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���א	������Wא�����א�و�ل���	א������Wא�����א�و�ل���	א������Wא�����א�و�ل���	א������Wא�����א�و�ل� �� �� �� �

����Wد��א������Wد��אא�����א�������Wد��אא�����א�������Wد��אא�����א����א�����א��������������������    � �� �� �� ات من الكتب وا�قا�ت� موعة اُ�و�: استخراج الش�� ��موعة الثانية: استخراج وتنظ!  ما كتب  ا ��ات ها موعة ال  ع3اء الشيعة 0/  رّد هذه الش�� ��ات>ثالثة: العمل ع7 إصدار ا   <سلس:9 رّد الش��
!"����/��W-.-&��א,+��* �א�(%)�����'�������&%$�א	#���/��W-.-&��א,+��* �א�(%)�����'�������&%$�א	#��"!א�����א����/��W-.-&��א,+��* �א�(%)�����'�������&%$�א	#��"!א�����א����/��W-.-&��א,+��* �א�(%)�����'�������&%$�א	#��"!א�����א���א�����א� �� �� �� �

��������9א�(����8وא	���78א��456����9א�(����8وא	���78א��456����9א�(����8وא	���78א��456����9א�(����8وא	���78א��456�א�����א��א��W23-.-&��%0.1��א,�����א�����א��א��W23-.-&��%0.1��א,�����א�����א��א��W23-.-&��%0.1��א,�����א�����א��א��W23-.-&��%0.1��א,� �� �� �� �

�א�����א6��>�Wא	��;�ونא�����א6��>�Wא	��;�ونא�����א6��>�Wא	��;�ونא�����א6��>�Wא	��;�ون �� �� �� � /   ا�ستبDون يتحّدثون مع?  سلس:9 الرح:9 إ� الثقل= 
�א���دس�Wא�-<�8=�وא	(%-�� א���دس�Wא�-<�8=�وא	(%-�� א���دس�Wא�-<�8=�وא	(%-�� א���دس�Wא�-<�8=�وא	(%-�� א�����א�����א�����א����� �� �� �� � ع ا�علومات �G الفوائد ا�توّخاة من هذه ا�علومات  تنظ!  ا�علومات  مصادر  

��@�8��א�����א����W23א��Aوא �א�(���8@��א�����א����W23א��Aوא �א�(���8@��א�����א����W23א��Aوא �א�(���8@��א�����א����W23א��Aوא �א�(� �� �� �� / الزمM  /Nا�  Pرس الندوات العقائدّية مرّتبة حسب التار /R  



٦ ......................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��    &��ون�&
�G����WEא,��א�����א�G����WEא,��א�����א�G����WEא,��א�����א�G����WEא,��HHHHא�����א� �� �� �� �   ^أهل البيت
  ا�كتبة العقائدّية

  ا�ستبDون
  الندوات العقائدّية  والتشّيعالشيعة 

  أخبار ا�ركز  ا�Xسئ:9 العقائدّية
�ركز �Y إصدارات ا�ركز  ا�تصال  

�I��.�W2د�א.� ��9א�"���א,.����5א	(�.�W2د�א.� ��9א�"���א,.����5א	(��Iא�����א��.�W2د�א.� ��9א�"���א,.����5א	(��Iא�����א��.�W2د�א.� ��9א�"���א,.����5א	(��Iא�����א��א�����א� �� �� �� � حة  إجراءات وقواعد الدراسات 0/  هذه السلس:9    ا�وضوعات ا�ق[9
� ��� �א�(����E<�.KL�Mد�&N1و�F�<�.KL�W�+�� �א�����א�(�� �א�(����E<�.KL�Mد�&N1و�F�<�.KL�W�+�� �א�����א�(�� �א�(����E<�.KL�Mد�&N1و�F�<�.KL�W�+�� �א�����א�(�� �א�(����E<�.KL�Mد�&N1و�F�<�.KL�W�+��א	���.��وא	�א�א �א���@"�א	���.��وא	�א�א �א���@"�א	���.��وא	�א�א �א���@"�א	���.��وא	�א�א �א���@"�א�����א�( �� �� �� �

����� �א�(���� �وא�"(P5)א��W��&�Qد�Rא�����א����� �א�(���� �وא�"(P5)א��W��&�Qد�Rא�����א����� �א�(���� �وא�"(P5)א��W��&�Qد�Rא�����א����� �א�(���� �وא�"(P5)א��W��&�Qد�Rא�����א� �� �� �� �

S�ل�א��.�N�W��&������ل�א��Sא�����א�.�N�W��&������ل�א��Sא�����א�.�N�W��&������ل�א��Sא�����א�.�N�W��&������א�����א� �� �� �� �

���L-;א������/�&���Wא	����/�&���Wא	����א�;-��L�א�����א����/�&���Wא	����א�;-��L�א�����א����/�&���Wא	����א�;-��L�א�����א���א�����א� �� �� �� �

T�+א��UVA�4ع�א��X���@�8���Yא�(�Zא�������W��&�23א�����א��אT�+א��UVA�4ع�א��X���@�8���Yא�(�Zא�������W��&�23א�����א��אT�+א��UVA�4ع�א��X���@�8���Yא�(�Zא�������W��&�23א�����א��אT�+א��UVA�4ع�א��X���@�8���Yא�(�Zא�������W��&�23א�����א��א� �� �� �� �

��INא�א �א	����N�9@�אن�INא�א �א	����N�9@�אن�INא�א �א	����N�9@�אن�INא�א �א	����N�9@�אن �� �� �� � ّلدات ٨) موسوعة الرأي ا�bخر، ١( �f  



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L .................................................................. ٢( ٧ ، / ّلدات ٤) موسوعة حديث الثقل=  �f  )ات، ٣ ّلداً  ٣١) سلس:9 رّد الش�� �f  )سئ:9 العقائدّية، ٤Xّلدات ٥) موسوعة ا� �f  )٥ ، / الف=  /�مامّية ع7 ا mnت الع3ّية ل�oش mّلداً  ٢٧) موسوعة ا� �f  )فّية، ٦n /tمامّية 0/  العقائد وا�سائل ا mا ) موسوعة أسئ:9 ا� ّلد واحدصدر م�/ �f  )٧ ، / ً  ٤٣) سلس:9 الرح:9 إ� الثقل=  �Yسلس:9 الندوات العقائدّية، ٨(  كتا (٣٣  ً�Yكتا  )٩ ،vا�عا ّ wnس mّلدات ٣) دراسات 0/  الفكر ا� �f  )١٠ / مام اtس=  mموسوعة ا� (×  ، ّ wnس mاث ا� ّلدات 0١٠/  ال[9 �f  
ّلداً  ١١عّية، كتب العتبات ا�قدسة وا�زارات الشي) ١٢(  كتب ٤) الكتب ا�هدائّية، ١١( �f  )ّية 0/  القنوات الفضائّية، ١٣ ّلدات ١٠) مطارحات فكر �f  )كتب ٩) متفّرقات، ١٤   ،Dق  كتب ٨إصدارات ا�ركز 0/  م Xا~{ ا� ّيةراإصدارات ا�ركز ل[� ر /   ص الل[ 
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  ب� � الرGن الرح!  
/ اtمُد �  ، وآ� الطّيبــ=  / ، والصــnة والســnم عــ7 رســو� ا�Xمــ=  / رّب العا�= 
 / ، الذ�  / ً لصــحيفة ا�ــؤمن، وجــوازًا عــ7  الطاهر�  /Yّبــة �، وعنــواf م جعَل � fّب�9

.   الDاط ا�ستق! 
امنــًا مــع  ١٤١٩ر ذي القعدة اtرام من عام �� 0/  يوم اtادي ع�� من  / هـــ ـ �9

س الشموس، � و ذكرى  من اtجــج، وأنيس النفوس، ا�دة �� �Y ،رض طوس X �Y دفون
ئه آ�ف التحّيــة والثنــاء �Yمو� الرضا عليه وع7 آ / مام ع7 ّ �� mا�  /Yغ نــور مركــز / ـ ��

ــاث العقائدّيــة>ا�بــارك  �  Xتنميــة بليتصــّدى للــذّب عــن ¢ العقيــدة،  ؛<مركــز ا�
الــ9N   ؛عــةنوّ ، بشــ9Nّ نشــاطاته ا�ت^�ذهب أهل البيــترة ـنصها الرصينة، مفاهيم

ا أقسام ا�ركز.   تكّفل�9
اٍح مــن ا�رحــوم ا�غفــور  ُاّسس هذا ا�ركز ق[9 �Y خ الشــيخXّجــة ا�tحــة ا« ،�

كز الع3ّيــة التابعــة �كتــب  ١٤٢٦فارس اtّسون (ت  »حــة هـ )؛ ليكون أحد ا�را
ع7 Xا� ّ /Nالسيستا¬/ ّ  ا�رجع الدي ّ /Nسيtا�قّدسة، 0/  مدينة ®9  <دام ظّ: >السّيد ع7 ّ ا 

رســتا¬/ ّ  �̄ / الســّيد جــواد ال ســnم وا�ســ3=  mّة ا� اف ود² ا�Xخ الكر±  »حة °� �³ m �Yو
ع7.<حفظه �> Xالوكيل العاّم وا�طلق ل3رجع ا� ،  



١٠ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ســًا عــ7 مــذهب أهــل البيــتعاv ا�ركــز ـ و�زال ـ  &��ون�& ومــًا �³ �µ^ ¶ّ  /0 ،
وعة وغ[   عnمّية، وبش9Nّ الوسائل ا��� mت ا�  Yنّيــات مادّيــة ا�ستوoم m �Yوعة، و ا��� مة، وت / ة.ق̧/ / ّية ¹[ ّ ة واِ�ن من ِقبــل   نّية عالية، وكثافة ب�� /Yعلي?، أّن التشّيع �90 ع7 مّر العصور أشّد ا�عا /» / ة ال9N  ½نت ُ¼يمنة ع7و�    Xا� �tُصوم، والسلطات ا/tا tكننــا أن نعتــ[� هــذه  إذ ؛ ?ا  ¾   9Nز الظواهر ال .الظاهرة من أ�� ّ wnس mا� /  Pمتصّفح 0/  صفحات التار Àّــّدد    تبدو ل ُ Á خطــرًا Àّجــه ا�تينــة، يشــ ّن التشــّيع أصــبح بفكــره النــ[ ّ و°� X� ج ½ّفة ا�ــذاهب ا�نحرفــةذلــك؛ ، ويدحض °� / ــا عــ7  ؛عروش الظا�=  /Á9  ُاّســس بنياNالــ ت القاســية عــ7ـشفا جرٍف هار، فoنت نتيجة هذا ا�ذهب أن يــتل«9ّ الــ �Y /D  مــّر ة وا�ذاهب ا�نحرفة. Xا� �tكومات اtه من ا / ر   9Y   ّكــن أن ة اtاّدة، ¾9 �Çجمات العنيفة وا�واMائل من اMا Èّكة مرجعّيته الدينّية الرشيدة هيستق!  بقّوة مبادئولكّنه، ر²/ هذا ال ته 0/   ؛وأفoره، وب[� ال9N  قادت مس[   / انقــة، وأمــواج الفــ=9 /tجــواء ا�تأّزمــة واXا� ّ /Êطمــة، لتجتــاز هــذه العقبــات خnا�ت صوم، وË  ال9N  مّثلت القيادة ا�ستحÍةرائدة لصيانة التشــّيع واtفــاظ نعم، ½نت ا�رجعّية الدينّية ـ و� زالت ـ Ë  ال  بسnم. /tمات ا �µ 9   ؛عليه إزاءNا التقــّدم الM ن½ زا�9 ما  m� ي ا�ذهب من عقبات ومزالق.دومًا ون سنة َمضت ع7  يع[9 هنّيتــه  ع�� ق، ¾� ه ا��� / ر   9Y اMnسيس ا�ركز، َكتَب خ X 9Y ّ9Nح ، / جه العÏ ّ ا�م[ ّ ميع، من ا�وا العالية، وم�/ �tد � ا الف. لف�� /�جــه العــÏ ّ الــذي اعتمــد   وا /Áومراعاة قواعــد اُ�ســس الصــحيحة للحــوار، تطوما ½ن ذلك ليكون، لــو� مصــداقّيته العاليــة، و ، ّ Ïبيقــًا لقــو� ُاسلوَب البحث الع



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... تعا�:  ١١} :$ ,5 :;<� := <�>? ,� :& @A:B :C >5 C>D<��>� @E, @F>G� :H : >�:� :&: @'� >�:I>� @$:@J� : >� :(@K >@'�>� :;L� := >M">. :N :+>? ,O@G� :$ ,5 :;<� := <�>? ,� :& @A:B :C >5 C>D<��>� @E, @F>G� :H : >�:� :&: @'� >�:I>� @$:@J� : >� :(@K >@'�>� :;L� := >M">. :N :+>? ,O@G� :$ ,5 :;<� := <�>? ,� :& @A:B :C >5 C>D<��>� @E, @F>G� :H : >�:� :&: @'� >�:I>� @$:@J� : >� :(@K >@'�>� :;L� := >M">. :N :+>? ,O@G� :$ ,5 :;<� := <�>? ,� :& @A:B :C >5 C>D<��>� @E, @F>G� :H : >�:� :&: @'� >�:I>� @$:@J� : >� :(@K >@'�>� :;L� := >M">. :N :+>? ,O@G�    
 :�� >�:D @P,@J�>� ,E:Q @�:B :$ ,5 : >R>Q">. :N @�:� <M :S @� :(>� ,E:Q @�:B :�� >�:D @P,@J�>� ,E:Q @�:B :$ ,5 : >R>Q">. :N @�:� <M :S @� :(>� ,E:Q @�:B :�� >�:D @P,@J�>� ,E:Q @�:B :$ ,5 : >R>Q">. :N @�:� <M :S @� :(>� ,E:Q @�:B :�� >�:D @P,@J�>� ,E:Q @�:B :$ ,5 : >R>Q">. :N @�:� <M :S @� :(>� ,E:Q @�:B{F١E.  

ــدّي 0/   ــÏ ّ عقائ ــه vٌح ع ــت أّن ــةفأثب ــة ا�بارك ــوزة الع3ّي tء ا« ، ٌ/ ــ=    ومع
دمــة  � /tلنجــاح وا �Y 9:ــÔّوٌد مباركة م �Çّف، و � ٌر �    /Áينضب، وعطاٌء � ينقطع، و

ــال  �f  /0 ا�ؤّسســات العقائدّيــة العا�ّيــة Õا�ث7، وسيب«9 إن شاء � تعــا� أحــَد أ
  الدفاع عن ا�ذهب ا�ظلوم.

ون عامًا من ×ر ا�ركز، أنتجــت  بــداع 0/  رّد ع�� mــال ا� �f  /0 ات ــ[� /tا Øَ ا 9�
، فــoن ســّباقًا 0/   ّ /Nوالفــ ّ /Nكبــة التطــّور التقــ ات، إذ حــرص ا�ركــز عــ7 موا ّ اtديثة، وذلك بتطو�  أدائــه وعــالشــ��  Ù 9Úنته 0/  ـا�ستفادة من وسائل التواصل ا�جD 

 َtتلف أقسامه، من أجل متابعة ا /f؛ ل ّ Ûوالعــا ّ wnس m7ّ  وا��لوقــوف عــ7 دث ا
ا بس ضّد ارة ثة ا��� الش جابة عل�  mوا� ، ّ  Üّق من مصدرها الرئيt9ّ ـا�ذهب اNرعة، ح

ا بعض الشباب ا�ؤمن. �Á يغّرر �  
ونيــًا  ، بل أنشأ موقعًا الك[9 صدار الور90  mيتوقف نشاط ا�ركز عند حدود ا� Ýو و ،Ýاء العا ة إ� القارئ 0/  ش9Nّ أ / بوقت قليل. وبــذلك ¼ّمًا؛ ليوصل جواَب الش��
/ �وقعــه يوميــًا، عــ7  / وا�شــاهد�  ًا مــن ا�تــابع=  م الثقافّية.يكون قد استقطب إليه عــددًا كبــ[  9Á  Yتلف مستو /f  

ته صع �Çات عصيبة، ووا ةو�Y لقد مّر ا�ركز بف[9 ا: ؛ت كب[   ؛رحــوم اtّجــة الشــيخ فــارس اtّســونته اُ�و�، ا�Xخ ا�نلبوواضع  همؤّسس وفاة  م�/
ادى ا�bخرة سنة  �G ياة إ�� حادث س[  مؤسف، 0/  السابع منtهـ . ١٤٢٦الذي فارق ا  

                                                             

F١�E�W7_A١٢٥א��K� �



١٢ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ة وطموحاتــه  &��ون�& يعه الكبــ[  شــار مoنّيــات ا�ادّيــة ا�تــوّفرة، قياســًا ¾� mــة ا� وfدودّي
  العالية.

ود الثّ:9 الطّيبة �Çلتوّ¶ ع7 � تعا�، و �Yه، وßّ من أعضــاء  الوفّية ومع ذلك
ــهذا ا�ركز ا�بار  ملهــم ا�باركــة، اســتطعنا أن ¾/ /Yأ �] / رووا ا�ركز  � à/  0/  ـك، الذ� 

 / و آفاق جديدة متجّددة من التأّلق والتمــ[ ّ وخ عاٍل،  / ة وعّز و�� /áة را ×لنا، بعز¾ 
ت رعاية ا�رجعّية العليا ا�باركة.   0/  »ء اtوزة الع3ّية، و 9

ن ّول والثا¬/  من ×ــر م إذ وها  / Xا� / ء ـركــزY/ ا�بــارك، â  نــُنغادر العقد�   /à
م العقد الثالث  Yعًة 0/  أّول أ ــاه  ؛�� � ّننــا قــد أّدينــا بعــَض الــذي 0/  ذّمتنــا  9 X �Y نشــعر

ــام  ة ا�باركة، وإ¾9 ãل هذه ا�س[  m� /Y9  بعد¬ X  Y يق �ن مذهبنا ا�ظلوم، وقد ّ¼دY/ الطر
ال لذكرها هنا. �f � سبابX� ،ا¼ا ×ال الÝ  9N نستطع إ¾9 Xا�  

عضــائه ـ مثــاً� 0/  الوفــاء لرســالتهفoن ا�ر  X �Y لهــا منــذ البــدء 0/   ؛كز ـG  9Nالــ
/ الناس.^أهل البيتالدفاع عن مذهب  رًا أمام أع=  �Ç ّقtوقول ا ،  


	���א���ق���
	���א����������� يل ش� Y/ لÀّ من ســاÕ كر ختامًا أرى من الواجب علينا أن ُنقّدم جز Y/ وتقد� 
سيس هذا ا�ركز،  X 9Y  /0 لذكر: شاركود×ه، و �Y ّفة أقسامه، وأخّصo0/  أ×ا� ب  

ع7 السّيد ع7 ّ اtسيN/ ّ السيستا¬/ ّ  أّو�:أّو�:أّو�:أّو�: Xا� ّ /N؛<دام ظّ: >»حة ا�رجع الدي 
اته ا�Xبوّية. َل ا�ركز بدعائه ورعايته وتوج�    الذي ��

نيًا: �Y:نيًا �Y:نيًا �Y:نيًا �Y  / ســnم وا�ســ3=  mّــة ا� ، ا�Xخ الكر±  »حة °� رســتا¬/ ّ �̄  الســّيد جــواد ال
لثًا:  ف العاّم ع7 ا�ركز والدا² �.ا���  �Y:لثًا �Y:لثًا �Y:لثًا �Y ّســون، مؤّســس ا�ركــز  ا�رحوم ا�غفورtّجة الشــيخ فــارس اtخ اXا� �



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... لقــاء  رابعًا:رابعًا:رابعًا:رابعًا:  وواضع لبنته اُ�و�. ١٣ m� اســتجابوا لــدعوة ا�ركــز / ا، اّلذ�  9Áوزة الع3ّية وأساتذtء اnســئ:9 العقائدّيــة فضXجابة ع7 بعــض ا� mم شارك 0/  ا� ات عقائدّية فيه، وق� م�/ /vاfم 0/  ا�ركــز 9Áا /vــاf لقــاء m�  /Nتيــب الــزم ة ل3ركز، نذكر أ»ءÕ حسب ال[9 ّ�Çم وا�س ؛ا�وnس mج ا� ت �، و°�  Yآ :Õساتذة:وXوا� ، / عفرّي ) ٢(  .الشيخ جعفر السبحا¬/ ّ ) ١(  3=  �tرضا ا åّ وا¬/ ّ ) ٣(  .ا�رحوم الشيخ  � mقر ا� �Y åّ ك!  ) ٤(  .الشيخtقر ا �Y åّ يد السّيد �̄ ّ ) ٥(  .ال واهرّي ) ٩(  .السّيد عادل العلوّي ) ٨(  .الشيخ åّ هادي آل راæ/  ) ٧(  .السّيد ع7 ّ اtسيN/ ّ ا�يn¬/ ّ ) ٦(  .ا�رحوم الشيخ åّ ¼دي ا�bص«/  �t١٠(  .الشيخ حسن ا (السند åّ الشيخ.  )البدرّي.١١  w١٢(  ) السّيد سا(  ّ /¬جواد فاضل اللنكرا åّ الشيخ.  )١٣(  الداورّي çالشيخ مس.  )رستا¬/ ّ  )١٥(  .الشيخ ع7  الكورا¬/ ّ  )١٤ �̄   .الشخ جعفر اMادي) ١٦(  .السّيد ع7  ال



١٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ّ ) )١٨  . اtسيN/ ّ الصدرالسّيد ع7  ( ١٧( &��ون�&  Üالطب / م الد�  � / النجا¬9 ّ ) ١٩(  .الشيخ  / / غيب غwn ّ اMرساوّي ) ٢٠(  .الشيخ حس=  نصارّي ) ٢١(  .الشيخ حس=  Xا� / ّ ) ٢٢(  .الشيخ åّ حس=   èالغروّي ) ٢٣(  .الشيخ فاضل ا�ال ّ / الفقيه) ٢٤(  .الشيخ åّ هادي اليوس«/  نصاري) ٢٧(  .الشيخ åّ صادق أخوان) ٢٦(  .åّ رضا السwn ّ الشيخ ) ٢٥(  .ا�رحوم الشيخ حس=  Xاه!  ا� قر ا�قد� ّ ) ٢٨(  .الشيخ إ�� �Y بة من ا� خامسًا:خامسًا:خامسًا:خامسًا:  .الشيخ / ات فيــه، ـ / /vــا�/ زاروا ا�ركــز، وألقــوا ا ، الــذ�  /  �Dلصــوت والصــورة، ووضــعت 0/  موقــع ا�ركــز ستب �Y 9:مســج ،Õلوا قصص استبصار ّ �áو
  ، وÕ:<ون يتحّدثون مع?ا�ستبD>بعنوان 
.٢(  ) الدكتور أGد راé النفيس.١( ّ /Nسيt٣(  ) الدكتور إدريس ها¬/  ا. اه!  الوز�  يد الشيخ حسن �á ٤(  ) الشيخ أسعد إ�� �̄ .٥(  .ةتا) ال   ) الدكتور صائب عبد اtميد.٦(  ) الدكتور الدمرداش العقا� ّ



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ٧( ١٥. .) الدكتور صباح ٨(  ) الدكتور صاê الوردا¬/ ّ اورّي.٩(  البيا¬9 ّ يد.١٥(  ) الشيخ مبارك البعداش.١٤(  ) اُ�ستاذة فاطمة دودو.١٣(  ) الدكتور ع7 ّ الشيخ.١٢(  ) الدكتور عصام العماد.١١(  ) الشيخ عبد � دوسو.١٠(  ) الشيخ عبد � �9 ��.) الشيخ åّ ١٧(  ) الدكتور åّ التيجا¬/ ّ الëوّي.١٦(  ) اُ�ستاذ معروف عبد ا .١٩(  ) السّيد åّ العمدي.١٨(  الصغ[  / اMا�ì ّ الدغ[  N  طالب ا�شاري.٢٠(  ) الدكتور نور الد�    ) السّيد   
ــاث العقائدّيــة ::::سادساً سادساً سادساً سادساً  �  Xيع أعضــاء مركــز ا� �Gشــاركوا 0/  أقســامه  ؛ / الــذ� 

م: لذكر م�/ �Y ّص / لعمل فيه ليومنا هذا، و / �Y تلفة، واستمروا /�  ا
ات العقائدّية.) الشيخ åّ رضا الس١( جابة ع7 الش�� mنة ا� �t مسؤول ، ّ wn  
ات العقائدّيــة، ٢( جابــة عــ7 الشــ�� mنــة ا� �t عضــو ، ّ wnالشــيخ طــاهر الســ (

/ معــه،  ــع العــامل=  ي �Gف، و �³Xومــد�  ا�ركــز 0/  النجــف ا�Õــيخ عّبــاس  :و الش
اّف، الشيخ سّتار الزه[   �tيد اG ّسون، الدكتور الشيخ ع7 ّ الفّياض، الشيخtّي، ا

، اُ�ســتاذ حســن هــادي، ا�Xخ عصــام عطــاء �، ا�Xخ ½مــل  ّ  Ùــزا /tا í الشــيخ حــا



١٦ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��  اtّسون. &��ون�&
يع ٣( �Gمسؤول موقع ا�ركز، و ، ّ  �Üمود ا�رعf م:  من ×ل) السّيد معه، م�/

ازّي  ، والســّيد åّ الشــ[   îفــاف، ا�هندس ع7  رضــا معّظــ /tمــود اf خXخ  ،وا�Xوا�
.   رسول الفرا¬9 

نــة) الشــيخ را٤( �t مســؤول ، ّ îا�نــت«9 مــن كتــب أهــل > إعــداد فــد التمــي
يع <السّنة �Gمن ×ل، و  ، ّ  âم: السّيد حيدر ا�وسوّي، الســّيد ضــياء الشــو معه، م�/

/ ا�نصوري. / الناvّي، الشيخ حس=  اوّي، الشيخ حس=  وي[� �tالشيخ ×ار ا  
ّول مــن ٥( Xّلد ا� ��مامّيــة موســوعة أســئ:9 ا�m >) الشيخ ع7 ّ اtّسون، مؤّلف ا

nفّية /tج<0/  العقائد وا�سائل اmنة ا� �t ات العقائدّيــة، وعضو نــة  ابة ع7 الشــ�� �tو
. /  �Dليف موسوعة من حياة ا�ستب X 9Y  

نــة إعــدادـ) الســّيد مرتــ٦( �t ازّي مســؤول ة مــن à/ الشــ[   ا�Xجــزاء ا�Xخــ[ 
< /  �Dموسوعة من حياة ا�ستب>.  

)٧، ّ /Nخــراج الفــmــروف وا�tنــة صــّف ا �t (  / م ا�Xخــو�  ــّص مــ�/ / /  åّ :
بورّي  �tا. ّ /Nسيtا åّ والسّيد ،  

 ّ ة من الــزمن، ±� / ×لوا 0/  ا�ركز ف[9 عزاء، الذ�  Xخوة ا� mnل /Yوكذلك نقّدم شكر
ــف،  � /  / م: الشــّيخ åّ أمــ=  كز ع3ّية ُاخــرى، مــ�/ انتقلوا للعمل 0/  مؤّسسات ومرا

 والشــيخ حســن الoتــ�N   ،^مــد�  مركــز حــديث أهــل البيــتtّسون والشيخ عnء ا
ارج /tــوزة الع3ّيــة، ة0/  ®9 ا�قّدس ُاستاذ البحث اtلو ُاســتاذ 0/  اtع7  ا åّ 0/   والسّيد

مامال mف ومد�  مكتبة ا� �³Xمد�  مكتبــة  ،×الصادق نجف ا� ّ /¬nا�ي �éوالسّيد ها
اتيجية التــابع للعتبــة العباســية،  العتبة العلوّية سابقًا ومد�  مركز الدراسات ا�ســ[9



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ــوزة ١٧tّســون ُاســتاذ 0/  اtــة 0/  ®9 ا�قّدســة،  والشــيخ صــادق ا ــؤي الشــيخ و الع3ّي ل
د ســتاذ عبــ�ُ وا�رحــوم ا ،الــدكتور حÍــت الرGــةو ســتاذ 0/  اtــوزة الع3ّيــة، ا�نصــوري اُ 

 / à/ ـالشــيخ مرتــو ســتاذ 0/  اtــوزة الع3ّيــة، مدي اُ ع الالسّيد åّ و  ،اtّسون اtس= 
  X¬و ، ويعدّي سوالشيخ خالد ال ،الطا ،  �ïزر /tو الشيخ عبد � ا ، السّيد ها�é ا�ــد¬/ ّ

، و السّيد ع7  الرضوّي، و السّيد åّ الرضوّي، و  الســّيد صــاê و السّيد جعفــر اtكــ! 
 ،  /Nبــoو التن ، ّ /Nبــoــواهرّي، و الســّيد ¼ــدي التن �tحســن ا å و الشــيخ å الشــيخ

واهرّي  �tو ، ¼دي ا ، ا¬/  /  ] �tــداوي، و الشيخ سعد ا /ðحيــدر الشــيخو الشــيخ ×ــار ال 
ــالشــيخ åّ اللو ا�Xســدي،  يو ، ناّب ي، و ، «/  الشــيخ å الطــر Xــا�tالشــيخ عــدي ا

/ مطهّ و  ّفاف.عnء مؤيد اtّسون�Xخ وا، ريالشيخ فياض حس=  /tخ ضياء اXوا� ،  
قسام ا�ركز. X �Y يفًا   ونقدم للقارئ الكر±  تعر
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ˆÒ†¹]<ífjÓÚ<VÙflæù]<ÜŠÏÖ]ˆÒ†¹]<ífjÓÚ<VÙflæù]<ÜŠÏÖ]ˆÒ†¹]<ífjÓÚ<VÙflæù]<ÜŠÏÖ]ˆÒ†¹]<ífjÓÚ<VÙflæù]<ÜŠÏÖ]< << << << <

ســيس ا�ركــز X 9Y ــا 0/  بــدء تي�� ّ تنظيمهــا و�9 صصــّية، 9± / ــا ؛وË  عبارة عن مكتبــة  9 مــع ف�  � ــاول ا�ركــز أن    /ñ ،ا ا�شاريع ا�ُخرى مــع  لتنطلق م�/ �tخر ــ و�زالــت ×ليــة اbوا� /  =tا / اء العاÝ، و�سÚ ّ ا�عارض الدولّية ال9N  تقام ب=  يع أ / �G مستمرة من  òت وا�قــا�ت ا�ؤل ّ Yت والــدورnّــ ��قــnم ع3ــاء أÕَ ا�صــادر والكتــب وا X �Y فــة وا�دّونــة تلف ا�واضيع.ومفّكري ا /f  /0 / سnمّية، وع3اء غ[  ا�س3=  mجّية ×ل ا�ركــز، وذلــك حســب ا�واضــيع، و0/    �ذاهب ا� ّ تقس!  ا�كتبة وفقًا ��/ وقد 9±
ّ تقس!  الكتب إ�  ك[� ا�واضيع 9±   .<مؤّلفات غ[  الشيعة>و <مؤّلفات الشيعة>أ

/ ألــ  � ك[� من ع�� وي ع7 أ ّ tّد ا�bن إعداد مكتبة  9 يبــًا، و9± ف كتــاب تقر  /f يفًا بّية تعر ــا، ليتعــّرف الباحــث عــ7 ـوأعّد ا�ركز للكتب غ[  العر �Á ــقtًا ُاDلعمل ا�ركز قت nًمل ما ورد 0/  تلك الكتب، وت¯ي �fعــداد ـم أعضاء هــذا القــا m �Y � ارس متنّوعة ل3كتبة. /R   تلف ا�و /f  /0 ّية ر / قراص الل[  Xأعّد ا�ركز مكتبة ½م:9 ع7 ا� ã تلف ا�ذاهب.اضيع، حيــث /�سnمّية  mك[� الكتب 0/  العلوم ا� وي هذه ا�كتبة أ 9     



 

  

  

  

  

l^ãfŁ�Ö]<fl�…<VêÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]l^ãfŁ�Ö]<fl�…<VêÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]l^ãfŁ�Ö]<fl�…<VêÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]l^ãfŁ�Ö]<fl�…<VêÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]< << << << <

اميع: �f ثnويقع 0/  ث  
Ł₣÷]<íÂçÛ�]Ł₣÷]<íÂçÛ�]Ł₣÷]<íÂçÛ�]Ł₣÷]<íÂçÛ�]V±æV±æV±æV±æ< << << << <

ات مــن الكتــب  ½ن وعــة يــدور حــول اســتخراج الُشــ�� ��م هــذه ا 9Úمدار اهــ
ا أيــدي خصــوم الشــيعة ضــّد مــذهب أهــل البيــت ًا  ^وا�قا�ت، ال9N  كتب�9 قــد¾ 

ــاث ضــّد مــذهب  نــًا مــن أ � ِ/ô اللغات، وكذلك استخراج ما ُكتب Àّوحديثًا وب
ــو ^أهل البيت 9   9Nطــة التســجيل الــ ات مــن أ�³ ي ، وكــذلك اســتخراج الُشــ��

ــال،  ��ات وخطب 0/  هذا ا /vاf ّ ات عــ7 ضــوء مواضــيõا ±� تيــب هــذه الُشــ�� 9� 
لفبائّيــة Xروف ا�tة  ؛حسب ا ّ بعــدها توحيــدها وتنظيمهــا ودراســة منشــأ الُشــ�� ليــ!9

ة. ، مع ذكر مصادر ّ¶ ش�� ّ /Nها الزم   وس[ 
ة، وقــ ك[� مــن ســبعة آ�ف شــ�� ئة موضوع 0/  أ 9Úن إحصاء سbّد ا�t ّ ّ  دو9± 9±

ت عنــوان: تنظيم ات >ها 0/  موسوعة  9 موســوعة الــرأي ا�bخــر ـ عــرض عــام للشــ��
ّلــدات، وُطبعــت عــ<^ا�ثارة ضّد مذهب أهل البيــت �f انيــة �� دورات ـ، 0/  ¾�

ات. ّد الش�� ا فقط، ُاهديت إ� ا�راجع العظام وا�ؤّسسات ا�عنّية ��   م�/
VíéÞ^nÖ]<íÂçÛ�]VíéÞ^nÖ]<íÂçÛ�]VíéÞ^nÖ]<íÂçÛ�]VíéÞ^nÖ]<íÂçÛ�]< << << << <

موعــة �ســتخ ��درت هذه ا �Y هــذه تبــه ع3ــاء الشــيعة 0/  رّد كراج وتنظــ!  مــا



٢٠ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ات &��ون�& اّصة.، الش�� /tا ا 9Áلّفا ا بعد ذلك ¾� 9Rاtإ ّ   لي!9
تئيــه  / قامــت اللجنــة أّوً� ـ بعــد اختيــار ا�وضــوع الــذي �9 و0/  مرح:9 التدو� 
ّ تقــوم  ختصــار، ±� �Y ّيــة 0/  ذلــك ا�وضــوع م الفكر للن�� ـ بتقد±  أد9�ّ الشيعة ومبان� 

ات ا�طروحة 0/   ة الُش�� �tعا ــا؛ ليكــون الــرّد ¾� ال، مع ذكــر مصــادر ّ¶ م�/ ��ذلك ا
  .^ّ¶ ما ُكتب ضّد مذهب أهل البيت موضوعّيًا إزاء

ار العمل 0/  أ³ع وقت، و�Xجل الوصول إ� اMدف وفــق تنظــ!    و�Xجل اقتطاف ¾�
ــث حــول  ــد±  البح ــة بتق ــت اللجن ــدروس، قام / >م ــ=  ــًا  <حــديث الثقل ــًا ع3ّي ث � 

س حلقات: موضوعّيًا؛ ليخرج 0/  موسوعة /G  /0 9:مoمت  
مامّية. m0/  مصادر ا� /   اُ�و�: حديث الثقل= 

»عيلّية. mيدّية وا� / 0/  مصادر الز   الثانية: حديث الثقل= 
/ 0/  مصادر أهل الُسّنة.   الثالثة: حديث الثقل= 

. /   الرابعة: د��ت حديث الثقل= 
. / ات حول حديث الثقل=  امسة: رّد الُش�� /tا  

 / از اtلقت=  � ّ إ / ّلدات. وقد 9± �f بعة ، وال9N  ُطبعت 0/  أر / ولي=  Xا�  
VínÖ^nÖ]<íÂç�]VínÖ^nÖ]<íÂç�]VínÖ^nÖ]<íÂç�]VínÖ^nÖ]<íÂç�]< << << << <

لعمل ع7 إصدار  �Y ات>قامت  ، وذلــك بتوجيــه دعــوة للُكّتــاب<سلســ:9 رّد الُشــ��
/ بعض الن لكتابة، وللتوضيح عن هذه السلس:9 نب= ّ �Y ةøل3سا /   :طاقوالباحث= 

/ يـــوّدون ا�شـــاركة 0/  رّد  اُ�و�:اُ�و�:اُ�و�:اُ�و�: / الـــذ�  يعـــù  ا�ركـــز لXnســـاتذة والبـــاحث= 
ات تلخيصًا وتفصــيnً، وذلــك بتصــو�  واستنســاخ  ات، ما توّصل إليه من ُش�� الُش��
عــه  �G ال ا�ســتفادة ¹ّــا �f يفسح ا�ركز للباحث ã ،ا جابة ع�/ mة ا�راد ا� أصل الُش��



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ات وأد9�ّ الشــيعة مــن مصــادر ال ٢١ ًا وحــديثًا، ومــا نّظمــه مــن من رّد الُش�� شــيعة قــد¾ 
رسة موضوعّية عقائدّية �كتبة ا�ركز. /R  

يبــًا ـ الثانية:الثانية:الثانية:الثانية: ا ـ تقر ، ولوحــدة صــياغ�9 امًا للفائدة ا�رّجوة من هذه السلســ:9  إ¾9
ــ مــل أن يــو�  الباحــث أøّي X /Y ،ا 9ðــاد نســ ات 0/   ةوا 9ّ جابــة عــ7 الُشــ�� mnخاصــة ل

ثه، بعد إشباع البح وانب ا�طلوبة.ا�وضوع ا�راد  � �tيع ا �G ث من  
/ عــن ( الثالثة:الثالثة:الثالثة:الثالثة: مــل ٥٠ينبú/  أن � تقّل الكتابة 0/  موضوع مع= ّ X /Yصــفحة، و (

يد عــ7 ( / ــا ا�قــام التطويــل 0/  ٤٠٠أن � �9 ) صــفحة، إّ� 0/  ا�ــوارد الــ9N  يتطّلــب ف� 
  البحث.

ــدر القــول بعــدم اقتصــار الباحــث عــ7 مــا يــوّفره ا�ركــز � مــن  الرابعــة:الرابعــة:الرابعــة:الرابعــة: �   
ات ح ــد ُش�� � شoلّيات، وقــد    mول ا�وضوع ا�راد تناو�، فقد تكون هنالك بعض ا�

ات، فعليــه  ن ما يقــّدم � ا�ركــز مــن ُشــ�� /ô 9  � توجدNات ال الباحث بعض الُش��
ولّية ا�وضوع. لبحث والتمحيص، ليساعد ذلك ع7 ×ق و�� �Y اMأن يتناو  

امسة: /tامسة:ا /tامسة:ا /tامسة:ا /tبل ت ا ، /  �vلُكّتاب ا�عا �Y تّص / ت الســلف السلس:9 �  9 �Yشمل كتا
ات،  ّد الُشــ�� تّصــة �� /f ط أن تكون م، ب�� ار رضوان � عل�  �� Xمن ع3ائنا ا� êالصا

اث. قيق ال[9 ا وفقًا ل3ناû{ اtديثة 0/   9 9ðقي 9  ّ   وأن ي!9
ـــة: ـــة:السادس ـــة:السادس ـــة:السادس ات  السادس لشـــ�� �Y ـــتّص / ـــل السلســـ:9 �  9 ـــذهب أه ـــارة ضـــّد م ا�ث

ة ^البيت Xن دا� /ô لّيات ا�طروحةoش mا� }êم؛ حيــث تشــمل ّ¶ ، بل تعاnس mا�
ات 0/  موضوع:  اّصــة، >ما يتعّلق من إجابة ع7 الُش�� /tيات، والنبّوة العاّمة واM mا�

ــل البيــت  مامــة، وأه mــاد، وا� ، وا�ع ــرآن الكــر±  لفــاء، ^والق /tــة، وا nف /tوا ،
 çا�ســائل 0/  عــ Õوالشيعة والتشّيع، وأهل الُســّنة، وأ ، / والصحابة، وُاّ¼ات ا�ؤمن= 



٢٢ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��/ دم واtالü  &��ون�&  Pيث والتار>.  
ات  ــ�� ــذلك ُش ــرق، وك ن والِف  YدXا� Xــا� ات س ــ�� ــ7 ُش ــرّد ع ــًا ال وتشــمل أيض

ــ ــك 0/  ـا�ست ، وذل / ق=  ��  �Y ــق ــا يتعّل ــتم ــل البي ــذهب أه ــًا، و¾� ســnم ×وم m�^ 
ات الــ9N  تطــرح 0/  نطــاق اtداثــة و   خصوصًا. آراء وكــذلك تتنــاول ا�وســوعة الشــ�� ديد. �tم اüم   الع3انّية، والnســ mــة إ� ا� ّ�Çات ا�و ًا، فإّن السلس:9 تشمل ّ¶ موضوع ُيعاê{ الُشــ�� ثًا ع3ّيًا.وأخ[  ة موضوعّية و � �tضع ل3ناقشة وا�راجعة من قبل اللجنة الع3ّيــة ل3ركــز،  السابعة:السابعة:السابعة:السابعة:  وا�ذهب، معا / ختيــار ا�ؤّلــف للبحــث الكتاب    �Y 9  تقّد¼ا اللجنةNحظات الnــا،و وتوضع ا� ã أّن  النظــر ف�  تDًا حول الكتاب  الثامنة:الثامنة:الثامنة:الثامنة:  اء التعديnت الفنية وتقو±  النّص.ل3ركز اtّق التاّم 0/  إجر  /f ثًا ا  � يكتب ا�ركز مقّدمة للكتاب، يتناول ف�  ان والعراق ل3ركز، ã يكــون حــّق الطبــع  التاسعة:التاسعة:التاسعة:التاسعة:  وموضوعه. 0/  يكون حّق الطبع 0/  إ�  ط إبقاء مقّدمة  øا ل3ؤّلف، ب�� ا.غ[  /Rــم بتنظــ!    ا�ركز 0/  الكتاب وعدم حذ /þع بع / استجابوا لدعوة ا�ركــز، و�³ لذكر أّن عّدة مؤّلف=  �Y  د� �tوث وفقًا لــوا وط ا�ركــز، وقــد صــدرت مــن هــذه السلســ:9 الكتــب ـما كتبه من  � �� ، ُطبــع أوً� ســنة ١(  التالية: رســتا¬/ ّ �̄ نيــاً  ١٤٢٥) زواج ُاّم ßثوم، للسّيد ع7 ّ ال �Yيدة ـ سنة   هـــ ، و لثًا سنة  ١٤٢٦ـ طبعة منّقحة ومز �Yغة، للشيخ خالد البغدادي، ُطبــع أوً� ســنة ٢(  صفحة. ٤٦٤هـ 0/   ١٤٣٧هـ ، وnج الب /Á  /0 تصحيح القراءة (



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... نيًا سنة  ١٤٢٧ ٢٣ �Yدثــة، ل3رحــوم الــدكتور الشــيخ ٣(  هـ . ١٤٢٨هـ ، وfُ وعة أو بدعــة اوP  ُسّنة م�� ، ل3رحوم الدكتور الشــيخ جعفــر البــاقرّي، ُطبــع ســنة ٤(  هـ . ١٤٢٧ُطبع سنة  جعفر الباقرّي،) صnة ال[9 لفاء ا�ثنا ع�� /tا ( ان القرآن، للسّيد åّ ¼دي ٥(  هـ . ١٤٢٧ �G / عّباس َح[� اُ�ّمة و�9 رســان، ُطبعــت 0/  واحــد وعــ) موسوعة عبد � �� /tــا ـا�وســوّي ا راجع�9 ّلــدًا، وقــد قــام ا�ركــز ¾� �f /  � �� انّيــة هـــ ،  ١٤٣٨هـــ إ�  ��١٤٢٨ ســنوات، ابتــداًء مــن ســنة ـوتصحيحها وطبõا �ــّدة عــ  � mمّية ا�nســ mّيــة ا� مهور �tة أفضل كتاب مطبــوع 0/  ا / Xلت هذه ا�وسوعة جا� /Yُطبع سنة ٦(  هـ . ١٤٣٨سنة و ، ّ îللشيخ رافد التمي ، / ع7 ّ يد ��   هـ . ١٤٢٩) ز
/ ع7 ّ ٧( ه، اtلقــة اُ�و�: الــو�دة 0/   ×) فضائل أم[  ا�ؤمن=  ا�نسوبة لغ[ 

رسان، ُطبع سنة  أم) ا�سن السبط مولود ٨(  هـ . ١٤٣٠الكعبة، للدكتور جواد ½ظم منشد النD �، ُطبع سنة  /tدي ا�وسوّي ا¼ åّ سقط، للسّيد ــاث العقائدّيــ٩(  هـ . ١٤٣٠ �  Xليف اللجنــة الع3ّيــة 0/  مركــز ا� X 9Y ،êة 0/  ) السلف الصا ف، ُطبع سنة  �³Xمـــوّي، للســـّيد عـــ7  ١٠(  هـ . ١٤٣٠النجف ا�Xالتســـا~ العلـــوّي والتوظيـــف ا� / ، ُطبع سنة ) التســـميات بـــ=  رستا¬/ ّ �̄ ة، للــدكتور عــ7  صــاê رســن ١١(  هـ . ١٤٣١ال / اtقيقــة والُشــ�� / أ¬�  طالــب بــ=    هـ . ١٤٣٢ا�مداوّي، طبع سنة ) عقيــل ��



٢٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ّية السبئّية 0/  م١٢( &��ون�& ، ُطبــع ســنة ) النظر ّ  ïا�يــا / / تيمّية، للشــيخ حســ=  نظار ا��     هـ . ١٤٣٥
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  9Nت الع3ّية ال�oش mnٌع ل �G  Ëها أتباُع مدرسة أهــل البيــتو ّ�Çعــ7  ^ و
 ، /Yا مــن ُاّ¼ــات الكتــب وا�صــادر الرئيســّية ا�عتمــدة عنــد �Çاســتخرا ّ 9± ، / الف=  /�، اtديث النبوّي ال وُرّتبت ع7 عّدة مواضيع،ا : القرآن الكر±   Ëيــو ف، النبــّوة �� نبياء Xم ^، أهل البيتوا�oحــXم وُكتــب وِفــرق، ا�nثة، العقائد، أعــnلفاء الث /tا ،

ّية. 9ðالرئيســّية، عــ  الف / ــت ّ¶ عنــوان مــن هــذه العنــاو�  ات ا�Xســئ:9 ـوينــدرج  9 ��. / الف=  /�تاج إ� جواب من ِقبل ع3اء ا 9   9Nت الع3ّية الفرعّية، ال�oش mّلــدـوتقــع هــذه ا�وســوعة 0/  تســعة وعــ  وا� �f /  � ــاً �� عــّدة دورات،  ا، ُطبعــت م�/ لبحوث العقائدّية. �Y ّســون ـ  و0/  الواقع، إّن هذا العمل  أهديت إ� ا�ؤسسات ا�عنّيةtـ الــذي أعــّده الشــيخ عــ7 ّ ا  �ًãجــاء إ ات ا�ثــارة  ــع الُشــ�� �G ــلعمل سابق قام به ا�ركز، وهــو /�/ عــ7 أتبــاع مــن قبــل ا الف= 
  .<ة الرأي ا�bخرعموسو > ، الذي طبع بعنوان^مدرسة أهل البيت

  



 

  

  

  

  

VÄe]†Ö]<ÜŠÏÖ]VÄe]†Ö]<ÜŠÏÖ]VÄe]†Ö]<ÜŠÏÖ]VÄe]†Ö]<ÜŠÏÖ]< << << << <
ífléÊø¤]<Øñ^Š¹]æ<‚ñ^ÏÃÖ]<»<ífléÚ^Úý]<í×ò‰_<íÂç‰çÚífléÊø¤]<Øñ^Š¹]æ<‚ñ^ÏÃÖ]<»<ífléÚ^Úý]<í×ò‰_<íÂç‰çÚífléÊø¤]<Øñ^Š¹]æ<‚ñ^ÏÃÖ]<»<ífléÚ^Úý]<í×ò‰_<íÂç‰çÚífléÊø¤]<Øñ^Š¹]æ<‚ñ^ÏÃÖ]<»<ífléÚ^Úý]<í×ò‰_<íÂç‰çÚ< << << << <

اال9N   ؛وË  متفّرعة من ا�وسوعة السابقة ّ ف�  مامّيــة عــ7 9± mت ا��oع إش �G :
اءت هذه ا�وسوعة لتنتخب عّدة مواضيع مــن  � /ñ .ا وتنقيحها 9ðقي ، دون  9 / الف=  /�ا

قيقــًا ع3ّيــًا، مبّينــة  ــا  9 9ðّق ا، و 9 امّيتــه، وعــدم  بطــnنسابق�9 ــالف، وعــدم ¾9 /�رأي ا
ة ½ّفة ا�سائل العقدّية. �tنّيته معاoإم  

ــومبّينــة ـ أيضــًا ـ  ّ̧ ــام و ، وأّنــه ا�ــذهب ^ة مــذهب أهــل البيــتãل و¾9
كنه وضــع اtلــول الصــحيحة لoّفــة ا� ــا  ؛ل العقدّيــةئاســالوحيد الذي ¾  الــ9N  يعان� 

. ّ wnس mتمعنا ا� �f  
وهذه ا�وسوعة مرّتبة حسب ا�واضيع الع3ّيــة ا�هّمــة ا�طروحــة 0/  الســاحة 

، و  / تلفة للطرف=  /�عnم ا mا وسائل ا� سnمّية، ال9N  تناول�9 m9  تعت[� مــن أساســّيات ا�Nال
. / / ا�درست=    مسائل اn/tف ب= 

ــّددًا،  �fم وnســ mnم شيخًا ل /þه بع / ـ إذ اعت[� الف=  /�/ تيمّية) عند ا øّية (ا�� Xو� /Yّدام، ونصبه العداء �ــو�Mبعة من فكره ا /Y نbات ا�ثارة علينا ا� ك[� الش�� ولكون أ
 / ّلــد ـ خّصــه مؤّلــف هــذه ا�وســوعة ـ ال ×أم[  ا�ؤمن=  �� �Y ّســون ـtشــيخ عــ7 ّ ا

ّول الذي صدر 0/  هــذه الســنة  Xتيمّيــة وآراؤه 0/  العقائــد >هـــ ، بعنــوان  ١٤٣٩ا� / ا��
 /  Pل هذه ا�وسوعة ا�با<والتارã m� كة.ر ، نسأل الباري عّز وجّل أن يوّفق ا�ؤّلف  



 

  

  

  

  

áæ†’fjŠ¹]<V‹Ú^¤]<ÜŠÏÖ]áæ†’fjŠ¹]<V‹Ú^¤]<ÜŠÏÖ]áæ†’fjŠ¹]<V‹Ú^¤]<ÜŠÏÖ]áæ†’fjŠ¹]<V‹Ú^¤]<ÜŠÏÖ]< << << << <

ّ ع7 عّدة مراحل:العمل 0/  هذا الق�    ي!9
ــاء العــاÝ، بشــ9Nّ الطــرق ا�تاحــة، ـالتعــّرف عــ7 ا�ســ اُ�و�:اُ�و�:اُ�و�:اُ�و�: / 0/  شــ9Nّ أ /  �Dتب

ع معلومات وافية ـ قدر وسعه ـ  بصورة �G ة، ليتمّكن ا�ركز من ة أو غ[  مبا�³ مبا�³
م  �ام بنشــا�م ومoنــ�9 mوا� ، م الشخصّية، ومستواÕ الدرا� ّ ة: هوّي�9 �Ç م، من ع�/

 ،Õعّية، ومعرفة دوافع استبصار 9Úم إ� مذهب أهل البيــتا�ج . ^وقّصة رحل�9
ّ إعــداد وقد تعّرف ا�ركز tّد ا�bن ع7 آ�ف  ات الــدول، و9± / من ع��  �Dا�ستب

م.   ملّف خاّص لÀّ م�/
ابط ا�Xخوّي مõم، وfاو�9 زرع روح الثقة والصمود  الثانية:الثانية:الثانية:الثانية: اد الص:9 وال[9 � إ  

جابــة  mا� َ �Xخــّص الناحيــة الع3ّيــة والثقافّيــة، عــ[� �Y ،  ïم، ود×هم من ½ّفة النوا ف� 
/ Mــ / أســاتذة أخّصــائي= ّ م، أو تعيــ=  فــع مســتواÕ عــ7 أســئل�9 م، حيــث يتكّفلــون ��

ات العالقــة  الفكرّي والعقائدّي، ويكونون مõم لسّد الثغرات العقائدّية ودرء الُشــ��
م. /Á0/  أذها  

!9  خاّص  وهناك ق�  Á رسال m �Y ،الكتب   Úإ� �س ، /  �Dا�ستب ã 0/   إليــه سيشار 
  الnحقة. الفقرات

/  الثالثة:الثالثة:الثالثة:الثالثة:  �Dاو�9 انتقاء الُنخبة من ا�ستبf زدهــار m� ،مM ؛ لتوف[  أفضل بيئة



٢٨ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ليــف كتــب،     &��ون�& X 9Y ات، أو /vــاf إلقاء :Àمنة؛ لتظهر بشoم ال 9Áم واستعدادا 9Áقابليا
  .^شاطات ُاخرى لد² مذهب أهل البيتأو ن

/ ــــمــن ا� ã يطلب ا�ركز من أ¸اب القدرة  �Dم التــأليف  ستبõيســ / اّلــذ� 
ــال ا�واضــيع الــ9N  ½نــت ســببًا �ستبصــارÕ، أو  �f  /0 ً �Yــا والكتابــة، أن يــدّونوا أ �

هل البيتا�واض X �Y 9:ا صM  9Nة، ^يع ال ، أو رّد ُشــ�� ّ Ïسواء 0/  ذلك كتــاب عــ ،
  أو شعر، أو رواية، أو ... .

ها بعد م وع ـ بطبõا ون�� ــا وتقييمهــا، ويقوم ا�ركز ـ تشجيعًا Mذا ا��� راجع�9
؛ لرفــع مســتوى الكتــاب،  / وبعد عقد جلسات عديدة ل3ناقشة واtوار مــع ا�ــؤّلف= 

يقه إ� الطبع، وين ــت عنــوان ــليأخذ الكتاب بعدها طر سلســ:9 >�� 0/  سلســ:9  9
 /   .<الرح:9 إ� الثقل= 

:  Ëو ، ً من هذه السلس:9 �Yكتا / بع=  ّ tّد ا�bن طباعة ثnثة وأر :و9±  Ëو ، ً من هذه السلس:9 �Yكتا / بع=  ّ tّد ا�bن طباعة ثnثة وأر :و9±  Ëو ، ً من هذه السلس:9 �Yكتا / بع=  ّ tّد ا�bن طباعة ثnثة وأر :و9±  Ëو ، ً من هذه السلس:9 �Yكتا / بع=  ّ tّد ا�bن طباعة ثnثة وأر         و9±
)١ ّ �Nبل الدعوة، �روان خليفات، من اُ�ردن.قمستو  |) الن  
  ) واستقّر ¬�  النوى، �ّمد العمدّي، من اليمن.٢(
، من تونس.٣( / ع7 ّ �� ّ �ìللها ، ّ مهم اtقي«9    ) الصحابة 0/  °�
)٤.Dيد، من م ��، �عروف عبد ا   ) بلون الغار... بلون الغد� 
راء الشــ٥( b� ونوا � والرسول (دراسة نقدّيــة / / عبــد الوهــاب ) �  9 �� åّ يخ

، من العراق.   0/  كتابه رسا�9 0/  الرّد ع7 الرافضة)، لصباح ع7 ّ البيا¬9 ّ
�ّمد ٦( ، / كيا.گ) اMجرة إ� الثقل=    وزل ا�bمدّي، من �9
)٧.Dمن م ، ات عقائدّية، للدمرداش العقا� ّ /vاf (  
، من ا٨( / ع7 ّ يد الصدر، لXnسعد �� �̄   �غرب.) التجديد الwü ّ عند ال



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... من تونس.٩( ٢٩ ، / ع7 ّ �� ّ �ìللها ، ّ úحوار مع صدي«9  الشي (  
)١٠. / اء، من فلسط=  /Dاية ½نت البداية، لباسل خ   ) ومن ال�/
مام ع7 ّ  ) معراج١١( mداية (دراسة حول ا�Mمامــة)، ل3رحــوم  ×ا mج ا� ومــ�/

. /   الدكتور سعيد يعقوب، من فلسط= 
�ّمد سل!  ١٢( ، /  Pإفادات من ملّفات التار ( .  Yعرفة، من سور  
مام١٣( mا� (.  Yبش، من سورtُخت امتثال اnة 0/  القرآن والُسّنة، ل  
مامّية جنبًا إ� جنب، �ّمد العمدّي، من اليمن.١٤( mيدّية وا�   ) الز
)١٥ ، ، لصــاê الــوردا¬/ ّ /vــاtاعــات ا �Gو  /æاعات ا�ــا �G فرق أهل الُسّنة (

.Dمن م  
/ الشيعة، للدكتور نور ١٦(  Pر 9Y (.من ا�غرب ، ّ �ìاMا /   الد� 
سnم، لع7 ّ الشيخ، من العراق.١٧( m9  من ا�سيحّية إ� ا�Nء، رحلëهبة ال (  
قيــق وتعليــق مركــز ١٨( ، مــن تــونس،  9 ّ اهتديت، للدكتور åّ التيجــا¬/ ّ �± (

اث العقائدّية �  X١(ا�(.  
                                                             

F١�9���(%)א���Ag���3�E(h�E��E�@�i�E<��@�8���Yא�(�Zא������>����SX�د�2X�[�Mא��&N
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W�m� �
١���X<��������XV��)���Xא�����Xא��UX��>�������X��1��m�Xوא���،<�X(6א��X�(��EX3ن��X(�)��،���EX1و�ل��

��EXX&� ��XXI���XX��XX��yXX}א�א�������،�Nذ�1ن��א�XX)�D��א��XXV�-��א���XXא��$XX%&د���XX%�����XX;L
��AXXX.ن��XXXA��9��XXXV"א���XXX�.p�١٤١١���9�7XXXدא��א���EXXX&� ��XXXI��XXX�����XXXXm،�وא�XXX)�D��א�

����%&�S�)�[>K�����A��M�@}_�>א����M�mو� �

�����9�<�X(6א���DXhא���yX��،jqXI�S�u��E&�M���&�����������!�א*uو�rوא�)�D1ن��א���و�
�������X��EX��7X�A@1ن���X������א�)�[<���X;��X٢���Y5X>�XXא���LKX@�QyXא���������P�X3��XA&�/@�XR<א*

������QyXא�א�yXm��X3���9��X��K3��ًX(%&�،�3��� �_"I�Mد�وI�!)3�1"_�،�وذ�����7x1�Eز@
�L��_"I�!8���9�2�@����������W�Xmو��X)3א�������XV�-��א���Xא��SX��$X%&د���Xول�א��X���ًX�@�

<�H@�XXmא���XX>>و�<����yXX�7א�XXm1א�-�KXX.��دP!��>و�<4XX;�2א�XXن��-XX��>���7>و�XXm1��XXm��)�XX�א�
��Atא��>K� �

٢�XXX<ل�����XXא����Qو�(XXא �א��CאGXX4א�EXXوא�ل���S_XX;%����XX;��������<א*XX&�EXX3���mא�XX3N��-��XX%�
����AXX.�rوu*א��XX)�[� ��XXI�،��XX%١٤١٨א�����XXXm�����XXA@�	�9א��XX�@�>א��C�XX3�qא���XX����EXX&

�������Xm������א��X)3��א��oXذ���XV�-��א���Xא��Sא	M��-A،�و��ن�א	�Q-A@�U{�pא��د��&%$��
�����1ن��א�m���I�Qy-�א�����א�و�ل����4��A،�وm-��د��&%$��{�N�،�ً�3�.<H@�mא���>>K� �

٣�X<.،���2د�א�א,.���5�Smאy	��9"�-م�א�H���7א�m1���A���7�X.و�����my	א�S����(~�א��
S@����9��X"��KL�EX��$Xא�و�ل��AX.�SXx��EX����������<א������א��@�Eא��X�R،�א�E�R��3א�
١٤١٧��������������XV����א�X��$X%&د����-Xmאد،�و�Xq3�9��XA@�	א��X)�D��EX&���I�،�Xm<ن��-X��

!Pد���K��4<��2א�; �
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��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... قيق ١٩( ٣١ ، من تونس،  9 ، للدكتور åّ التيجا¬/ ّ / كون مع الصادق=  X� ( وتعليــق اث العقادّية. �  Xمركز ا�  
قيــق وتعليــق ٢٠( ، مــن تــونس،  9 ) فاسألوا أهل الذكر، للدكتور åّ التيجا¬/ ّ

اث العقائدّية. �  Xمركز ا�  
ــق ٢١( قي ــونس،  9 ، مــن ت ــدكتور åّ التيجــا¬/ ّ ــّنة، لل ) الشــيعة Õ أهــل الُس

اث العقائدّية. �  Xوتعليق مركز ا�  
ال åّ صاê، من العراق.) وانقضت أوهام العمر، للسيّ ٢٢( �G من ٢٣(  د ، / أبو ع7 ّ ، tس=  / ا من ا�س3=  /ðّية ومواق / ) الوهابّية جذورها التار  

.  Yسور  
)٢٤.Dد، من م ��/ أبو ا   ) ا�عرفة وا�عّرف، tسام الد� 
  ) نعم لقد تشّيعت وهذا هو السبب، �ّمد الرصا0/  ا�قداد، من تونس.٢٥(
ذور وال ) الشيعة٢٦( �tا.Dمن م ،   بذور، �مود جا��
/ الطّيب كسوبة، من ا�غرب.٢٧( �� /   ) الوصّية، لبدر الد� 
ــ٢٨( ــدر الت ــن ـ) مص ــوم، م ب العل �Y ــد ــة، �ّم ّي عفر �tــذهب ا ــد م يع عن ��   أندونيسيا.
سnم، لع7 ّ الشيخ، من العراق.٢٩( mهوت ا�سيح 0/  ا�سيحّية وا�� (  
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٣٢ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ّ ٣٠(    &��ون�&   ا�قداد، من تونس.) بّينات من اMدى، �ّمد الرصا0/ 
ج٣١( /Á (   ]وعصمة ا�ستن ، /  صــnح السّيد للدكتور ا�ستج[  ، الــد�  ّ /Nســيtا 

. /   من فلسط= 
)٣٢ / ، للــدكتور الســّيد صــnح الــد�  / إ� الDاط ا�ستق!   �Dسبيل ا�ستب (

. / ، من فلسط=  ّ /Nسيtا  
اف، من العراق. )٣٣( �tميد اtللشيخ عبد ا ، لبا¬/ ّ Xا�  /Nشّيع ّ �±  
ــة) ٣٤( ــت أهــل و�ي ــاب 0/   ^البي ــّنة، الكت  حســن حســينة لnُخــت والُس

  الدريب، من اليمن.
)٣٥.  Yبش، من سورtا / ّمnت، للسّيد ضياء الد�  X 9Yخواطر و (  
  ) Ë  اtقيقة، لقاé عبد السnم كتمبو، من أوغندا.٣٦(
)٣٧.Dيد، من م ��ء، �عروف عبد ا  /àا ي ي�9   ) يoد ز
، للسّيد٣٨( ال åّ صاê، من العراق. ) 0/  ظnل الغد�  �G  
، من تونس.٣٩( / التشيع 0/  تونس، لعبد اtفيظ البنا¬/ ّ  Pر 9Y مدخل إ� (  
يــ٤٠( در mالقوى، للسّيد عبد القــادر ا� Ýمــن ـ) ا�س3ون قّوة الوحدة 0/  عا ، ّ  Ü   السودان.
، من ا�غرب.) ٤١( / ع7 ّ ، لXnسعد �� /  Pّية ا�هدوّية 0/  فلسفة التار   النظر
)٤٢  Y (.  Yمن سور ، / ا�عيوف البدرا¬/ ّ   ليت قوw  يع3ون، لياس= 
، مــن ٤٣( اهــ!  بnء، �ّمد أGد fمــود إ�� عّية ã تعك¯ا ثورة كر 9Úالق!  ا�ج (

.Dم  
ـــت عنـــوان  الرابعـــة:الرابعـــة:الرابعـــة:الرابعـــة: / موســـوعة  9 موســـوعة مـــن حيـــاة >تنظـــ!  وتـــدو� 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ٣٣  /  �Dا�ستب>wالُقدا /  �Dستب� �Y فيه التعريف ّ ،  ، وهو كتاب ي!9 /  �vم وا�عــا م�/
 ،Õم �ذهب أهل البيــتمع ³د قّصة استبصار 9Rد9�ّ ^ومراحل اعتناXوذكــر ا� ،

. ا 0/  هذه الرح:9 / ال9N  اعتمدوا عل�  اه=    وال[�
امسة: /tامسة:ا /tامسة:ا /tامسة:ا /tطة صوتّية ِ�ا يتحّدث به  ا / بشــأنإعداد أ�³  �Dا�ئات من ا�ستب .Õكيفّية استبصار  

 é �Y ًا �f /Y طــة  <ا�ستبDون يتحّدثون مع?>وقد أعّد ا�ركز �� ع7 شــÀ أ�³
ت] DVD[مرئّية وأقراص   Yoــtــ:9 مــن تلــك ا �G ــا الــ9N   ؛، حيــث انــت«9 ا�ركــز ف� 

 ،Õون عن أنف¯م حول استبصارDا ا�ستب �Á ّدث م �ذهب أهل  9 9Rوكيفية اعتنا
اد اé ا�تحّدث ودولته وعنوان حديثه:^البيت ا مع إ�  /þنذكر بع ،  

/ اtيـــــارّي، اُ�ردن،  ) الـــــدكتور١( وآل  |مدرســـــة النـــــ�N ّ >حســـــ= 
  .<^البيت

، أندونيسيا، ٢(  N    / ُت مذهب أهل البيت>) طه ¼دي ��   .<^�اذا اخ[9
، أندونيسيا، ٣( ّ  �Üبtقّصة ا�ستبصار>) ع7 ّ ا>.  
، أندونيسيا، ٤( ّ /Nسtقر ا �Y åّ (< /   .<الرح:9 إ� الثقل= 
ن، أوغندا، ٥(  Úسل / ُت مذهب أهل البيت�اذا >) حس=    .<^اخ[9
ن، أوغندا، ٦( �Úع / س الد�  ّ اهتديت>) �� �±>.  
/ >) عبد اtك!  ساجد، أوغندا، ٧(   .<الرح:9 إ� الثقل= 
ي، أوغندا، ٨(   .<هكذا عرفُت الشيعة>) عبد � موك[ 
، أوغندا، ٩( ّ /Nُت مذهب أهل البيت�ا>) ع7 ّ حسن تبنك   .<^ذا اخ[9
/ >) åّ مرشد، اوغندا، ١٠(   .<الرح:9 إ� الثقل= 



٣٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ان، ١١(    &��ون�& ، إ�  ّ X¬رو /Y åّ (<اهتديت ّ �±>.  
كســـتان، ١٢( �Y ، ـــا�  أGـــد روحـــا¬/ ّ ـــل >) إقب ـــذهب أه ُت م ـــاذا اخـــ[9 �

  .<^البيت
كستان، ١٣( �Y ، / سا90  ُت مذهب أهل البيت>) أم[  حس=    .<^�اذا اخ[9
كستان، ١٤( �Y ،طاهرّي / كر حس=  ّ اهتديت>) ذا �±>.  
ج١٥( �Y / كستان، ) جعفر حس=  �Y ،قّصة ا�ستبصار>واه>.  
كستان، ١٦( �Y ،نقوّي / ض حس=   Yاهتديت>) ر ّ �±>.  
كستان، ١٧( �Y ،ف كوهارو / >) åّ أ�³   .<الرح:9 إ� الثقل= 
/ >) حسن يعقوب �سينا، بوركينافاسو، ١٨(   .<الرح:9 إ� الثقل= 
  .<هكذا عرفُت الشيعة>) عيÜ سوندي، بوركينافاسو، ١٩(
انيا، ٢٠( /   .<قّصة ا�ستبصار>) بكري ساÝ، ت[/
اني٢١( / ، ت[/ / د�  �� Ýُت مذهب أهل البيت>ا، ) سا   .<^�اذا اخ[9
انيا، ٢٢( / عة، ت[/ �G اهتديت>) ّ×ار ّ �±>.  
انيا، ٢٣( / ّ اهتديت>) ها�é رمضان، ت[/ �±>.  
هــا 0/   ÷مأســاة الزهــراء>ماوّي، تــونس، ـالســ ) الــدكتور التيجــا¬/ ّ ٢٤( وأ��

  .<التشّيع
ّ اهتديت.ـ) الدكتور التيجا¬/ ّ الس٢٥(   ماوّي، تونس، ±�
/ >) مبارك البعداش، تونس، ٢٦(   .<الرح:9 إ� الثقل= 
  .<التشّيع 0/  تونس>) مبارك البعداش، تونس، ٢٧(
، تونس، ٢٨(   .<قّصة ا�ستبصار>) åّ الصغ[ 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... السّيد منصف حامدّي، تونس، ٢٩( ٣٥ (< /   .<الرح:9 إ� الثقل= 
، تونس، ٣٠( / ع7 ّ �� ّ �ìاMا (< /   .<الرح:9 إ� الثقل= 
، تونس، ٣١( / ع7 ّ �� ّ �ìاMقّصة ا�ستبصار>) ا>.  
، تونس، ٣٢( / ع7  �� ّ �ìاMالشيعة والُسّنة>) ا /   .<الصحابة ب= 
ُت مذهب أهل البيت>ر، ) آتوما¬/ ّ åّ، جزر القم٣٣(   .<^�اذا اخ[9
)٣٤ ، Xزا� �tا ،Üعي /   .<^التبليغ إ� مذهب أهل البيت ّيةكيف>) رشيد ��
، روان٣٥(  �ï /Y اديG ( ،قّصة ا�ستبصار>دا>.  
يد، رواندا، ٣٦( �� /   .<قّصة ا�ستبصار>) حس= 
  .<قّصة ا�ستبصار>) رمضا¬/  ّ×ار، رواندا، ٣٧(
، ساحل العاج، ٣٨( اه!  كوليبا� ّ   .<قّصة ا�ستبصار>) إ��
ي، ساحل العاج، ٣٩( اه!  و�9 / الرح:9 >) إ��   .<إ� الثقل= 
ي، ساحل العاج، ٤٠(   .<قّصة ا�ستبصار>) عبد الرGن و�9
/ >) دوسو عبد �، ساحل العاج، ٤١(   .<الرح:9 إ� الثقل= 
  .<آية ا�عتصام >) دوسو عبد �، ساحل العاج، ٤٢(
، ســـاحل العـــا٤٣( ُت مـــذهب أهـــل >ج، ) åّ إáـــاق كـــو¬/ �ـــاذا اخـــ[9

  .<^البيت
  .<هكذا عرفُت الشيعة>) åّ جارا، ساحل العاج، ٤٤(
، العراق، هكذا عرُف الشيعة٤٥( / اه!  عبد العز�    .<) إ��
داوي، العراق، ٤٦( /R é �Y (<قّصة ا�ستبصار>.  
، العراق، ٤٧(  /Nعبد الغ  wهكذا عرُف الشيعة>) را>.  



٣٦ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��، العراق، ٤٨(    &��ون�& / >) صباح البيا¬9 ّ   .<الرح:9 إ� الثقل= 
، العراق، ) صباح ا٤٩( / عبد الوهاب>لبيا¬9 ّ �� åّ>.  
، العرا٥٠(   .<^ا�نتقال إ� مذهب أهل البيت>ق، ) صباح البيا¬9 ّ
  .<هكذا عرفُت الشيعة>) ع7  النقشبندي، العراق، ٥١(
وث حول عقائد ا�سيحّية>) ع7  الشيخ، العراق، ٥٢( � >.  
)٥٣ ، /Yغا ، اه!  / >) أGد إ��   .<الرح:9 إ� الثقل= 
)٥٤ ( /Yغا ،  Yُت مذهب أهل البيت>، سعيد زكر   .<^�اذا اخ[9
)٥٥ ، /Yغا ،Üليل عي �tعبد ا (< /   .<الرح:9 إ� الثقل= 
)٥٦ ، /Yغا ،Üليل عي �tالتجس!  >) عبد ا>.  
)٥٧ ، /Yغا ،Üليل عي �tات حول الشيعة>) عبد ا   .<ُش��
)٥٨ ، /Yهكذا عرفُت الشيعة>) عباس شعبان، غا>.  
، ) عبد ا�ؤمن إáاق، غ٥٩( /Yاهتديت>ا ّ �±>.  
)٦٠ ، /Yكراووما، غا åّ (< /   .<الرح:9 إ� الثقل= 
)٦١ ، /Yا، غا   .<قّصة ا�ستبصار>) åّ مرتà/ ال[�
ّ اهتديت>) أبوبكر الصّديق عيÜ، غينيا، ٦٢( �±>.  
ه، غينيا، ٦٣( �Y  !اه ّ اهتديت>) جرنو إ�� �±>.  
ه، غينيا، ٦٤( �Y اهتديت>) ألفا ×ر ّ �±>.  
ه، غينيا، ٦٥( �Yهكذا عرفُت الشيعة>) عبد � جوغو>.  
ري، غيني٦٦( �Y åّ ( ،ُت مذهب أهل البيت>ا   .<^�اذا اخ[9
/ >) åّ ع7 ّ جّلو، غينيا، ٦٧(   .<الرح:9 إ� الثقل= 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ٦٨( ٣٧ ، / نقوّي، كشم[  / >) جنت حس=    .<الرح:9 إ� الثقل= 
)٦٩ ، ، كشم[  / ّ اهتديت>) السّيد صادق حس=  �±>.  
، كندا، ٧٠( / >) أGد كوا�    .<الرح:9 إ� الثقل= 
، كندا، ٧١( ا>) أGد كوا�  9Áلّياoبّية وإش   .<مبا¬/  الثقافة الغر
ازاويل، ٧٢( / >) فاطمة دودو، كونغو ��   .<الرح:9 إ� الثقل= 
، كونغو كينشاسا، ٧٣( �Yاه!  بوا / >) إ��   .<الرح:9 إ� الثقل= 
ينكو، كونغو كينشاسا، ٧٤( اه!  ز ّ >) إ��   .<اهتديت±�
اه!  فونتو بيت، كونغو كينشاسا، ٧٥( ّ اهتديت>) إ�� �±>.  
ا، كونغو كينشاسا، ٧٦(   .<هكذا عرفُت الشيعة>) داود وم[�
/ أتيك، كونغو كينشاسا، ٧٧( / >) عبد العز�    .<الرح:9 إ� الثقل= 
ـــ٧٨( ـــا، ـ) عي ـــو كينشاس ، كونغ  â ـــا ـــ>Ü أنب ـــاذا اخ ـــل � ـــذهب أه ُت م 9]

  .<^البيت
/ >) ذو الكفل ميكتو، كونغو كينشاسا، ٧٩(   .<الرح:9 إ� الثقل= 
 الناجيــة الفرقــة عــن وجــوب البحــث> ميكتو، كونغو كينشاسا، الكفل ) ذو٨٠(

  .<به والتمّسك
، كونغو كينشاس٨١( / س=   Y ُت مذهب أهل البيت>ا، ) أبو   .<^�اذا اخ[9
ُت مـــذهب أهـــل >ا، ) يوســـف ســـينباك، كونغـــو كينشاســـ٨٢( �ـــاذا اخـــ[9

  .<^البيت
، كينيا، ٨٣( اه!  ع7 ّ   .<هكذا عرفُت الشيعة>) إ��
ن، كينيا، ٨٤( �Úع  /Nعبد الغ (< /   .<الرح:9 إ� الثقل= 



٣٨ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ن، كينيا، ٨٥(    &��ون�& �Úع  /Nوالتفويض>) عبد الغ �] �tا>.  
ن، كينيا، ٨٦( �Úع  /Nهكذا عرفُت الشيعة>) عبد الغ>.  
بو، ما�وي، ٨٧( اه!  ¾9 ّ اهتديت>) إ�� �±>.  
ن، ما�وي، ) خليل ع٨٨( �Ú<هكذا عرفُت الشيعة>.  
، ما�وي، ٨٩(   .<قّصة ا�ستبصار>) داود مصط«/
)٩٠ ، ، ما�   â اه!  ساما   .<هكذا عرفُت الشيعة>) إ��
ُت مذهب أهل البيت>، ، ما�  ) أGد عاقب كوليبا�  ٩١(   .<^�اذا اخ[9
)٩٢ ، نو بوبكر، ما�  ُت م>) ت[    .<^ذهب أهل البيت�اذا اخ[9
)٩٣ ، اوري، ما�  / >) عبد � �9   .<الرح:9 إ� الثقل= 
)٩٤ �Úع ( ،   .<^كرامات أهل البيت>ن بوí، ما� 
)٩٥ ، اوري، ما�  ن �9 �Úهكذا عرفُت الشيعة>) ع>.  
ُت مذهب أهل البيت>، ) مو�ي توري، ما�  ٩٦(   .<^�اذا اخ[9
)٩٧ ،Dالنفيس، م éد راGم>) الدكتور أ mام ا�هديا�#>.  
)٩٨ ،Dالنفيس، م éد راGفلسفة ا�نتظار>) الدكتور أ>.  
ات٩٩( �á يد الشيخ حسن �̄   .<قصة ا�ستبصار ـ الصحابة>، مD، ة) ال
ات١٠٠( �á د الشيخ حسن / >، مD، ة) الش�    .<الرح:9 إ� الثقل= 
)١٠١ ،Dم ، / >) الدمرداش العقا� ّ   .<الرح:9 إ� الثقل= 
)١٠٢ ،Dم ، م>) الدمرداش العقا� ّ mامة 0/  القرآن الكر±  ا�>.  
ــدمرداش الع١٠٣( ــ) ال ، م ــا� ّ / >D، ـق ــام اtســ=  م mــب ا� 0/  ســفر  ×موك

داء �̄   .<ال



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ١٠٤( ٣٩ ،Dم ، يق من الظ3ات إ� النور>) الدمرداش العقا� ّ   .<انتخاب الطر
)١٠٥ ،Dم ، / >) صاê الوردا¬/ ّ   .<الرح:9 إ� الثقل= 
)١٠٦ ،Dم ، مام ع7 ّ  من>) صاê الوردا¬/ ّ mخّط معاوية إ� خّط ا�×>.  
)١٠٧ ،Dم ، / التشّيع 0/  مD>) صاê الوردا¬/ ّ  Pر 9Y>.  
)١٠٨ ،Dم ،   .<حوار Pv  وهادىء مع أهل الُسّنة>) صاê الوردا¬/ ّ
)١٠٩ ،Dم ، ّ wغا /Dال / / >) السّيد حس=    .<الرح:9 إ� الثقل= 
)١١٠ ،Dيد، م ��/ التشّيع 0/  مD>) معروف عبد ا  Pر 9Y>.  
، ا�غرب، ١١١( ّ /Nسيtحوار أجراه ا�ركز معــه حــول تشــّيعه >) إدريس ها¬/  ا

  والشيعة 0/  ا�غرب.
، ا�غرب، ١١٢(  
/ >) عبد العا   .<الرح:9 إ� الثقل= 
، ا�غرب، ا) نور ١١٣( / اMا�ì ّ الدغ[  / >لد�    .<الرح:9 إ� الثقل= 
، ا�غرب، ١١٤( / اMا�ì ّ الدغ[  ات حول الشيعةرّد بعض >) نور الد�    .<الُش��
، ا�غرب، ١١٥( / اMا�ì ّ الدغ[  ّي >) نور الد�  ا�� �tوع ا   .<دراسة نقدّية ���
، ا�غرب، ١١٦( / اMا�ì ّ الدغ[    .<0/  البعد ا�عر0/  >) نور الد� 
، ا�غرب، ١١٧( / اMا�ì ّ الدغ[  ّي والتأسيس للعقn>) نور الد�  ا�� �tنّيةا>.  
/ اMــا�ì ّ الــ١١٨( ، ا�غــرب، ) نــور الــد�  / بــؤس >دغ[  ج بــ=  ّي ـ ا�ــ�/ ــا�� �tا

  .<الدراسة وبطnن الشمولية
، ا�غرب، ١١٩( / اMا�ì ّ الدغ[  ّي وآلّية العقل>) نور الد�  ا�� �tا>.  
، ا�غرب، ١٢٠( / اMا�ì ّ الدغ[  ا>) نور الد�  �tّي وآلّية التقس!  �� ا>.  
/ صاê، موزمبيق، ١٢١(   .<قّصة ا�ستبصار>) إ»عيل ��



٤٠ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ُت مذهب أهل البيت>ق، بش[  ساÝ، موزمبي )١٢٢(    &��ون�&   .<^�اذا اخ[9
، موزمبيق، ١٢٣( سيسيو بون ع7 ّ   .<هكذا عرفُت الشيعة>) �9
سيسيو١٢٤( ، موزمبيق،  ) �9   .<قّصة ا�ستبصار>بون ع7 ّ
)١٢٥ åّ ( ،ر> النمسا، والدمن �Y bة من ا� � ــان عــدم النا 9  ¾ mا� � �Y   /0 تمعــات �� ا

بّية   .<الغر
/ ميغا، النيجر،  ) عبد١٢٦(   .<قّصة ا�ستبصار>العز� 
)١٢٧ ،  Yسعيد، نيجر åّ هكذا عرفُت الشيعة>) حافظ>.  
)١٢٨  Yنيجر ، ُت مذهب أهل البيت>، ) حبيب � ع7 ّ   .<^�اذا اخ[9
)١٢٩ ،  Yنيجر ، ّ اهتديت>) يونس åّ الثا¬/  �±>.  
، اليمن، ١٣٠( / åّ الوز�  اه!  �� / إ�� يدّية>) أسعد �� مامّية والز mا�>.  
/ >) حسن ع7 ّ العماد، اليمن، ١٣١(   .<الرح:9 إ� الثقل= 
ـــيم١٣٢( ّي، ال ـــد � أGـــد العســـ[  ُت مـــذهب أهـــل >ن، ) عب ـــاذا اخـــ[9 �

  .<^البيت
  .<قّصة ا�ستبصار>) åّ أGد حزام، اليمن، ١٣٣(
/ Gود العمدّي، اليمن، ١٣٤( �� åّ (< /   .<الرح:9 إ� الثقل= 
/ Gود العمدّي، اليمن، ١٣٥( �� åّ (<يدّية   .<الز
/ Gود العمدّي، اليمن، ١٣٦( �� åّ (<ا�نطلق؟ /   .<من أ� 
ـــود العمـــدّي، الـــيم١٣٧( G / �� åّ ( ،ُت مـــذهب أهـــل >ن �ـــاذا اخـــ[9

  .<^البيت
N  طالب، اليم١٣٨( ُت مذهب أهل البيت>ن، ) السّيد      .<^�اذا اخ[9



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... عصام العماد، اليمن، ) ١٣٩( ٤١< /   .<الرح:9 إ� الثقل= 
/ التشــّيع والغلــّو عنــد أهــل >) عصــام العمــاد، الــيمن، ١٤٠( لــط بــ=  /tه9 اÔمشــ

  .<الُسّنة
ذهب أهل البيت>، ) عصام العماد، اليمن١٤١( �¾  9Nمراحل معرف^>.  
تــه (مــاذا >) عصام العمــاد، الــيمن، ١٤٢( /vاf  /0 مــيس /tن ا �Úالــرّد عــ7 عــ

  ؟<تعرف عن الشيعة)
مقّدمــة منــاظرة الــدكتور عصــام العمــاد مــع >) عصــام العمــاد، الــيمن، ١٤٣(

ميس /tن ا �Úالشيخ ع>.  
ن الشــيخ مــع العمــاد عصــام الــدكتور منــاظرة>العمــاد، الــيمن،  ) عصــام١٤٤( �Úعــ 

  .١٥ـ  ١: <اt/ميس
هـــا 0/  حركـــة  ÷مظلومّيـــة الزهـــراء >) عصـــام العمـــاد، الـــيمن، ١٤٥( وأ��

  .<ا�ستبصار
/ إ� ا�ركــز سدعوة كبار الشخصّيات الع3ّية البارزة من ا� السادسة:السادسة:السادسة:السادسة:  �Dــم تبM حيــث ُتــنّظم ، / / والع3ــاء وا�فّكــر�  راجــع الــد�  اء العــاÝ؛ ليلتقــوا ¾� رة ذلك: تبادل آراء، وعقد صnت، وإنشاء من ½فة أ / كز الع3ّية. و¾� رات ل3ؤّسسات وا�را  Yز. ّ م: اُ�ستاذ ا�ستشار الدمرداش  وقد  تعاون 0/  العمل العÏ ّ والثقا0/  صّيات، م�/ / �á ن عّدةbّد ا�t ا�ركز Ùوالشيخ مبارك البعــداش مــن د ،Dالوردا¬/ ّ من م êواُ�ستاذ صا ،Dالعقا� ّ من م �̄ اتيتونس، وال �á / ëوّي مــن ـD، والــدكتور التيجــا¬/ ّ الــــمن م ةد الشيخ حس=  غــرب، والــدكتور حســن اtيــارّي مــن تونس، والسّيد إدريس ها¬/  اtسيN/ ّ مــن ا�



٤٢ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��D، والــدكتور ا�رحــوم ســعيد يعقــوب ــاُ�ردن، والدكتور أGد راé النفيس من م    &��ون�& ســل خــ �Y والسيد ، / / ـمن فلسط=  اء مــن فلســط=  /D . ــم ا�ركــز عــّدةM حيــث عقــد / رة مراجــع التقليــد وا�فّكــر�   Yــًا لــز �f /Y ا�ؤّسســات و نــدوات ع3ّيــة، ووضــع Mــم �� طابّيـــة مـــن معتـــن«9  مـــذهب أهـــل اســـتدعاء ذوي القـــدرات اt/  الســـابعة:الســـابعة:الســـابعة:الســـابعة:  الع3ّية.
لقاء؛ ^البيت m�  قــد أرســل ا�ركــز ã ،كــز الدينّيــة ات 0/  ا�ســاجد وا�را /vــا�ا

رشــاد، وذكــر ــهيئات ع3ّية متشÔّه9 من ا�خوة ا� mnإ� مناطق متعــّددة ل /  �Dا 0/  ستب / ا�Xد9�ّ ال9N  اعتمدوا عل�  م، وتبي=  تلــف    استبصارÕ.قّصة رحل�9 /f ــ:9 مــن الوفــود إ� �G رسال m �Y ات /vا�ات ا ّ tّد ا�bن عقد ع�� الــت مــن و9± /Á9  اNالــ ، مــاه[  �tم أمــام ا 9Á �Yون خطاDا ا�ستب كن، حيث أل«9 ف�  ــة ا�Xما �Xحاســيس الطّيب �Y ــة، ا�مزوجــة م العذب 9Á9  تتدفق من أ×اّ¶ حــدب وصــوب لتســتمع إ� �ــاNّياشة ال �tم.والعواطف ا �Áق قلو  � �Y تبلــورتــوهذه النشاطات ا�رتبطة ، /  �Dبصــورة منّظمــة لتبــّث عــ[�  ستب ن يئة أقراص )تشبكة ا�علومات العا�ّية (ا�ن[9 9Á ّ يع  ]DVD[، و9± ا للن�� والتوز اء العاÝ.م�/ كز الدينّية والشخصّيات الع3ّية 0/  ½فة أ / هداء إ� ا�ؤّسسات وا�را mوا�  
عد ã وقام ا�ركز m �Yد ا]CD[ <ونDا�ستب> / ــم، وا�ــ=9 /þبع �ا توي ع7 �9    ،

ّول  Xصــدار ا� mــاز ا� � ّ إ / م، وأÕ الكتب العقائدّيــة، حيــث 9± 9Áمل لق� من مؤّلفاoال. لتعاون مع مركز ا�صط«/ �Y ــة ألــف م  منه �G ــوي �9 ــذي    ــا¬/  ـ ال صــدار الث mــوا� م ــ 9Áــا كــ[� مؤّلف ستبD، وأ م، وكتب ا�ناظرات، 9Áا /vاfازه. و � ّ ا�ركز إ /   ومعلومات عن الشيعة 0/  العاÝ ـ أ9±



 

  

  

  

  

l^Úç×Ã¹]æ<Ðñ^mçÖ]<VŒ�^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]l^Úç×Ã¹]æ<Ðñ^mçÖ]<VŒ�^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]l^Úç×Ã¹]æ<Ðñ^mçÖ]<VŒ�^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]l^Úç×Ã¹]æ<Ðñ^mçÖ]<VŒ�^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]< << << << <

مع ا�علومات حول الشــيعة وخصــو¼م 0/  العــاÝ، حيــث يعتN/  هذا الق�  � م 0/  هذا الصدد للتعّرف ع7 اُ�مور التالية: � 9Úم 0/  البلد. ١  يبذل ا�ه ن وا�ذاهب ونسب�9  YدXمّية. ٢  ـ ا�nس mمّية وغ[  ا�nس mكز وا�ؤّسسات الدينّية والع3ّية. ٣  ـ نشاطات ا�ذاهب ا� عّية. ٥  والثقافّية. ـ الشخصّيات الدينّية ٤  ـ ا�را 9Úالظروف ا�ج Õـ أ  
l^Úç×Ã¹]<Ä¶<…�^’Úl^Úç×Ã¹]<Ä¶<…�^’Úl^Úç×Ã¹]<Ä¶<…�^’Úl^Úç×Ã¹]<Ä¶<…�^’ÚVVVV< << << << <

يق ا�صادر التالية: ع معظم هذه ا�علومات عن طر �G ّ ذا الشأن. ١  ي!9 �Á تّصة /�nّت. ٢  ـ الكتب والدراسات ا ��ّية. ٣  ـ الصحف وا ا~{ الÍبيو�9 ن ٤  ـ أحدث ال[� ن[9 m٥  ت.ـ ا� .Ýحيث ـ ا�بّلغون: ٧  ـ القنوات الفضائّية. ٦  ـ ا�ؤّسسات الشيعّية 0/  العا  ّ ال، وقد هذا مõم 0/   التعاون ي!9 ��رات  أعّد  ا 9Úا�ركز اســ



٤٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ّية، ُتعM ùم ليمXn  &��ون�& ــع معلومــات 0/  هــذا استفسار �G م مــنõا ع7 ضــوء مــا يســ /Áو   الصدد.
م وا�ركــز، لــد²  ابط والتعاون فــÚ  بيــ�/ اد ال[9 �    m� / ã يدعو ا�ركز ½فة ا�بّلغ= 

ال. ^ن�� مذهب أهل البيتوتطو�   ��  ع[� هذا ا
تــبط بــدو�9 ا�ستبــ ٨  �  Úة فــ ّ ذلك إّمــا بصــورة مبــا�³ D ــ ا�ستبDون: وي!9

ذا الشأن، �Á تّصة /f رات 9Úيد ع[� ملء اس م  ومنطقته، أو عن طريق ال[� سل إلــ�  9�
م مع ا�ركز. /Áتعاو ّ م، لي!9   بعد التعّرف عل� 

l^Úç×Ã¹]<Üé¿ßil^Úç×Ã¹]<Üé¿ßil^Úç×Ã¹]<Üé¿ßil^Úç×Ã¹]<Üé¿ßiVVVV< << << << <

ــة؛  �f ميõا إ� جداول إحصائّية م[� � ة بعد  9 ضع هذه ا�علومات ا�بع[� / 9  ّ �±
ّ يقــوم ½در هــذا القســ ا اtصول عــ7 إحصــائّيات منّظمــة ومرّتبــة، ±� 9Áر م ـلتكون ¾�

؛ ليحتفظ عداد ملّفات خاّصة لÀّ دو�9 m �Y .ا بعد ذلك 0/  أرشيف هذا الق� �Á  
مد � ـ إعداد ما يبلغ  ّ ـ  � ال. )٢٠٠(ملّفًا لـ  )٢٠٠(وقد 9± ��  دو�9 0/  هذا ا
l^Úç×Ã¹]<å„â<àÚ<ì^fl}çj¹]<‚ñ]çËÖ]l^Úç×Ã¹]<å„â<àÚ<ì^fl}çj¹]<‚ñ]çËÖ]l^Úç×Ã¹]<å„â<àÚ<ì^fl}çj¹]<‚ñ]çËÖ]l^Úç×Ã¹]<å„â<àÚ<ì^fl}çj¹]<‚ñ]çËÖ]< << << << <

كــز  ١ ـ صياغة العمل التبليú/  ل3ركز، من قبيل إرسال الكتــب، أو فــتح ا�را
 } XPوهذه الدراسات.الدينّية 0/  ّ¶ منطقة، ع7 ضوء هذه النتا   

كـــز ا�تواجـــدة 0/  البلـــد،  ٢ / وا�را ـ تقـــد±  هـــذه ا�علومـــات إ� ا�بّلغـــ= 
/ يقصدون السفر إ� بعض ا� ذا الصدد، الذ�  �Á ناطق من أجــل وا�ؤّسسات ا�هّمة

رشاد؛ ليستطيعوا  mحاطة ا� mا� �Y ا /Á9  يقصدوNنطقة ال� X� م التبليغّيــة 9Áن تكون خطــوا
ة ومدروسة ومنّظم �f نحهم هذه ا�علومات الكثــ[  م[� 9¾ ã ،ة 0/  تلك ا�نطقة ة ومؤ��ّ

ة وتفّتحًا حول تلك ا�نطقة. م وعيًا وبص[  م، وتعط�  9ðارب َمن سب �   من  9



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ليف كتاب، قام ا�ركز حاليًا بتوف[  مقّدماته ع7 ضوء هذه ا�علومــات،  ٣ ٤٥ X 9Y ـ
ت  از صور <الشيعة 0/  العاÝ>عنوان لُين��  9 ّ بذلك إ�� ة التشّيع بوضوح للعــاÝ ، ولي!9

  الذي تoلب من ّ¶ جانب لطمس اtّق والتعت!  ع7 اtقائق.
ــوي هــ ــة ذو   غرافّي �tــة ا يفــًا مــوجزًا عــن ّ¶ دو�9 مــن الناحي ا الكتــاب تعر

كن  حية العدد وأما /Y التفصيل عن الشيعة من ّ ن وا�ذاهب، ±�  YدXحصائّية، وا�mوا�
�ســاجد واtســ �Y يــف ّ التعر �± ،Õمعّيــات تواجــد �tكــز وا ينّيات وا�ؤّسســات وا�را

الّيــة حــول تعامــل ســا�X ا�ــذاهب  �Gوا�ــزارات التابعــة للشــيعة، مــع ذكــر صــورة إ
اء البلد.   والطوائف مع الشيعة والتشّيع 0/  أ /

  



 

        
íflè‚ñ^ÏÃÖ]<l]æ‚ßÖ]<VÄe^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]íflè‚ñ^ÏÃÖ]<l]æ‚ßÖ]<VÄe^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]íflè‚ñ^ÏÃÖ]<l]æ‚ßÖ]<VÄe^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]íflè‚ñ^ÏÃÖ]<l]æ‚ßÖ]<VÄe^ŠÖ]<ÜŠÏÖ]< << << << <

ــاث  �  X� �Y / تّصــ=  /�/ وا�bخر، بعَض ا�Xساتذة والع3ــاء ا  =tا / يدعو ا�ركز ب= 
  9Nفّيــة، الــn /tاث العقائدّيــة وا�ســائل ا �  Xا� Õا أ العقائدّية؛ لعقد ندوات ُتطرح ف� 

 ّ ّ �عرفــة حاجــة ي!9 تئيــه الدراســات الــ9N  تــ!9 ا من قبل ا�ركز، عــ7 ضــوء مــا �9 تعيي�/
سnمّية 0/  هذا الصدد. mالساحة ا�  

تفــع  جابــة عــ7 أســئ:9 اtضــور؛ ل[  mnيعقب هــذه النــدوات حــواٌر مفتــوح ل ã
 ّ Úم بصــورة ــــ ا�بذلك مستوى طلبة العلوم الدينّية، �ســ 9Áدعــو ّ / يــ!9 / الــذ�   �Dستب

ة.   مبا�³
ّ ب��ّ  هذا وإّن  ة قد 9± ةالندوات ا�Xخ[  القنــوات  عــ7 ومســّج:9  ا بصورة مبــا�³

ا~{ ا�ادثة والتواصل نيت. الفضائية و�� ن[9 mا�  
ّ tد ا�bن عقد  : ٢٣٦وقد 9±  Ëندوة، و  

)١( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّريف القرآن، للع   عدم  9
نصارّي. )٢( Xا� /  العصمة، للعnّمة الشيخ åّ حس= 

.البخاري و  )٣(  wnغيب غ /  ¸يحه، للعnّمة الشيخ åّ حس= 

/ اtديث، ل )٤( .منع تدو�  رستا¬/ ّ �̄  لعnّمة السّيد ع7 ّ ال

)٥( . ّ  èمة الشيخ فاضل ا�الnّالبدعة، للع 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ٦( ٤٧( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، . )٧( آية ا�باه:9 ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، .آية الو�ية، للعnّمة السّيد ع7 ّ  )٨( آية التطه[  ّ /¬n٩(  ا�ي( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّ١٠( حديث الدار، للع( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، . )١١( حديث الغد�  ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّ١٢( حديث الو�ية، للع( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، / . )١٣( حديث الثقل=  ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، �9 ( )١٤( حديث الط[  / . )،١حديث ا�[/ ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّ9 ( )١٥( للع� / .٢حديث ا�[/ ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّالدليل العق7 ّ ع7 إمامة ع7 ّ  )١٦( )، للع×. ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، 

)١٧( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّمامة أ¬�  بكر، للع m� مة السّيد ع7 ّ  )١٨( إبطال ما اسُتدّل بهnّة، للع ّ X� Xإمامة بقّية ا� . ّ /¬nمام ا�هدّي  )١٩( ا�ي mا�#. ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، 

)٢٠( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّ١( ÷مظلومّية الزهراء )٢١( العصمة، للع. ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ،( 

.٢( ÷مظلومّية الزهراء )٢٢( ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ،( 

)٢٣(  nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّمامة، للع mالشورى 0/  ا�. ّ /¬ )٢٤( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّة )٢٥( الصحابة، للع ّ X� Xنبياء ^تفضيل ا� Xع7 ا�^. ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، 

)٢٦( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّا�تعة، للع 



٤٨ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��. )٢٧(    &��ون�& ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّ0/  الوضوء، للع / لو�ية 0/  ا�Xذان، )٢٨( ا�سح ع7 الرجل=  �Y ادة �̄ .للعnّمة السّيد ع7 ّ  ال ّ /¬n٢٩(  ا�ي( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّثوم من ×ر، للعß ُاّم }  Pو / 9� )٣٠( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّالطو� ّ وسقوط بغداد، للع /  الشيخ نص[  الد� 

/ تيمّية وإمامة ع7 ّ  )٣١( .×ا�� ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ، 

يفات والتDّفات 0/  كتب الُسّنة، للعnّمة السّيد ع7 ّ  )٣٢( .التحر ّ /¬nمة السّيد عادل العلوّي. )٣٣( ا�يnّرات، للع  Yات ّ×ا ورد 0/  فضائل الز  إزاحة الُش��

/ ع7 ّ  )٣٤( يد �� عفرّي. العnّمة، ل3رحوم ×ز �tرضا ا åّ الشيخ 

عفرّي. )٣٥( �tرضا ا åّ مة الشيخnّمام ا�هــدي )٣٦( الَغيبة، ل3رحوم الع mا�#  / ل، للعnّمــة الشــيخ وحســاب التــوا�9  بــ=  9Úا�حــ  åّ  قــر �Y
. وا¬/ ّ  � m٣٧( ا�( . ّ  èمة الشيخ فاضل ا�الnّبعة، للع ر Xغيــب  اختصاص )٣٨( الَغيبة الصغرى والسفراء ا� / لقــرآن، للعnّمــة الشــيخ åّ حســ=  �Y الشيعة 0/  التمّســك . ّ wn٣٩( غ( . ّ wnغيب غ / / الُسّنة، للعnّمة الشيخ åّ حس=  اب وتدو�  �� / /  )٤٠( ا�� . رجال البخارّي، للعnّمة الشيخ åّ حس=  ّ wnمة السّيد عادل العلوّي.١الغلّو ( )٤١( غيب غnّمة السّيد عادل العلوّي.٢الغلّو ( )٤٢( )، للعnّللع ،( 

ّية �Xهل البيت )٤٣( ̄� ^ا�رجعّية الفكر قر اtك!  ، للعnّمة ال �Y åّ يد السّيد. 

ّ )، للعnّمة ا١ا�دخل إ� حديث الغد�  ( )٤٤(  .رحوم الشيخ åّ ¼دي ا�bص«/ ّ )، للعnّمة ا�٢حديث الغد�  (ا�دخل إ�  )٤٥( .�رحوم الشيخ åّ ¼دي ا�bص«/ 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... مة السّيد عادل العلوّي. )٤٦( ٤٩nّوا�ختيار، للع �] �tنظ )٤٧( ا  �Nّية بعد النM mمامة ا� mّية ا�  ، للعnّمة السّيد ساw  البدرّي.|ر

صا )٤٨( /tا ّ �Nبعد الن / Mّي=  mnمــة  |ئص العاّمة لnّ0/  سور قرآنّية متعــّددة، للع
  wة )٤٩( البدرّي.السّيد سا ّ X� X� �Y مــة الســّيد  ^التعريفnّللع ، / مــن خــnل القــرآن الكــر±  Mّيــ=  mا�

، للعnّمة السّيد ساw  البدرّي. )٥٠( ساw  البدرّي. Mّية 0/  القرآن الكر±  mمامة ا� mمام )٥١( بيوت ا� mا� çالسند.×ع åّ مة الشيخnّللع ، 

جابة ع7 ا�Xسئ:9 العقائدّية، �bية � العظî الشيخ  )٥٢( mا�. مامة فكرة وتطبيقًا عند )٥٦( )، للعnّمة الشيخ مصط«/ اMرندّي.٣إ¬/ّ  جاعل 0/  ا�Xرض خليفة ( )٥٥( )، للعnّمة الشيخ مصط«/ اMرندّي.٢إ¬/ّ  جاعل 0/  ا�Xرض خليفة ( )٥٤( )، للعnّمة الشيخ مصط«/ اMرندّي.١إ¬/ّ  جاعل 0/  ا�Xرض خليفة ( )٥٣( جعفر السبحا¬/ ّ mفرق ا�  / عفرّي  رضــا åّ  الشــيخ حــومر ا� )، للعnّمــة١( ا�ســ3=  �tمامة فكرة وتطبيقًا عند )٥٧( .ا mفرق ا�  / عفرّي  رضــا åّ  الشــيخ رحــوما� )، للعnّمــة٢( ا�س3=  �tالسند.÷مصحف فاطمة )٥٨( .ا åّ مة الشيخnّللع ، 

)٥٩(  Xك ا� ّ 0١/  رحاب القرآن ( )٦٢( التجس!  والرؤية، للعnّمة الشيخ åّ السند. )٦١( السند.الرجعة، للعnّمة الشيخ åّ  )٦٠( و� ومنافاته لعموم طاعة ا�عصوم، للعnّمة الشيخ åّ السند.�9  .)، للعnّمة ا�رحوم الشيخ åّ ¼دي ا�bص«/ 



٥٠ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ّ )، للعnّمة ا�رحوم الشيخ åّ ¼د0٢/  رحاب القرآن ( )٦٣(    &��ون�& ّ )، للعnّمة ا�0٣/  رحاب القرآن ( )٦٤( .ي ا�bص«/  ّ )، للعnّمة ا�٤(0/  رحاب القرآن  )٦٥( .رحوم الشيخ åّ ¼دي ا�bص«/  مام اtسن )٦٦( .رحوم الشيخ åّ ¼دي ا�bص«/  mصلح ا�×.  ، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ

.١البداء ( )٦٧( ا¬9 ّ � /  / .٢البداء ( )٦٨( )، للعnّمة الشيخ حس=  ا¬9 ّ � /  / / ( )٦٩( )، للعnّمة الشيخ حس=  .١التقليد 0/  ُاصول الد�   /æهادي آل را åّ مة الشيخnّ(التقليد 0/  ُاصو  )٧٠( )، للع / .٢ل الد�   /æهادي آل را åّ مة الشيخnّ٧١( )، للع( ) / .٣التقليد 0/  ُاصول الد�   /æهادي آل را åّ مة الشيخnّ٧٢( )، للع( ) / .٤التقليد 0/  ُاصول الد�   /æهادي آل را åّ مة الشيخnّمـــة الســـّيد عـــ7 ّ  |ا�نقســـام بعـــد رســـول � )٧٣( )، للعnّجـــذوره وآفاقـــه، للع
. رستا¬/ ّ �̄ ج جديــد لدراســة الفقــه)، توثيــق فقــه  )٧٤( ال / (مــ�/ مامّيــة مــن الصــحاح والســ=/ mا�. رستا¬/ ّ �̄ ــراء )٧٥( للعnّمة السّيد ع7 ّ ال ــيخ åّ  ÷دور الزه ــة الش ات، للعnّم ــ�� ــدة ودرء الُش ــت العقي 0/  تثبي

مــام عــ7 ّ  )٧٦( السند. mــة الشــيخ  ×دور ا� ات، للعnّم ــ�� ــدة ودرء الُش ــت العقي 0/  تثبي
واهرّي. �tسن )٧٧( حسن اtمام ا mمــة الشــيخ  ×دور ا�nّات، للع 0/  تثبيــت العقيــدة ودرء الُشــ��

. ّ  åّ هادي اليوس«/ 

مام  )٧٨( mدور ا� / ات، للعnّمــة ا� ×اtس=  رحــوم 0/  تثبيت العقيدة ودرء الُشــ��



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ٥١  ّ  .الشيخ åّ ¼دي ا�bص«/ 

مام السجاد )٧٩( mمــة الشــيخ  ×دور ا�nّات، للع 0/  تثبيت العقيــدة ودرء الُشــ��
/ الفقيه.  حس= 

مــام البــ )٨٠( mمــة الشــيخ  ×اقردور ا�nّات، للع 0/  تثبيــت العقيــدة ودرء الُشــ��
 جعفر اMادي.

مام )٨١( mمــة الشــيخ  ×الصادق دور ا�nّات، للع 0/  تثبيت العقيــدة ودرء الُشــ��
. وا¬/ ّ  � mقر ا� �Y åّ 

مام الoظــم )٨٢( mمــة الشــيخ  ×دور ا�nّات، للع 0/  تثبيــت العقيــدة ودرء الُشــ��
. ّ  èفاضل ا�ال 

مام الرضا )٨٣( mدور ا�×  åّ مة الشــيخnّات، للع 0/  تثبيت العقيدة ودرء الُش��
.  /æهادي آل را 

م )٨٤( mواددور ا� �tمــة ا� ×ام اnّات، للع رحــوم 0/  تثبيــت العقيــدة ودرء الُشــ��
عفرّي  �tرضا ا åّ الشيخ. 

مام اMــادي )٨٥( mمــة الســّيد  ×دور ا�nّات، للع 0/  تثبيــت العقيــدة ودرء الُشــ��
 عادل العلوّي.

مام ال )٨٦( mمة الشــيخ  ×عسكريدور ا�nّات، للع 0/  تثبيت العقيدة ودرء الُش��
 åّ صادق إخوان.

مام ا�هدي ا�نتظــر )٨٧( mمــة  #دور ا�nّات، للع 0/  تثبيــت العقيــدة ودرء الُشــ��
نصارّي. Xاه!  ا�  الشيخ إ��

)٨٨(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ١( ×َمن. ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع ،( 



٥٢ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��/  )٨٩(    &��ون�& مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ٢( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩٠(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ٣( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩١(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ٤( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩٢(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ٥( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩٣(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ٦( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩٤(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ٧( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩٥(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ٨( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩٦(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ٩( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩٧(  / مام اtس=  mقت:9 ا� Õ ١٠( ×َمن،( . ّ /¬nمة السّيد ع7 ّ ا�يnّللع 

)٩٨(  /v) وا�ذهب / ت الد�  ّ Y١ور nّللع ،(.  /æهادي آل را åّ مة الشيخ 

/ وا�ذهب ( )٩٩( ت الد�  ّ Yور /v٢ nّللع ،(.  /æهادي آل را åّ مة الشيخ  
/ وا�ذهب ( )١٠٠( ت الد�  ّ Yور /v٣ nّللع ،(.  /æهادي آل را åّ مة الشيخ 

/ وا�ذهب ( )١٠١( ت الد�  ّ Yور /v٤ ،( nّللع.  /æهادي آل را åّ مة الشيخ  
/ وا�ذهب ( )١٠٢( ت الد�  ّ Yور /v٥ nّللع ،(.  /æهادي آل را åّ مة الشيخ  
يعّية ع7 ضوء القرآن والُسّنة والعقــل (ـالو�ية التكوينّية والت )١٠٣( )، للعnّمــة ��١

 السّيد عادل العلوّي.

يعّية ع7 ضوء القرآن والُسّنة والعـالو�ية التكوينّية والت )١٠٤( )، للعnّمــة ٢قــل (��
  السّيد عادل العلوّي.

يعّية ع7 ضوء القرآن والُسّنة والعقل (ـالو�ية التكوينّية والت )١٠٥( )، للعnّمــة ��٣
  السّيد عادل العلوّي.



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... يعّية ع7 ضوء القرآن والُسّنة والعقــل (ـالو�ية التكوينّية والت )١٠٦( ٥٣ )، للعnّمــة ��٤ يعّية ع7 ضوء القرآن والُسّنة والعقل (ـتالو�ية التكوينّية وال )١٠٧(  السّيد عادل العلوّي. )، للعnّمــة ��٥ سnمّية ( )١٠٨(  السّيد عادل العلوّي. mالسند.١الفتوحات ا� åّ مة الشيخnّمّية ( )١٠٩( )، للعnس mالسند.٢الفتوحات ا� åّ مة الشيخnّمّية ( )١١٠(  )، للعnس mالسند.٣الفتوحات ا� åّ مة الشيخnّمّية  )١١١(  )، للعnس mالسند.٤(الفتوحات ا� åّ مة الشيخnّمّية ( )١١٢(  )، للعnس mالسند.٥الفتوحات ا� åّ مة الشيخnّ١١٣(  )، للع( . ، �bية � العظî الشيخ جعفر السبحا¬/ ّ مام ا�هدي )١١٤( حوار مفتوح وإجابة ع7 ا�Xسئ:9 mوث حول ا�  )، للعnّمة السّيد ع7 ّ اtسيN/ ّ الصدر.١( # �

مام ا�هدي )١١٥( mوث حول ا� � # )٢ nّالصدر.)، للع ّ /Nسيtمة السّيد ع7 ّ ا  
مام ا�هدي )١١٦( mوث حول ا�   )، للعnّمة السّيد ع7 ّ اtسيN/ ّ الصدر.٣( # �
مام ا�هدي )١١٧( mوث حول ا�   )، للعnّمة السّيد ع7 ّ اtسيN/ ّ الصدر.٤( # �
مام ا�هدي )١١٨( mوث حول ا�  )، للعnّمة السّيد ع7 ّ اtسيN/ ّ الصدر.٥( # �

صــّية ســّيد الرســل åّ ّية وقفــات مــع اMجمــة الصــليب )١١٩( / �á 7١( |عــ ،(
صــّية ســّيد الرســل åّ وقفــات مــع اMجمــة الصــليب )١٢٠( للعnّمة الشيخ åّ السند. / �á 7٢( |ّية عــ ،(
. ^أهل البيت )١٢١( للعnّمة الشيخ åّ السند. قر ا�قد� ّ �Y مة الشيخnّللع ،  0/  آية ا�باه:9

 w  البدرّي.)، للعnّمة السّيد سا0١/  سورة النمل ( ^أهل البيت )١٢٢(



٥٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً�� )، للعnّمة السّيد ساw  البدرّي.0٢/  سورة النمل ( ^أهل البيت )١٢٣(    &��ون�&

 )، للعnّمة السّيد ساw  البدرّي.0٣/  سورة النمل ( ^أهل البيت )١٢٤(

)١٢٥(  ّ �Nاّصة للن /tة |ا�الّية ا ّ X� X١( ^وا�.  )، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ

)١٢٦(  ّ �Nاّصة للن /tة |ا�الّية ا ّ X� Xمة الشي٢( ^وا�nّللع ،(.  خ ع7 ّ الكورا¬/ ّ

، للعnّمة ا� )١٢٧( / 0/  القرآن الكر±  ت ا�نافق=   Yرحوم الشيخ دراسة معّمقة حول آ
عفرّي  �tرضا ا åّ. 

مامة، للعnّمة السّيد عادل العلوّي. )١٢٨( mس ا� �� 

)١٢٩( . جابة ع7 ا�Xسئ:9 العقائدّية، �bية � العظî الشيخ جعفر السبحا¬/ ّ mا� 

ك من منظور أهل ال )١٣٠(  ، للعnّمة الشيخ جعفر اMادّي.^البيتتوحيد وال��

)١٣١( . ّ  وقفات مع دعاء �يل، للعnّمة الشيخ åّ هادي اليوس«/ 

 )، للعnّمة الشيخ åّ السند.١اtداثة والتوظيف ا�وّجه ( )١٣٢(

 )، للعnّمة الشيخ åّ السند.٢اtداثة والتوظيف ا�وّجه ( )١٣٣(

 åّ السند.)، للعnّمة الشيخ ٣اtداثة والتوظيف ا�وّجه ( )١٣٤(

/ النّص والعقل، للعnّمة الشيخ جعفر اMادّي. )١٣٥( ماw ّ ب=  mالفكر ا� 

)١٣٦(  ّ �Nــ ة الن ــ[  ــة س ج دراس ــ�/ ــة |م ّ X� Xــ7 ّ ١( ^وا� ــيخ ع ــة الش )، للعnّم
.  الكورا¬/ ّ

)١٣٧(  ّ �Nــ ة الن ج دراســة ســ[  ــ�/ ــة |م ّ X� Xــ7 ّ ٢( ^وا� ــة الشــيخ ع )، للعnّم
.  الكورا¬/ ّ

)١٣٨(  X±ة القا  ة السّيد عادل العلوّي.)، للعnّم١( #الشوق اMا±X 0/  س[ 

)١٣٩(  X±ة القا  )، للعnّمة السّيد عادل العلوّي.٢( #الشوق اMا±X 0/  س[ 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... مــة ــــمع أ¸اب ال ^تعامل أهل البيت )١٤٠( ٥٥nّائع وا�ــذاهب ا�ُخــرى، للع ��
ورته 0/  اtياة، للعnّمة الشيخ جعفر اMادّي. )١٤١( الشيخ جعفر اMادّي. /vودوره و / جابة ع7 ا�Xسئ:9 العقائ )١٤٢( الد�  mا�. / ّ والعقائدّي ( )١٤٣( دّية، �bية � العظî الشيخ جعفر السبحا¬/ ّ / البحث التار�  ج ب=  / ّ والعقائدّي ( )١٤٤( )، للعnّمة الشيخ åّ السند.١ا��/ / البحث التار�  ج ب=  / ّ والعقائدّي ( )١٤٥( )، للعnّمة الشيخ åّ السند.٢ا��/ / البحث التار�  ج ب=  ا، للعnّمة الشيخ مسç الداورّي. )١٤٦( .)، للعnّمة الشيخ åّ السند٣ا��/ ا أدّل�9 9�Íها ح / ر   9Y :١٤٧( التقّية(  åّ ّ �Nالداورّي. ×وع7 ّ  |الن çمة الشيخ مسnّمن نور واحد، للع 

از أو بدعة fُدثة )١٤٨( �f ادة الثالثة أمر �̄ .)١(ال رستا¬/ ّ �̄ از أو بدعة fُدثة )١٤٩( ، للعnّمة السّيد ع7 ّ ال �f ادة الثالثة أمر �̄ .للعnّمة السيّ ، )٢(ال رستا¬/ ّ �̄ مام ا�هدّي من م )١٥٠( د ع7 ّ ال mمة )، ١( #لكوتّية طاووسّية ا�nّد عادل العلوّي.السيّ للع 

مام ا�هدّي من م )١٥١( mمة )، ٢( #لكوتّية طاووسّية ا�nّد عادل العلوّي.السيّ للع 

)١٥٢( . جابة ع7 ا�Xسئ:9 العقائدّية، �bية � العظî الشيخ جعفر السبحا¬/ ّ mات ُش  )١٥٣( ا� م ( ^معاvة ع7 مذهب أهل البيت�� )، للعnّمة الشــيخ ١وشيع�9
. ات معاvة ع7 مذهب أهل البيتُش  )١٥٤( ع7 ّ الكورا¬/ ّ م ( ^�� )، للعnّمة الشيخ ٢وشيع�9
. سnمّية؟، للعnّمة الشيخ جعفر اMادّي. )١٥٥( ع7 ّ الكورا¬/ ّ mعبد الوهاب من الداخل ( )١٥٦( كيف نقف ع7 حقيقة ا�ذاهب ا� / �� åّ الدكتور الســّيد عصــام )، ١نقد Dل3ستب  العماد.



٥٦ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��/ عبد الوهاب من الداخل ( )١٥٧(    &��ون�& �� åّ الدكتور الســّيد عصــام ٢نقد Dل3ستب ،( .١الوهابّية والتوحيد ( )١٥٨( العماد. .٢الوهابّية والتوحيد ( )١٥٩( )، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ سnم ( )١٦٠( )، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ mّدثون 0/  ا��سnم ( ))١٦١ للعnّمة الشيخ åّ السند.(، ١ا mّدثون 0/  ا��سnم ( )١٦٢( )، للعnّمة الشيخ åّ السند.٢ا mّدثون 0/  ا��ة ( )١٦٣( )، للعnّمة الشيخ åّ السند.٣ا ة ( )١٦٤( )، للعnّمة السّيد عادل العلوّي.١عD الظهور والدو�9 الكر¾  ا، للعnّمة الشــيخ مســç ر دراسة سند زY   )١٦٥( ّي.)، للعnّمة السّيد عادل العلو ٢عD الظهور والدو�9 الكر¾  ات الواردة عل�  ة عاشوراء ورّد الش�� ولياء والنذر Mم 0/  الش )١٦٦( الداورّي. Xرة ا�  Yـح? ز çمــة الشــيخ مســnّمّية، للعnس mيعة ا� ر  الداورّي.

، للعnّمة الشيخ ^القرآن الكر±  0/  مذهب أهل البيتن«/  التحريف 0/   )١٦٧(
.åّ جواد فاضل اللنكر  يـــة � العظـــî الشـــيخ جعفـــر ـالتوحيـــد والـــ )١٦٨( ا¬/ ّ b� ، ك 0/  القـــرآن الكـــر±  �� . ومه عند الوهابّية ( )١٧١( )، ل3ستبD الدكتور السّيد عصام العماد.٢الوهابّية ( أفoر الرّد ع7 )١٧٠( )، ل3ستبD الدكتور السّيد عصام العماد.١الوهابّية ( أفoر الرّد ع7 )١٦٩( السبحا¬/ ّ /ðنة التوحيد ومo١م ،(.ادّيMمة الشيخ جعفر اnّللع )ومه عند الوهابّية ( )١٧٢ /ðنة التوحيد ومoادّي.٢مMمة الشيخ جعفر اnّللع ،( 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... مام 0/  لي:9 القدر ( )١٧٣( ٥٧ mا� çمة السّيد عادل العلوّي.١عnّمام 0/  لي:9 القدر ( )١٧٤( )، للع mا� çمة السّيد عادل العلوّي.٢عnّة )١٧٥( )، للع ّ X� Xنبياء وا� Xجواد ١ر±  (0/  القرآن الك ^عصمة ا� åّ مة الشيخnّللع ،(
. ة )١٧٦( فاضل اللنكرا¬/ ّ ّ X� Xنبياء وا� Xجواد 0٢/  القرآن الكر±  ( ^عصمة ا� åّ مة الشيخnّللع ،(
. ½ذيب الوهابّية حول العراق ( )١٧٧( فاضل اللنكرا¬/ ّ .١أ ½ذيب الوهابّية حول العراق ( )١٧٨( )، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ . )، للعnّمة الشيخ ع7 ّ ٢أ . )١٧٩( الكورا¬/ ّ مام ع7 ّ  )١٨٠( التشبيه والتجس!  عند الوهابّية، �bية � العظî الشيخ جعفر السبحا¬/ ّ mالوهابّية وأهــل الُســّنة ( ×ا� / ر الــدكتور الســّيد ـ)، ل3ستبصــ١ب= 

مام ع7 ّ  )١٨١( عصام العماد. mالوهابّية وأهل الُســّنة ( ×ا� / ر الــدكتور الســّيد ـ)، ل3ستبصــ٢ب= 

سnمّية (قراءة  )١٨٢( عصام العماد. m١جديدة 0/  الفتوحات ا�. سnمّية ( )١٨٣( )، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ m٢قراءة جديدة 0/  الفتوحات ا�. و�ا ( التوبة )١٨٦( )، للعnّمة السّيد عادل العلوّي.٢الوسي:9 بنظرة قرآنّية ( )١٨٥( )، للعnّمة السّيد عادل العلوّي.١الوسي:9 بنظرة قرآنّية ( )١٨٤( )، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ ا و�³ بة إ� �، حقيق�9 /Y mادّي.١وا�Mمة الشيخ جعفر اnّو�ا ( )١٨٧( )، للع ا و�³ بة إ� �، حقيق�9 /Y mادّي.٢التوبة وا�Mمة الشيخ جعفر اnّواهرّي. )١٨٨( )، للع �tمة الشيخ حسن اnّوزات الع3ّية، للعt0/  ا vّية الفقه ا�عاøمدرسة أهل البيت )١٨٩( أ^  nّالسند.وأمومة العلوم، للع åّ مة الشيخ 



٥٨ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���ــار )١٩٠(    &��ون�& Xــة ا� ّ X� Xــد ا� ــة � عن ــل ^معرف ــواد فاض ــة الشــيخ åّ ج ، للعnّم
. يـــة � العظـــî الشـــيخ جعفـــر  )١٩١( اللنكرا¬/ ّ b� ، .اMدايـــة والضـــ9�n 0/  القـــرآن الكـــر±  ، للعnّمة الشــيخ åّ رضــا  )١٩٢( السبحا¬/ ّ / / 0/  ُاصول الد�  .مnك دخول مسائل ُاصول الد�  ّ wnالنبوّ  )١٩٣( الس. ّ wnرضا الس åّ مة الشيخnّلبانّية، دراسة ونقد ( )١٩٤( ة ودليل اللطف، للع Xالدكتور ١السلفّية ا� Dلبانّية، دراسة ونقد ( )١٩٥( عصام العماد.السّيد )، ل3ستب Xالدكتور ٢السلفّية ا� Dسن )١٩٦( عصام العماد.السّيد )، ل3ستبtمام ا mومصادر  ×صلح ا� } XPهداف والنتاXالرواية قراءة جديدة 0/  ا�

مام اtسن )١٩٧( )، للعnّمة السّيد ساw  البدرّي.١( mومصادر الرواية  ×صلح ا� } XPهداف والنتاXقراءة جديدة 0/  ا�
مام ا�هدي )١٩٨( )، للعnّمة السّيد ساw  البدرّي.٢( mموقف الوهابّية من ا�#.  ، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ

مــام اtّجــة )١٩٩( mمــة الســّيد عــادل 0١/  لــي:9 القــدر؟ ( #كيف نعاهد ا�nّللع ،(
مام اtّجــة )٢٠٠( العلوّي. mمــة الســّيد عــادل 0٢/  لــي:9 القــدر؟ ( #كيف نعاهد ا�nّللع ،(
مــس زمــن الَغيبــة، للعnّمــة  ^أد9�ّ مدرسة أهــل البيــت )٢٠١( العلوّي. /tعــ7 وجــوب ا

. وا¬/ ّ  � mقر ا� �Y مة الش١الرجعة من مصادر أبناء العاّمة ( )٢٠٢( الشيخnّالسند.)، للع åّ يخ 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... السند.٢الرجعة من مصادر أبناء العاّمة ( )٢٠٣( ٥٩ åّ مة الشيخnّللع ،( 

واهرّي. )٢٠٤( �tمة الشيخ حسن اnّمّية وطرق حّلها، للعnس mالسوق ا� ¶  مشا

.÷عصمة الزهراء )٢٠٥(  ، �bية � العظî الشيخ جعفر السبحا¬/ ّ

يدـدور ا�س )٢٠٦( �̄ / 0/  حركة التشّيع 0/  العاÝ، ال  �Dات تب �á وذجًا ( ةالشيخ حسن /¾١ ،(
 ل3ستبD الدكتور السّيد عصام العماد.

اتـدور ا�س )٢٠٧( �á يد الشيخ حسن �̄ / 0/  حركة التشّيع 0/  العاÝ، ال  �Dوذجًا ( ةتب /¾٢،( 
 ل3ستبD الدكتور السّيد عصام العماد.

)٢٠٨( . ، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ /YDالسفارة 0/  ع  Ùن أد9�ّ مّدnبط 

ســnمّية، للعnّمــة الشــيخ جعفــر ا�رجع )٢٠٩( mســيخ العقيــدة ا� ّيــة الدينّيــة ودورهــا 0/  �9
 اMادّي.

ا، للعnّمة الشيخ جعفر اMادي. )٢١٠( / الن«/  وا�ثبات وأدّل�9  الشفاعة ب= 

مام ا�هدي )٢١١( mّية ا� مام #ذر m0/  حكومة ا� Õمة الشــيخ ١( #ودورnّللع ،(
. ّ  Üالطب / م الد�  � /  

مــام ا�هــدي )٢١٢( mمــام #ذرّية ا� m0/  حكومــة ا� Õمــة الشــيخ ٢( #ودورnّللع ،(
. ّ  Üالطب / م الد�  � /  

سnمّية وطرق حّلها ( )٢١٣( mالسوق ا� ¶ واهرّي.١مشا �tمة الشيخ حسن اnّللع ،( 

سnمّية وطرق حّلها ( )٢١٤( mالسوق ا� ¶ واهرّي.٢مشا �tمة الشيخ حسن اnّللع ،( 

مام القا±X إيق )٢١٥( m0/  رؤية ا� X±مة السيّ ١( #اظ الناnّد عادل العلوّي.)، للع 

مام القا±X إيق )٢١٦( m0/  رؤية ا� X±مة السّيد عادل العلوّي.٢( #اظ الناnّللع ،( 

. جعفر الشيخ العظb� ، � îية^آية التطه[  وعصمة أهل البيت )٢١٧(  السبحا¬/ ّ



٦٠ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��مامّية وا�ــذاهب ا�ُخــرى ( )٢١٨(    &��ون�& mا� / ّي. )،١دور العقل 0/  تبN/ّ  العقيدة، دراسة مقارنة ب=  Xزا� �tمة الشيخ فضيل اnّالع Dمامّية وا�ذاهب ا�ُخــرى ( )٢١٩( ل3ستب mا� / )، ٢دور العقل 0/  تبN/ّ  العقيدة، دراسة مقارنة ب=  ّي. Xزا� �tمة الشيخ فضيل اnّالع D٢٢٠( ل3ستب( ) /vاtوا  /æّيون 0/  ا�ا ّيون 0/  ا�اæ/  واt )٢٢١( تبD الدكتور السّيد عصام العماد.ـ)، ل3س١التكف[  . )٢٢٢( تبD الدكتور السّيد عصام العماد.ـ)، ل3س٢اv/ (التكف[  هاد، للعnّمة الشيخ ع7 ّ الكورا¬/ ّ �tــة )٢٢٣( دور ا�رجعّية الدينّية 0/  ا ــرب كراهّي ــبابه الغ ــnم: أس س mnــرق ل ــه وط ــة١( عnج ــيخ )، للعnّم ــن الش واهرّي. حس �tــة )٢٢٤( ا ــرب كراهّي ــبابه الغ ســnم: أس mnــرق ل ــة٢( عnجــه وط ــن الشــيخ )، للعnّم يــة 0/   )٢٢٥( واهرّي.ا�t  حس ار �tحداث اXnتمّية للظهور؟ ومطابقته لtمات اn١ا�نطقة (هل السفيا¬/ ّ من الع. ّ  Üالطب / م الد�  � يــة 0/   )٢٢٦( )، للعnّمة الشيخ  / ار �tحداث اXnتمّية للظهور؟ ومطابقته لtمات اn٢ا�نطقة (هل السفيا¬/ ّ من الع. ّ  Üالطب / م الد�  � مامة 0/   )٢٢٧( )، للعnّمة الشيخ  / mا�. ، للعnّمة الشيخ å جواد فاضل اللنكرا¬/ ّ . )٢٢٨( القرآن الكر±  ية � العظî الشيخ جعفر السبحا¬/ ّ b� ، ان والكفر 0/  القرآن الكر±   ¾ mيــة اُ�و� مــن ســورة هــود،  )٢٢٩( ا� bتفســ[  ا� ، / ول القــرآن مــّرت=  / ــا، واســتخراج  للعnّمة السّيد ساw  البدرّي.رؤيــة جديــدة 0/  �/ تي�� ،   وقــد قــام ا�ركــز ـ بعــد كتابــة هــذه النــدوات، وتنظيمهــا و�9 ــا مســتقّ:9 / ندوة م�/ بع=  ت وأحاديث وأقوال ـ بطباعة ثnث وأر  Yا من آ ما ورد ف� 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ٦١  é �Y ،اM ّ /Nالزم /  Pع بطباعة ½ّفة الندوات، مرّتبة حسب التار �³ ّ نــدوات مركــز >±�
اث العقائدّية �  Xا لو <ا� ّلــدات، والعمــل ، طبع م�/ �f انيــة قت كتابــة هــذه ا�Xســطر ¾�

90  الندوات. �Y لãجاّد ع7 إ  
 ّ /¬nمة السّيد عــ7 ّ ا�ــيnّــا 0/  <حفظــه �>وقد أفرد ا�ركز ندوات العõوطب ،

ت عنوان:  9  / ّلد�  �f<ات 0/  ا�عتقادات /vاf> وذلــك بعــد طباعــة ّ¶ واحــدة ،
ا ع7 حدة. ــ  م�/ ّ ّ ب�� نــ اوهــذه النــدوات قــد 9± ن[9 mت 0/  موقعنــا العقائــدّي 0/  ا�كتبــة عــ7 ا� ّ تنظيمها ع7 قرص      . ]DVD[الصوتّية وا�رئّية، ã و9±



 

  

  

  

  

ÜŠÏÖ]ÜŠÏÖ]ÜŠÏÖ]ÜŠÏÖ]<<<<Þ�Þý]<VàÚ^nÖ]Þ�Þý]<VàÚ^nÖ]Þ�Þý]<VàÚ^nÖ]Þ�Þý]<VàÚ^nÖ]kkkk< << << << <

«/ ع7 أحد، أøّية استخدام الوسائل التقّنية اtديثــة / الــ9N  أصــبحت  ؛�    .Ýوسائل ا�تصال وتبادل ا�علومات 0/  العا Õا�ركز أن يستخدم أ  0/  زماننا هذا من أ úن هذا ا�نطلق، س ــا شــبكة �/ مثال هذه الوسائل، وم�/ نــ ن[9 mأحــدث ال )تا�علومــات العا�ّيــة (ا� v0/  زماننــا ا�عــا Àّوســائلالــذي يشــ . / يبًا لبّث ا�علومات وإيصاMا إ� ا�bخر�  ا�ت:  تقر �f وقد استخدم ا�ركز هذه الوسي:9 0/  عّدة  
ة مõــا، �Xجــل التعــاون أ ـ التعّرف ع7 مواقع الشيعة اد الص:9 ا�بــا�³ � ّ tّد ا�bن التعّرف ع7 مئات ا�وا، وإ   ال.وتبادل النظر، و9± ��  قع 0/  هذا ا

ه هــذه ـمــا تنــ البحث عن مواقع خصوم الشيعة، والنظــر والتأّمــل 0/  ب ـ  X ساحة حوار هادئة مع هــذه ا�واقــع، ولَيســعُه أيضــًا �� �Üدف تعكــ[  ا�يــاه لتصــطاد ا�واقع؛ ليحاول ا�ركز أن ُين لتيارات ا�ضادة واtر½ت ا�غرضة ال9N  تس�9 �Y يط ُ   0/  ا�اء العكر.أن   
ت ال9N  تبعـ متاج  ّ Y nّت والن�� ��بّيــة عــ[� ـنة أÕ الصحف وا للغــة العر �Y �� ن ن[9 mمــوع  ؛تا� �f ت يوميــًا مــنnّــ ��ات الصــحف وا تابعة ع�� حيث يقوم ا�ركز ¾� ّ التعــّرف عــ7  ٢٥ لتشــّيع، وليــ!9 �Y ؛ لينت«9  ع[� ذلك أحدث ا�علومات ا�رتبطة دو�9

ّر ما يستجد 0/  الساحة العا�يّ  ّ تنقــل ^½ت ضّد مذهب أهل البيــتة من  9 �± ،



��YאZא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8��)���@�8��)���@�8��)���@�8�ــا 0/  ـهــذه ا�علومــات إ� قــ ٦٣ ............................................................... �(� تي�� ــا وتنظيمهــا و�9 ئــق 0/  ا�ركــز، لتــ!9 مراجع�9 �Yالو � ا. �Á اّصة /tا�لّفات ا  
ــ!  م ــب وتنظ تي ــتد ـ �9 ــل البي ــذهب أه ــول م ــة ح ــا�ت ع3ّي ، أو ^ق

  مسابقات حول مسائل العقيدة.
ــا>هـ ـ إنشــاء  �  Xث العقائدّيــةالشــبكة العا�ّيــة �ركــز ا� www.aqaed.com> ،

 /tاث العقائدّية وا�سائل ا �  X� �Y تّصة /f 9:ّشبكة مستق  Ëفّيــة عــ7 ضــوء مبــا¬/  وn
  .^أهل البيت

،Ýكــ[� دول العــا ــاص يومّيــًا مــن أ / �á Xورهــا آ�ف ا� /  �  9Nــا  وهذه الشبكة الM ا ا�رموقة  نمoن�9 ن[9 mــا، ع7 ا�þّص / جع ذلك إ�  9 سnمّية، و�  mا�واقع ا� / ت من ب= 
ــد مــذهب أهــل البيــت  / عقائ ّد  ^¹ّــا جعلهــا تكــون مرجعــًا للجميــع، تبــ= ّ و�9

ــا  �Áانتخا ّ ــا. وقــد 9± عــداء وغــيظهم عل�  Xامــل ا� ات عنه، ¹ّا أّدى ذلك إ�  9 ــا وزارة الش�� 9Á9  أجرNمّية، 0/  ا�ســابقة الــnســ mفضل موقع 0/  الدول ا� X½ ان رشــاد 0/  إ�  mا� كــ[� الشــبoت وا�واقــع   هـ . ١٤٣٢سنة  ت هذه الشــبكة، اقتبســت أ  Yتو�øّية القصوى  Xnول َ ا 0/  مواقõا الشيعّية الكث[  ا، ووضع�9 ط اtفاظ عــ7 ا�Xمانــة الع3ّيــة 0/  النقــل وذكــر ا�أخــذ. ، وذلك بعد أن أذن ا�ركز للجميع من مطال�� توي ع7:وهذه ا�قتباس من شبكته، ب��   الشبكة  9
MMMM<<<<<kéfÖ]<Øâ_<{<kéfÖ]<Øâ_<{<kéfÖ]<Øâ_<{<kéfÖ]<Øâ_<{^VVVV< << << << <

 / بعة ع�� موقعــًا ل3عصــوم=  تــوي عــ7: الكتــب وا�قــا�ت، ^وË  أر 9  ،
تّصة، ألبوم الصور. /f ات، مواقع /vا�  ا

  



٦٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��    &��ون�&
  

NNNN<<<<íflè‚ñ^ÏÃÖ]<ífjÓ¹]<{íflè‚ñ^ÏÃÖ]<ífjÓ¹]<{íflè‚ñ^ÏÃÖ]<ífjÓ¹]<{íflè‚ñ^ÏÃÖ]<ífjÓ¹]<{VVVV< << << <<   وال9N  تشمل نّص مئات الكتب وا�قا�ت 0/  ا�واضيع التالية:>
  .^أ ـ أهل البيت

 /tفّية.ب ـ العقائد وا�سائل اn  . /  �Dات.  ت ـ مؤّلفات ا�ستب / تيمّية ـ الوهابّية.  ث ـ رّد الش�� اث الشيعة العقادّي.  ط ـ أهل الكتاب.  ح ـ ا�ناظرات.  ج ـ ا�� ــج البnغــة،   ي ـ �9 /Áو ، ارسوت¯يnً للباحث، ×د ا�وقع   والصحيفة السجادّية.ã وضع 0/  ا�كتبة العقائدّيــة الــنّص الoمــل للقــرآن الكــر±  /R ثةn١(  :للكتب إ� تنظ!  ث. ّ X¬لفبا X٢(  ) الكتب حسب التسلسل ا�. / تيب ا�ؤّلف=  .٣(  ) الكتب حسب �9 /   ) الكتب حسب عدد ا�شاهد� 
OOOO<<<<áæ†’fjŠ¹]<{áæ†’fjŠ¹]<{áæ†’fjŠ¹]<{áæ†’fjŠ¹]<{VVVV< << << <<   و0/  هذا اtقل:>

 /  �Dئات   .أ ـ من حياة ا�ستب� �ا 9�  Ëستبصــار وnسباب والــدوافع لXع7 ا� / ك[  ، مع ال[9 /  �Dا�ستب ا.و ال9N  اعتمد وا�Xد9�ّ    ا عل� 



��YאZא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8��)���@�8��)���@�8��)���@�8��)� ............................................................... ٦٥  /  �Dمل لعشت  ب ـ مؤّلفات ا�ستبoات الكتب وا�قا�ت ل3ـــمل النّص ال ، مــع إمoنّيــة ـ�� /  �Dميــع نتاجــات ا�ســستب �t nًاول ا�ركز أن يكون هذا الق� شــام / ـالتحميل. و    �Dتب ه.   الع3ّية، سواء 0/  ذلك ما طبعه ا�ركز، أم غ[ 
، سواء 0/  ذلك ما أعــّده   .ع?ستبDون يتحّدثون مج ـ ا� /  �Dات ل3ستب /vا�ات ا ه، وقد مــّر ـ فــÚ  ســبق ذكــره ـ بعــُض هــذه ال�ــات ل3ســوهذا الق� يشمل ع�� / 0/  ـا�ركز، أم غ[   �Dتب   جدول خاّص.

�ركز �Y /  �Dد ـ اتصال ا�ستب.  
 /  �Dات ا�ستبøا عن   .هـ ـ مسا ، ليكتبوا ف�  /  �Dستب� �Y ختصا�ما �Y م الذاتوذلك 9Á م س[  ّيــة، ورحلــ�9

ــود بــه أقn¼ــم مــن مواضــيع ^إ� مذهب أهل البيــت � ، وكــذلك ليكتبــوا مــا  9
حــ ّية، ومق[9 ات، ومداخnت حوار / عقائدّية، ورّد الش�� ات Mــا صــ:9 بواقــع ا�ســ3=  . ×وماً  ية ½م:9 ّر م  � XÁوا فيه عن آرا ّق من[� حّر Mم يع[�ّ و  � /R ،والتشّيع خصوصًا  

رس  /ðو ـ ال /  �Dامع ل3ستب �tتوي ع7 فعالّيات بعــض ا�ســ  .ا ، مرّتبــة حســب حــروف ـ   / / النشــط=   �Dاتــه، ونشــاطاته تب /vاfــة حياتــه، ومؤّلفاتــه، و �G لفباء، يســّلط الضــوء فيــه عــ7: �9 Xاته 0/  موقع ا�ركز.ا�øا�ُخرى، ومسا  
PPPP<<<<Äflé�jÖ]æ<íÃé�Ö]<{Äflé�jÖ]æ<íÃé�Ö]<{Äflé�jÖ]æ<íÃé�Ö]<{Äflé�jÖ]æ<íÃé�Ö]<{VVVV< << << << <

  الذي يشمل:



٦٦ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��  .أ ـ الشيعة 0/  العاÝ    &��ون�&
ــ ّ ال �ـ0/  هــذا الق ــ!9 ــة: ا�mحصــاء، تي حي /Y لشــيعة 0/  ّ¶ دو�9 مــن �Y ــف ي عر

تمــع، ¹ّــا يظهــر الوجــه  ��عّيــة، واtضــور الفّعــال 0/  ا 9Úوالنشــاطات الثقافّيــة وا�ج
 /Y ــ[� / يث إّن أقّل إحصــائّيات  9 ق للشيعة 0/  العاÝ، وأّن Mم وجودًا حقيقّيًا،  � ا���

لنسبة إ� عدد �Y بع / 0/  العاÝ. عن أّن الشيعة يشÔّون الر   ا�س3= 
: قـــو0/  هذا الق / � مــا يــذكره ا�ركــز مــن ـ� جعــل ا�ركــز لــÀّ دو�9 قســم= 

، وق�  / >معلومات عن الشيعة 0/  ّ¶ دو�9 / يذكرون فيــه  <مساøات ا�شارك=  الذ� 
  معلومات وافية عن دوMم.

ً ½مــnً بصــحة ا�علومــات ا�ــذكورة عــن  /Yاطمئنا  ùُيع ، / / القسم=  مع ب=  �tوا
.ا   لشيعة 0/  ّ¶ دو�9

ن ن[9 mتب ـ مواقع الشيعة ع7 ا�.  
يــف ـو0/  هذا الق ّ التعر عطــاء نبــذة عــ7 � 9± m �Y ،ا�ئــات مــن مواقــع الشــيعة

ا، وقــد قّســمت ا�واقــع حســب  9Áخصوصــيا Xــا، وســا� ــا، ولغ�9 9Á  Yتوf :ة عنDت /f
  واضيع التالية:ا�

  .^ـ أهل البيت
  ـ ا�رجعّية الدينّية ا�عاvة.

  اء.ـ الع3
  ـ الشبoت.

  ـ ا�ساجد واtسينّيات.
كز.   ـ ا�ؤّسسات وا�را



��YאZא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8��)���@�8��)���@�8��)���@�8�امعات وا�عاهد وا�دارس. ٦٧ ............................................................... �(� �tـ ا  
nت. ��  ـ الصحف وا

نباء والتلفزة. Xـ و½�ت ا�  
  ـ مواقع متنوعة ُاخرى.

Ýت ـ مؤّسسات الشيعة 0/  العا.  
ــاد  �    m� ــا الــدقيق؛ /Áحيــة نشــا�ا وعنوا /Y مؤّسســة مــن Àّلتعريف ب �Y وذلك

.Ýمؤّسسات الشيعة 0/  العا / ابط قوّي ب=  9�  
  .ج ـ أضف معلومات

Íميع 0/  ت �tشاركة ا ضافة ما عندÕ مــن معلومــات وذلك ¾� m �Y ،قلtيل هذا ا
نحول الشيعة 0/  ال ن[9 mومواقع الشيعة ع7 ا� ،Ýعا ،Ýت، ومؤسسات الشيعة 0/  العا

مل أن تتoمل معلوماتنا  X /Y 9  جعلتناNال  Ë اتøيومًا بعد آخر.وهذه ا�سا  
QQQQ<<<<íflè‚ñ^ÏÃÖ]<l]æ‚ßÖ]<{íflè‚ñ^ÏÃÖ]<l]æ‚ßÖ]<{íflè‚ñ^ÏÃÖ]<l]æ‚ßÖ]<{íflè‚ñ^ÏÃÖ]<l]æ‚ßÖ]<{VVVV< << << << <

ع وا�شاهدة والقراءة والتحميــل، Ë  الندوات ال9N  ُعقدت 0/  ا�ركــز، والــ9N  تقــّدم ذكرهــا، عــ7 شــÀ صــو¬9 ّ  9Úنّية ا�سoمكتوب، مع إم / هــا ومر¬X ّ وم=9 /Yأورد
. أ   مرّتبة ع7 ثnثة أقسام:  /Nتيب الزم تيب ا�وضوع.  ـ حسب ال[9 . ت  ب ـ حسب �9 /  � /vا�تيب ا   ـ حسب �9

RRRR<<<<Víflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<{Víflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<{Víflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<{Víflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<{< << << << ختيار السائل 0/  طرح السؤال ع7:> �Y وذلك  



٦٨ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��تّصة بذلك.    &��ون�& /f نة �t أ ـ ا�ركز، الذي فيه  
ة. ة � مبا�³ ّ�Çسئ:9 ا�وXجابة ع7 ا� m� �Y صّيًا / �á ب ـ مد�  ا�ركز، إذ يقوم  

ا، ووضع  جابة عل�  m� �Y وقام ، قëً من ا�Xسئ:9 وقد وصلت ل3ركز آ�ف ا�Xسئ:9
كــ[� مــن  ــا 0/  الشــبكة حســب ا�واضــيع، 0/  أ موضــوعًا،  ١٨٠الواردة إليه مــع إجاب�9

لفبائّية. Xروف ا�tمرّتبة ع7 ا  
 /  P9  ُوضــعت 0/  ا�وقــع، لتــأرNــا، الــ وقد وصل عدد ا�Xسئ:9 العقائدّية وأجوب�9

. ٨١١٠كتابة هذا التقر�  إ�  ً �Yسؤاً� وجوا  
ــ ــز بتنظــ!  ه ــام ا�رك ــد ق é وق �Y ــا، لتخــرج 0/  موســوعة ذه ا�Xســئ:9 وأجوب�9

ــة> ــا90  قيــد التنقــيح <موســوعة ا�Xســئ:9 العقائدّي ــدات، والب ّل �f ســة /G ــا ، طبــع م�/
  والتصحيح.

SSSS<<<<VˆÒ†¹]<…^f}_<{VˆÒ†¹]<…^f}_<{VˆÒ†¹]<…^f}_<{VˆÒ†¹]<…^f}_<{< << << << < تلفــة، مثــل: ـوهــو نــ /�ّيــة، تســّلط الضــوء عــ7 نشــاطات ا�ركــز ا ة إخبار ��
را  Yــت الطبــع، وز ت الشخصــّيات والوفــود إصدارات ا�ركز، وما لديه من كتــب  9

ه. ا ا�ركز ومد�  �Á 9  يقومNتلفة ل3ركز، والنشاطات والفعالّيات ال /�  ا
TTTT<<<<VˆÒ†¹^e<Ù^’i÷]<{VˆÒ†¹^e<Ù^’i÷]<{VˆÒ†¹^e<Ù^’i÷]<{VˆÒ†¹^e<Ù^’i÷]<{< << << << / Mــذا > / ½ّفــة ا�شــاهد�  / ا�ركز وب=  �وقــع، اوهو عبارة عن وسي:9 التواصل ب= 

�ركز ويطــرح ســؤا� أو مداخلتــه، بعــد أن يكتــب  �Y ٍص أن يّتصل / �á Àّفيمكن ل
. ا�ه ـ و¬/  يده ا�لك[9   الواقú  أو ا�ستعار ـ ودولته، و×ره، و��
UUUU<<<<VˆÒ†¹]<l]…]‚‘c<{VˆÒ†¹]<l]…]‚‘c<{VˆÒ†¹]<l]…]‚‘c<{VˆÒ†¹]<l]…]‚‘c<{< << << << <

انه وفروعه. �t ختلف   وضع فيه ½فة إصدارات ا�ركز ¾�



��YאZא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)Lא�Y�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8��)���@�8��)���@�8��)���@�8�يــف  ٦٩ ............................................................... �(� �ركــز ×ومــًا ونشــاطاته، وتعر �Y يــف وقد وضع 0/  موقع ا�ركــز أيضــًا تعر
ــ ــز ي ــد�  ا�رك ــقـآخــر ¾� قي ــا�ت،  9 ــب وا�ق ــة، الكت ة الذاتّي ــ[  : الس ّ /Ê  ،اث ــ[9 ال

. جابة ع7 ا�Xسئ:9 mات، لقاءات الصحف، النشاطات، ألبوم الصور، ا� /vا�  ا
جراء مســابقات عقائدّيــة، وË  مســابقات فصــلّية، ينّظمهــا  m �Y إّن ا�ركز قام ّ �±

يصال العقائد اtّقة إ� ؛ا�ركز m� معــارف أهــل البيــت / ميع، وتبيــ=  �tودفــع  ^ا
سلوب مبّسط بواسطة  ُ �Y ،م ات ع�/   ا�سابقة.الش��

/ عديــدة  Xجــوا� ، يــب إجابــة ¸يحــة عــ7 ّ¶ ا�Xســئ:9 � ُ وخّصص ا�ركز �ــن   
ّية). ر /   (كتب قّيمة، وأقراص ل[ 

ً ـيساÕ 0/  هــذه ا�ســابقات ا�ئــات مــن عــ /Yات الــدول، و�قــت استحســا ��
ثــ Xــا ا�M ًا، و½ن ــد ـكبــ[  �Xخــص عن �Y ،مّيةnســ mــع مســتوى الثقافــة ا� ــالغ 0/  رف ر الب
/  الشباب، حيث ½ن اوح أ×ــارÕ مــا بــ=  / 0/  هذه ا�ســابقات تــ[9 ك[� ا�شارك=   ٢٠أ

ســنة، ¹ّــا يــدّل عــ7 الــوÙ  الoمــل لشــبابنا ا�ــؤمن، ومــدى حــر�م عــ7  ٣٠إ� 
ستقبل زاهر إن شاء �. �¾ ّ ا يب��   العقيدة، ¾�

    



 

  

  

  

  

†‘^Ã¹]<flêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<l^‰]…�<VÄ‰^jÖ]<ÜŠÏÖ]†‘^Ã¹]<flêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<l^‰]…�<VÄ‰^jÖ]<ÜŠÏÖ]†‘^Ã¹]<flêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<l^‰]…�<VÄ‰^jÖ]<ÜŠÏÖ]†‘^Ã¹]<flêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<l^‰]…�<VÄ‰^jÖ]<ÜŠÏÖ]< << << << <

ة ـ  / ســنة ا�Xخــ[  بعــ=  ر Xة ـ ا�vة مــن حياتنــا ا�عــا دت 0/  ُارو�Y تيارات ثقافّية متنّوعة، َيِسمها طابع التمّرد والتشكيكيnحــظ أّن العقــود ا�Xخــ[  والتحّول من  �� ــ) يظــّل هــو التيــار الغــر¬�   بيد أّن مــا ُيطلــق عليــه مصــطلح (التيــار التفكــيè    تيار إ� آخر. ســاره نســبيًا، و�/ لــر²/ مــن ا / �Y ،ةvشّد حضــورًا 0/  الســنوات ا�عــاXتيــارات  ورا� انّيةُاخرى،كـ ( / ديدة.التار   �tّية ا وøــا، مع  إّن التيار ا�ذكور  ) وما سواها من التيارات اليسار ) و / ــة بعض أجنحته، كـ (تيــار ا�ســتجابة والــتل«9ّ  ــة فلســفّية Ë  (التشــكيك) 0/  ا�عرف ــق مــن خلفّي ــه ينطل / عــن ســواه بكون ــد هــذا التيــار بـــ (عـــوالكينونة و ...، حــ9N أّنــه ُاطلــق عــ7 العــيتمــ[ ّ D ـD الــذي �� حــداث ا�وضــاتو½نت انالشّك)،  m �Y قته من فرنسا ـ البلد الــذي ينفــردnديــدة ـ ط �tبعامة. ا ّ ، حيث استثمر التيــار التفكــيè  وقد واكب هذه الفلسفة التشكيكّية، تطــو�  الدراســات اللغوّيــة الــ9N  بــدأت   0/  الصعيد الثقا0/  /  � أو التشــكيè   مع العقد الثالث من القرن الع�� ــا لصــاê تفكيكيّ  /ðلســنّية)، ووّظ Xتهأو تشــكيكيّ  تــهمعطيــات هــذه الدراســات (ا� ، ن X �Y ة وجعلهــا غائبــة،  وذلك ــذف ا�Xخــ[  /ñ ،(ا 9Á(دوال اللغة) و(مــدلو� / ضــع ا�Xمــر لقــراءات فصل ب=  / بــت بقــدر مــا    �Y  /0ليش[  بــذلك إ� عــدم وجــود مركــز معــر



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ا،  ٧١M اية أو � ثبات /Á � ص الد��9 ا�عرفّيةnائية، أي: جعل استخ /Á � ّية ّ  Mا، وهو أمر يتساوق ويتنا²/ مع الفلسفة التشكيكّية،استمرار / معــر0/  نح إ� يق=  � 9  �  9Nثبـــات ال � ( ) أو (القـــ!  ) أو (الـــد��9 /Nيظـــل (ا�عـــ ّ ا.  أو ا�عرفـــة اليقينّيـــة، ومـــن ±� 9Áوما /ð� يعًا، فإّن النتيجــة   و� استقرار �G ينسحب هذا التشكيك ع7 الظواهر /Úحي ّ úــومن الطبي ء، و0/  مقّدمــة ذلــك: التشــكيك أساســًا ¾�  �� Àّبــ oًا.ا وراء الوجــود تظــّل تشــكي سب تعب[  ا�وضة ا�شار إل�  ا ا�ادّية الDفة، خصوصــًا بعــد يسمح بو�دة أمث:9 هذه التيارات، نظرًا ـ من جانب ـ  وإذا ½ن ا�ناخ اُ�رو¬� ّ   (ا�بدع) وإرسا�ت الëء، وّ¶ ما هو (مقّدس)  � 9Áتمعات الغرب من حضار �f رب العا�ّية اإ� اليأس الذي طبعtف الفكــرّي أو التخمــة   لثانية.ا ورة.وإذا ½ن ا�ناخ ا�ذكور ـ من جانب آخر ـ طبعه الــ[9 /Dتسمح به ال Ý 9ّ لوNيث تقتاده إ� توليد جديد للفكر ح لث ـ إذا أخذY/ بنظر ا�عتبار (وهذا أÕ ا�Xســباب بطبيعــة   الثقافّية،  � �Y ـ من جانب ّ �±ëتمع اُ�رو¬�  عن ال ��ا.اtال) عز�9 ا XÁيعــًا حينئذ، فــإّن و�دة التيــارات التفكيكّيــة والتشــكيكّية وا�تمــّردة والفوضــوّية،   ء ومباد �G ديــد.. أولئــك �tضافة إ� عودة بعــض التيــارات ا�نتســبة إ� اليســار ا m� �Yاّصة.و /tتمع ُاور¬� ّ � أرضّيته ا �f  /0 ًا   تفّ� لنا و�دة التيارات ا�ذكورة د انعoسات التيارات ا�ذكورة ع7 (الإّ� أّن من ا�ؤسف كث[  � ق) ـأن  / ون إ� معانقــة �� ، حيــث هــرع أفــراد كثــ[  ّ wnســ mتمعان العر¬� ّ وا� ��ا: ا امــًا عــ7 و0/  مقّدم�9 يبــة) ¾9 ــا (غر ّ/Áهذه التيارات ا�تعاقبة (ا�تداخ:9 وا�تضــاّدة أيضــًا)، مــع أ. ّ wnس mا�ناخ العر¬� ّ وا�  



٧٢ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��عة التغريب) ا    &��ون�& / م الفكــر إّ� أّن (�/ فراد، تفّ� لنا تبّنــ�  Xا هؤ�ء ا� ل9N  تطّبع عل� 
سnم العليا. mومبادئ ا�  ïم عن ق!  الو ّل�  / ، و 9   الغر¬� ّ

) بــدورÕ، قــد  / ســnمي=  mشّد مرارة أن نلحــظ (ا�Xا� �Xينــة ولكّن ا� م ز 9Áــر �Á
ــاtياة ا�نعز�9 عن الëء 0/  ا�ناخ اُ�رو¬� ّ  رعــوا بــدورÕ إ� fــاورة (ا� / /R ، (راف

وب  /v تلــف /f م التفكيكّيــة والتشــكيكّية حــول 9Áون دراســا ا�ذكور، وبدأوا ين��
ا التعامــل مــع الــنّص القــرآ¬/   ــاءً  ا�عرفــة، و0/  مقــّدم�9 ، وان�9  ïلــو �Y بــدءًا ،   الكــر± 

سب ما تلّقوه من التيــار اُ�رو¬� ّ  لرأي)،  � �Y  ]ــوم  بـ (التفس /ð� الــذي أطلــق العنــان
ارئ يعبث ما يشــاء بــدواّل الــنّص، حــافرًا ومنّقبــًا و¼ــّدمًا، (القراءة) أو السلطة للق

ا. XÁء ومبادëعن ال /   تقليدًا �Xسياده ا�نعزل= 
ًا ـ إ� مــا تقــّدم، ظــاهرة (العو�ــة) 0/  ســنواتنا ا�عــاvة،    وإذا أضــفنا ـ أخــ[ 

ــد أّن الــدفوما تس�9  � يعــًا؛ حينئــٍذ  / �G يــديولوجّيات mورة ـه مــن الســيطرة عــ7 ا� /D
 nس mة، ا�vورة 0/  حياتنــا ا�عــا /v صــيل) مــا هــو X 9Y) مّية تفرض علينا أن نّتجه إ�

رافات ا�ذكورة. ّ (الرّد) ع7 ا� /   ومن ±�
كنــا  نســان، أي: إدرا mفــة ا�nكنا �هّمــة خ ، وإدرا / بادئ الد�  امنا ¾� / بصفة أّن ال[9

T44, {للوظيفة ال9N  أوßها � تعــا� إلينــا، وË  قــو� تعــا�  @�:Q :U �44 :	 : ,T44 @�:Q :U �44 :	 : ,T44 @�:Q :U �44 :	 : ,T44 @�:Q :U �44 :	 : <->? :V442 >W� : <�44 >@X� <->? :V442 >W� : <�44 >@X� <->? :V442 >W� : <�44 >@X� <->? :V442 >W� : <�44 >@X�
 >� ,�,. @�:">� >� ,�,. @�:">� >� ,�,. @�:">� >� ,�,. يعًا تفرض علينا:)٣(}�<":�@ �G أولئك ،  

، ويــتnءم مــع التصــّور  أن نتعامل مع الظواهر وفقًا �ا يفرضه القــانون العقــ7 ّ
)، وليس (الت ّ / ا�عر0/  سwn ّ حياMا، و0/  مقّدمة ذلك: (اليق=  mصيل) ما يّتفق مع م  كيك).شا� X 9Y) هّمة : القيام ¾� ّ رافــات ومن ±� بادئنا، و(الرّد) ع7 ا� /

                                                             

F٣�W ���E٥٦�Kא�yא�@ �



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ٧٣  / / َمــن (يشــّ�)، وبــ=  / بــ=  ) ا�نشــطر�  / ســnمي=  mبـ (ا� îّ9  طبعت سلوك ما يسNاد.الt mبادئ ا�نتسبة إ� ا�� �Y 9Nح /   (يسارّي) إسwn ّ يستع= 
ــات الصــادرة مــن »حــة ا�رجــع  و0/  ضوء اtقــائق ا�تقّدمــة، وتلبيــة للتوج� 

ع7 السّيد ع7 ّ  Xا� ّ /Nالسيستا¬/ ّ  الدي ّ /Nسيtورة التصــّدي ـب <دام ظّ: الوارف>ا /D
ــا، داعيــًا  �همــة ا�شــار إل�  �Y أن يضــطلع /Yا، قــّرر مركــز 9Áا فــoر الع3انّيــة ورّد شــ�� X�

سnمّية الراصدة mم ا�nق Xم  ا� 9Áمــا 9Úت اه ّ Yعلوا من أولــو � ن    X �Y ،ري 0/  الساحة � �ا   
  ّتسقة مع مشüت حياتنا ا�عاvة.كتابة البحوث ا�ناسبة ل3وضوع، أي ا�

Ví×Š×ŠÖ]<»<l^‰]…‚Ö]<‚Â]çÎæ<l]ð]†qcVí×Š×ŠÖ]<»<l^‰]…‚Ö]<‚Â]çÎæ<l]ð]†qcVí×Š×ŠÖ]<»<l^‰]…‚Ö]<‚Â]çÎæ<l]ð]†qcVí×Š×ŠÖ]<»<l^‰]…‚Ö]<‚Â]çÎæ<l]ð]†qc< << << << <

جّية جاّدة. ١ /�   ـ الكتابة بلغة معاvة، و¾�
ســwn ّ وا�ضــاّد، مــن أجــل  ٢ mا� / / التصــّور�  كيد ع7 عنD ا�قارنة ب=  ـ التأ

. ّ wnس mر ا�ضاّدة وأصا�9 الفكر ا�oف Xوقوف القارئ ع7 مفارقات ا�  
يد عدد صفحات الدراسة عن  ٣ / / أن � �  ــا 0/  ذلــك  )٣٠٠(ـ يتع= ّ صفحة، ¾�

ك[� من ذلك.إاMوامش وا�nحق وا�راجع، إّ�  ورة البحث أ /v ذا اقتضت  
/ رأي مدرســة أهــل البيــت  ٤ وث هذه السلس:9 إســnمّية، تبــ= ّ ، ^ـ إّن  �

د  9Úعــ7: الكتــاب، وذلك بتأصيل هذه البحوث وفقــًا �بــا¬/  ا�ســتنباط، مــن ا�عــ
اع. �G mوالُسّنة الصحيحة، والعقل، وا�  

اها ـ  ٥  �  9Nت الnح التعدي ، ويق[9 ّ X¬ا /Á Àازها بش � يق! ّ ا�ركز الدراسة بعد إ /
ّية. ور /v  

ح أن يتواصــل الباحــث مــع ا�ركــز، ابتــداًء مــن انتخــاب ا�وضــوع،  ٦ ـ نقــ[9
ه اًء بطبع البحث ون�� ختلف مراحل التأليف، وان�9   إن شاء � تعا�. ومرورًا ¾�



٧٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ائّية ع7 الدراسة، يقبل ا�ركز الدراســة ويقــّدم  ٧    &��ون�& ّ يتناول أÕ النقــاط ـ بعد إجراء التعديnت ال�/ ا الضوء ع7 ا�وضوع بصورة عاّمة، ±� قّدمة ع3ّية، يسّلط ف�  ــة مــن  ٨  0/  البحث.Mا ¾� �G ــا البحــوث ا�[9 بّيــة، وتــدخل ف�  للغة العر �Y ة ع7 اللجنة الع3ّية؛ ـ هذه السلس:9 تكون �G ط أن تعرض قبل ال[9 بّية، ب�� ا ع7 ذلك.سائل اللغات إ� اللغة العر ط أن تكون البحوث غ[  منشورة مســبقًا، إ� أن تكــون قــد حــدثت  ٩  �Xخذ موافق�9 ات أساسية.ـ يش[9 ا تغي[  ــت عنــوان: ــ يتــوّ� ا�ركــز نــ ١٠  عل�  ــن سلســ:9 تصــدر عنــه  9 /ô الدراســة ��
سwn ّ ا�عاv دراسات> m0/  الفكر ا�>.  

ــا  تاج إل�      9Nا�صادر ال Õّوي أ ة،  9 يئة مكتبة كب[  ًا، فإّن ا�ركز قام ب�9 Õ وأخ[  X� رســة موضــوعّية /R ــب تي ــع �9 ــات، م اه � ــف ا�واضــيع وا� 9 تل /f  /0 ،ا.الباحــث كن للباحث ا�ستفادة م�/  ¾ ، لسلس:9 �Y 9:ا صM  9Nحة:  البحوث ال ها مــن ¾    ا�وضوعات ا�ق[9 حة، أو غ[  / أن ينتخبوا أحد ا�وضوعات ا�ق[9 سnمي= ّ mولوّية 0/  ا�نتخــاب إ� مــا كن لكّتابنا ا� Xمع جعلهم ا� ، Xn الفراغ ا�وجود، وتعاê{ القضاY  ا�طروحــة 0/  الســاحة ا�وضوعات ال9N  تصّب ô  /0!  السلس:9 وث ¾9 تاجه عYD/ من  � شــ�oت العالقــة   mفــع ا� ــة  الع3ّية، و�9    تاجــه �³ / عــ7 مــا  9 كــ[  تمعاتنا، وتعت[� ×اد ومستقبل هــذه اُ�ّمــة ـ 0/  ا�Xذهــان، وال[9 �f نسبة عالية من Àّ9  تشNــا الشباب ـ ال ــا ويعط�  ّقــق ف�  ــا و   تــاج إ� َمــن يبح�� م،  9 /Áــوث ظّلــت عالقــة 0/  أذهــا ت الشافية.من  � �Yجا mلول وا�tا  



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ة:ونذكر ع7 سبيل ا�ثال ا�واضيع التالي ٧٥  
.  ـ ١ /  الثابت وا�تغ[ ّ 0/  الد� 

.  ـ ٢ ّ /Nوم الدي /ðقراطّية 0/  ا�  الد¾ 

/   ـ ٣ ورّي 0/  الد�  /Dوذجاً >حدود ال  .<ا�رتداد ¾/

ّي للنّص الديN/ ّ   ـ ٤ م الب�� /ðوذجاً >ال  .<ا�قّدس والnمقّدس ¾/

.  ـ ٥ ّ /Nوم السيا� ّ من النّص الدي /ðاستنباط ا� 

.  ـ ٦ ّ /Nالتسا~ والتساهل الدي 

مامة والزعا  ـ ٧ mمة السياسّية.النبّوة وا� 

.  ـ ٨ ّ /Nوم الدي /ðا مع ا� ية ومعارض�9  اtّر

/   ـ ٩ وذجاً >تعارض العç مع الد�  نسّية ¾/ �tا�ثلّية ا>. 

/   ـ ١٠ ومه>تعارض العقل مع الد�  /ðحدوده وم>. 

بّية   ـ ١١ / الغر طاب الديN/ ّ والقوان=  /tا / وذجاً >التعارض ب=   .<اtجاب ¾/

.  ـ ١٢ ّ لزام اtقو90  mوا� ّ /Nطاب الدي /tا 

 .<حدودها وأدوارها>ا�رجعّية الدينّية 0/  عD الغيبة   ـ ١٣

.  ـ ١٤ / الثابت وا�تغ[ ّ  ا�Xخnق ب= 

 العnقة مع ا�bخر.  ـ ١٥

سnم   ـ ١٦ mحدودها وضوابطها>حقوق ا�رأة 0/  ا�>. 

/ الرجل وا�رأة.  ـ ١٧  ا�ساواة ب= 

عّية الدولّية.  ـ ١٨ سnم وال�� mا� / نسان ب=  mحقوق ا� 

سnم.  ـ ١٩ mقلّيات 0/  ا� Xحقوق ا� 



٧٦ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ت الشخص  ـ ٢٠    &��ون�& ّ Yرtا. ّ wnس mـ ٢١ ّية 0/  ا�نظور ا�  . ّ /Nوالسياسة.  ـ ٢٢ الع3انّية والفكر الدي /  الد� 

ت   ـ ٢٣ �Yوذجاً >فلسفة العقو  .<القصاص ¾/

سwn ّ واMرمنيوطيقا.  ـ ٢٤ mم.  ـ ٢٦ التعددّية الدينّية.  ـ ٢٥ ُاصول الفقه ا�nس mّية 0/  ا� ت الفكر ّ Yرtمّية ا�عرفة.  ـ ٢٧ اnاد.  ـ ٢٨ إس ّية 0/  ا�ج�9 اد.أ�� الزمان وا�o  ـ ٢٩ دور العلوم الب�� .  ـ ٣٠ ن 0/  ا�ج�9 ّ /Nّية 0/  النّص الدي از والرمز ��يال.  ـ ٣١ لغة ا /tقيقة واtا / ن وا�ذاهب (حدوده وضوابطه).  ـ ٣٢ حوار اtضارات ب=   YدXا� / نبياء. ـ ٣٣ التقريب ب=  Xة ا� ن 0/  س[   YدXا� / تلف فيه ب=  /�ــ  ـ ٣٤ ا�تفق عليه وا ن وال  YدXـــا� ائع ال ــا ـ�� /þــا ونســخ بع ½ت ف�  ëوّية (حــدود ا�شــ[9 / اtقيقة والتحريف.  ـ ٣٥ ر).ا�bخ ن الëوّية ب=   YدXnمّية.  ـ ٣٦ الكتب ا�قّدسة لnس mيعة ا� . ـ ٣٧ أهل الذّمة 0/  ال�� / 0/  السياسة والدو�9 سnمّية.  ـ ٣٨ دور رجال الد�  mيعة ا� ع اtديثة 0/  ال�� 9Úا�ج çت ع ّ Yمّية (حدودها وضوابطها).  ـ ٣٩ نظرnس mبّية وا� / الدول الغر  التõدات ب= 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... واته ع7 الشعوب.ا�قتصاد   ـ ٤٠ ٧٧ يع �� سwn ّ وتوز mا� 

مامــة والشــورى، للعnّمــة الشــيخ åّ   ـ ١  وقد صدرت من هذه السلس:t 9ّد ا�bن: mّيــة ا� قراطّية ع7 ضوء نظر واهرّي.  ـ ٢ السند.الد¾  �tمة الشيخ حسن اnّالسند.  ـ ٣ أوضاع ا�رأة ا�س3ة، للع åّ مة الشيخnّة 0/  الساحة الدولّية، للعvوث معا �    
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ع7 السّيد ع7 ّ اtســيN/ ّ السيســتا¬/ ّ مــن أزمــات ثقافّيــة ومعرفّيــة للشــعب  العــراق، ومــا خّلفــه بعد سقوط طاغية Xا� ّ /Nمكتب ا�رجع الدي ّ/Nتب ، ّ حفظــه >العرا90 
ســيس مكتبــات العتبــات ا�قّدســة وا�ــزارات  <� تعا� X 9Y0/  ®9 ا�قّدســة، إحيــاء و

  ّ �Nوتل ، وض الثقا0/  يفة 0/  العراق، لتتبN/ّ ال�/ / والقــّراء  ال�� / وا�ؤّلف=  .حاجة الباحث=  وعًا دينّيًا ثقافّيًا يشّع نورها لرّواد العç والفضي:9 ويــد   الكرام، وتكون م�� / اث العقائدّية عــ7 عاتقــه هــذه ا�ســؤولّية، فقــام ب[9 �  Xّيةوقد أخذ مركز ا� ّ أّوً� افتتاح مكتبة الروضة اtيدر تاجه من مستلزمات، و9± ا  9 اد تلك ا�كتبات ¾� �G من /  � ر شعبان سنة   هـ . ١٤٢٦اُ�و� سنة  ىا�باركة 0/  الع�� ّ افتتاح مكتبة الروضــة اtســينّية  ١٤٢٦و0/  السابع من �� هـ 9± ر شعبان سنة   ا�باركة. ّ افتتاح مكتبــة ١٤٢٧و0/  الرابع من �� الروضــة العباســّية  هـ 9± ــال 0/   ١٤٢٨و0/  التاســع مــن رجــب ســنة   ا�باركة. ــ!  احتف  الصــحن الoظــî ّ هـــ ُاق
ناسبة  / ا�قّدس، ¾� واد�  �tهيل مكتبة ا X 9Y العامة، الواقعة 0/  الصحن  ‘د² وإعادة

  ا�بارك.



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ظمّيــة ا�قّدســة؛  ١٤٣٠و0/  سنة  ٧٩oة من الكتب إ� العتبة ال هـ أرسلنا �ّية كب[ 
نشاء  m� ساسّيةXتكون النواة ا�  â<ظمّية ا�قّدسةoن<مكتبة العتبة الbــّد ا�t لكن ، 
ّ افتتاح هذه ا�كتبة ا�باركة. ــد الســيّ  ١٤٣١و0/  ســنة   Ý ي!9 ــة 0/  مرق ســيس مكتب X 9Y ّ مــام عــ7 ّ هـــ 9± mا� / د åّ ا��

  ، الواقع 0/  منطقة بلد.<سبع الدجيل>، ا�عروف بـ ×اMادي
ة من الكتب. ّ د² مكتبة مسجد الكوفة بÍّية كب[  ليل س3ان الفار� ّ  ١٤٣٢سنة و0/    و0/  هذه السنة أيضًا 9± �tسيس مكتبة 0/  مرقد الصحا¬� ّ ا X 9Y ّ ، ومكتبة ُاخــرى 0/  مرقــد هـ 9± / Xّمدّي، 0/  ا�دا��/ القــاé، مــنالســّيد ا أحفــاد  Gــزة ��

.×سّيدY/ أ¬�  الفضل العّباس مزة الغر¬� ّ ور  � �̄   ، ا�
اث العــÏ ّ العــر¬� ّ >هـــ د×نــا  ١٤٣٦و0/  ســنة  معــة 0/  جا <مركــز إحيــاء الــ[9

رسال �ّية من الكتب �. m �Y ،مــة بغــداد، ا�رحــوم   بغدادnّسيس مكتبــة ع X 9Y 7ــة و0/  هذه السنة أيضًا ×ل ا�ركز ع ــة الoظمّي ــة 0/  مدين ــ[  داره الواقع ــام بتعم ــوظ؛ إذ ق / عــf ّ 7ف ــدكتور حســ=  هيلها؛ لتكون مكتبة ومؤسسة ع3ّية ثقافّيــة. وقــام ا�ركــز أيضــًا ال X 9Yو ا�قّدسة، و / ــا 0/   ديــب[9 ــت افتتاحّي�9 ّ ــا، و�9 رسة كت�� /Rتاجه من مستلزمات، و ضور عــدد كبــ[  مــن الشخصــّيات الع3ّيــة الثقافّيــة هذه ا�كتبة  بÀّ ما  9 ادى ا�bخرة،  � �G من /  � ّية ا�باركــة 0/  مدينــة  ١٤٣٨و0/  سنة   والسياسّية.الع�� سيس مكتبــة 0/  العتبــة العســكر X 9Y ّ هـ 9± لتعاون مــع إدارة تلــك ا�كتبــات بطباعــة ذلك، بل ظّل ع7 تواصل مستمر مع هذه ا�كتبات، يقّدم وÝ يكتف ا�ركز ب  سامراء. �Yا الد² قدر ا�ستطاع، وقد قام ا�ركز وM



٨٠ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ّيــة     &��ون�& é مكتبــة الروضــة اtيدر �Y موعة من الكتــب �f موعة من الكتب، فصدرت �f:  Ë  
، لnُســتاذ ا�رحــوم ½ـالكّشــاف ا�نــت«9 لفضــائل عــ7 ّ ا�رتــ )١( /à ظــم عبــود

 الفتnوّي.

 سقط، للسّيد åّ ¼دي ا�وسوّي اt/رسان. أما�سن السبط مولود  )٢(

)٣( . ّ /¬nا�ي �éاد، للسّيد ها �Çود و �Ç ّية  مكتبة الروضة اtيدر

/ 0/  الصــحن العلــوّي الــ )٤( يف، لnُســتاذ ا�رحــوم ½ظــم ـمشاه[  ا�دفون=  ��
 عبود الفتnوّي.

اثّية، للسّيد ٦ـ  ٥( رسان.) مقّدمات كتب �9 /tدي ا�وسوّي ا¼ åّ 

/ إدريس اtــ7ّ  ( )٧( قيــق الســّيد åّ ¼ــدي  ١٤موسوعة ا�� ــع و 9 �G ،(ّلــدًا �f رسان. /tا�وسوّي ا 

)٨( .  /¬n¯فقه العتبات ا�قّدسة، للشيخ حيدر ال 

ليلّية، للدكتورة هناء عباس كشكول. )٩(  شعر أ¬�  طالب دراسة  9

قيق السّيد )١٠( 9  ، ّ  /æيف الر ع ال�� �G ،غةnج الب /Á . ّ /¬nا�ي �éها 

يــل اللــبس 0/  مســأل9N  شــّق القمــر ورّد الشــمس، للســّيد åّ ¼ــدي  )١١( مز
رسان. /tا�وسوّي ا 

امعّية>ومن سلس:9  �tغــة، للــدكتور  <الرسائل اnــج الب /Á صدر كتاب غريب
/ السعداوي.   عبد الكر±  حس= 

:  Ë سينّية ا�باركةtمكتبة الروضة ا é �Y موعة من الكتب �f وصدرت  
رسان. السجود )١( /tدي ا�وسوّي ا¼ åّ سينّية، للسّيدtبة ا  ع7 ال[9



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ــر  )٢( ٨١ / /ñ رضــا åّ ية)، للــدكتور /  ]Ôن mللغة ا� �Y) ي /  ]Ôن mعاشوراء 0/  الشعر ا�
.  روحا¬/ ّ

ــة كتــاب  )٣( �G / طــاووس ـ إ� اـ للســّيد  <اللهــوف عــ7 قــت7 الطفــوف>�9 ��
. ر روحا¬/ ّ / /ñ رضا åّ ه الدكتور �G ية، �9 /  ]Ôن mاللغة ا� 

õــا ءنوران الزهراء واtوراال )٤( �G ،ات الســّيد عــادل العلــوّي /vــاf وهــو ،
 مها الشيخ ع7 ّ الفتnوّي.ونّظ 

ــ ّن ا�ركــز ق X �Y ع3ــًا / مــام اtســ=  mمــع مــا كتــب عــن ا� � اث  ×ام  � ــ[9 0/  ال
يــق تصــو�  تلــك الكتــب والرســائل وجعلهــا 0/  موســوعة  ، وذلــك عــن طر ّ wnس mا�

لدات، وقّد¼ا إ� مكتبة �f ة الروضة اtسينّية ا�باركــة؛ لتكــون النــواة  بلغت ع��
يف. اث اtسيN/ ّ ال�� قيق ال[9 ع و 9 �G  /0  

é مكتبــة الروضــة العباســّية ا�باركــة، وهــو كتــاب  �Y وصــدر كتــاب واحــد
قيق الشيخ åّ اtّسون. <×العّباس>   للسّيد عبد الرزاق ا�وسوّي ا�قّرم،  9

 / واد�  �tمكتبة ا é �Yالعاّمة صدر كتاب و < /Á / للســّيد هبــة  <×ضة اtس= 
. رستا¬/ ّ �̄ / ال   الد� 

é مكتبــة الســّيد åّ ســبع الــدجيل صــدر كتــاب  �Yحيــاة وكرامــات أبــو >و
 åّ ــادياجعفــرMمــام عــ7 ّ ا mا� / ــدجيل، للشــيخ åّ عــ7 ّ  <�� ا�عــروف بســبع ال
دّي. �Yردو Xا�  

  



 

  

  

  

  

íflÚ^ÃÖ]<l^fléÖ^ÃËÖ]æ<l^ÎøÃÖ]<V†�Â<ë�^£]<ÜŠÏÖ]íflÚ^ÃÖ]<l^fléÖ^ÃËÖ]æ<l^ÎøÃÖ]<V†�Â<ë�^£]<ÜŠÏÖ]íflÚ^ÃÖ]<l^fléÖ^ÃËÖ]æ<l^ÎøÃÖ]<V†�Â<ë�^£]<ÜŠÏÖ]íflÚ^ÃÖ]<l^fléÖ^ÃËÖ]æ<l^ÎøÃÖ]<V†�Â<ë�^£]<ÜŠÏÖ]< << << << <

ابط والتعاون مع الشخصّيات الع3ّية، وا�ؤّسسات  اد ال[9 �    m �Y 9 هذا الق�!  Á .و  سnمّية، ومعارض الكتاب 0/  نطاق واسع ودو� ّ mكز ا� ــا:   ا�را رة بعــض الــدول م�/  Yل3ركــز 0/  هــذا الصــدد ز ّ ، لبنــان، ا�غــرب، تــونس، أندونيســيا، D، اtجــاز، ـمــوقــد 9±  Yبّية ا�ّتحدة، ســور مارات العر mيطانيــا، فرنســا، أ�انيــا، أســبانيا، الكويت، ا� كيا، السويد، �� يلند، سنغافورا، روسيا، �9 9Y ،  Y / اليا، نيوزلندامال[  ، اس[9 / يقيــاساحل العــاج، الص=  رات ، جنــوب أفر  Yــا ز ّ ف�  . حيــث 9± ت ولقاءات ها �Yــادf / / الطــرف=  ــة وتطــمة مع الشخصّيات البارزة وا�ؤّسسات، وجرى ب=  ــة 0/  النشــاطات التبليغّي ــد الرؤي ــدة لتجدي طــط و عدي /f ــورة صوم.�  العمــل، وبل /tات ا �Çال.  مدروس للذّب عن ¢ التشّيع وصّد موا ��ارب 0/  هذا ا � ك، وتبادل معلومات، و 9 ò ع[� ذلك تعاون مش[9 9± ã   9  شــارك ومنNرات الع3ّيــة والثقافّيــة والنشــاطات ا�ُخــرى الــ ا ا�ركز وبشÀ فّعال:ا�عارض وا�ؤ¾9 ان،  )١(  ف�  ّية 0/  ®9 ا�قدسة ـ إ�  ان،  )٣( .هـ  ١٤٢١معرض الكتاب 0/  الدار البيضاء ـ ا�غرب،  )٢( هـ . ١٤٢٠معرض ا�ؤّسسات الÍبيو�9 ات ورّدها 0/  ®9 ا�قّدسة ـ إ�  ان،  )٤( هـ . ١٤٢١معرض حول الُش��  هـ . ١٤٢١معرض مؤّسسات اtوزة الع3ّية 0/  ®9 ا�قّدسة ـ إ� 



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ٥( ٨٣(   /0  نة مراقبة الكتب 0/  معرض الكتاب الدو� �t  /0 يد الثا¬/   رمؤ¾9  )٦( هـ . ١٤٢٨هـ ولغاية سنة  �١٤٢١ران، ابتداء من سنة مشاركة أعضاء ا�ركز �̄ وت ـ لبنان،  )٨( هـ . ١٤٢٣البيضاء ـ ا�غرب، معرض الكتاب 0/  الدار  )٧( هـ . ١٤٢٢صيدا ـ لبنان،  0/   ال ّ 0/  ب[   âّقق الكر�ر ا ّول 0/  كربnء ا�قّدسة ـ العراق،  )٩( هـ . ١٤٢٤مؤ¾9 Xادة ا� �̄ بيع ال هـــ ، و�زال  ١٤٢٦¼رجان ر ّية ا�هدوّية 0/  �ران رمؤ¾9  )١١( هـ . ١٤٢٧معرض الكتاب 0/  تونس،  )١٠( ا�ركز يشارك 0/  هذا ا�هرجان 0/  ّ¶ سنة. ان،  النظر  هـ . ١٤٢٧ـ إ� 

مام ع7 ّ  )١٢( mرجان ا�¼×  ،  Yّية، 0/  السويداء ـ سور  هـ . ١٤٢٩واtر

رســتا¬/ ّ 0/  جامعــة الكوفــة )١٣( �̄ / ال ّول للسّيد هبــة الــد�  Xر ا�  هـ . ١٤٣١  العــراق،ـــ  ا�ؤ¾9

)١٤(  mnر الدو� ّ الثالــث ل 0/  الoظمّيــة ا�قّدســة ـ العــراق،  ×مــام الoظــما�ؤ¾9
مــام الoظــم ر الــدو� ّ ا�ؤ¾9  )١٥( هـ . ١٤٣٣ mnظمّيــة ا�قّدســة ×الرابــع لoالعــراق، ـ 0/  ال  
ة ع7 روح  )١٦( هـ . ١٤٣٤ لس الفا 9 �f اتــإقامة �á يد حســن �̄ ان،  ـ 0/  ®9 ا�قّدســة ةال إ�   هـ . ١٤٣٤

)١٧(  / مام اtس=  mر ا� كيا،  ×مؤ¾9  هـ . 0١٤٣٥/  اسطنبول ـ �9

ك  )١٨( اث ا�شــ[9 ــ[9 ّول لل Xــدو� ّ ا� ر ال ــؤ¾9 ــراق، ®9 ا� ان والع / إ�  ــ=  ــة،ب  هـ . ١٤٣٦  ا�قّدس



٨٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��ف )١٩(    &��ون�& �³Xــّط العــر¬� ّ 0/  النجــف ا� /tف لفــّن ا �³Xالعــراق،  ـ ملت«9 النجــف ا�  هـ . ١٤٣٦

ساحل ـ  0/  مدينة كوروكو ÷سجد الزهراءة 0/  بناء مøوضع لبنة وا�سا )٢٠(
ــف ا )٢١( هـ . ١٤٣٦العاج،  ــف ½ش ي ــيخ �³ ــر±  الش ــراق،تك ف ـ الع �³Xــف ا� ــاء 0/  النج / عــf  7فــوظ 0/  الoظمّيــة افتتــاح مكتبــة عn  )٢٢( هـ . ١٤٣٦  لغط مــة بغــداد الــدكتور حســ=  ر السف[  السادس 0/  مسجد الكوفة ـ العراق،  )٢٣( هـ . ١٤٣٦ا�قّدسة ـ العراق،  اث العÏ ّ العر¬�  0/  جامعة بغداد ـ العــراق، �ــد�   )٢٤( هـ . ١٤٣٧مؤ¾9 اث العقائدّية، تكر±  مركز إحياء ال[9 �  Xهـ . ١٤٣٧مركز ا� 

مام  )٢٥( mnر السابع ل  هـ . 0١٤٣٧/  الoظمّية ا�قّدسة ـ العراق،  ×الoظما�ؤ¾9

ر )٢٦( مــام اtســن وضع °� mساس لبنــاء مســجد ا�Xا�×   /¬ 9Y 9!ـ  0/  مدينــة بــ 
يلند،  9Yة الغــ )٢٧( هـ . ١٤٣٧ ــر ا�Xســاس لبنــاء مقــ[� يلنــد،وضــع °� 9Y نكــوك ـ �Y  /0 / سnمّية 0/  مرقد  )٢٨( هـ . ١٤٣٧  ري ل3ــؤمن=  mر السادس للبحوث والدراسات ا� ليــل ا�ؤ¾9 �tالصــحا¬�  ا / ـ العراق،  X٢٩( هـ . ١٤٣٨س3ان الفار� ّ 0/  ا�دا�(  ،  Y / يلند،  )٣٠( هـ . ١٤٣٨افتتاح دار القرآن الكر±  0/  كوا��مبور ـ مال[  9Y نكوك ـ �Y  /0 /»بيب ا�صطtر ا  هـ . ١٤٣٩مؤ¾9

، الnهــوت، >نــدوة  )٣١( /  Pالتــار : العnقــات والتفــاعnت الشــيعّية ا�ســيحّية عــ[�



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... دب  ٨٥Xا�> oامعة ال �tريس ـ فرنسا، ث0/  ا �Y ،هـ . ١٤٣٩وليكية 

ّ  >ندوة  )٣٢( سwn ّ ا�سي�  mريس ـ فرنسا،  < اللقاء ا� �Y ،هـ . 0١٤٣٩/  كنيسة البشارة 

  9Nرات الع3ّيــة الــ ّية ـ 0/  بعــض ا�ــؤ¾9 ّن ا�ركز يســاÕ ـ ßجنــة استشــار X �Y والشخصّيات ع3ًا /  �Dان، حيث يقوم بتعريف ا�ستب ر تعقد 0/  إ�  دارة ا�ــؤ¾9 m� الع3ّية م �. 9Áدعو ّ ًا، فإّن ذروة العnقات العاّمة ل3ركز تتمّثل 0/  موé اtّج، حيث ½نت   لت!9 اء العــاÝ، وأخ[  / إ� اtّج من أ / اد الص:9 مع الشيعة الوافد�  �    m� 9ات فّعا�øّية، وإل3ركز مسا ر / قراص الل[  X9  أعّدها ا�ركز ع7 ا�Nا~{ ال ل[� �Y Õم بعــد ومّد رسال الكتب إلــ�  ات 0/  اtالرجوع م /vا�اء العاÝ.ن اtّج، وإلقاء ا     مnت الشيعّية الوافدة من أ /
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انيــة  �f ات، بصــورة ّ إرسال الكتب والكراسات العقائدّية، وكتب رّد الُش�� م ا�ركز ع[� هــذا القــي!9 ، أو ـمــن ا�ســ :�ـومتواص:9 إ� ½ّفة َمن يتعّرف عل�  /  �Dتب ã .Ý9ّ بقــاع العــاNكز الشيعّية، أو ا�ؤّسسات ا�تعاطفة مــع التشــّيع 0/  شــ م العقائدّيةا�ركز ص:9 ارتبــاط مبــا�³ ومتواصــل مõــم؛ ليــوّفر بــذلك أفضــل ا�Xجــواء الدينيــة يعقــد ا�را 9Á  Yلرفع مستو / / يو للراغب=  / الذ�  ّدون التعّرف ع7 مذهب ، ول3تعّطش=    .^أهل البيت
ن ن[9 mوأعلن ا�ركز ع[� ا� ã انّيــة إ� �f رســال الكتــب بصــورة m� ت، استعداده سل  سل مع الكتاب عّدة ½ّفة من �  / 0/  هذا الق�، و�9 ك=  ســل كتــاب آخــر مــع أســئ:9 ُاخــرى، عنوانه ليكون من ا�ش[9 جابــة � ُ mتــوى الكتــاب، وعنــد ا�f ك 0/  هذا الق�   وهكذا.أسئ:9 عن ك[� دول العاÝوقد اش[9 �ف من أ bك ملّفًا خاصــًا؛ ليكــون إرســال الكتــب إليــه عــ7   .ا� ويعّد هذا الق� لÀّ مش[9 . ضوء جّية منّظمة ومتواص:9 / هــذا القــ  م�/ ّ بــ=  / ـ� وقـــã ي!9 ئــق وا�علومــات 0/  ا�ركــز تعــاون؛ لتعيــ=  �Yا عــ7 ضــوء دراســة � الوMســل إ� البلــدان؛ ليكــون إرســا ُ9�  9Nاجة 0/  تلك ا�نطقة.الكتــب والكراســات الــtة، وفق ما تتطّلبه ا �f   م[�



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ................................................................ ك[� من  ٨٧ رسال بصورة مدروسة إ� أ mا� ّ ــاء العــاÝ،  )١٠٠(وي!9 ، 0/  ش9N أ / دو�9 انّية. �f وبصورة   / ك=  هدائّيــة) ل3شــ[9 mت عنوان: (سلس:9 الكتب ا� نتخاب أÕّ الكتب العقائدّية ا�/ وخّصص ا�ركز سلس:9  9 �Y 0/  ا�سابقات، وذلك /  =øــا ـوا�سا تDة؛ لطباع�9 ّ طباعة الكتب التالية tّد ا�bن: ليف العnّمة الشيخ åّ رضا ا�ظّفر.عقائد ا�m  )١(  fّققًة بشÀ أنيق، وقد 9± X 9Y ،٢( مامّية( . / ف الد�  �³ / ليف العnّمة السّيد عبد اtس=  X 9Y ، ّ /Nسيt٣( ا�آ±9 ا( . ّ /NميXا� / ليف العnّمة الشيخ عبد اtس=  X 9Y ،مnس m٤( عيد الغد�  0/  ا�( . ّ  /Ùnجواد الب åّ مة الشيخnّليف الع X 9Y ،الوهابّية وُاصول ا�عتقاد 

سل ا / 0/  ا�سابقات العقائدّيــة، ã و� ُ  � / Xات الدول الكتب للفا�       ال9N  ينّظمها ا�ركز 0/  ا�ناسبات ا�هّمة.�ركز إ� ع��
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ّول:  يتمحور ×ل ونشاط هذا الق� ع7 اُ�مور التالية: Xّول:ا� Xّول:ا� Xّول:ا� Xات  ا� اث العقائدّية والُش�� �  Xالقنوات الفضائّية؛ لتسجيل ا� Õّينــت«9  متابعة أ ّ لشيعة والتشّيع وخصــو¼م 0/  العــاÝ، ومــن ±� �Y ــا وا�سائل ا�رتبطة ا�ركــز م�/ ــم؛ ــدارها 0/   ا�ه ص mــ� ــوان ـن ــت عن ــاء،  9 ــاق الع3 ــة 0/  نط ّي ر ــّية �� صص / ة  9 ��
يّ > نمطارحات فكر ن[9 mتة 0/  القنوات الفضائّية وا�>.  

ا: ّول: حوارات أGد الoتب.  صدر م�/ Xالعدد ال  العدد ا�  ّ/Nوار السtا : .ثا¬/  ّ úالشي    ّ /Nوار السtالعدد الثالث: ا. ّ úامس: حوارا  الشي /tن تالعدد الرابع وا ن[9 mم.  ت.من القنوات الفضائّية وا�nس mاد 0/  ا� .  العدد السادس: حول ا�ج�9 / G  Nيد الد�  مام    mحول ا� }~ /Y اذج من مواقع خ  العدد السابع والثامن: �� نالعدد التاسع: ¾/ ن[9 mاستط  ت.صوم الشيعة ع7 ا� : . ع الرأي العام 0/  العاÝ حول مناظرة الشيعة والســّنة n  /0 العدد العا�³ :  قناة ا�ستقّ:9 :الثا¬/  :الثا¬/  :الثا¬/  ات  الثا¬/  /vــا�Õّ ا X� ،اللغات Àّطة التسجيل الصوتّية وا�رئّية ب ُع أ�³ �G



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ................................................................ ات. ٨٩ ت العقائدّية الشيعّية ورّد الُش�� �Yطا /tــا  الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:  والندوات وا ات الــ9N  يلق�  طة التسجيل الصوتّية وا�رئّيــة �عظــم الُشــ�� ُع أ�³ �Gصوم ضّد مذهب أهل البيت /tالل^ا Àّغات.، وب  
ــا�ت ا�ــذكورة   تسجيل الندوات العقائدّية ال9N  تعقد 0/  ا�ركز. الرابع:الرابع:الرابع:الرابع: ��طة الصوتّية وا�رئّيــة 0/  ا �³Xة من ا� ّ تسجيل �ّية كب[  ا 0/  ارشيف هذا الق�.وقد 9± تي�� ّ تنظيمها و�9 امس:  أعnه، و9± /tامس:ا /tامس:ا /tامس:ا /tا .Õحول كيفّية استبصار /  �Dــوم  الســادس:الســادس:الســادس:الســادس:  تسجيل �ات ا�ستب / وطلبــة العل / وا�ّققــ=  طــة للبــاحث=  �³Xهّمــة إعــارة ا� القيــام ¾� طة بصورة صــوتّية ومرئّيــة، وأيضــًا بشــÀ أقــراص السابع: السابع: السابع: السابع:   الدينّية. ،  ]CD[إعداد أ�³
ت عنوان  هــا <ا�ستبDون يتحــّدثون معــ?>، و<الندوات العقائدّية> 9 ّ تكث[  ؛ ليــ!9

كز ا ا إ� ا�ؤّسسات وا�را XÁا وإهداõي اء العاÝ.وتوز       لشيعّية 0/  ش9Nّ أ /
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Í†�ù]<ÌrßÖ]<Å†ÊÍ†�ù]<ÌrßÖ]<Å†ÊÍ†�ù]<ÌrßÖ]<Å†ÊÍ†�ù]<ÌrßÖ]<Å†Ê< << << << <

ورة فتح فــرع � 0/  بعد سقوط  /v 0/  العراق، وجد ا�ركز Ýالظا ّ �Nــذا النظام البعM زمــةnــدمات الع3ّيــة والثقافّيــة ال /tف، من أجل تقــد±  ا �³Xل عــّدة عقــود، مدينة النجف ا�nات الع3ّية 0/  االشعب ا�ظلوم، الذي حاول ا�ستعمار طمس هوّيتــه الدينّيــة خــ �] /tلعراق ×ومًا، ومدينــة النجــف وكذلك من أجل ا�ستفادة من ا ف خصوصًا. �³Xـــا أهلنـــا 0/  العـــراق، وانعـــدام   ا� �̄ ّ ور²/ الظـــروف ا�Xمنّيـــة الصـــعبة الـــ9N  يعي نسان 0/  حياته اليومّية، ر²/ ذلك ßّه 9± mتاجه ا� دمات الصحّية، بل أبسط ما    /tا / ف، يعمل فيــه ثــّ:9 مــن الفضــnء، الــذ�  �³Xسيس فرع ل3ركز 0/  مدينة النجف ا� X 9Y  م الدفاع عن مذهب أهــل البيــت 9ðت ^أخذوا ع7 عات �Yــّدي ّ¶ الصــعو ، و 9
هم 0/  ×لهم، �ّ  �Ç9  تواNال .Õوعليه أجر Õات الع3ّيــة 0/  العــراق ـ  دّر ــ[� /tل يقوم به هذا ا�ركز ـ إضافة للتواصــل مــع ا× Õّجابــة عــ7  وأ mدهــو ا� 9�  9Nــة الــ ــ بعــض ا�Xســئ:9 العقائدّي ا�ركــز عــ7 ًا إ� موقــع يومّي ن ن[9 mا 0/  موقــع ا�õوضــ ّ �± ، / رســاMا للســائل=  m� ا إ� مدينــة ®9 ا�قّدســة؛Mإرسا ّ موعة من الكتــب، الــ9N    ا�ركز 0/  ق� ا�mجابة ع7 ا�Xسئ:9 العقائدّية.ت، ±� �f اوكذلك قام هذا ا�ركز بتأليف ومراجعة وتصحيح ت الطبع، وال9N  م�/ ا، و�زال البعض ا�bخر  9 /þُطبع بع:  



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ّلدًا. ١ ٩١ �f /  � ان القرآن، 0/  واحد وع�� �G / عّباس ح[� اُ�ّمة و�9   ـ موسوعة ا��
مام ع7 ّ  ٢ mليف الدكتور جواد ½ظم منشــد  ×ـ فضائل ا� X 9Y ،ه ا�نسوبة لغ[ 

tويقع 0/  عّدة حلقــات، صــدرت منــه ا ،� Dة اُ�و� بعنــوان: الــو�دة 0/  لقــالن ليــف اللجنــة ٣ الكعبة. X 9Y ،êــاث العقائدّيــة 0/   ـ السلف الصا �  Xالع3ّيــة 0/  مركــز ا� ف. �³Xموعة ُاخرى من الكتب قيد التأليف والتصحيح.  النجف ا� �f وهناك  
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EEEEMMMM†}û]<ë_†Ö]<íÂç‰çÚ<D†}û]<ë_†Ö]<íÂç‰çÚ<D†}û]<ë_†Ö]<íÂç‰çÚ<D†}û]<ë_†Ö]<íÂç‰çÚ<D< << << << < ا ع ٨ـ  ١ ّلدات، وُطبع م�/ �f انية ا ¾� �� دورات فقط، وË  عبارة عــن ـ. صدر م�/
 �oع7 مذهب أهل البيتإش / الف=  /�  .^ت ا

EEEENNNN°×ÏnÖ]<oè‚u<íÂç‰çÚ<D°×ÏnÖ]<oè‚u<íÂç‰çÚ<D°×ÏnÖ]<oè‚u<íÂç‰çÚ<D°×ÏnÖ]<oè‚u<íÂç‰çÚ<D< << << << < ّلدات. ١٢ـ  ٩ �f بعة ا اtلقتان اُ�و� والثانية 0/  أر   . صدر م�/
EEEEOOOOí×Š×‰<Dí×Š×‰<Dí×Š×‰<Dí×Š×‰<D<<<<l^ãfŁ�Ö]<fl�…l^ãfŁ�Ö]<fl�…l^ãfŁ�Ö]<fl�…l^ãfŁ�Ö]<fl�…< << << << < ، ُطبع ثnث طبعات. ١٣ رستا¬/ ّ �̄ .اء. تصحيح القر  ١٤  . زواج ُاّم ßثوم، للسّيد ع7 ّ ال / ج البnغة، للشيخ خالد البغدادّي، طبع مّرت=  /Á  /0 ُســّنة مــ ١٥  ة  Pاو وعة أو بدعــة fدثــة، ل3رحــوم الشــيخ جعفــر ـ. صــnة الــ[9 �� ، ل3رحوم ١٦  الباقرّي. لفاء ا�ثنا ع�� /t٣٧ـ  ١٧  .الشيخ جعفر الباقرّي  . ا  åّ ــان القــرآن، للســّيد �G / عباس َحــ[� اُ�ّمــة و�9 ّلد¼دي . موسوعة عبد � �� �f /  � رسان، صدر 0/  واحد وع�� /t٣٨  .اً ا�وسوّي ا . ّ îللشيخ رافد التمي ، / ع7 ّ يد ��   . ز

/ ع7 ّ  ٣٩ ه ـ الو�دة 0/  الكعبة، للــدكتور  ×. فضائل أم[  ا�ؤمن=  ا�نسوبة لغ[ 
.� Dجواد ½ظم منشد الن  



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... سن السبط مول ٤٠ ٩٣�رسان. أمد و . ا /tدي ا�وسوّي ا¼ åّ ف. ٤١  سقط، للسّيد �³Xاث العقائدّية 0/  النجف ا� �  Xليف مركز ا� X 9Y ،êموّي  ٤٢  . السلف الصاXالتسا~ العلوّي والتوظيف ا� / .. التسمّيات ب=  رستا¬/ ّ �̄ ــدكتور عــ7  صــاê رســن  ٤٣  ، للسّيد ع7 ّ ال ة، لل ــ�� ــة والُش / اtقيق ــ=  ــب ب / أ¬�  طال ــل �� . ٤٤  ا�مداوّي.. عقي ّ ïا�يا / / تيمّية، للشيخ حس=  ّية السبئّية 0/  منظار ا��   . النظر
EEEEPPPPíflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<íÂç‰çÚ<Díflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<íÂç‰çÚ<Díflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<íÂç‰çÚ<Díflè‚ñ^ÏÃÖ]<í×ò‰ù]<íÂç‰çÚ<D< << << << < ّلــدات، والعمــل مســتمٌر  ٤٩ـ  ٤٥ �f ســة /G نbــّد ا�t ــا 90   . طبــع م�/ �Y صــدار m� ّلدات. ��  ا

EEEEQQQQ°ËÖ^~¹]<î×Â<ífléÚ^ÚþÖ<ífléÛ×ÃÖ]<l÷^Ó�ý]<íÂç‰çÚ<D°ËÖ^~¹]<î×Â<ífléÚ^ÚþÖ<ífléÛ×ÃÖ]<l÷^Ó�ý]<íÂç‰çÚ<D°ËÖ^~¹]<î×Â<ífléÚ^ÚþÖ<ífléÛ×ÃÖ]<l÷^Ó�ý]<íÂç‰çÚ<D°ËÖ^~¹]<î×Â<ífléÚ^ÚþÖ<ífléÛ×ÃÖ]<l÷^Ó�ý]<íÂç‰çÚ<D< << << << < ّلدًا، وË  عبارة عن أسئ:9 وإش�oت ع3ّيــة ـ. تقع 0/  سبعٍة وع ٧٦ـ  ٥٠ �f /  � م أهل الُسّنة،�� /Áخواm� ّسون. من الشيعةtــا  إعداد: الشيخ ع7 ّ ا ُطبعت م�/ لبحوث العقائدّية.عّدة دورات، ُاهديت ل3ؤسسات ا�عن �Y ية  
EEEERRRRífléÊø¤]<Øñ^Š¹]æ<‚ñ^ÏÃÖ]<»<ífléÚ^Úý]<í×ò‰_<íÂç‰çÚ<DífléÊø¤]<Øñ^Š¹]æ<‚ñ^ÏÃÖ]<»<ífléÚ^Úý]<í×ò‰_<íÂç‰çÚ<DífléÊø¤]<Øñ^Š¹]æ<‚ñ^ÏÃÖ]<»<ífléÚ^Úý]<í×ò‰_<íÂç‰çÚ<DífléÊø¤]<Øñ^Š¹]æ<‚ñ^ÏÃÖ]<»<ífléÚ^Úý]<í×ò‰_<íÂç‰çÚ<D< << << << < ا  ٧٧ ّول 0/  ا�� . صدر م�/ Xتيمّيــة وآراؤه 0/   ٨٠٠ّلد ا� / ت عنــوان: ا�� ليف الشيخ ع7 ّ اtّسون.صفحة،  9 X 9Y ، /  Pالعقائد والتار  

EEEESSSS°×ÏnÖ]<±c<í×u†Ö]<í×Š×‰<D°×ÏnÖ]<±c<í×u†Ö]<í×Š×‰<D°×ÏnÖ]<±c<í×u†Ö]<í×Š×‰<D°×ÏnÖ]<±c<í×u†Ö]<í×Š×‰<D< << << << < / Gود الَعمدّي. ¬�  . واستقر ٧٩  روان خليفات.. الن�N ّ ومستقبل الدعوة، � ٧٨ �� åّ ٨٠  النّوى، للسّيد . / ع7 ّ �� ّ �ìللها ، مهم اtقي«9 ّ يد. ٨١  . الصحابة 0/  °� ��، �عروف عبد ا   . بلون الغار بلون الغد� 



٩٤ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��. ٨٢ &��ون�& ونوا � والرسول، لصباح ع7 ّ البيا¬9 ّ / �ّمد  ٨٣  . �  9 ، /   دّي.وزل ا�bمگ. اMجرة إ� الثقل= 
٨٤ . / زâ  العقا� ّ ات عقائدّية، ل3ستشار الّدمرداش �� /vاf .  
٨٥ . / ع7 ّ �� ّ �ìللها ، ّ úحوار مع صدي«9  الشي .  
اء. ٨٦ /Dخ / �� åّ اية ½نت البداية، لباسل   . ومن ال�/
  . معراج اMداية، ل3رحوم الدكتور سعيد يعقوب. ٨٧
يد الصدر، لXnسعد ٨٨ �̄ . . التجديد الwü  عند ال / ع7 ّ �ّمد سل!  عرفة. ٨٩  �� ، /  Pإفادات من ملّفات التار .  
مامة 0/  القرآن والُسّنة، ِ�متثال اtبش. ٩٠ mا� .  
٩١ G / �� åّ مامّية جنبًا إ� جنب، للسّيد mيدّية وا�   ود الَعمدّي.. الز
٩٢ .   . فرق أهل الُسّنة، لصاê الوردا¬/ ّ
/ الشيعة،  ٩٣  Pر 9Y .ل ّ �ìاMا /   .نور الد� 
  . هبة الëء، لع7 ّ الشيخ. ٩٤
كو  ٩٥ X� . ، /   . فاسألوا أهل الذكر، �ّمد التيجا¬/ ّ الëوّي. ٩٦  �ّمد التيجا¬/ ّ الëوّي.ن مع الصادق= 
ال åّ صاê. ٩٨  . الشيعة Õُ أهل الُسّنة، �ّمد التيجا¬/ ّ الëوّي. ٩٧ �G وانقضت أوهام العمر، للسّيد .  
.. الوهابّية جذ ٩٩ ، tسن أبو ع7 ّ / ا من ا�س3=  /ðّية ومواق /   ورها التار  
د. ١٠٠ ��/ أبو ا ّ ا�قداد. ١٠١  . ا�عرفة وا�عّرف، tسام الد�    . نعم لقد تشّيعت وهذا هو السبب، �ّمد الرصا0/ 
١٠٢ . ذور والبذور، �مود جا�� �tالشيعة ا .  



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... الطّيب كسوبة. ١٠٣ ٩٥ / �� /   . الوصّية، لبدر الد� 
ب العلوم. . مصدر ١٠٤ �Y ّمد�ّية،  عفر �tيع عند مذهب ا   الت��
ّ اهتديت، للدكتور åّ التيجا¬/ ّ الëوّي. ١٠٥ �± .  
سnم، لع7 ّ الشيخ. ١٠٦ mهوت ا�سيح 0/  ا�سيحّية وا�� .  
ّ ا�قداد. ١٠٧   . بّينات من اMدى، �ّمد الرصا0/ 
١٠٨  ّ /Nسيtا / ، لصnح الد�  ج ا�ستن[  وعصمة ا�ستج[  /Á ..  
/ إ� الDاط ا� ١٠٩  �Dسبيل ا�ستب .. ّ /Nسيtا / ، لصnح الد�    ستق! 
اف. ١١٠ �tميد اtلعبد ا ، لبا¬/ ّ Xا�  /Nشّيع ّ �± .  
  . و�ية أهل البيت 0/  القرآن والُسّنة، tسينة حسن الدريب. ١١١
١١٢  X 9Yبش.. خواطر وtا /   ّمnت، لضياء الد� 
  كتمُبو.. Ë  اtقيقة، لقاé عبد السnم  ١١٣
يد. ١١٤ ��ء، �عروف عبد ا  /àا ي ي�9   . يoد ز
١١٥ .êصا åّ مال �t ،   . 0/  ضnل الغد� 
١١٦ . / التشيع 0/  تونس، لعبد اtفيظ البنا¬/ ّ  Pر 9Y مدخل إ� .  
١١٧ . ّ  Üدري mد ا�Gالقوى، لعبد القادر حسن أ Ýا�س3ون قّوة الوحدة 0/  عا .  
ّية ا�هدوّية 0/  فلسفة ١١٨ / ع7 ّ قيدارة. . النظر ، لXnسعد �� /  Pالتار  
١١٩ . / ا�عيوف البدرا¬/ ّ س=   Y يع3ون، للسّيد  wليَت قو  Y .  
١٢٠ . اه!  بnء، �ّمد أGد fمود إ�� عّية ã تعك¯ا ثورة كر 9Úالق!  ا�ج .  

EEEETTTTàè†’fjŠ¹]<ì^éu<àÚ<íÂç‰çÚ<Dàè†’fjŠ¹]<ì^éu<àÚ<íÂç‰çÚ<Dàè†’fjŠ¹]<ì^éu<àÚ<íÂç‰çÚ<Dàè†’fjŠ¹]<ì^éu<àÚ<íÂç‰çÚ<D< << << << < ّلدًا. ١٣٤ـ  ١٢١ �f بعة ع�� ا أر   . صدر م�/
< <



٩٦ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً�� &��ون�&
< <

EEEEUUUU<l]æ‚ßÖ]<í×Š×‰<D<l]æ‚ßÖ]<í×Š×‰<D<l]æ‚ßÖ]<í×Š×‰<D<l]æ‚ßÖ]<í×Š×‰<Díflè‚ñ^ÏÃÖ]íflè‚ñ^ÏÃÖ]íflè‚ñ^ÏÃÖ]íflè‚ñ^ÏÃÖ]< << << << موعة من الندوات العقائدّية بشÀ مستقّل.> �f ١٣٥  عبارة عن طبع . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtريف القرآن، للسّيد ع7 ّ ا . ١٣٦  . عدم  9 ّ wnغيب غ / يحه، للشيخ حس=  . ١٣٧  . البخارّي ̧و رستا¬/ ّ �̄ / اtديث، للسّيد ع7 ّ ال ، للسّيد ع7 ّ اtسيN/ ّ  ١٣٨  . منع تدو�  . . آية ا�باه:9 ّ /¬n١٣٩  ا�ي . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ، . ١٤٠  . آية التطه[  ّ /¬nا�ي ّ /Nسيt١٤١  . آية الو�ية، للسّيد ع7 ّ ا . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيt١٤٢  . حديث الدار، للسّيد ع7 ّ ا . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ، . . حديث الو�ية، للسّيد ع7 ّ اtسيN/ ّ  ١٤٣  . حديث الغد�  ّ /¬n١٤٤  ا�ي . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ، / . ١٤٥  . حديث الثقل=  ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ، . ١٤٦  . حديث الط[  ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ، 9� /   . حديث ا�[/
.×. الدليل العق7 ّ ع7 إمامة ع7 ّ  ١٤٧ ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ،  
.. إبطال ما  ١٤٨ ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtمامة أ¬�  بكر، للسّيد ع7 ّ ا m� استدّل به  
ة ١٤٩ ّ X� Xإمامة بقّية ا� .^. ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ،  
مام ا�هدي ١٥٠ mا� .#. ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ،  
١٥١ . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtالعصمة، للسّيد ع7 ّ ا .  
.، للسّيد ع7 ّ ا÷. مظلومّية الزهراء ١٥٢ ّ /¬nا�ي ّ /Nسيt  
١٥٣ . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtمامة، للسّيد ع7 ّ ا mالشورى 0/  ا� .  



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... ١٥٤ ٩٧ . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيt١٥٥  . الصحابة، للسّيد ع7 ّ ا . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtنبياء، للسّيد ع7 ّ ا Xة ع7 ا� ّ X� X١٥٦  . تفضيل ا� . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtا�سح ع7 الرجل ١٥٧  . ا�تعة، للسّيد ع7 ّ ا .. ّ /¬nا�ي ّ /Nسيt0/  الوضوء، للسّيد ع7 ّ ا /  =  ١٥٨ . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtذان، للسّيد ع7 ّ ا Xلو�ية 0/  ا� �Y ادة �̄ . ١٥٩  . ال ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtثوم من ×ر، للسّيد ع7 ّ اß ُاّم }  Pو / 9� .  ١٦٠  / ّ ال. الشيخ نص[  الد�  . طو�  ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtوسقوط بغداد، للسّيد ع7 ّ ا  
/ تيمّية وإمامة ع7 ّ  . ١٦١ .×ا�� ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ،  
١٦٢ . ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtفات 0/  ُكتب الُسّنة، للسّيد ع7 ّ اDّيفات والت عفرّي.ل3رحوم ا. الَغيبة،  ١٦٣  . التحر �tرضا ا åّ لشيخ  
ــدي ١٦٤ ــام ا�ه م mــر  #. ا� ق �Y åّ ــيخ ل، للش 9Úــ ــاب ا�ح ــوا�9 وحس / الت ــ=  ب

وا  .ا��  ّ /¬  ١٦٥ . ّ  èبعة، للشيخ فاضل ا�ال ر Xغيــب  ١٦٦  . الَغيبة الصغرى والسفراء ا� / ، للشــيخ حســ=  لقــرآن الكــر±  �Y رساوّي.. اختصــاص الشــيعة 0/  التمّســكMا  wn١٦٧  غ . رستا¬/ ّ �̄ ، للسّيد ع7 ّ ال / مامّية من الصحاح والُس=/ mّلــدات،  ١٢٣العقائدّية . وقد ُطبع من هذه الندوات  ١٧٥ـ  ١٦٨  . توثيق فقه ا� �f انيــة موعة.ندوة 0/  ¾� ��  والعمل مستمر لطباعة ½ّفة الندوات 0/  هذه ا
EEEEMLMLMLML<kéfÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú<ðç•<»<†‘^Ã¹]<flêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<l^‰]…�<D<kéfÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú<ðç•<»<†‘^Ã¹]<flêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<l^‰]…�<D<kéfÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú<ðç•<»<†‘^Ã¹]<flêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<l^‰]…�<D<kéfÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú<ðç•<»<†‘^Ã¹]<flêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<»<l^‰]…�<D×  

مامة والشورى، للشيخ åّ السند. ١٧٦ mّية ا� قراطّية ع7 ضوء نظر   . الد¾ 



٩٨ ...................................................................................................C�D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً���C&��ون�&D)א��E���ً��، للشيخ حســن . أوضاع ا�رأة ا�س3ة  ١٧٧ &��ون�&  wnمن منظور إس ّ  Ù 9Úودورها ا�ج
واهرّي. �tا  

وث معاvة 0/  الساحة الدولّية، للشيخ åّ السند. ١٧٨ �  .  
EEEEMMMMMMMM<°Š£]<Ý^Úý]<D<°Š£]<Ý^Úý]<D<°Š£]<Ý^Úý]<D<°Š£]<Ý^Úý]<D×<<<<flêÚø‰ý]<p]�Ö]<»flêÚø‰ý]<p]�Ö]<»flêÚø‰ý]<p]�Ö]<»flêÚø‰ý]<p]�Ö]<»< << << << <

ــا عــ ١٨٨ـ  ١٧٩ ن: واحــدة ُاهــديت ـ. صدر م�/ 9Yــا دور ّلــدات، وطبــع م�/ �f ة ��
   مكتبة ا�ركز.للعتبة اtسينّية، وا�ُخرى fفوظة 0/  

EEEEMNMNMNMNífléñ]‚âý]<gjÓÖ]<Dífléñ]‚âý]<gjÓÖ]<Dífléñ]‚âý]<gjÓÖ]<Dífléñ]‚âý]<gjÓÖ]<D< << << << < مامّية، للشيخ åّ رضا ا�ظّفر. ١٨٩ mعقائد ا� .  
١٩٠ . / ف الد�  �³ / وعّيته وأ³اره، للسّيد عبد اtس=    . ا�أ±9 اtسيN/ ّ م��
سnم والتّ .  ١٩١ mعيد الغد�  0/  ا�. ّ /NميXا� / ، للشيخ عبد اtس=  { يوم الغد�   Pتو  
.. الوهابّية وُاصول  ١٩٢ ّ  /Ùnجواد الب åّ ا�عتقاد، للشيخ  

EEEEMOMOMOMOíËè†�Ö]<l]…]ˆ¹]æ<í‰fl‚Ï¹]<l^fjÃÖ]<gjÒ<DíËè†�Ö]<l]…]ˆ¹]æ<í‰fl‚Ï¹]<l^fjÃÖ]<gjÒ<DíËè†�Ö]<l]…]ˆ¹]æ<í‰fl‚Ï¹]<l^fjÃÖ]<gjÒ<DíËè†�Ö]<l]…]ˆ¹]æ<í‰fl‚Ï¹]<l^fjÃÖ]<gjÒ<D< << << << < ، ل3رحوم ½ظم عبود الفتnوّي. ١٩٣ /àالكّشاف ا�نت«9 لفضائل ا�رت .  
رسان. أم. ا�سن السبط مولود  ١٩٤ /tدي ا�وسوّي ا¼ åّ سقط، للسّيد  
/ 0/  الّصــ[  . مشــاه ١٩٥ يف، ل3رحــوم ½ظــم عبــود ـالــ حن العلــوي ا�ــدفون=  ��

  الفتnوّي.
١٩٦ . ّ /¬nا�ي �éاد، للسّيد ها �Çود و �Ç ّية   . مكتبة الروضة اtيدر
رسان. ١٩٧ /tدي ا�وسوّي ا¼ åّ سينّية، للسّيدtُبة ا   . السجود ع7 ال[9
ــر  ١٩٨ / /ñ رضــا åّ ّيــة، للــدكتور /  ]Ôللغــة ا�ن �Y ،ّي /  ]Ôعاشوراء 0/  الشعر ا�ن .

.   روحا¬/ ّ



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................... رضا  ١٩٩ ٩٩ åّ ه الدكتور �G ّية، �9 /  ]Ôللغة ا�ن �Y ،ة اللهوف 0/  قت7 الطفوف �G 9� .. ر روحا¬/ ّ / /ñ  
  ، للشيخ ع7 ّ الفتnوّي.‘. النوران الزهراء واtوراء ٢٠٠
قيــق الشــيخ åّ ×. العّبــاس  ٢٠١ ، للســّيد عبــد الــرزاق ا�وســوّي ا�قــّرم،  9

  اtّسون.
٢٠٢  / ضة اtس=  /Á .×، . رستا¬/ ّ �̄ / اtسيN/ ّ ال   للسّيد هبة الد� 
رد. سبع الدجيل، �ّمد ع7 ّ الغر ٢٠٣ Xدّي.وّي ا� �Y  

EEEEMMMMPPPPífléñ^–ËÖ]<l]çßÏÖ]<»<íflè†ÓÊ<l^u…^ŞÚ<Dífléñ^–ËÖ]<l]çßÏÖ]<»<íflè†ÓÊ<l^u…^ŞÚ<Dífléñ^–ËÖ]<l]çßÏÖ]<»<íflè†ÓÊ<l^u…^ŞÚ<Dífléñ^–ËÖ]<l]çßÏÖ]<»<íflè†ÓÊ<l^u…^ŞÚ<D< << << << < ن ت من القنوات الفضائّية. حوارا ٢٠٧  .)٢. اtوار السN/ّ  الشيú ّ ( ٢٠٦  .)١. اtوار السN/ّ  الشيú ّ ( ٢٠٥  . حوارات أGد الoتب. ٢٠٤ ن[9 mم. ٢٠٨  ت.وا�nس mاد 0/  ا� ــة 0/  القــرن  ٢٠٩  . حوار حول ا�ج�9 بّي ــد أّول دو�9 عر ، قائ / ــG  Nيــد الــد�  مــام    mحــول ا� }~ /Y �� .
 ، /  � يدّية>الع�� / الز  Pر 9Y>.  

اذج من  ٢١٠ ن. ¾/ ن[9 mــاظرة الشــيعة والســّنة ٢١١  ت.مواقع خصوم الشيعة ع7 ا� ــرأي العــاّم 0/  العــاÝ حــول من ــاة  . اســتطnع ال 0/  قن . ــ ٢١٢  ا�ستقّ:9 ��اذج من ا�Xخبار وا�قــا�ت 0/  الصــحف وا نــ. ¾/ ن[9 mت ا�oت وشــبnّ ،ف.حــول مبــادرة »حــة الســّيد عــ7 ّ السيســتا¬/ ّ دام ظــّ: للســيطرة عــ7 أزمــة ت �³Xالنجف ا�  
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EEEEMQMQMQMQl^Îfl†ËjÚ<Dl^Îfl†ËjÚ<Dl^Îfl†ËjÚ<Dl^Îfl†ËjÚ<D< << << << < ازر والتعّصبات الطائفّية 0/  �د الشيخ ا�فيد، ل3رحوم الشــيخ فــارس  ٢١٣ ��  .<رGه �>اtّسون . ا
ات 0/  ا�عتقادات ( ٢١٤ /vاf .١. ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtات 0/  ا�عتقادات ( ٢١٥  )، للسّيد ع7 ّ ا /vاf .٢. ّ /¬nا�ي ّ /Nسيtللسّيد ع7 ّ ا ،(  
. ، للسّيد^. ُسّنة أهل البيت ٢١٦   åّ ت«9  اtك! 
مام ا�هدي ٢١٧ mاث العقائدّية.#. موسوعة ا� �  Xتنظ!  مركز ا� ،  
٢١٨ . ّ  /Ùnجواد الب åّ مة الشيخnّذيب 0/  رّد النصارى، للع½ X٢١٩  . أعاجيب ا� . ّ wnقيق الشيخ طاهر الس 9  ، ردبي7 ّ Xد إ��  ٢٢٠  . الظليمة، للشيخ مو� ا� /ðاه!  أبو العصاري. ٢٢١  اه!  أبو العصاري.. ا�لعونون 0/  كتاب �، ل د إ�� /ðدعية القرآنّية، لXا� .  
�  ّ ل. العشق ا�هدوّي، ل ٢٢٢   .<ُاّم ّ×ار>سّيدة بتول مرزوق ال��
�  ّ  ة. بقاY  جاهلّية، للسّيد ٢٢٣   .<ُاّم ّ×ار> بتول مرزوق ال��
ن القطــي ٢٢٤  Úســل / اهــ!  �� ّيــة، للشــيخ إ�� Xا�tالرسا�9 ا . ّ  /» 9  ، åّ قيــق الشــيخ / عــf ّ 7فــوظ ومقّدمتــه ل. عnّمــة العــراق الــد ٢٢٥  اtّسون. ، كتور حســ=   /0oكتــاب الــ   للشيخ åّ اtّسون.

†’Ú<»<ˆÒ†¹]<l]…]‚‘c†’Ú<»<ˆÒ†¹]<l]…]‚‘c†’Ú<»<ˆÒ†¹]<l]…]‚‘c†’Ú<»<ˆÒ†¹]<l]…]‚‘c< << << << < / غيــب  ٢٢٦ يحه، (سلس:9 الندوات العقائدّيــة)، للشــيخ حســ=  لتعاون مع مركز الفجر 0/  القاهرة.. البخارّي ̧و �Y ،  wnغ  



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................. ـــديث، (سلســـ:9 النـــدوات العقائدّيـــة)، للســـّيد عـــ7 ّ . منـــع تـــد ٢٢٧ ١٠١tا / و�  رستا¬/ ّ  �̄ لتعاون مع مركز الفجر 0/  القاهرة.ال �Y ،  ٢٢٨  ، ّ /¬nــة)، للســّيد عــ7 ّ ا�ــي ، (سلســ:9 النــدوات العقائدّي / لتعاون مع مركز الفجر 0/  القاهرة.. حــديث الثقلــ=  �Y  م ٢٢٩Xا� / سnم، للشــيخ عبــد اtســ=  mلتعــاون مــع دار . عيد الغد�  0/  ا� �Y ، ّ /Nيــ لتعــاون  ٢٣٠  اMدف 0/  القاهرة. �Y ، ّ  /Ùnجواد الــب åّ ذيب 0/  رّد النصارى، للشيخ½ Xدف 0/  القاهرة.. أعاجيب ا�Mــدف  ٢٣١  مع دار اMلتعاون مــع دار ا �Y ،رضا ا�ظّفر åّ مامّية، للشيخ m٢٣٢  0/  القاهرة.. عقائد الشيعة ا�  ، ّ /Nسيtــدف . ا�أ±9 اMلتعاون مع دار ا �Y ، / ف الد�  �³ / للسّيد عبد اtس=  لتعــاون مــع دار  ٢٣٣  0/  القاهرة. �Y ، ّ  /Ùnجــواد الــب åّ دف 0/  القاهرة.. الوهابّية وُاصول ا�عتقاد، للشيخMا  
ّن كتاب مظلومّية الزهراءع X �Y ته÷3ًا �G 9� ّ إ� اللغــة اُ�وردّيــة وطبــع 0/   ، قد 9±

كستان. �Y  
†¹]<l]…]‚‘c†¹]<l]…]‚‘c†¹]<l]…]‚‘c†¹]<l]…]‚‘cíflè…ˆé×Ö]<”]†Îù]<sÚ]�Ö<ˆÒíflè…ˆé×Ö]<”]†Îù]<sÚ]�Ö<ˆÒíflè…ˆé×Ö]<”]†Îù]<sÚ]�Ö<ˆÒíflè…ˆé×Ö]<”]†Îù]<sÚ]�Ö<ˆÒ< << << << < �ؤّسسات التابعة �رجعّية  ١ �Y دام ظّ: >السيستا¬/ ّ  »حة السّيدـ التعريف>، 

عّيــة،  9Úــدمات ا�ج /tوي: حياة السّيد، مؤّلفات الســّيد، مكتــب الســّيد، ا ــاث العقائدّيــة ٢  ا�ؤّسسات الع3ّية.قرص    �  Xركــز، إصــدـ مركــز ا�� �Y يــف ــوي: التعر ارات ، قــرص   
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رجعّيــة  تّصــة ¾� /�لع3ــاء، <دام ظــّ: >السيســتا¬/ ّ  »حــة الســّيدا �Y تّصــة /�، ا�واقــع ا

ّل الزوار. �á ،ألبوم الصور ، /  �Dستب� �Y تّصة /�ــوي: الشــيعة 0/   ٣  ا�واقع ا لعــاÝ، مواقــع الشــيعة عــ7  اـ الشــيعة والتشــّيع، قــرص    ن ن[9 mألبوم الصور.ا� ،Ýــوي مئـــات الكتــب 0/  موضـــوع: أهـــل ـــ  ٤  ت، مؤسسات الشيعة 0/  العا ا�كتبـــة العقائدّيــة، قـــرص   
nفية، مؤّلفات ا�^البيت /tـ، العقائد وا�سائل ا ، /  �Dردّ ستب  / ات، رّد ا�� الُشــ��

اث الشيعة العقائدّي. ج البnغة، والصحيفة السجادّية.  تيمّية والوهابّية، ا�ناظرات، أهل الكتاب، �9 /Áو ، وي النّص الoمل للقرآن الكر±     ã  ـ الندوات العقائدّية، قرص  ٥]DVD[ وي تلــف  ١٦٢،    /f  /0 صصــّية / نــدوة  9 ــوي عــ ]DVD[يتحّدثون مع?، قــرص ـ ا�ستبDون  ٦  اtوزة الع3ّية.ا�واضيع العقائدّية، ألقاها أساتذة  ات ـ   /vــا�ات ا �� ــا عــن قّصــة استبصــارÕ،ـل3 ، تّ�وا ف�  /  �Dم مــذهب أهــل  ستب 9Rوأســباب اعتنــا
م ســفينة النجــاة، وســا�X ا�واضــيع ^البيت �Áا 0/  ركو ، وا�Xد9�ّ ال9N  اعتمدوا عل� 

ات. ، قرص    ـ  ٧  العقائدّية ورّد الُش�� لتعاون مع مركز ا�صط«/ �Y ،ّول Xصدار ا� mون، ا�Dوي تــا�ستب ا ا� /ð9  أّلNالكتب ال Õّون، وعـع7 أDل3ـــستب �ا ات ال[9 ضــافة ـ�� m� �Y ، /  �Dستب موعة من الكتب العقائدّية. �f ــة ــ ا�ــ ٨  إ� �G ــوي: �9 ، قــرص    صــدار الثــا¬/ ّ mون، ا�Dـمــ )١٠٠٠(ستب ،Dستب  X� ملoم، وكتــب ا�نــاظرات، وعــوالنّص ال 9Áــم، ـغلب مؤّلفــاM ات /vــا�ات ا �� �ركز، وإصدارات ا�ركز. �Y والتعريف ،Ýوالشيعة 0/  العا  



��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L��@�8���Yא�(�Zא������� �[��A3�U@�)L ............................................................. ندونيســّية، قــرص     ^ـ أهــل البيــت ٩ ١٠٣ mــة ا� للغ �Yــوي ــ ت ات ـعــ7 ع ��
تلف ا�و  /f  /0 ات /vا�ة أهــل البيــتا ، نّظمهــا ا�ركــز ^اضــيع العقائدّيــة وســ[ 

لتعاون مع الطلبة ا �Y. / ندونيسي=  X�  
١٠  / مام اtس=  mا� / بع=    0/  القنوات الفضائّية. ×ـ أر
ماعّية 0/  القنوات الفضائّية. ١١ �tون العراق وا�قا�� ا �á ة نّظمهــا ا�ركــز للــدكتور  ÷ـ مأســاة الزهــراء ١٢  ـ /vــاf ،هــا 0/  التشــّيع وأ��

 مظلومّيـــة>ëوّي، مـــع تقـــد±  الـــدكتور عصـــام العمـــاد 0/  موضـــع: ـالتيجـــا¬/ ّ الـــ
ها 0/  حركة ا�ستبصار ÷الزهراء   .<وأ��
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  املرجع االعىل س�حة آية هللا العظمى السيد عيل الحسيني السيستا
 (دام ظله)

  
  املرشف عىل املركز


  س�حة حجة االسالم واملسلم. السيد جواد الشهرستا
  (حفظه هللا)

  مؤسس املركز
  س�حة حجة االسالم الشيخ فارس الحسون (رحمه هللا)

  ) هـ ١٤٢٦(ت 
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    هـ ١٤٢٥سنة  ـبتأسيس مكتبة الروضة الحيدرية يف النجف األرشف  »هبخطّ «إجازة املرجع األعىل 
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  هـ ١٤٣٢سنة  ـعتباره أفضل موقع يف البلدان اإلسالمية اجائزة ملوقع املركز ب
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  هـ ١٤٣٢سنة  ـعتباره أفضل موقع يف البلدان اإلسالمية اجائزة ملوقع املركز ب

  
  هـ ١٤٣٧سنة  ـيف ايران جائزة أفضل كتاب طبع 
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  هـ ١٤٢١سنة  ـزيارة املستشار الدمرداش العقايل للمركز 

  
  هـ ١٤٣١سنة  ـمع السيد عمر الشهاب، رئيس هيئة علNء املسلمL يف إندونيسيا 
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  هـ ١٤٣٥سنة  ـمع الشيخ فطرس بكرام، شيخ اإلسالم يف سنغافورة 

  
  هـ ١٤٣٦سنة  ـ بيتا كوميون، شيخ اإلسالم يف تايلندمع الشيخ عزيز 
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  هـ ١٤٣٧سنة  ـمع البطريرك بيZ والون، رئيس الكنيسة االنجليكانية يف فرنسا 

  
  هـ ١٤٣٧باريس سنة  ـمع الشيخ محمدو سنغو، املفتي العام ورئيس املجلس اإلسالمي الفرنيس 
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  هـ ١٤٣٧الصL سنة  ـمع الشيخ عبد هللا، شيخ اإلسالم يف غوانزو 

  
  هـ ١٤٣٩اسبانيا سنه  ـمع األب خسوس خوان كZا، رئيس كاتدرائية املودينا الكاثوليكية يف مدريد 
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  هـ ١٤٣٩اسبانيا  ـمع األب ارشيN ندريتا دfيرتيو كاربو، رئيس الكنيسة األرثودكسية يف مدريد 

  
  هـ ١٤٣٩مدريد سنة  ـة العدل االسبانية مع ابو اسالم ترتي، رئيس االتحاد االسالمي لدى وزار 
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  هـ ١٤٢٧كربالء املقدسة  ـ إفتتاح مكتبة العتبة العباسية

  
  هـ ١٤٢٨الكاظمية املقدسة ـ بعد توسعتها العامة  ‘إفتتاح مكتبة الجوادين
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  هـ ١٤٢٨الكاظمية املقدسة  ـبعد توسعتها العامة  ‘إفتتاح مكتبة الجوادين

  
  هـ١٤٣٦سنة  ـ(رحمه هللا) مة بغداد الدكتور حسL عيل محفوظ إفتتاح مكتبة عالّ 
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  هـ١٤٣٦سنة  ـ (رحمه هللا) مة بغداد الدكتور حسL عيل محفوظإفتتاح مكتبة عالّ 

  
  هـ ١٤٣٧تايلند سنة  ـوضع حجر اإلساس ملقربة الغري يف بانكوك 
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  هـ ١٤٣٦ساحل العاج سنة  ـيف مدينة كروكو  ÷بناء مسجد فاطمة

  
  هـ ١٤٢٩أندونيسيا سنة  ـيف حسينية مدينة جونديت يف رشق جاكارتا 
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  هـ ١٤٣٩جنوب افريقيا سنة  ـيف كيب تاون  ^جامع أهل البيت

  
  هـ ١٤٣٥اسرتاليا سنة  ـيف سيدx  ÷يف مدرسة الزهراء
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  هـ ١٤٣٩سنة  ـيف كنسية البشارة باريس 

  
  هـ ١٤٣٩سنة  ـيف كنسية البشارة باريس 
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  هـ ١٤٣٨سنة  ـمركز اإلبحاث العقائدية يف النجف األرشف 

  
  هـ ١٤٣٠سنة  ـزيارة آية هللا السيد عيل امليالx للمركز 
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  هـ ١٤٣٩سنة  ـيف املركز  املحققLتكريم بعض 

  


