ِ
ضم َن ِ
السرتاتيجي ِة الفكري ِة وال َعقَديّ ِة ،التي تَرتَ ِك ُز عىل
ح ووِقايَ ِت ِه ِم َن التّل ُّو ِ
ثات
يني القويمِ  ،يف بناء
الوعي الصال ِ
ِ
الفك ِر ال ّد ِّ
ج ال ّدخيل ِة واألفكا ِر الضَّ الل ّي ِة – يأيت االهتامم
الفكريّ ِة
ِ
بسبب املناه ِ
ِ
مبوضوعات مجلة العقيدة يف ِسياقِ
اإلسالمي
اهتاممات املرك ِز
ِّ
للدراسات ِ
ِ
والكالم القديم والجديد،
السرتاتيجي ِة يف قضايا الفك ِر
ِ
بهيئ ٍة ت ِ
يحمل َهـمًّ َمعرف ًّيا يف ِ
حفظ الفك ِر
ُ
تكامل،
ً
َرس ُم َمرشو ًعا فكريًّا ُم
ِ
ِ
والعقائد اإلسالميّ ِة ،والدفا ِع عن ُهام وفقاً لألُ ُس ِ
والثوابت األَ ِمي َن ِة.
س
ويف هذه العدد من مجلّة العقيدة تربز مالمح فكر الباحثني يف

موضوعات مهمة من ِفكر أهل البيت  bوسريتهم .
إذ يأيت البحث األول من هذا العدد بعنوان ( :نب ّينا وأهل البيت
ِ
بشارات عن زمن
يف الكتب املقدّ سة )متتب ًعا ما يف بعض األسفار من

النبي وأهل البيت  bوبعض صفاتهم وخصائصهم .
ّ
مفهوم املكان
ويف البحث الثاين وهو بعنوان ( ِدراسة يف
ِ
رصد الباحثُ مقارب ًة بني العهد
يل امنوذ ًجا) َ
املقدّ س  :مشهد اإلمام ع ّ
ريا إىل تض ّمنه رمزيّة
القديم واملعارص يف شأن املكانِ املق ّدس  ،مش ً
حساسة يف التعبريِ عن
عاليّة ؛ لهذا كانت لل ِعامرة الهندسيّة رضورة ّ
ّهبي واملنارتان يف مشهد
قُدس ّية املكان  ،وقد مثّل لذلك باأليوان الذ ّ
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ين يف ال ِ
وجاء البحث الثالث بعنوان ( ّ
خطاب
تجل املعنى اإلنسا ّ
متناول األبعاد اإلنسان ّية  -رشعية وروحية  -يف خطابات
ً
الفاطمي )
ّ
السيّدة الزهراء  hالتي تعكس عمق شخصيتها ومكوناتها اإلنسانيّة .
ّ
واشتمل العدد عىل بحث يف (ال ِ
اإلسالمي بني رؤى
حجاب
ّ
الس ّيدة الزهراء
الفكري وفاعل ّية التأثري
اإلنغالق
املجتمعي)متخذًا من ّ
ّ
ّ

جا تشبيه ًيا للقدوة الفاعلة املؤث ّرة .
 hامنوذ ً
ل ُيختَتم يف بحث بعنوان ( :املنهج يف اختيار ال ّرأي الصائب يف
ٍ
حلقات ت ُنرش
ني ووفياتهم ) والذيسيكون عىل هيئة
مواليد املعصوم َ
تبا ًعا يف مجلّة العقيدة .
هذا العد ُد عىل سياقِ من سبِقه من األعداد ؛ ُيث ُّل مساهم ًة يف
الكرام ما ّد ًةبحث ّي ًة غن ّي ًة يف
اإلسالمي األصيلِ  ،لِ ُي َق ِّد َم لِل ُق ّرا ِء
رش الفك ِر
نَ ِ
ِ
ِّ
ِ
ىل ُمواكَب ِة التح ّد ِ
املعاص ِة لقضايا ال ِفـكر
يات
ُّ
تخصصاتِـهم ،قادرة ع ٰ
وموضوعات الكالم .
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