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القراوي: تكوين عالم المستقبل تكوينًا سليمًا 
يتسق مع طموحاتنا الحضارية

الحسينية الجعفرية احتفلت بذكرى ميالد
اإلمام الحسين والعباس وزين العابدين

التقى وكيـــل وزارة االوقاف للعالقات 
الخارجية والحج ـ المشـــرف العام على 
البرامج العلمية بالمركز العالمي للوسطية 
د.مطلق القراوي وفد برنامج علماء المستقبل 
الى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة والمدينة 
المنورة. واكد في كلمته التي ألقاها بحضور 
العلميـــة اهمية االخالص  الرحلة  علماء 
وتجديد النية قبل االنطالق بركب الرحلة 
العلمية الى الرحـــاب الطاهرة ببيت اهللا 

الحرام والمسجد النبوي.
وقال ان االخـــالص وتجديد النية هما 
سبيل كل خير وسر كل بركة، وشدد القراوي 
على ضرورة اشـــعار الطالب بأن الرحلة 
العلمية ليســـت ترفيهية، وانما محاولة 
لتوفير جو علمي وتربوي مالئم لتكوين 
عالم المستقبل تكوينا سليما يتسق مع 
طموحاتنا الحضارية، التي ترمي الى صناعة 
علماء شرعيين يجمعون بين الرؤية االصلية 
والتصور االسالمي الوسطي واالحاطة بواقع 

االمة ومستجدات العصر.
واضاف القراوي ان الجانب الترفيهي 

من الرحلة يرتكز علـــى تعميق المعرفة 
التاريخية بحضارتنا االسالمية في اطار 
منهج تربوي موضوع لهذا الغرض. وربط 
طالب البرنامج برموز عزتنا وقدوتنا من 
الســـلف الصالح، مبديـــا حرصه ومؤكدا 
علـــى ضـــرورة االنتفاع بـــكل دقيقة من 
هذه الرحلة حتى يعود ابناؤنا من طلبة 
العلم الشرعي موفوري الحظ من العلوم 
الشرعية، من ســـلوكيات وآداب واخالق 

العلماء الربانيين.
واختتم القراوي كلمته قائال: أوصيكم 
بالحـــرص على أال تقتصر في طلبك على 
عالم واحد، ولو كان اعلم اهل االرض في 
نظرك، فهناك مثال مـــن ينبهر بفالن، فال 
تظهر له هناته ويبقـــى جامدا على رأيه 
ظنـــا ان كل ما يقوله هـــو الحق المحض 

وبمنزلة االجماع.
من جهته، قال رئيس وفد برنامج علماء 
المســـتقبل جعفر الحـــداد: انبثقت فكرة 
برنامج علماء المستقبل من احساس متنام 
بواجبنا تجاه أمتنا االســـالمية، وانطالقا 

من هذه الرسالة السامية، فقد تركز جهدنا 
في العمل على انتاج علماء راسخي العلم، 
نافذي الفكر عميقي الرؤية يعنون برصد 
الواقع الحضاري لالمة وتحليله وقياسه 
وتقييمه، ثم معالجتـــه مع مراعاة البعد 

االستشرافي والتعامل مع المستجدات.
واضاف: ألجل هـــذا الهدف الحضاري 
النبيل شرع برنامج علماء المستقبل في 
تنظيم رحالت علمية خارج الكويت بغرض 
النابهين  الشـــرعيين  االحتكاك بالعلماء 
للتزود من العلوم الشرعية، حيث أمرنا 

اهللا تعالى باالستزادة من العلم.
وتأتي هذه الرحلة العلمية االولى للطالب 
انتظموا في االنشـــطة  الذين  المتميزين 
العلمية السابقة للبرنامج وأثبتوا تفوقهم 
وأظهروا نبوغا وتميزا. هذا باالضافة الى 
طالب الدفعة الجديدة من الطالب المتقدمين 
الجدد والذيـــن اجتازوا اختبارات القبول 
وتفوقوا في الـــدورة التمهيدية بدرجات 
تؤهلهم لاللتحـــاق بركب الدورة العلمية 

الى الديار المقدسة.

الحداد: تركيز الجهد على إنتاج علماء راسخي العلم نافذي الفكر

التقى وفد «علماء المستقبل» قبل رحلتهم إلى الديار المقدسة استذكرت جهادهم وتضحياتهم

د.مطلق القراوي وجعفر احلداد خالل املؤمتر الصحافي

(أسامة البطراوي)الشيخ عيسى االسدي متحدثا عن حياة ابي الفضل العباس

به الســـيدة ام البنين عليها 
السالم الى والده االمام علي 
بن ابي طالب گ ليستبشر 
به، وكان االمام الحسين گ 
جالسا الى جانبه فصار االمام 
علي يطوف بالعباس حول 
الحســـين وهو  رأس االمام 
يقول اللهم اجعله فداء لولدي 
الحسين، كما تحدث عن مكانة 
الحسين گ يوم مولده وان 
جبريل گ اخبر جده رسول 
اهللا ژ ان للحســـين مكانة 
ومنزلة عظيمة عند اهللا ان 
جعل الشفاء بتربته واالئمة 
من ذريته والدعاء مستجاب 

تحت قبته.
الحفـــل  وتخــلـــل   
قصائـــد ألقيت بالمناســـبة 
الرمضان  للرواديد عـــارف 
وعبدالرضا علي ومال حـيدر 

الكـربـالئي.
الجدير بالذكر ان الحسينية 
الجعفرية تقيـــم مهرجانها 
الســـنوي لمدة ثالثـــة ايام 

متتالية.

أسامة أبوالسعود
أحيت الحسينية الجعفرية 
مهرجانهـــا الديني الســـنوي 
الكبيـــر الذي اقيم بمناســـبة 
ميـــالد االمام الحســـين گ 
واخيـــه أبي الفضـــل العباس 
گ واالمام زين العابدين گ 
شـــاركت فيه نخبة من االدباء 
والخطباء والشخصيات الدينية 
واالجتماعية، وابتـــدأ الحفل 
بآيات عطرة من الذكر الحكيم 
تالها القارئ علي ظهرابي الذي 
أشجى الحضور بقراءته آليات 
الذكـــر الحكيم، كما تحدث في 
المناسبة الشيخ عيسى االسدي 
الذي تطرق خـــالل كلمته الى 
حياة ابي الفضل العباس گ 
من خالل جهـــاده وتضحيته 
اللتيـــن قدم من خاللهما اروع 
االمثلة وجعل منهما نبراســـا 

لوفاء االخ العطوف الخيه.
وقال االسدي ان من يطلع 
العباس يستطيع  على سيرة 
ادراك انه نهر معطاء سواء في 
أو بعد استشهاده وما  حياته 

مـــا يعتبر داللة علـــى اهمية 
العباس فـــي يوم الطف  دور 
ووجوده لنصرة اخيه الحسين 
ان العباس گ لما ولد جاءت 

له من كرامـــات ينالها زواره 
لمكانته العظيمة عند اهللا عز 
وجـــل، وروى ما نقلته الرواة 
في كتـــاب االنوار البهية وهو 


