
    لعــّل مــن أهــّم مرتكــزات القــّوة يف علــم الــكالم اإلســالمي 

قدرتـُـُه عــىل إثبــات قواعــده باألدلـّـة، والرباهــني والحجــج العقليـّـة، 

ــىل  ــة ع ــدة، واملحافظ ــن العقي ــاع ع ــّددة يف الدف ــاليبُُه املتع وأس

ــي  ــات الت ــّدي للتحّدي ــا، والتص ــبهات عنه ــع الش ــا، ودف أصوله

ــة،  ــة، والدينيّ يفرضهــا اختــالُط األفــكار، وجــدُل املذاهــب الفكريّ

ــة.  ــامذج الثقافيّ ورصاُع الن

ــول  ــائله ح ــأوىل مس ــداًء ب ــر ابت ــكالم ظه ــم ال ــع أّن عل     وم

ــل  ــه َجَع ــاس ل ــدف األس ــري أّن اله ــة؛ غ ــة والحاكميّ ــة اإلمام قضيّ

ــدة  ــي لهــا مســاٌس بالعقي ــه تتّســع إىل شــتّى االهتاممــات الت مهّمت

اإلســالميّة؛ فشــّكل عــىل مــّر الزمــان قــّوَة الصــّد الفكريــة األوىل، 

ــر عــىل ســالمة  ــد رؤًى تؤثّ ــكاٌر، وتتواف ــر أف ــٍة تظه إذ يف كّل مرحل

ــا. ــا وإبطاله ــذ دوره يف تقويضه ــلمني، فيأخ ــدة املس عقي

ــق  ــكالم انطل ــم ال ــة لعل ــف العاّم ــك الوظائ ــوء تل     ويف ض

ــاريعه  ــتّى مش )املركــز اإلســلمّي للدراســات االســرتاتيجّية( يف ش

ــك  ــن تل ــن م ــا يك ــدة – ألداء م ــة العقي ــا مجلّ ــة - ومنه الفكريّ

ــود. ــن جه ــاح م ــا يُت ــف، مب الوظائ
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    نقــرأ يف هــذا العــدد مــن مجلّــة العقيــدة بحوثـًـا ال تتخطّــى 

ــدة  ــالمة العقي ــن س ــاع ع ــكالم يف الدف ــم ال ــداَف عل ــا أه أهدافُه

ــع  ــادة اإلســالم، م ــاع عــن ق ــان فســاد شــبهات اإللحــاد، والدف ببي

ــوان  ــا بحــٌث بعن ــة، إذ يطالعن ــان مســار تطــّور املــدارس الكالميّ بي

ــامل(،  ــّر يف الع ــود ال ــكلة وج ــى مش ــم ع ــاد القائ ــت اإللح )تهاف

وبحــٌث آخــر بعنــوان )املبــاين الفلســفّية ملبحــث اإللهّيــات باملعنى 

األخــّص عنــد العّلمــة الحــّي(، وبحــٌث ثالــث حــول )مدرســة قــّم 

ــكالم  ــات ال ــل مبوضوع ــر تتّص ــة أُخ ــوث معرفيّ ــة(. وبح الكلمّي

ــّي. ــق املوضوع ــّي، والتحقي ــرح العلم ــم بالط ــدة، وتتّس والعقي

نأمــل أْن يُحّقــق هــذا العــدُد مــن مجلــة العقيــدة منفعــًة علميّــًة 

هادفــًة. ومــن اللــه قبــوُل األعــامل.
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