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القــــرآن ومســؤوليتنا
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ثقافة إسالمية



الشرط األساسي لنهضة األمّة

           الشهيد السعيد املرجع حممد باقر الصدر
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ثقافة إسالمية
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المجتمع وصناعة الرؤية
 الشيخ حسن الصفار
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ثقافة إسالمية





21

ثقافة إسالمية





23

ثقافة إسالمية
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ثقافة إسالمية
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ثقافة إسالمية



العقالنية:
جدل الفلسفة والدين 

          زهري الشاذيل
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شخصيات
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شخصيات
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شخصيات



فن التعامل مع 
المراهقين والمراهقات
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أسرة
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أسرة
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أسرة



فـن التربية
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أسرة



صنع أول مبيض بشري اصطناعي
 يجدد نقاشات األمومة والبيولوجيا
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علمي



أوج البشرية
ج. موسر)*(
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علمي
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علمي
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علمي



مذنب قطره 25 ميالً 
ربما أباد الحياة على وجه األرض
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علمي



ً      المذنبات الداكنة قد تمثل تهديدا
ً      مهلكاً على كوكب األرض
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علمي



إنّك كوٌن لخّصتْه ُسُطور)*( 
قصيدة أرسلها الشيخ الدكتور أمحد الوائلي )رض( إىل مساحة العالمة املرجع السيد 

حممد حسني فضل اهلل )رض( حتية لديوانه »قصائد لإلسالم واحلياة«.

ُصّوَرًة املعّبر  واحلرف  ميوُررأيتك  باحلياة  شعر  بديوان 

َبْسَمٌة فْهَو  به  اّلدنيا  وسروُرجتّسَدِت  مّرة  وحزٌن  ودمٌع 

أمرُيفكنَت القريَض الفّذ َنْسجًا وفكرُه لْلكالم  كالٍم  وُربَّ 

جذره البالغة  هنُج  نسٌب  ونوُرله  الّرضى  دنيا  من  ونريان 
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ِبزنعِه الُعَقاِب  ابُن  إاّل  الّنْسُر  نسوُروما  البغاِث  أفِق  عْن  وتْصعُد 

مقطٍع كّل  يف  لبناُن  يل  الح  وحوُرلقد  تِرقُّ  جّناٌت  فهو  به 

وَدْبَكٌة وِعْشٌق  مواويٍل  وأموُرونْسُج  ُجّلَيْت،  صبايا  وحشُد 

ُيحمٍر سفح  يف  للمجد  وصوُروملحمٌة  الفداء،  أساطري  وصيدا 

مبا أتوا  اجلنوِب  نبُت  من  ومشرُيبراِعُم  مثله  عن  وهي  فريق 

ومدفع اجلنوب  بنت  وزئرُيوفاطمة  صدًى  زنديها  بني  له 

زهَوها يسحق  إسرائيَل  ُغروُرتعقََّب  وذاَب  رعٌب  هلا  فُجّن 

غرينا عنَد  يكن  مْل  لسالٍح  وصدوُرفيا  أضلٌع  فيِه  َر  تفجَّ

ها الكدح والّطوى هجرُيفَديُت صدورًا هدَّ احلقوِل  وسَط  هبا  وألَوى 

فوقها للنياشني  صدور  وزوُربكل  يشمخُر،  إفٌك  ترّبع 

ورجولة عزمة  من  خلت  ختوُرصدوٌر  األزير  صوت  مِسعْت  فإن 

عدوه أصاب  ما  بغي  هديُرومدفع  منُه  املجِد  ساح  هّز  وال 

شعبه ترائب  يف  ناٌر  هو  وصغرُيبلى  منهم  كبرٌي  سواًء 

يل فبان  مجيعًا  هذا  يف  سطوُرقرأُتك  خلصتُه  كوٌن  بأّنك 

يثوُرمدى أنت فيه احَلرُب بالعلم والتقى حىت  الربكاُن  به  وأنت 

ُموقَّع بالرنني  شعور  شعوُرودفق  مداه  يف  شعٍر  كّل  وما 

أدب



وقشوُروما الشعر إن مل ينحين الفّن عنده فضلٌة  إال  ويسجُد 

شاعر كّل  من  الشعر  أعيُذ  تُدوُروإين  كيَف  تلقاه  فال  تدوُر 

ُمعتٌِّم لغز  فهو  عبٌء  الفهم  ويف السمع عبٌء فهَو فيه صخوُرعلى 

قراره أين  تدري  فال  وتفوُريسيح  صورة  فيه  وتغرق 

عريضة فوضى  وهو  حّر  قديُريقولون  امتطاه  ما  عجٍز  ومركب 

طهوُرأبا السادة األطهار جذرًا ومسلكًا احلسني  ينمي  الذي  وكل 

رددتين نسيت  عهد  ومن  يشرُيملاذا  اخليال  حلم  له  ألمس 

ِطباعُه الزمان  عان  به  وشروُرزمان  صفوِه  يف  ٌة  غصَّ فال 

به ُيرى  بالنجوم  ثرّي  مسرُيوأفق  للنجوم  دْرٍب  كّل  على 

مسائه ووجِه  فكر  من  ر  بكوُرتنوَّ تفتديه  مساء  وربَّ 

صبحُه القرائح  أكمام  وجريُروفْتُح  أمحد  أيك  كّل  ففي 

مرتع للذوق  األرواح  نضرُيومنتجع  للفهوم  وروٌض  شهٌي، 

مشاعر يف  طارحته  صبًا  وعشرُيوِتْرُب  أبلج  وعهٌد  رفاٍق 

لترمتي اجلباه  متّناها  تدوُروأرض  حصاُه  واٍد  على  عليها، 

ِخَوْرنٌق السماء  ماء  لبني  طوُرهبا  والنبوة  ملوسى  فيها 

تتابعت قرون  من  ونصف  عبرُيوعقد  التُّراب  يف  عليٍّ  وَخْطو 
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جديُرأخي وجزيل الشكر بالفضل والوفا بالثناِء  ويفٍّ  فكلُّ 

عاصفًا زال  ما  واخلطب  غزيُرتفقَّدين  منه  والّدمُع  بأبعاده 

والتقى العلم  قادة  ٍمن  أب  كسوُروفقُد  وهو  عاَد  شْعب  ومتزيُق 

دهوُروعفوًا..   وقد رافت على الروح غربٌة واعَتَسْفَن  خْطٌب  وأطبَق 

جزاءها العاطفاِت  أوِف  مل  كبرُي إذا  أخْيَك  ِمْن  صغرٍي  فُربَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 
)*( نشرت يف جملة »العرفان« العددان 1و2، املجلد 74.

أدب



 يف اهلزيِع األخري من الليلِ 

 أنثُر أوراَق عمري احلزينْ 

 أقّلبها... 

 أعدد مامرَّ 

 من خيبٍة... غربٍة... 

 َعرٍق... 

 أو دٍم.. وحننيْ 

 وأقرأ بني السطورِ 

 اليت شفَّها الوجدُ 

 خامتًة ال تبنيْ 

* * *  

 هنا... 

 ضاَع يل صاحٌب 

 سالماً... لكم أجمعين  
مصطفى المهاجر
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 عشرٌة... مئةٌ 

 يف السجونْ 

 هنا... 

 غادرتين ابتسامة أمي 

 وأخيت احلنون 

 هنا... 

 كنُت أركُض 

 حنو احلدودِ 

 ُأخبئ بعض القصاصاِت 

 شعرًا ونثرًا 

وأمحلُ 

 مفتاَح بييت 

 السجنيْ 

* * *  

 هنا.. وهنا 

 لسُت أدري 

 اىل أين تأخذين 

 دورُة البحِث 

 عن وطنٍ 

 عامٍر بالنخيلِ 

أدب



 وباألمنياِت البسيطةِ 

 واليامسني 

* * *  

 هنا.. كان شوكٌ 

 هنا.. كان صفعٌ 

 هنا.. كان ركلٌ 

 هنا.. كان نفيٌ 

 هنا.. كان قهرٌ 

 هنا.. 

 يا إله السماواِت 

 َضْعين.. 

 على أول الدرِب 

 حنو اجلنون 

 ألفهم.. أيُّ الوريقاِت 

 مشغولة بالنداِء العقيمِ 

 وأيُّ السطورِ 

 مالحمها 

 تستبنيْ 

* * *  

 يف اهلزيِع األخرِي من الليل 
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 جيّردين حلمي 

 من بقاياي 

 يقلبين 

 فوق هذا القتادِ 

 الذي امسه البعدُ 

 ال للشماِل.. 

 وال لليمنيْ 

* * *  

 يا صحايب الذين استفقُت 

 على هجرهم 

 واحترقُت بربِد الفراقِ 

 احلزينْ 

 ها أنا 

 يف اهلزيِع األخريِ 

 من الليلِ 

 أنثُر َأوراَق عمري 

 وأسأهلا... 

 عن غدٍ 

 مفعٍم باألننيْ 

* * *  

أدب



 سالمًا لكل الذين 

 ثووا يف الزوايا 

 من القلِب 

 واستوَطنوا 

 الروحَ 

 رغم البعادِ 

 امللفعِ 

 بالراحلنيْ 

 سالمًا... 

 ملن ظلَّ 

 ميسكين باملودةِ 

 أمسكهُ 

 بأساي اللعنيْ 

 سالمًا... 

 لكم أمجعنيْ 

 سالمًا... 

 لكم أمجعني 
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 أمس اتصلت باألمل  
قلت له: هل ممكن 

أن خيرج العطر لنا من الفسيخ 
 والبصل؟ 
 قال: أجل

قلت: وهل ميكن أن تشَعل النار 
 بالبلل؟ 
 قال: أجل

قلت: وهل من احلنظل ميكن تقطري 
 العسل؟ 
 قال: نعم

قلت: وهل ميكن وضع األرض يف جيب 
زحل؟  

 قال: نعم ، بلى ، أجل
 فكل شيء حمتمل 

 قلت: إذن
حكام العرب سيشعرون يومًا باخلجل؟  

 قال: ابصق على وجهي
إذا هذا حصل

الشاعر أحمد مطر

أدب



تاريخ الكعبة المشرفة
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معالم





81

معالم
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معالم



السيد محمد تقي الحكيم وحركته اإلصالحية في النجف

مجموعة أبحاث لنخبة من العلماء والباحثين

معهد الدراسات العربية واإلسالمية - لندن  

قراءة : د. باقر الكرباسي

جامعة الكوفة – جمهورية العراق
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مراجعات
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مراجعات



عرض لكتاب

»أدبيات التعايش بين المذاهب«

للشيخ حسين علي المصطفى

إعداد: قاسم قصير- لبنان
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مراجعات
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مراجعات



نصف طن ذهب خالص لطالء قبة 
مرقد اإلمامين العسكريين
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أخبار منوعة



غوغل
 يحتفي بأمير الشعراء 

أحمد شوقي
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))نفرتيتي((
في المتحف الجديد 

ببرلين

أخبار منوعة




