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افتتاحية العدد

رب العالمين ،والصالة والسالم على رسول اهلل األمين ،وعلى آلو
الحمد هلل ّ
ثم َّأما بعد:
وصحبو أجمعينَّ ،
تسعى كلية ِّ
الدراسات اإلسالمية بجامعة إفريقيا العالمية بكل جدٍّ؛ نحو تحقيق

أىداف الجامعة المتمثِّلة في نشر الثقافة اإلسالمية ،وتُ ُّ
عد ىذه المجلة الوليدة واحدة
من وسائلها لتحقيق ىذه األىداف.

القراء العدد األول من مجلتها العلمية
وىا ىي الكلية تضع بين يدي اإلخوة ّ
َّ
المحكمة والتي تحمل اسم الكلية ،راجيةً من المولى َّ
عز وجل أن تكون منارًة سامقةً
للقراء والباحثين ،وأن تكون لهم مرجعاً علمياً موثوقاً بو ،ال سيّما والكلية تحتضن
ّ

التخصصات العلمية في شتَّى فروع ِّ
الدراسات اإلسالمية من التفسير،
عدداً من
ُّ
وعلوم القرآن ،والحديث وعلومو ،والدَّعوة والسيرة ،والعقيدة والفكر اإلسالمي.
التنوع المعرفي.
ونأمل أن تكون ىذه اإلصدارة مرآ ًة لهذا ُّ

ويسعدنا في افتتاحية ىذا العدد األول أن نُزجي الشكر لألساتذة األجالّء الذين

ب باألقالم الجديدة التي يسعدنا نشر مواضيعها
رت أقالمهم صفحاتو ،كما نُ ِّ
َّ
عم ْ
رح ُ
في األعداد القادمة بمشيةة اهلل تعالى ،والتي نأمل أن نتجاوز فيها الميالد إلى الترقِّي
واالستمرارية ،وأن يكتب لنا النجاح في تحقيق التواصل مع القارئ.
مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األول
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في ىذا العدد عزيزنا القارئ نطوف بك عبر نخبة طيّبة من األبحاث العلمية
فنستهل العدد
الجا ّدة والقيّمة ،والتي أع ّدىا ذوو االختصاص؛ كلٌّ في مجالو،
ُّ

ِّ
تخصص
بالدراسة التي ق ّدمها الدكتور /المرتضى الزين أحمد "األستاذ المشارك في ُّ
الحديث وعلومو" بكلية ِّ
الدراسات اإلسالمية ،جامعة إفريقيا العالمية ،والموسومة
السنَّة النبوية"؛ حيث تناول فيها الضوابط التي وضعتها
بـ":ضوابط اكتساب المال في ُّ
السنَّة النبوية الكتساب المال ،والمكاسب المالية المشروعة والممنوعة ،مع ذكر
ُّ
اشتملت عليو من ٍ
ت ِّ
الدراسة
ضوابطها وبعض نماذجها ،مع ما
وختِ َم ْ
ْ
قيم أخالقيةُ ،
بأىم النتائج والتوصيات المتعلّقة بها.
ّ

ثاني بحوث العدد جاء بعنوان" :الصدقة وأثرىا على المجتمع" للدكتور/
الطيّب حسن الماحي "أستاذ الثقافة اإلسالمية المساعد بكلية التربية ،جامعة حائل
بالمملكة العربية السعودية"؛ حيث سلّط فيو الضوء على مسألة فقهية تتعلّق بالصدقة،
فصالً معناىا ،وما يتعلّق بها ،مع إيراد عدد من مجاالتها التي تُسهم في حماية
ُم ّ
األمة اإلسالمية.
ال ّدين ،وتقوية أواصر ّ
قرائنا وألحانهم؛ ما
ّأما ثالث بحوث ىذا العدد األول فجاء بعنوان" :أصوات ّ
يُحم ُد منها وما يُذم" ،وىو مساىمة من الدكتور /إبراىيم أحمد إسماعيل "أستاذ
التفسير المشارك بكلية أصول ال ّدين بجامعة أمدرمان اإلسالمية" ،وقد قام فيو
الباحث بإيراد ُجملة من اآليات واألحاديث الواردة في استحباب تحسين األصوات
القراء من أدلة في ذات الخصوص،
بالقرآن الكريم ،مع ما جاء عن السلف واألئمة ّ

ستحسن منها وما يُذم.
مستعرضاً واقع وأساليب القراءات في ُّ
السـودان ،ما يُ
ُ
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طوف بنا الدكتور محمد عثمان عبد
وفي رابع بحوث ىذا العدد من المجلة؛ َّ

اهلل "نائب عميد كلية ِّ
الدراسات اإلسالمية بجامعة إفريقيا العالمية ،ورئيس قسم
ع من
الغلو في الدِّين ،موضِّحاً أنَّو نو ٌ
العقيدة والفكر اإلسالمي بها" حول معاني ّ

الشذوذ في الفكر والعمل ،ذاكراً الوسائل واألساليب العلمية والعملية لمعالجة جذور
عامة ،وأوساط شبابها
األمة اإلسالمية ّ
الغلو الذي انتشر بصورة واسعة في أوصال ّ
ىذا ّ

خاصة.
بصفة ّ

(إما) الشرطية الجازمة
البحث الخامس في ىذا العدد جاء بعنوان" :أساليب ّ
في القرآن الكريم ،وأثرىا في توجيو التفسير" ،قدَّمو الدكتور /مطر عبد اهلل إسحاق
"أستاذ النحو والصرف المساعد بكلية اآلداب ،جامعة إفريقيا العالمية" ،وىدف فيو
إلى تسليط الضوء على بعض أساليب النحو العربي ،وأثرىا في توجيو التفسير،
واستكشف الباحث اللطائف المختبةة وراء ىذه األساليب ،وما ُّ
تدل عليو من معاني،

(إما) الشرطية تُ ُّ
عد أوسع األساليب اللُّغوية المتداولة
وما تبديو من أغراض ،تُبيِّن أ ّن ّ
في الكالم العربي.
سادس بحوث العدد األول من المجلة جاء بعنوان" :موجبات غضب النبي

(صلى اهلل عليو وسلم) فيما يتعلّق بانتهاك ُحرمة اهلل تعالى" ،قدَّمو الدكتور /إدريس
السنَّة بكلية أصول ال ّدين ،جامعة اإلمام محمد
علي الطيّب "األستاذ المشارك بقسم ُّ
تعرض فيو الباحث لمواقف عديدة غضب فيها
بن سعود بالمملكة العربية السعودية"؛ َّ
النبي (صلى اهلل عليو وسلم) ،مع ذكر األسباب المختلفة التي دعتو لذلك (صلى اهلل
عز
عليو وسلم)؛ حيث لم تخرج جميعها عن دائرة الغضب النتهاك ُح ُرمات اهلل َّ
وجل ،كما أورد الباحث عدداً من األحاديث والمواقف التي تتعلّق بالموضوع .وقد
مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األول
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ٍ
السنَّة النبوية ،وأىميتها
جاء ىذا البحث في
األمة لبيان قيمة ُّ
توقيت ٍّ
مهم؛ تحتاج فيو ّ
في التشريع والفقو.

آخر بحوث العدد كتبو الباحث الدكتور /بابكر رحمة اهلل محمد أحمد "رئيس
بالسـودان" ،وقد جاء حامالً عنوان" :ترجمة
قسم الثقافة اإلسالمية بجامعة المغتربين ُّ

القرآن الكريم؛ مفهومها ،تاريخها وحكمها" ،تناول فيو الباحث مفهوم القرآن الكريم
وأىم خصائصو ،ثم عرج إلى تناول مفهوم الترجمة،
عند اللُّغويين واالصطالحيين ّ
توصل إليو الباحث أ ّن الترجمة مهما
وأىم ما ّ
مستعرضاً تاريخها وأقسامها وحكمهاّ .
وتحري النقل فيها؛ فإنّها دائماً ما تعجز عن استيفاء المدلوالت
حاول صاحبها الدقّة ّ

الكاملة للقرآن الكريم.

تنو ٍع في البحوث
نأمل أن ينال ىذا العدد األول من المجلة (بما جاء فيو من ُّ

القراء ،وأسرة التحرير تأمل في امتداد
التي اجتهد فيها أصحابها اجتهاداً مق ّدراً) رضا ّ

والقراء ،ليكون
جسور التواصل بينها وبين كل المهتمين بحركة النشر ،والباحثينّ ،
اء ،مستهديةً بكل اآلراء؛ تجويداً لألداء ،وضماناً لالستمرارية نحو
التعاون مثمراً وبنّ ً
استكمال الوصول للغاية المأمولة من ىذه المجلة.

نصح أو ٍ
توجيو أو ٍ
ب
ختاماً نقول أ ّن أبواب المجلة ُمشرعةً ألي ٍ
إرشاد ،كما نُ ِّ
رح ُ
بمساىمات الباحثين من أساتذتنا ومشائخنا الكرام.
ولي التوفيق،،،
واهللُ ُّ
رئيس التحرير
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