
ــعور  ــكالً للش ــل تش ــت  يث ــل البي ــن أه ــث ع الحدي

ــه  ــان نبي ــىل لس ــاىل ع ــه تع ــة لقول ــذات ؛ يف إجاب ــدي لل العقائ

 َة يِف الُْقْرَب الكريــم  :  ُقــْل َل أَْســأَلُكُْم َعلَْيــِه أَْجــًرا إِلَّ الَْمــَودَّ

الشــورى: ]23[ فهــو أحــد أنــواع الجــزاء الــذي حــدد مالمحــه رســول 

. ــت ــل البي ــودة أه ــه يف م الل

ــه الفكــري يف الســعي ملعرفــة  ــا يتجســد الــوالء يف جانب وهن

ــواَب  ــه أب ــي جعلهــا الل ــوار القدســية، الت ــق هــذه األن بعــض حقائ

ــة. ــه للبرشي رحمت

 ،إذاً هــو هــدف يتمركــز يف والء الــذات آلل محمــد

ويوجــه حركتهــا ، ويحــدد ســلوكها وفًقــا ملعطيــات تغــادر 

التفريــط واالجحــاف وال تتصــل باإلفــراط واملغــاالت ، كان ألهــل 

ــري  ــزة يف تأط ــة املتمي ــاء املهم ــة النجب ــامء األم ــت وعل البي

ــطية . ــدال والوس ــا باالعت ــم مالمحه ــا ورس حدوده

ــدة  ــة العقي ــن مجل ــدد م ــذا الع ــاء ه ــك ج ــق ذل ــىل وف وع

ــافات  ــو اكتش ــعي نح ــن يف الس ــني واملفكري ــالم الباحث ــل أق يحم

ــق أهــل البيــت  ــة حقائ ــة يف معرف ــدات متوالي ــدة وتأكي صــور جدي

ــم . ــد حقوقه  وتأكي



ــة  ــوان ) اآلرصة الزوجي ويف أطــواء هــذا العــدد تصــدر البحــث األول بعن

ــد  ــني النق ــاوالً بع ــراء ( متن ــيدة الزه ــي والس ــام ع ــن اإلم ــة ب املقدس

ــة الرســالية مــن مقــوالت  ــا يــيء لهــذه اآلرصة اإللهي ــق نقــض كل م والتدقي

تحــت عنــوان الروايــات املأثــورة أو األخبــار التأريخيــة. ويعقبــه بحــث ) التيــار 

ــات  ــاين إذ  يســعى إلثب الفكــري الداعــم لنفــي إميــان أيب طالــب ( بقســمه الث

ايــان ايب طالــب بوســاطة عــرض للروايــات النافيــة إليانــه ومناقشــتها وبيــان 

ــأيت  ــناد . لي ــلة االس ــح سلس ــي يف تجري ــايل العلم ــد الرج ــا للنق ــا وفق وهنه

البحــث الثالــث بعنــوان ) الوحــي اإللهــّي عنــد املفكريــن اإلســامين( ليتنــاول 

نظريــة الفــارايب يف فكــرة الوحــي، مبيّنــا رؤيتــه يف كيفيــة اتصــال النفــس النبوية 

بالعقــل الفّعــال يف إنتــاج املعرفــة الوحيانيــة . ثــم بحــث عــن )مدرســة الكوفــة 

الكاميــة ( طــرح إلثبــات مالمــح الجهــود الكالميــة عنــد مفكــري الكوفــة يف 

ــد ؛  ــل العقــالين للعقائ ــان والتحلي ــة بالتنظــري، والبي ــة غني ــاء منظومــة كالمي بن

الســيام يف عــرص التأســيس يف القــرن الثــاين الهجــري .

ويف العــدد أبحــاث أخــرى عــن حديــث الغديــر و رسيّــة اليمــن  ومولــد 

ــق  ــق والتحقي ــي الدقي ــرح العلم ــمت بالط ــراء h، اتس ــة الزه ــيدة فاطم الس

ــي. املوضوع

هذه كانت محصلة العدد الخامس والعرشون من مجلة العقيدة، نأمل أن 

يحقق منفعة معرفية عند القراء الكرام ومن الله قبول األعامل.

سكرتري التحرير 


