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مؤسسة الدليل
مبارٍك  أمٍر  بموجب  تأّسست  تعليمّيٌة  تحقيقّيٌة  مؤّسسٌة 
لتعنى  المقّدسة،  الحسينّية  للعتبة  الشرعّي  المتوّلي  لدن  من 
بتحقيق الفكر العقدّي اإلسالمّي األصيل المتمّثل بفكر مدرسة 
في  العليا  الدينّية  المرجعّية  رؤية  وإليصال   ، البيت  أهل 
عليٍّ  السّيد  األعلى  الدينّي  بالمرجع  المتمّثلة  األشرف  النجف 
السيستانّي )حفظه اهلل( في ما يرتبط بموضوع العقائد والفكر 

اإلسالمّي الصحيح.
إصداراتها،  طريق  عن  تتبّناه  اّلذي  الفكّر  بنشر  المؤّسسة  تقوم 
وكذلك تقيم دوراٍت عقدّيًة وفكرّيًة للنخب األكاديمّية والحوزوّية.





نشاطاتٌ عامة



لدلراسـات  ادليلـل  واإلعـام يف مؤسسـة  العامـة  العاقـات  رفعـت شـعبة 
وابلحـوث العقديـة اتلابعـة للعتبة احلسـينية املقدسـة، يف 8 من اكنون اثلـاين 2020، 

النسـخة األوىل مـن تطبيـق »مؤسسـة ادليلـل« ىلع شـبكة اإلنرتنـت.
وأشـار مسـؤول الشـعبة باملؤسسة األستاذ حسـن عيل اهلاشـي: »إّن تطبيق مؤسسة 
ادليلـل جـاء بعـد جهود كبـرة بذهلا فنيـو احلاسـبات يف الشـعبة؛ إذ جعلـوا متابعة 
أخبـار املؤسسـة وقـراءة إصداراتها متاحـة ملسـتخديم اهلواتف املحمولـة«، مضيًفا 
أن »هـذا اتلطبيـق املتمزي سـيلّب احتياجات األشـخاص املتابعن ألنشـطة مؤسسـة 

ادليلـل يف خمتلف أصقـاع العالم«.
ويتضّمـن تطبيـق ادليلل »أقسـاًما متعـددة، كما أنـه يتمتع بثقٍة ونسـبة أمـاٍن اعيلٍة 
مـن انلاحيـة الفنية والربجمية بعـد اختباره«، كمـا يمكن حتميل اتلطبيـق للهواتف 

.)Googl e Play( الـي تعمل بنظام أندرويـد

مؤسسة الدليل
 تعلن رفع تطبيقها الخاص بها على اإلنترنت
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للعتبة  املؤّسسات اتلابعة  أقامت  املقّدسة،  للعتبة احلسينّية  العاّمة  بتوجيٍه من األمانة 
ألبطال  تأبٍن  جملس   ،2020 اثلاين  اكنون   14 املصادف  اثلاثاء  مساء  قّم،  مدينة  يف 
االنتصارات، اّلين ارتقوا شهداء نتيجة االعتداء الغاشم، وقد أقيمت مراسم اتلأبن 

يف املسجد األعظم جوار حرضة السّيدة فاطمة املعصومة  بمدينة قّم.
واكن يف مقّدمة مستقبيل السادة العلماء وممّثيل املراجع وسائر احلضور الكريم سماحة 
أهّمّية  أّكد ىلع  اّلي  العليا،  ادلينّية  للمرجعّية  العاّم  الوكيل  الشهرستاين  السّيد جواد 

إقامة هذا املجلس، وأّن الشهداء يستحّقون هذا اتلكريم.

المؤسسات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة 
ا  في مدينة قم تقيم مجلًسا تأبينيًّ

ألبطال معارك االنتصارات
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العلماء  من  عدٌد  اتلأبن  جملس  يف  وشارك 
وفضاء احلوزة العلمية وشخصيات رسمية 
يف اجلمهورية اإلسامية، باإلضافة إىل عدد 

من ممثيل املرجعيات ادلينية. 
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احلكيم،  الكر  من  آيات  بتاوة  وبدأت 
لىق رئيس مؤسسة ادليلل 

ُ
وجملس عزاء، أ

للمؤسسات  لكمة  الوائيل،  صالح  ادلكتور 
اتلابعة للعتبة احلسينية املقدسة، قدم فيها 
بمناسبة  مجعاء  اإلسامية  لألمة  اتلعازي 
شهادة اثللة الطيبة أبطال االنتصارات ىلع 

تنظيم داعش اإلرهايب. 
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للعتبة احلسينّية  العقديّة اتلابعة  داع رئيس مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث 
املقّدسة، ادلكتور صالح الوائيل، إىل االستفادة من جتارب ادلول املتقّدمة يف جمال 
اتلعليم بالعراق، جاء ذلك يف افتتاحية ادلورة الّي أقامتها شعبة اتلعليم باملؤّسسة 
حتت عنوان )الرتبية الفكرّية واتلأهيل العقدّي للمرشفات الرتبوّيات واملدرّسات(، 
والي بدأت أّول فعايلاتها يوم األحد املصادف 19 من اكنون اثلاين 2020. وقد استهل 
ادلكتور صالح الوائيل رئيس املؤسسة لكمته مرّحبًا باألستاذات املشاراكت، مؤّكًدا 

ىلع أهّمّية احلضور يف هذه ادلورات الفكرّية املهّمة الّي تقيمها املؤّسسة. 

الدكتور الوائلي يدعو لالستفادة 
من تجارب الدول المتقّدمة في مجال التعليم بالعراق
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من جهته قال مسؤول شعبة اتلعليم يف مؤسسة ادليلل ادلكتور سعد الغري: 
»إن املشاراكت يف هذه ادلورة منتسباٌت يف ديوان الوقف الشييع، وإن ادلورة 

ستشمل حمارضات خمتلفة يلقيها ثلة 
الفلسفة  يف  متخصصن  أساتذة  من 
املفاهيم  بعض  لرتسيخ  والكام 
الغري  وأضاف  املهّمة«.  واألسس 
الي  ادلورات  تلك  من  »اهلدف  أّن 
مؤسسة  يف  اتلعليم  شعبة  تقيمها 
دلى  الفكري  اجلانب  تنمية  ادليلل، 
خال  من  املثقفة  والكوادر  انلخب 

أسايلب  تعليمية جديدة«.
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أحد إصدارات مؤّسسة الدليل 
يفوز بجائزة مهرجان كتاب الحوزة السنوّي

مؤّسسة  قامت  الّي  اإلصدارات  من  واحًدا  يعّد  اّلي  املعرفة«  »مصادر  كتاب  فاز 
ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّة برتمجته من اللغة الفارسّية إىل العربّية، يف مهرجان 
الكتاب السنوّي للحوزة العلمّية بنسخته الـ 21، اّلي عقد يوم اخلميس 23 من اكنون 

اثلاين 2020، يف مدرسة دار الشفاء العلمية بمدينة قّم.
وقد قام السّيد حيدر احلسيين املحقق يف مؤّسسة ادليلل برتمجة هذا الكتاب من اللغة 
الفارسّية إىل العربّية، بعدما جرى اختياره وانتقاؤه من قبل العلمّين يف مؤّسسة ادليلل.

وقد تلّقت األمانة العاّمة ملهرجان كتاب احلوزة السنوي حنو 18 ألف عمٍل عليٍّ يف 
ادلورة احلايّلة، حبسب ما ذكر األمن العاّم للمهرجان الشيخ أبو القاسم مقيي حايج، 
مشًرا إىل أنّه »بعد حتديد املحاور واألولويات نشهد زيادًة يف عدد األعمال بنسبٍة قد 
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تصل إىل 50%، فيف هذا العام قام أكرث 
من 4000 من احلّكم بتقييم 944 عمًا، 
متخّصصًة،  جمموعًة   20 تشكيل  وتّم 
مراكز  من  املناقشون  انتخب  وقد 
إىل  وصلت  منها،  عمًا   169 خمتلفٍة 

املراحل انلهائية«.
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لدلراسات  ادليلل  مؤّسسة  يف  املجلّة  وحدة  دّشنت  املباركة  القدر  يللة  مع  بالزتامن 
ملوقع جملّة  النسخة اإلجنلزيّية  املقّدسة،  للعتبة احلسينّية  اتلابعة  العقديّة  وابلحوث 
ادليلل. وذكر مسؤول شعبة العاقات العاّمة واإلعام يف مؤّسسة ادليلل السّيد حسن 
ادليلل  ملوقع جملّة  األوىل  النسخة  إطاق  من  انتهت  املجلّة  أّن وحدة  اهلاشي  عيل 

بالنسخة اإلجنلزيّية.
وأضاف أنّه »أصبح بإمكن متصّفيح الشبكة العنكبوتّية االّطاع ىلع ديلل املؤلّفن 
ورشوط النرش يف املجلّة وطريقة حتكيم ابلحوث فيها واستامها باللغة اإلجنلزيّية«.

وادليلل يه جملٌّة حمّكمٌة فصلّيٌة تعىن بادلراسات وابلحوث العقديّة، تصدر عن مؤّسسة 
ادليلل اتلابعة للعتبة احلسينّية املقّدسة، وصدر منها حىت اآلن سبعة أعداٍد.

مجّلة الدليل
 تدّشن النسخة  اإلنجليزّية لموقعها اإللكترونّي
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ادليلل  مؤسسة  يف  اتلعليم  شعبة  أعلنت 
للعتبة  العقدية اتلابعة  لدلراسات وابلحوث 
فعايّلات  انطاق  عن  املقّدسة  احلسينّية 
شبكة  عرب  الفكرية  الكوادر  تنمية  دورة 
املعلومات العاملية »اإلنرتنت«، وذلك مساء 
يوم السبت املصادف 30 أيّار 2020، بمشاركة 

عدٍد كبٍر من األساتذة اجلامعّين.
الـ 50  أّن »عدد املشاركن جتاوز  وذكر مسؤول شعبة اتلعليم ادلكتور سعد الغري 
الفكرّية، مع وجود  الكوادر  بتنمية  اخلاّصة  ادلورة  بدء  األّول من  ايلوم  مشاراًك يف 
عدٍد كبٍر من الراغبن باملشاركة«، مضيًفا بالقول: »إنه ىلع الرغم من وجود بعض 
املعوقات واملشالك يف شبكة اإلنرتنت داخل العراق، لكن املشاركة اكنت جيدة«. 
وأشاد ادلكتور الغري باجلهود الي بذتلها شعبة العاقات العاّمة واإلعام يف تهيئة 
ادلعم املناسب هلذه ادلورة، مؤّكًدا أّن هذه دورتنا الفكرّية تستمّر سّتة أشهٍر وقد سّجل 
فيها 80 مشاراًك، ويليق فيها خنبٌة من األساتذة املتخّصصن العديد من املحارضات.  

مؤّسسة الدليل 
تعلن انطالق دورة تنمية الكوادر الفكرّية عبر اإلنترنت
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شارك أكرث من 5۰۰ شخٍص من خمتلف دول العالم 
يف حمارضة علمية وفكرية أقامتها شعبة اتلعليم 
العقدية  يف مؤسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث 
باتلعاون  املقدسة  احلسينية  للعتبة  اتلابعة 
األحد  يوم  مساء  أكاديي«،  »بدن  مؤسسة  مع 

املصادف ۲۳ من آب ۲۰۲۰.
وحبسب ابليانات الي أظهرها برنامج )Free conference call( اّلي استخدم 
يف الورشة العلمية، والي تضم سلسلة من املحارضات طيلة العرشة األوىل من شهر 

حمرم احلرام، فقد ُكشف عن مشاركة واسعة يف االستماع تللك املحارضات. 

أكثر من ٥۰۰ مشاركة في محاضرة أقامتها
 شعبة التعليم في المؤسسة ضمن الورشة المستمرة بالتعاون 

مع مؤسسة »بدن أكاديمي«
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نظمـت شـعبة اتلعليـم يف مؤسسـة ادليلـل لدلراسـات وابلحـوث العقديـة اتلابعـة 
محلـت  دورة  املقدسـة،  احلسـينية  للعتبـة 

عنـوان: »انلفـس واتلنميـة املعرفيـة«
 يف 12 أيلول 2020. 

وقال مسـؤول شـعبة اتلعليم ادلكتور سـعد 
بطلـب  جـاءت  ادلورة  »هـذه  إن  الغـري، 
مـن أويلاء أمـور الطـاب اليـن يعزتمون 
هـذه  أن  مبينًـا  اجلامعـات«،  إىل  ادلخـول 

ادلورة تسـتمر شـهًرا واحـًدا. 

شعبة التعليم تنظم دورة خاصة
 بالطالب األكاديمّيين في قم المقدسة
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الدورات والندوات 
والورش العلمّية



دورة
 أساتذة الجامعات )15(

22



الفئة المخاطبة :  
أساتذة الجامعات
عدد المشاركين:

100مشارًكا
تاريخ بدء الدورة:  

2020/05/30
تاريخ نهاية الدورة:  

مستمرة
مكان إقامة الدورة: 

اقيمت هذه الدورة عبر شبكة االنترنت )أون الين( وذلك بسبب تفشي جائحة فيروس 
والكوادر  النخب  قبل  من  واسعة  بمشاركة  الدورة  هذه  حظيت  وقد  المستجد،  كورونا 
منها  أخرى  منصات  في  الدورة  هذه  ومحاضرات  لدروس  متابعين  وهناك  الثقافية، 

الفيسبوك ويوتيوب وانستغرام، فضاًل عن الغرفة المخصصة للبث المباشر.
الدليل  مؤسسة  أقامت  بعدما  التعليم،  شعبة  مسؤول  من  بقرار  الدورة  هذه  وجاءت 
النخب  إلعداد  ملتًقى   ،2019 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  العقدية  والبحوث  للدراسات 
وحضره  المقدّسة،  قمٍّ  بمدينة  األنبياء  وارث  مجمع  في  والعقدية،  الفكرية  والكوادر 
الجاليات  مختلف  من  الجامعات  وأساتذة  وفضالئها،  العلمية  الحوزة  أساتذة  من  نخبٌة 

المقيمة في الجمهورية اإلسالمية.
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دورة
 طاّلب الجامعات )5(
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الفئة المخاطبة :  
دورة لعدد من الطالب الذين يريدون الدراسة بالجامعات

عدد المشاركين:
12 مشاركًا

تاريخ بدء الدورة:  
2020/09/12

تاريخ نهاية الدورة:  
2020/10/12

مكان إقامة الدورة: 
إيران ـ قم المقدسة ـ مجمع مصابيح الدجى التعليمي الثقافي.

أولياء  المعرفية« وجاء بطلب من بعض  الدورة عنوان »النفس والتنمية  حملت هذه 
أمور الطالب العراقيين الذين يريدون االلتحاق بالجامعات داخل إيران.
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الندوات
الندوة األولى
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الندوة األولى )بالتنسيق مع جامعة آل البيت  في مدينة قم(:
عنوان الندوة: 

المنهج التكامليّ والرؤية الوجودية
المحاضر:

 الدكتور صالح الوائلي
تاريخ إقامة الندوة  :

2020/02/16
عدد المشاركين: 

90 مشترًكا
مكان إقامة الندوة: 

إيران - قم المقدسة -جامعة آل البيت العالمية
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الندوة الثانية
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الندوة الثانية )بالتنسيق مع كّلية اإلمام الكاظم  أقسام ميسان(:
عنوان الندوة: 

التعليم الدينيّ وصراع المناهج
المحاضر:

 الدكتور صالح الوائلي
تاريخ إقامة الندوة:

2020/05/23
عدد المشاركين: 

130 مشترًكا
مكان إقامة الندوة: 

مؤسسة الدليل - وبّثت عبر شبكة اإلنترنت 
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الندوة الثالثة
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 شرعت شعبة التعليم بالتنسيق مع وحدة المجّلة في المؤسسة بإقامة ندواتٍ 
فكرية محورها مقالٌة مهمٌة تم نشرها في مجّلة الدليل

عنوان الندوة: 
القيمة المعرفية عند كنط.. عرض ونقدٌ

المحاضر:
 الدكتور صالح الوائلي

تاريخ إقامة الندوة:
20/02/2020

عدد المشاركين: 
70 مشترًكا

مكان إقامة الندوة: 
مبنى مصابيح الدجى التعليمي الثقافي )حضوريا( ـ وبّثت عبر اإلنترنت
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الندوة الثالثة
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عنوان الندوة: 
دور العقل في هندسة المعرفة الدينية

المحاضر:
الدكتور أيمن المصري

تاريخ إقامة الندوة:
2020/08/19

عدد المشاركين: 
 213 مشترًكا

مكان إقامة الندوة: 
مبنى مصابيح الدجى التعليميّ الثقافيّ -مؤسّسة الدليل ـ وبّثت عبر اإلنترنت
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الورشات
الورشة األولى
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فكرية  ورشات  سلسلة  بإقامة  التعليم  شعبة  باشرت   2020 لسنة  لخّطتها  تطبيًقا 
وعقديةٍ بّثت عبر شبكة اإلنترنت عبر استخدام تطبيق Free conference call وال 
تزال مستمرًّة حتى اللحظة، وقد أقيمت سلسلٌة من تلك الورشات وفيما يلي عدد منها:

عنوان الورشة: 
الوالية بين العقل والنص الديني

المحاضر:
الدكتور علي شيخ

تاريخ إقامة الورشة:
2020/08/22

عدد المشاركين: 
 763مشترًكا

مكان إقامة الورشة: 
مبنى مصابيح الدجى التعليمي الثقافي - مؤسسة الدليل ـ بّثت عبر اإلنترنت
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الورشة الثانية
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عنوان الورشة: 
الكمال اإلنسانيّ وسرّ الحياة

المحاضر:
الدكتور فالح سبتي

تاريخ إقامة الورشة:
2020/08/23

عدد المشاركين: 
 527 مشترًكا

مكان إقامة الورشة: 
مبنى مصابيح الدجى التعليميّ الثقافيّ - مؤسسة الدليل ـ بّثت عبر اإلنترنت
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الورشة الثالثة
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عنوان الورشة: 
كربالء الحسين حدٌث متحرّكٌ

المحاضر:
الدكتور كمال مسعود ذبيح

تاريخ إقامة الورشة:
2020/08/25

عدد المشاركين: 
 755 مشارًكا

مكان إقامة الورشة: 
مبنى مصابيح الدجى التعليميّ الثقافيّ - مؤسسة الدليل ـ بّثت عبر اإلنترنت

39



الورشة الرابعة
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عنوان الورشة: 
السنن اإللهية وواقعة كربالء

المحاضر:
الدكتور محمد آل علي
تاريخ إقامة الورشة:

2020/09/08
عدد المشاركين: 

 810 مشترًكا
مكان إقامة الورشة: 

مبنى مصابيح الدجى التعليميّ الثقافيّ - مؤسسة الدليل ـ بّثت عبر اإلنترنت
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الورشة الخامسة
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عنوان الورشة: 
االزدواجية الفكرية بين التطور الماديّ واالنحدار المعنوي

المحاضر:
الدكتور أيمن المصري
تاريخ إقامة الورشة:

2020/09/19
عدد المشاركين: 

 811 مشترًكا
مكان إقامة الورشة: 

مبنى مصابيح الدجى التعليميّ الثقافيّ - مؤسسة الدليل ـ بّثت عبر اإلنترنت
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اإلصدارات



لقد شعر اإلنسان املعارص الغريّب بأنّه قادٌر ىلع تلبية مجيع حواجئه ومتطلّباته املاّديّة 
ىلع ضوء تطّور العلوم اتلجريبّية والعقل األدايّت اّلي يقوم بتخطيٍط دقيٍق مدهٍش 
تلحصيل ّلًة ورفاهّيٍة وراحٍة أكرث يف احلياة املاّديّة ادلنيوّية؛ لا ترّكز نظرّية »توّقع 
الوظائف  بتأدية  تقوم  البرشّية  واتلجارب  والعقل  العلم  أّن  ادلين« ىلع  من  البرش 
واملهّمات االجتماعّية وسّد احتياجات البرش يف امليادين اكّفًة، فا حيتاج البرش إىل 
ادلين إاّل يف املجال اّلي يعجز العلم والعقل عن تأدية ادلور فيه، وهو جمال العاقة 
الروحّية  العاقة  يف  وإطاره  ادلين  نطاق  فينحرص  تعاىل،  باهلل  والفرديّة  الروحّية 
باهلل تعاىل، وال جيوز أن يتعّدى ٰهذا احلّد، وال ينبيغ لدلين أن يتسلّم زمام األمور 
االجتماعّية واالقتصاديّة واثلقافّية والسياسّية يف املجتمع.يناقش ٰهذا الكتّيب القّيم 
توصل  علمّيًة  إجاباٍت  بها  املرتبطة  التساؤالت  لّك  عن  وجييب  األفكر،  ٰهذه  لّك 

القارئ الكريم إىل نتائج عقلّيٍة سليمٍة.

نطاق الدين
عرض ونقد لنظريات تعيين حدود الدين

املؤّلف: د.مصطفى عزيزي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدّية
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ٰهذا أثٌر قّيٌم من الرتاث اإلمايّم يدرس خمتلف املواضيع يف علم الكام، وقد جاد 
به أحد علماء احللّة الفيحاء، تلكم املدينة العظيمة الّي أغنت املكتبة اإلسامّية 
بآثاٍر تمتاز بتنّوع موضواعتها الكامّية والفقهّية واتلارخيّية واألدبّية. ويتكّون ٰهذا 
الكتاب يف األصل من كتاب »ايلاقوت« اّلي ألّفه أبو إسحاق إبراهيم بن نوخبت ، 
لّف ىلع الطريقة 

ُ
من قدماء متلكّي الشيعة، وكتابه ٰهذا أقدم كتاٍب كايمٍّ شييعٍّ أ

املتداولة بن املتلكّمن، وهو مع اختصاره شامٌل ألّمهات املسائل الكامّية ورؤوس 
ما يعتقده اإلمامّية، وقد تلّقاه الشيعة عنه بالقبول جيًا بعد جيٍل، حىّت وصل إىل 
ايلاقوت«،  امللكوت يف رشح  »أنوار  فأفرد كتابًا يف رشحه سّماه   ، احليّلّ  العّامة 
والكتاب اّلي بن يدي القارئ الكريم هو رشٌح لٰهذا الرشح، قّدمه العّامة السّيد 
عبد املّطلب العميدّي املولود علم 681  ـهواملتوّف سنة 754 ه، وحّققه الشيخ فاضل 

عرفاين مسؤول وحدة حتقيق الرتاث اإلمايّم يف مؤّسستنا.

شرح أنوار الملكوت في شرح الياقوت 
)ثالثة مجلدات(

 املؤّلف: عبد املطلب العميدي - حتقيق فاضل عرفاين
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدّية
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مـع تطـّور العلـم ظهـرت نظرّيـاٌت فزييائّيـٌة جديـدٌة تبـدو كأنهـا تعـارض 
بعـض املسـلّمات يف اإلهلّيـات، فجـاءت فكـرة هـذا الكتـاب اّلي أشـر فيه 
إىل إسـهامات الفزييائيّـن املسـلمن اهلاّمـة يف تكويـن الفزييـاء، كما حاول 
ابلاحـث أن يلـيق نظـرًة عقلّيًة حتليلّيـًة ىلع علم الفزييـاء ومكّوناتـه وأدواته 
املعرفّيـة، ويرصـد كيفّيـة تكويـن انلظرّيـات الفزييائّيـة، وقيمتهـا املعرفّيـة 
وحكيتهـا عـن الواقـع، ودور العقـل واتلجربة واحلـّس فيها، كما قـام ابلاحث 
بتحليـل الرياضّيـات باعتبارهـا لغـة الفزيياء، وحبـث ادلور اّلي تؤّديـه فيها. 
ويف انلهايـة حـاول معاجلة العاقة بـن الفزييـاء واإلهلّيـات، واتلحّديات الّي 

تواجههـا هـذه األخـرة يف قبـال انلظرّيـات الفزييائّية.

اإللهيات والفيزياء

املؤّلف: د. روح اهلل املوسوي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدّية
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وهو موسـوعٌة تتكّون من سـّتة جمدّلاٍت، يُعىن هذا الكتاب بمناقشة لّك نظرّيات 
امللحديـن املعتـربة يف تفسـر الوجود وفًقـا للمنهج اتلجريّب، وقـد بين الكتاب 
ىلع شـل حوارّيـٍة حول قضايـا ختّصصّيـٍة يف العلـوم الطبيعّية األساسـّية الّي 
هلـا عاقـٌة بفهمنـا لكيفّية اخللـق، كما حيوي ىلع صـوٍر ورشوحـاٍت توضيحّيٍة 
حيتـاج إيلهـا القـارئ يف خضّم تعّمقـه يف ابلحـث. واحلوارّية تـدور بن طالب 
 ، ، أو ربويبٍّ للحقيقـٍة، وآخريـن حتت عنـوان: ملحـٍد، أو فيلسـوٍف، أو ال أدريٍّ

أو مسـلٍم، ولكٌّ حسـب موضعه مـن احلوار.

 حوار أكاديمي في اإللحاد النظري 
)ستة أجزاء(

 املؤّلف: حسني احلمزاوي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدّية
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ال خيـى أّن احلّس والعقل يقفـان أمام العديد من األبـواب املوصدة، ويعرتفان 
بعجزهمـا عـن إدراك جزئّيـات طريـق انلجاة، ومن هنـا جندهمـا يتطلّعان إىل 
طريـٍق أكرث فاعلّيـًة يبّن العاقـة القائمة بن هـذا العالم واعلـٍم آخر، ويهدي 
اإلنسـان إىل طريـق الوصـول إىل الكمال انلهـايّئ. ولقد مأل خالـق العالم اّلي 
سـّى نفسـه حبقٍّ »أحسـن اخلالقن« هذا الفراغ بربكـة ظاهرة »الـويح«. وهذا 
الكتـاب الي بـن أيديكم يـدرس عاقة هـذه الظاهرة بالعقـل، وقد قّررت 

املؤّسسـة تعريبه لغـزارة معلوماته، وإلغنـاء مكتبتنا العربّية بـيٍء جديٍد.

العقل والوحي

املؤّلف:حسني يوسفيان وأمحد حسني رشيفي
تعريب: حيدر احلسيني 

سنة النرش: 2020 م
النارش:  مؤّسسة الدليل

للدراسات والبحوث العقدّية
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بعـد كتـاب »اإلحلـاد.. أسـبابه ومفاتيـح العـاج« - اّلي شـّل مرحلـًة أوىل 
مـن مرشوع معاجلـة املاّديّة واإلحلـاد يف الفكر اإلنسـايّن، وبناء معرفـٍة صائبٍة 
حـول اإلهل واسـتكمال الكـون واإلنسـان - اكن الزًمـا أن تنتقل املؤّسسـة إىل 
املرحلـة اثلانيـة. وفيها دراسـة موضوع الكـون ومبدئه وعاقـة مبدئه به كلٍّ 
وباإلنسـان، بنحـٍو يضعنـا ىلع عتبة معرفـٍة مضمونة الصـواب دون احلاجة إىل 
ادلخـول يف معاجلة أطنـان اجلداالت والـزااعت الّي مألت الكتـب واتلاريخ. 

وهـذا الكتاب فلسـيفٌّ ينفـع املتخّصصـن، وليس اعّمـة املثّقفن.

السؤال عن اإلله والكون واإلنسان

 املؤّلف: حممد نارص 
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية
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 )Sociology of  knowledge( تـريم املحاولة الّي حتّث عليها سوسـيولوجيا املعرفة
إىل إسـقاط األبعـاد االجتماعّيـة والعنـارص غـر انلظرّيـة ىلع موضـوع املعرفة، 
وتسـى إىل قـراءة عملّية اتلعـّرف قـراءًة ميدانّيـًة منبثقًة عن اخلـربة واتلجارب 
البرشيـة املرتاكمـة، ويؤّكـد علـم اجتمـاع املعرفـة )سوسـيولوجيا املعرفـة( أّن 
املعرفـة ال يمكـن أن تتبلـور مـن دون األخـذ باملعطيـات اخلارجّيـة للمجتمع. 
وقـد وضـع هـذا الكتـاب يلبـّن لّك هـذه املفاهيـم، ويوّضـح العاقـة الراسـخة 
واملسـتحكمة بـن العنـرص االجتمـايّع والعنـرص املعـريّف، وجييـب عـن أسـئلٍة 

كثـرٍة يطرحهـا ابلاحثـون يف هـذا الصدد.

المجتمع والمعرفة
قراءٌة يف مديات تأثري العنصر االجتماعّي يف الفكر  والتقنني املعريّف 

 املؤّلف: عقيل البندر
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية
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يعـّد هـذا الكتاب روايًة فلسـفّيًة قد تكون األوىل من نوعهـا؛ إذ صّبت املفاهيم 
الفلسـفّية بقالـب روايٍة أدبّيـٍة، وتدور أحداث الرواية بن سـالٍك طريق اتلفريط 
املـاّدّي واإلحلـاد، وبن متنّطعـٍة اخّتذت طريق التشـّدد واإلفـراط ادلييّن، فعاش 
لكٌّ منهمـا يف اعملـه اخلـاّص بـه، حىّت ُقّيض هلـم صديٌق وسـطيٌّ مسـلٌم حاورهما 
حمـاوال اسـتنقاذهما مـن براثـن اتلطـّرف الفكرّي، وسـى إلاعدتهمـا إىل حظرة 
العقـل واإلنسـانّية. وهـذا اإلصـدار نافـٌع للطبقـة املثّقفـة الّـي تهـوى قـراءة 
الروايـات والكتـب األدبّيـة، وقـد كتـب بأسـلوٍب ال يعـر فهمـه، وصّبـت فيه 

املفاهيـم الفلسـفّية املعّقـدة واجلاّفة يف قالـٍب أديبٍّ لطيٍف بمهـارٍة اعيلٍة.

املؤّلف: د. أيمن املرصي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية
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من االجّتاهات الفكرّية واتلّيارات االجتماعّية النشـطة يف املجتمعات اإلسـامّية 
االجّتـاه العلمـايّن اّلي حيـاول حتييـد ادليـن وإقصـاء أحكمـه االجتماعّيـة عن 
واقـع املجتمـع البـرشّي يف خمتلـف املجـاالت السياسـّية واالقتصاديّـة وغرها، 

ويرّكـز ىلع حتويـل ادليـن إىل عاقـٍة روحّيـٍة فرديٍّة مـع اهلل - تعاىل - فحسـب.
كتـب هذا ابلحـث ملناقشـة األفكر السـابقة ودراسـتها ونقدها بأسـلوٍب يفهمه 
املثّقـف العـادّي واملتخّصـص، كما جييب عن تسـاؤالٍت أساسـّيٍة مـن قبيل: ما 
حقيقـة العلمانّيـة؟ وما معاملها األساسـّية؟ ما الفرق بن »العلمانّيـة« و«العلمنة«؟ 

ما يه األسـباب املعرفّيـة واالجتماعّية وادلينّية لنشـوء العلمانّية وانتشـارها؟

 املؤّلف: د. مصطفى عزيزي 
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية
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 املؤّلف: د. مصطفى عزيزي 
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية

التعّددّية الدينّية
عرض ونقد

ال شـّك أّن هنـاك أديانًـا متعـّددًة ومذاهـَب متكـرّثًة، هلا أتبـاٌع يدافعـون عنها 
يف العالَـم، وقـد سـاعدت حركـُة العوملـِة وتطـّور اتلقنيـات وشـبكت اتلواصـل 
االجتمـايّع يف معرفة تلك األديـان وتعايلمها وعقائدها بأسـهل الُطرق، وَمن يقْم 
بدراسـٍة مقارنـٍة لدليانات املختلفة اكإلسـام واملسـيحّية وايلهوديّة واهلندوسـّية 
وابلوذيّـة والسـيخّية وغرهـا، جيـد أّن هنـاك تعارًضـا وتنافيًـا واضًحـا يف بعض 
تعايلمهـا ومعتقداتهـا، ولكٌّ يـّديع أنّـه يمتلـك احلـقَّ املطلـَق وحيتكـره نلفسـه، 
واألسـئلة الرئيسـة املطروحـة يف ٰهـذا املجـال يه: كيـف يمكـن تفسـر كرثة 
األديـان وتعّددهـا؟ وكيـف يمكـن تقييـم ٰذلـك؟ وهل مجيـع األديـان ىلع احلّق 
والصـواب املحـض؟ وهل لكّهـا تضمن السـعادة وانلجاة والفـاح للبرشّية؟ وهل 

يمكـن اتلعايـش السـلّي واتلعامـل اإلنسـايّن مع أتبـاع سـائر األديان؟
جييـب ٰهـذا الكتّيب عـن لّك ٰهذه األسـئلة، ويسـتعرض انلظرّيـات املطروحة يف 

ٰهـذا الصـدد، ويقـّدم للقـّراء األاكرم إجاباٍت علمّيـًة مقنعًة.
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لعـّل أهـّم حقـوق الطفـل ىلع وادليـه تربيتـه ىلع ادليـن احلـّق، عقيـدًة وقيًمـا 
ورشيعـًة، أو كمـا جاء يف الروايـات »تبصر الطفل بدين اإلسـام«، وٰهذا احلرص 
واالهتمـام الكبـران يف الرشيعـة، نابـٌع مـن األثر املهـّم اّلي ترتكـه العقيدة ىلع 
املجتمعـات عموًمـا، وىلع األطفـال خصوًصـا؛ باعتبارهم انلـواة األوىل للمجتمع 
وبلناتـه الّـي ينشـأ منهـا، فللرتبيـة العقديّـة السـليمة دوٌر حيويٌّ يف بنـاء هوّية 
الطفـل، وقـد حـاول ابلاحـث يف هـذا الكتيـب اسـتقصاء أجنح الطـرق وأفضل 
األسـايلب يف إيصـال العقيـدة الصحيحـة إىل الطفـل، وتنشـئته ىلع مـا ارتضـاه 
ادليـن هل، كمـا ذكر أهم األسـباب الّـي تؤّدي إىل احنـراف الطفل عقديًّا ونفسـيًّا 

وسـلوكيًّا، وذكـر حلـواًل ىلع مديـاٍت منظورٍة.

هندسة البناء 
التربوي والعقدي عند األطفال

املؤّلف: د.حممد آل عيل 
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية

لغة الدين
دراسة في البنية اللغوية للوحي
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اتلحليلّيـة  والفلسـفة  ادليـن  فلسـفة  بـن  واملشـرتكة  املهّمـة  األحبـاث  مـن 
واللسـانّيات، مبحث »لغة ادلين« )The Language of Religion(، إذ يتعّرض 
ابلحـث إىل خمتلـف انلظرّيـات املطروحة يف هـذا الصدد، وجييب عن تسـاؤالٍت 
قـد تطـرأ ىلع بـال القـارئ مـن قبيل: هـل للغة ادليـن  داللـٌة معرفّيـٌة تعرّب عن 

الواقـع؟ أو يه لغـٌة غـر داليّلـٍة، وال حتـي عـن الواقع؟
وهـذا املوضـوع مـن املواضيع احلديثـة واملعّقـدة الّي انفـردت مؤّسسـتنا ببيانها 

بأسـلوٍب مفهـوٍم ينتفـع بـه املثّقف العـادّي وابلاحـث الرصن ىلع حدٍّ سـواٍء.

املؤّلف: د.حممد آل عيل 
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية

لغة الدين
دراسة في البنية اللغوية للوحي
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تاريخّية النّص الدينّي
المبادئ والتطبيقات .. دراسة نقدية

لقـد طرحـت العديـد مـن اآلراء وانلظرّيـات الّـي تسـى إىل بيـان ماهّيـة الويح 
اإللـّي وانلـّص ادليـيّن والعوامـل املؤثّـرة يف فهمـه وتفسـره يف خمتلف األوسـاط 
العلمّيـة واثلقافّيـة. وقـد بـرزت يف اآلونـة األخـرة إىل الواجهـة نظرّيـٌة معروفـٌة 
باسـم »تارخيّيـة انلـّص ادلييّن«؛ وتـرى أّن انلّص ادليـيّن يف وضعـه األّول ويف فهمه 
وتفسـره يف خمتلف احلقـب الزمانّية يكون متأثًّرا بانلمـط االجتمايّع واخللفيات 
الفكرّيـة واثلقافّيـة للمجتمـع، وباتلايل تدعو إىل قـراءة انلّص ادليـيّن يف لّك زماٍن 

بنحـٍو يتـاءم مع ذلـك الزمـان ومتغّراته.
يناقـش هـذا اإلصـدار هذه انلظرّية وأسسـها وتارخيهـا ويعرض أبـرز القائلن بها 
مـع نقٍد علـيٍّ آلرائهم، ويأيت بشـواهد وأدلّـٍة عقلّيـٍة ونّصّيٍة تفّند هـذه انلظرّية.

املؤّلف: د.مصطفى عزيزي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية
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مكانة العقل في القرآن والسنة 

يتنـاول هـذا الكتاب مسـألًة معرفّيـًة هلا آثـاٌر عقديٌّة مهّمـٌة ودقيقـٌة تتعلّق بادلين 
اإلسـايّم املبـن، ويه مقـام العقـل اإلنسـايّن ومكنتـه السـامية يف آيـات القران 
الكريـم وروايات السـّنة الرشيفـة. والغاية من هـذا ابلحث يه إبـراز مكنة العقل 
العايلـة وحمورّيتـه املركزّيـة يف انلصـوص اإلسـامّية األصيلـة ىلع مسـتوى املنهج 
والرؤيـة والسـلوك، حبيـث تتجـّى املصداقّيـة الواقعّية هلـذا ادلين اإللـّي العظيم.

وقـد حتـّرى ابلاحـث دراسـة املوضـوع مـن جـذوره، فذكـر مقّدمـًة تتعلّـق ببيان 
املبـادئ اتلصّورّيـة للبحـث، باإلضافة إىل مقّدمـاٍت منطقّيٍة ومعرفّيـٍة حول ماهّية 
العقـل وانقسـاماته وآفاتـه، ومراتـب أحكمه الطويّلـة، ودوره األسـايّس يف رشعنة 
املعرفـة ادلينّيـة وبيـان دورهـا ومسـاحتها املعرفّية، ثـّم دخل يف صلـب املوضوع؛ 

تلكـون أرضّيـة القـارئ صلبًة، وليسـتوعب أحباثـه دون مصـادراٍت وحتكمات.

املؤّلف: د.مصطفى عزيزي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية
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واملحورّية يف  الرئيسة  ابلحوث  اتلأويلّية«من  أو«  »اهلرمنيوطيقا«  يعّد موضوع 
علم الكام اجلديد وفلسفة ادلين. ويهتّم علم اهلرمنيوطيقا بفهم انلّص وتفسره 
بانلّص سواٌء اكن  الّي هلا عاقٌة  العلوم  فإّن مجيع  وتأويله، وىلع هذا األساس 
ملفوًظا أو مكتوًبا يه حباجٍة اىل منطق فهم انلّص. يناقش هذا ابلحث موضوع 
، وينقد ابلاحث اجلوانب السلبّية هلذه انلظرّية احلديثة،  اتلأويلّية بشٍل تفصييلٍّ

خصوًصا ما ال يتاءم منها مع اثلوابت اإلسامّية والعقائّية.

الهرمينوطيقا..
دراسٌة نقدّيٌة  

املؤّلف: د.مصطفى عزيزي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية

أسباب السلوك المادي 
في المجتمعات الدينية
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يناقش هذا الكتاب حالة الزاع ادلاخيّل املستمّر بن املسؤويّلة انلاشئة من املعرفة جتاه 
األخاق واتلعايلم ادلينية والقيم العليا، وبن الرغبة يف اتلحّرر انلاشئة من االنفعاالت 
)emotions(، والزواعت اتللقائّية )impulsive desires( انلاشئة عن معارف 
وإدرااكٍت غر معتربٍة، ويستنتج من خال ذلك لك األسباب الّي تؤّدي باإلنسان إىل 
أسلوبه  العلمّية للك، وهو حبٌث جديٌد يف  العاجات  للماّدة، ويستعرض  اجلنوح 

وطرحه ىلع مستوى املؤّسسات العقديّة والفكرّية.

أسباب السلوك المادي 
في المجتمعات الدينية

 املؤّلف:سجاد حيدر
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
للدراسات والبحوث العقدّية
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عصمة األنبياء عند الفريقين

ووسائل  اإلنرتنيت  تطور  ظّل  ويف  والتشكيك،  بالشّك  امليلء  الزمان  هذا  يف 
اتلواصل االجتمايع الّي تنرش لّك يشٍء ىلع نطاٍق واسٍع، اعد تشكيك املغرضن 
مشّككن  فرنى  احلارض،  تناسب  عرصيًة  ولغًة  حديثًا  قابًلا  يلّتخذ  املايض  يف 
جدًدا يف اخلالق وأنبيائه وكتبه ولّك يشٍء يتعلّق بادلين، ومن مجلة ما شّككوا 

فيه عصمة األنبياء  سفراء اهلل إىل اإلنسانية مجعاء.
ويف هذا ابلحث املخترص بّن ابلاحث عصمة األنبياء دلى الفريقن، وأجاب 

عن بعض التساؤالت الرئيسة يف هذا الصدد.
 

املؤّلف: د. حييى آل دوخي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدّية

فهم القضية المهدوية
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فهم القضية المهدوية

بما أنّنا نعيش يف عرص الغيبة الكربى لإلمام املهدّي املنتظراّلي انترش فيه 
ىلع نطاٍق واسٍع مّدعو املهدوّية وحراكتهم الضالّة، خصوًصا بن شعبنا يف العراق؛ 
لعوامل قد يطول رشحها، وقد شّخص املجلس العلّي أن اخللل دلى أتباع ٰهذه 
احلراكت املنحرفة يكمن يف خلٍل يف فهمهم للقضّية املهدوّية، فكن ال بّد من 

كتابة حبث يناقش منطق فهم ٰهذه القضّية العاملّية.
وبما أّن ابلحث ختّصيصٌّ يعر ىلع الشّبان فهمه، فقد ارتأينا يف املؤّسسة كتابة 
ال  بأسلوٍب  املهدوّية  القضّية  فهم  منطق  تناقش  الّي  املبّسطة  الكّراسة  ٰهذه 

يصعب ىلع غر املتخّصصن فهمه.

 املؤّلف: الشيخ حمسن املحقق
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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لّما اكن »أّول ادلين معرفته«؛ ارتأت مؤّسستنا كتابة كّراسٍة يف ٰهذا املعىن، ولم 
ا من توضيح ما تعنيه ٰهذه املعرفة لشّباننا األعّزاء يف العراق؛ إذ يعانون  جند بدًّ
من نقٍص معريفٍّ واضٍح بسبب ما أحاط بهم من ظروٍف. وقد أولكت كتابة ٰهذه 
الكّراسة إىل األستاذ ادلكتور عيل األسدي، اّلي مجع فيها أراكن املعرفة ادلينّية، 

. ورشحها بشٍل مناسٍب ينفع املثّقف والعايّمّ

حق المعرفة

املؤّلف: الشيخ عيل األسدي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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ولّما اكنت مسألة اإلمامة من املسائل املهّمة واحلّساسة دلى املسلمن اعّمًة ودلى 
الشيعة خاّصًة، وملا أثر من خافاٍت وتساؤالٍت حوهلا؛ ارتأى املجلس العلّي يف 
مؤّسستنا أن يولك كتابة حبٍث خمترٍص يهدف إىل اإلفهام واتلوضيح ورفع اللبس 
إىل أحد املتخّصصن يف ٰهذا املجال، فكنت هذه الكّراسة الّي رشحت املوضوع 
رشًحا خمترًصا ومبّسًطا ينتفع به املثّقف والعايّم والشاّب والكهل ىلع حدٍّ سواٍء.

معرفة اإلمام

 املؤّلف: د.عدنان هاشم احلسيني
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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رأينـا مـن خـال رصدنـا للسـاحة الفكرّيـة يف العـراق أّن الكثـر شـّباننا ايلـوم 
يتسـاءلون عـن الفائـدة املتوّخاة مـن ادلين، وعّمـا يمكـن أن يقّدمه اتلديّـن للمرء 
يف ٰهـذا العـرص اّلي تشـّل فيـه اتلقنّيـة عصبًـا أساسـيًّا للحيـاة يف العاملـن الغريّب 
والـرشيّق، ولـم نـر يف ٰهذيـن العاملـن مـن اخّتـذ مـن ادليـن منهًجـا للوصـول إىل ما 

وصلـت إيلـه تلـك ابلـدلان ايلوم.
أسئلٌة كثرٌة تطرح يف ٰهذا الصدد أجيب عنها يف ٰهذي الكّراسة بشٍل خمترٍص ومقنٍع.

الدين.. الوظائف واآلثار

املؤّلف: .د.كامل مسعود ذبيح
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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يف  املستغربن  وبعض  الغرب  يف  احلداثّيون  يثرها  الّي  الشبهات  إحدى  لعّل 
 لذلكر  الرشق مسألة إرث املرأة وديّتها يف اإلسام، ويتساءلون ملاذا جعل اهلل 
مثل حّظ األنثين يف اإلرث؟ وهل ثّمة تفاضٌل بن الكر واألنىث يلكون بينهما 

تفاوٌت شاسٌع يف اإلرث وادليّة؟!
أسئلٌة كثرٌة أجاب عنها ابلاحث يف هذه الكراسة املخترصة.

إشكالية إرث المرأة وديتها

 املؤّلف:الشيخ حمسن املحقق
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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تثبت ٰهذه الكّراسة أّن اتلوراة واإلجنيل قد برّشا بانلّب اخلاتم ، وأّن البشارة ال تزال 
موجودًة يف انلّص املتداول رغم اتلحريف اّلي طال انلّص األصيّل للكتابن املقّدسن، 

ويف ٰذلك تصديٌق للقرآن الكريم اّلي أورد ٰهذا املعىن يف بعض آياته.

sالبشارة بالرسول األكرم
في التوراة واإلنجيل

املؤّلف: د.عيل شيخ
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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لّما اكنت تعّدد األديان واملذاهب أحد املوضواعت املثرة للتساؤالت، خصوًصا 
يف كيفّية تشخيص ادلين احلّق من بن سائر األديان، وتشخيص املذهب احلّق 
ارتأت مؤّسستنا كتابة حبٍث  ذلك؛  الّي حتكم  املعاير  ادلين، ويف  ٰهذا  داخل 
ٰهذه  فكنت  شّباننا،  مفهوٍم دلى  مبّسٍط  بأسلوٍب  املوضوع  ٰهذا  يتناول  خمترٍص 
الكّراسة املوسومة »التشّيع ومعاير حّقانّية املذهب« الّي تتناول أحّقّية اإلسام 

والتشّيع، واملعاير الّي قادتنا إىل ٰهذا االختيار.

التشيع ومعايير حقانية المذهب

 املؤّلف: د.كامل مسعود ذبيح
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية



من مجلة املواضيع الّي يتداوهلا عموم أهلنا يف العراق موضوع رسداب سامّراء، 
اجلوانب  ابلحث  ٰهذا  اكتب  تناول  وقد  الغيبة«،  »رسداب  العاّمة  يدعوه  اّلي 
اتلارخيّية والروائّية للموضوع، مستقصيًا احلقيقة ومسداًل الستار ىلع ما ينسب إىل 
ا للمهاترات واالتّهامات  الطائفة الشيعّية يف قضّية »رسداب الغيبة«، بما يضع حدًّ

الّي ليس وراءها من طائٍل.

سرداب الغيبة بين الحقيقة والخيال

املؤّلف: الشيخ حمسن املحقق
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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ونتيجًة ملا تّم رصده يف الساحة الفكرّية من وجود اّداعءاٍت كثرٍة وكبرٍة يف خمتلف 
، وملا رأيناه  جوانب القضّية املهدوّية والظهور املقّدس لصاحب العرص والزمان 
من حماوالٍت إلضال انلاس واستغاهلم يف مثل ٰهذه القضّية احلّساسة واملهّمة، 
القضّية؛  ٰهذه  حول  ابلحوث  من  جمموعٍة  كتابة  إىل  اتلوّجه  املؤّسسة  ارتأت  فقد 

ألجل إيضاح الواقع فيها وتزييف تلك املّدعيات وبيان ما فيها.
واكن مـن بينهـا ٰهذا الكّراسـة الّـي بن أيديكـم، وقد تعّرض فيهـا ابلاحث إىل 
أهـّم الروايـات الّـي يعتمد عليها ٰهـؤالء يف مّدعياتهـم، أال ويه روايـة املهديّن 
االثـين عـرش من بعد اإلمـام القائم باحلـّق ، والروايـات الّي حاولـوا من خاهلا 
إثبـات أّن عـدد األئّمـة من أهـل ابليت  ثاثـة عرش، خافًـا للمّتفـق املعروف 

مـن كونهم اثين عشــر إماًما.

أضواء على روايات المهديين

 املؤّلف: الشيخ حمسن املحقق
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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ال ختى ىلع أحٍد أهّمّية ابلحث حول الرّش، وخاّصًة يف العرص الراهن. وبماحظة 
سعة دائرة الرشور فإّن لّك إنساٍن قد واجه يف حياته الفرديّة واالجتماعّية بعض 
والسيع  العلّي  الفضول  إشباع  إىل  احلاجة  عن  انلظر  وبغّض  الرّش.  مصاديق 
وراء احلقيقة عند اإلنسان، فإّن عدم حّل مسألة الرشور تستتبع أرضاًرا خطرًة. 
ومن بن ٰهذه األرضار العقديّة وانلفسّية واالجتماعّية والسياسّية واالقتصاديّة 
لسائر  مصدًرا  تكون  وربما  خطورًة،  األشّد  العقديّة  األرضار  تُعّد  أحيانًا، 

األرضار واملخاطر.
حاونلا يف هذه الكّراسة مناقشة مسألة الرش واإلجابة عن أهم اإلشكيلات الي 

تطرح فيها بأسلوٍب مبسٍط ينفع عموم املثّقفن.

بحوث في إشكالية الشر

املؤّلف: الشيخ حمسن املحقق
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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لـم يكـن اتلجديـد يوًمـا مـن األيّـام ترفًـا فكريًّـا نسـى تلحصيلـه، أو غرًضا 
مجايلًّـا جنتهد نليلـه، وإنّما هو حاجٌة أساسـّيٌة، ورضورٌة دائمٌة تـازم املجتمعات؛ 
لغـرض مواكبـة حركتهـا الفكرّيـة، وانطاقتهـا اتلطّورّيـة حنـو مسـرة الـريّق 
واتلكمـل، ومـن هنا ظهـر ىلع السـاحة موضوع الفكر اإلسـايّم ومـدى قدرته 

ىلع مسـايرة اتلجديـد احلاصـل يف لّك املجـاالت احلياتّيـة.
يناقـش هـذا اإلصـدار مواضيـع كمرشوعّية اتلجديـد وجماالتـه ودور العقل فيه 
واتلعـارض بـن إكمـال ادليـن ووجـود منطقـة الفـراغ الترشيـيّع وغرهـا، وهو 

حبـٌث مناسـٌب للمثّقفـن واألاكديمّين.

 الفكر اإلسالمّي في مسايرة التجديد

املؤّلف: د. عيل األسدي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية
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املنظومة  يف  األهّمّية  بالغة  املوضواعت  من  اإلمامة  موضوع  يف  ابلحث  يعترب 
الفكرّية دلى املسلمن اعّمًة؛ ألنّها تعّد ابلّوابة املعرفّية الرئيسة لسائر املجاالت 
األخرى يف العقيدة والفقه واتلفسر والرواية وغرها؛ ألّن الوضع يف لّك مذهٍب 
خاّصًة،  القاعدة  هذه  ضوء  يف  املذكورة  املجاالت  يف  يتقّرر  إنّما  املذاهب  من 
فاملرجعّيات العقديّة والفقهّية واتلفسرّية وغرها إنّما تتشّل يف ظّل اإلمامة. 
عن  اكلتساؤل  اإلمامة،  موضوع  حول  املرء  ذهن  يف  تطرأ  قد  تساؤالٌت  وثّمة 
معقويّلة - أو واقعّية - الرتاجع الريع  واملفائج اّلي حدث بعد العهد انلبوّي، 
رغم لّك احلجج وابليّنات الّي أقيمت يف مسألة اإلمامة، سّيما يوم الغدير اّلي 
سبق وفاته  بنحٍو من سبعن يوًما، فهل من املعقول أن حيدث لّك ذلك اتلحول 

بن عشّيٍة وضحاها؟! هذا ما حُبث يف هذه ادلراسة املخترصة.

 ٍّإمامة علي.. 
 إشكالّية خفاء النّص

 املؤّلف: د. صفاء املشهدي
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية

74



موضـوع األمـن الفكـرّي ال يقـّل أهّمّيـًة وخطورًة عـن األمن االجتمـايّع، إن لم 
يكـن يفوقـه بكّل أبعـاده، بل ال مبالغـة يف القـول إّن متانة األمـن االجتمايّع 
أو هشاشـته تعتمدبصـورٍة أساسـّيٍة ىلع مسـتوى األمـن الفكرّي ومـدى متانته؛ 
ألّن ضمـان األمـن االجتمـايّع يقـوم ىلع أسـاس مبـدإ اتلآلـف واالنسـجام بن 
أفـراد املجتمـع، واتلآلـف واالنسـجام بـن األفـراد ال يمكـن أن يتحّقـق ما لم 

تكـن هنـاك فكرٌة مشـرتكٌة تعيـش يف أذهانهـم ويتمحـورون حوهلا.
يناقـش هـذا اإلصـدار مفهوم األمـن الفكـرّي، ويقّدم رؤيـًة جديـدًة يف اتلعليم 
ادليـيّن يف املـدارس األاكديمية لم يسـبقطرحها يف العراق، تصـّب يف حتقيق األمن 
الفكرّي ألبناء شـعبنا، وحتول دون انتشـارالظواهر الشـاّذة اكإلحلـاد واخلرافات.

استراتيجية األمن الفكري

 املؤّلف: د. صالح الوائيل
سنة النرش: 2020 م

النارش:  مؤّسسة الدليل
 للدراسات والبحوث العقدّية

75





شخصياٌت
تمت زيارتها 



الدليل تقوم بزيارٍة رسمّيٍة إلى رئاسة جامعة المصطفى

قام ادلكتور صالح الوائيل رئيس مؤسسة ادليلل وبصحبته عدد من منتسب املؤّسسة، 
بزيارة رسمية إىل جامعة املصطى العاملية واتلىق رئيسها األستاذ ادلكتور عيل عبايس.
وقدم ادلكتور الوائيل إىل رئيس جامعة املصطى العاملية رشًحا مفّصًا عن املنجز يف 

املؤسسة، واملشاريع الي تنوي ادليلل 
يف  وأشار  القادمة.  الفرتة  يف  فعلها 
جملة  حصول  إىل  حديثه  معرض 
اتلعليم  وزارة  اعتماد  ىلع  ادليلل 
مجهورية  يف  العلّي  وابلحث  العايل 
والرتقية  النرش  ألغراض  العراق 
العلمّية، وإىل حصوهلا ىلع اتلحكيم 
املرجيع  االستشهاد  مركز  قبل  من 

لعلوم العالم االسايم، ونّوه إىل توق املؤّسسة إىل حتكيمها اعمليًّا. 
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وقد رحب ادلكتور عبايس بوفد املؤّسسة 
بهذه  ابلالغ  رسوره  عن  وأعرب  الزائر، 
بن  الرتابط  قوة  تعكس  الي  الزيارة 
ادلكتور  وّجه  وقد  واجلامعة،  املؤسسة 
دعوة  الرشيع  املتويل  سماحة  إىل  عبايس 

رسمية لزيارة اجلامعة.
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شخصياٌت
زارت المؤسسة



شـّدد رئيس مؤّسسـة ادليلل لدلراسـات وابلحوث العقديّة اتلابعة للعتبة احلسـينّية 
املقّدسـة، ادلكتور صالـح الوائيل، ىلع رضورة وحدة الصّف واتلقارب بن املسـلمن، 
جاء ذلك خال اسـتقباهل يـوم االثنن املصادف 3 شـباط 2020 م، صاحب الفضيلة 
الشـيخ أمحـد ابليـايت مسـؤول رابطـة الوحـدة والسـام يف حمافظي ديـاىل وصاح 

ادليـن، والشـيخ عيل هاين اتلميـي األمن العاّم ملؤّسسـة اهلدى اثلقافّيـة اخلرّية.
وحتـّدث ادلكتـور الوائيل يف بداية اللقـاء بعدما رّحب بضيفيه ابليـايت واتلميي عن 
املشـاريع اخلطرة الّي يقوم بها األعداء السـتهداف األّمة واملجتمعات اإلسـامّية، 

مبيّنًـا أّن »وحدة صّف املسـلمن يف ظّل الظروف املريرة الراهنـة رضورٌة ملّحٌة«.

الدكتور الوائلي
 يشّدد خالل استقباله رئيس رابطة الوحدة والسالم في محافظتي 

ديالى وصالح الدين على ضرورة وحدة الصّف والتقارب بين المسلمين
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مـن جانبـه، أبـدى فضيلة الشـيخ أمحد 
ابليـايت مسـؤول رابطة الوحدة والسـام 
ادليـن،  وصـاح  ديـاىل  حمافظـي  يف 
ترحيبـه باملـرشوع اّلي حتمله مؤّسسـة 
ادليلـل، مشـًرا إىل »أنهم تبنـوا مرشوع 
إنشـاء مدارس دينّيٍة لألطفال وانلاشـئة 

يف العـراق تكافـح اتلطـّرف«. 
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العقديّة اتلابعة  حبث مسؤول شعبة اتلعليم يف مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث 
للعتبة احلسينّية املقّدسة، ادلكتور سعد الغري، مع مسؤول قسي ابلحوث واملجّات 
يف املجمع العالّي ألهل ابليت يف مدينة قّم املقّدسة، الشيخ ويل اهلل معدين بور، آفاَق 

اتلعاون املشرتك.
وحتّدث ادلكتور الغري بعد ترحيبه بالشيخ معدين بور عن مرشوع مؤسسة ادليلل، 
وأنشطة الشعب والوحدات فيها، مبينًا أّن »مؤّسسة ادليلل تفتح آفاق اتلعاون مع بايق 
ومواجهة  واثلقايّف،  الفكرّي  بالواقع  انلهوض  بهدف  واثلقافّية،  الفكرّية  املؤّسسات 

اتلحّديات يف هذا املجال«.

 مسؤول شعبة التعليم يبحث مع مسؤوٍل في
المجمع العالمّي ألهل البيت آفاق التعاون المشترك
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ابلحوث  قسي  رئيس  أثىن  بدوره، 
ألهل  العالّي  املجمع  يف  واملجّات 
ىلع  املقّدسة،  قّم  مدينة  يف   ابليت
ادليلل  مؤّسسة  به  تضطلع  اّلي  ادلور 
العقديّة، مشًرا يف  لدلراسات وابلحوث 
املؤّسسة  إىل  »زيارته  أّن  إىل  ذاته  الوقت 
املجمع  مع  اتلعاون  آفاق  فتح  هدفها 

.العالّي ألهل ابليت
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 الدكتور الوائلي: نمّد يد التعاون مع باقي
المؤّسسات للنهوض بالواقع الثقافّي

استقبل ادلكتور الوائيل خال استقباهل 
واملذاهب يف  األديان  مركز  من  وفًدا 
برئاسة  إيران  يف  العلمّية  احلوزات 
الشيخ حممدصادق أمن دين، واألستاذ 
مؤّسسة  وفد  واستمع  رضايئ.  حمسن 
ادليلل املشارك باالجتماع إىل العرض 
أمن  حممدصادق  الشيخ  قّدمه  اّلي 

واملذاهب  األديان  مركز  مرشوع  عن  دين 
داخل  نشاطاته  وعن  العلمّية،  احلوزات  يف 
يشّجع  املركز  أّن  إىل  مشًرا  وخارجها،  إيران 
ىلع احلوار بن األديان ونرش ثقافة التسامح. 
وقال الشيخ أمن دين: »إّن زيارته إىل مؤّسسة 
جاءت  العقديّة  وابلحوث  لدلراسات  ادليلل 
املؤّسسة  هذه  نشاطات  ىلع  االّطاع  بعد 

ومشاريعها واهتماماتها، سواٌء يف إقامة ادلورات أو اإلصدارات الّي تنرشها«.
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 مسؤوٌل في هيئة الحشد الشعبّي
 يزور مؤّسسة الدليل

ويّطلع على أنشطتها

زار السـيد عبـد املطلـب الشـويك )مسـؤول قسـم اتلوجيـه العقائـدّي يف معاونّية 
شـؤون الشـهداء واملقاتلـن يف هيئـة 
احلشـد الشـعّب يف العـراق( مؤّسسـَة 
ادليلـل لدلراسـات وابلحـوث العقديّة 
املقدسـة.  احلسـينية  للعتبـة  اتلابعـة 
الشـويك  السـيد  اسـتقبال  يف  واكن 
مؤسسـة  يف  اتلعليـم  شـعبة  مسـؤول 
اّلي  الغـري،  ادلكتـور سـعد  ادليلـل 

رحـب بالضيـف الكريم وأطلعه ىلع أنشـطة مؤسسـة ادليلل يف خمتلـف املجاالت 
الفكريـة والعلميـة والرتبوية واتلعليمية. مـن جانبه، أبدى مسـؤول جلنة اتلوجيه 
العقائدي يف احلشـد الشـعب السـيد عبـد املطلب الشـويك، رغبتـه يف اتلعاون مع 
مؤسسـة ادليلل لدلراسـات وابلحـوث العقدية، مشـًرا إىل أن »اللجنـة ترغب بأن 
تقيـم شـعبة اتلعليـم يف مؤسسـة ادليلـل دورات يف املجـاالت الفكريـة والعقدية 

ملنتسـب احلشـد الشـعب يف العـراق«.
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