مل يكن حدثاً عابرا ً  ،أو لقا ًء بروتوكولياً وفقاً لنظم السياسة والدبلوماسية

إمنا اختزل يف طياته إرثاً حضارياً  ،وبعدا ً تاريخياً أخترص زماناً من تطور عالقة

الرساالت الساموية مع بعضها .

رغبة الفاتيكان وحضورها بني يدي النجف األرشف يعكس تشخيصاً للواقع

اإلسالمي يف إطاره املتعدد  ،ورصدا ً دقيقاً لالمتداد اإلنساين يف رساالت السامء
السامح  .وهو القول الفصل بلسان مرجعية النجف األرشف يف ميادين التسامح
والسالم ،ولقد وقفت الفاتيكان عند أهل األديان واملذاهب وامللل يف غري هذا

اللقاء فلم تجد لغري النجف األرشف باباً  ،وسوى املرجعية العليا فيها لُبابا،
يتسع موردا ً ،وينهض فكرا ً  ،ويسمو عمالً وفعال ،فكان ما أرادت حيث وجدت

يف النجف األرشف بحسب تعبريها ( رجل الله ) واستمعت لكالمه ومن خلفها
مئات املاليني يف العامل يتابعون اللقاء وما يصدر عنه .

لقد أرادت النجف األرشف توكيد رسالة السامء يف األرض ،وأرادت

جهت إليهم ،فامذا
الفاتيكان أن تكون شاهد هذه الرسالة وحجتها عىل َم ْن و ّ
وشق ظالم عوامل حاكمية الطغيان
بعد هذا اللقاء وكيف ميكن استثامر نتائجه
ّ

والتسلط والجهل واالنحراف عىل البرشية يف عاملنا اليوم ،إنها مسؤولية جميع
املفكرين والعلامء والباحثني ومن كانت الحكمة غايتهم واإلنسان همهم

ومقصدهم .
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يف هذا العدد الجديد من مجلة العقيدة تنبعث همم املفكرين والباحثني

بالعناوين الجادة ،واملضامني العالية لتؤسس نهجاً بحثياً يقوم عىل انتزاع

الخالصات املعرفية من موضوعات شتى ،ه ّمها اإلنسان كياناً وفكرا ً حياً فاعالً .
ففي أول بحوث املجلّة قدم الباحث رؤية معرفية لنرصة اإلسالم املحمدي،

قائدها وفارسها الصديقة الطاهرة الشهيدة الزهراء البتول. B

وجاء بعد ذلك بحث (االعتبار يف بيان مفهوم االنتظار) حاكياً عن املفهوم

املقدس لالنتظار  ،وما هي ضوابطه ورشوطه وكيفية متثله .

وض ّم هذا العدد بحثاً عن (الرتاث العقدي للشيعة اإلمامية) برؤية بيبليوغرافية.

وتضمن العدد كذلك وقفات نقدية (لإلشكالية العقدية يف منظومة ابن عريب

املعرفية) ،وعىل املنوال نفسه كانت رواية ابتداء نزول القرآن ( رواية إقرأ ) مدارا ً
ين .
للنقد وتصحيح العقيدة يف أحداث ومواقف نزول
ّ
النص القرآ ّ

هذه الدراسات وغريها كانت محور هذا العدد من (العقيدة) نأمل أن تحظى

خالصاتها العلميّة  ،ونتائجها املعرفيّة  ،وفرائد مضامينها بالفائدة القيمة واملنفعة

الج ّمة  ،والله من وراء القصد .
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