلم جملتهم األثرية يف عددها الثالث

دراسة  ة عشريتحبموالت معرفية وفكرية متنوعة ، جتّلت يف اثن

تنوعت علمية ألساتذة أجلَّاء تعددت ختصصاتهم األكادميية و

تناولت ؛ لفت مشاربهم املعرفية والثقافيةاجلغرافية، واختمواطنهم 

والتاريخ  ،واللغة والنقد األدبي ،هذه الدراسات قضايا الفقه وأصوله

وإذ نتوجه بالشكر  ؛الرتاث، واللسانيات املعاصرةوقضايا احلداثة و

يف  ، فأملنا كبريكتابًة وحتكيمًا وتقوميًا العددلكل من أسهم يف هذا 

 سعيًا الدولي، ستوى التصنيف العلمي واالعتمادمببكم ومعكم  االرتقاء

اخلصب،  فتح آفاق التلقي القرائيتمرجعية علمية رصينة إىل ترسيخ 

، مبا يواكب والنهل العلمي األكادميي للعقول النرية والكوادر اليافعة

هذه املرحلة احلساسة من تاريخ أمتنا اخلالدة، وحتوالت جمتمعنا 

 .الواعد بإذن اهلل

 هيئة حترير اجمللة                                                    
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