
اثيرت مؤخرا ظاهرة انتشار المواد البالستيكية 

على نطاق واسع على سطح هذا الكوكب، حتى 

بلغ اعماق البحار والمحيطات. ونشرت تقارير 

تظهر خطر ذلك على البيئة السمكية بشكل خاص 

بعد ان اظهر تشريح احشاء بعضها اكتظاظها 

بقطع بالستيكية من كل االنواع، حتى اوقفها ذلك 

عن اكل الطعام، فمات الكثير منها جوعا. 

واظهرت تقارير اخرى كيف تحولت بحيرات 

كبرى الى مستنقع مكتظ بالقطع البالستيكية من 

اكياس وقنينات ومالعق وكؤوس وغيرها. هذه 

التقارير المست لدى اغلب البشر مشاعر 

االنزعاج التي تكونت لديهم عبر السنوات، وهم 

يرون االستخدام غير المنطقي لالواني التي 

تستعمل مرة واحدة فحسب. فاالواني التي تستخدم 

للطعام وكانت تصنع من الفخار او الخزف او 

الزجاج ويعاد استخدامها في كل وجبة بعد 

غسلها، اصبحت ترتكز على االواني البالستيكية 

التي يستخدم كل منها مرة واحدة ثم ترمى في 

القمامة. فماعون الطعام اصبح بالستيكيا وكذلك 

الملعقة والكأس الذي يشرب فيه الماء، والسفرة 

التي يوضع الطعام عليها، كل ذلك يستخدم مرة 

واحدة فحسب. وقد وفرت هذه الثقافة الحاجة 

لغسل تلك االواني، فكل شيء يرمى بعد 

االستخدام. وكان امرا يثير التقزز ان يستخدم 

االنسان كأسا في كل مرة يرشف فيها ماء او 

عصيرا او كوبا من الشاي. ويتساءل المرء عن 

حكمة هذا االستخدام غير المسؤول للموارد 

الطبيعية، باالضافة للتساؤالت عن مدى سالمة 

تلك االواني التي توضع بها مواد ساخنة ودهنية 

 وربما حامضية ايضا.

ادى التركيز االعالمي على انتشار هذه المواد 

النتشار وعي عام بضرورة تقليص استخدام هذه 

المواد، والعودة الى المواد التقليدية التي يتكرر 

استخدامها بعد غسلها. لكن المشكلة ال تقتصر 

على استخدام البالستيك وهو استخدام يعبر عن 

ظاهرة البذخ والالمباالة والكسل وتعمق 

ظاهرة االستهالك غير المحدود وغير 

المقنن. كما انها تؤكد غياب مشاعر 

االحساس بضرورة الحفاظ على الطبيعة 

وحمايتها من االستنزاف وتهديد 

توازنها. ويصبح الوضع اخطر حين يتم 

استحضار حقيقة مهمة تتلخص بتدخل 

االنسان في التركيب الجيني لالطعمة 

واجراء "تعديالت" جوهرية بدون 

مراعاة لحدود العلم ودائرته. ونجم عن 

ذلك القدرة على انتاج االطعمة، بما في ذلك 

الخضار والفواكه واللحوم على نطاق يزداد توسعا، 

بحيث توجد على  مدار العام، بكميات كبيرة 

ومواصفات مختلفة عن المنتوج الطبيعي الذي 

تالشى اكثره، ولم يبق منه االسم والشكل. نجم عن 

ذلك تراجع نوعية تلك المنتجات وتقلص فوائدها 

وتزايد مخاطرها نتيجة التغييرات الجينية التي 

ادخلت عليها واالسمدة الكيماوية التي غذيت بها، 

والمواد الحافظة الي اضيفت لها. رواد هذا 

"التطوير" يبررون ذلك باستحالة توفير الطعام 

بالكميات التي يحتاجها تزايد عدد سكان هذا 

الكوكب وتضاؤل المساحات المتاحة للزراعة. 

وبذلك هناك حاجة لتطوير عمليات االنتاج تارة 

باحداث تغييرات جينية للفواكه والخضار 

والحبوب، واخرى بانتاج اسمدة كيماوية تساعد 

على النمو وغزارة االنتاج، وثالثة باللجوء للمواد 

الحافظة التي تطيل عمر هذه المنتجات. وهكذا 

اصبح طعام االنسان مستحضرا من مواد كيماوية 

متعددة ال تخلو من مواد كيماوية معقدة. وكان من 

نتائج ذلك انتشار االمراض والسرطانات بمعدالت 

 تفوق ما كانت عليه في السابق.

االسالم اهتم كثيرا بالطبيعة وامر بالحفاظ عليها 

وحمايتها، واشارت آياته الى التكامل بين االنسان 

والطبيعة التي يعيش فيها، فهو ليس في صراع 

معها، كما يتردد على السنة الكثيرين، بل يتكامل 

معها برعايتها واالمتناع عن سوء استخدامها او 

االفراط في تجاوز استحقاقاتها. العالم يحفر قبره 

بيديه، هذه مقولة صحيحة، فقد خلق هللا الكون 

والطبيعة وضمنهما توازنا دقيقا ال يحق لالنسان 

االخالل به. فان فعل فسيكون اول من يدفع ثمن 

ذلك التجاوز. مطلوب المحافظة على المصادر 

الطبيعية للماء والطاقة واالشعة الشمسية، واستخدام 

االسمدة الطبيعية والتقليل من ثقافة "البالستيك" 

التي بدأت تنخر في البيئة االنسانية. االعتدال عنوان 

 الحفاظ على سالمة هذا الكوكب وصحة آدمييه.

 إقرأ في هذا العدد:

نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة 

 األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين

 333العدد  ة،عشر الخامسة السنة

 8163يوليو  61-36

المؤهالت العلمية والقيادية عند 

 (5االمام الصادق عليه السالم  )ص

 (7كتاب: أطلس الحسين )ص

 ايرلندا تقاطع منتجات

 (3المستوطنات الصهيونية )ص

 المواد البالستيكية وخطرها على البيئة
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 برامج مؤسسة األبرار
 

ضمن برامج مؤسسةة االبةرار 

االسالمية، وبةمةنةاسةبةة ذكةرى 

اسةةتةةشةةهةةاد االمةةام جةةعةةفةةر بةةن 

محمد الصادق عليهما السةالم، 

استةضةافةت مةؤسةسةة االبةرار 

سماحة الشيخ منير الطةريةحةي 

الذي تحدث عن مدرسة االمام 

الصةةادق عةةلةةيةةه السةةالم. كةةمةةا 

تحةدث االعةالمةي ابةو فةراس 

الحمداني عن المشهد العةراقةي 

، خالل فترة ما بعد االنتخابةات

االنتةخةابةات هةي حيث قال ان 

التةعةبةيةر عةن ضةمةيةر الةنةاس 

وشرعية النةظةام فةي ظةروف 

اسثتنائية فةي الةعةراق. اعةداء 

العراق ينهزمون، ويختلفون في ما بينهم. اقةتةصةاد 

 العراق جيد والموقع السياسي جيد
ولكن الةذي   كانت الظروف مهيأة النتخابات نزيهة

 حصل كان نكبة.

 تحولنا من نظام ديكتاتوري الى نظام ديمةقةراطةي.

اغلب االحزاب فقدت مصةداقةيةتةهةا. نةتةحةدث عةن 

طبقة سياسية فاشلة دخلت االنتخابات وسةتةواصةل 

سياسةاتةهةا. هةؤالء الةفةاشةلةون جةاؤوا لةالنةتةخةاب 

 االلكتروني.

يجب ان تتوحد الةجةهةود لةمةكةافةحةة هةذا الةوضةع 

 لتحقيق االصالح:

اوال: تشةةكةةيةةل طةةبةةقةةة سةةيةةاسةةيةةة جةةديةةدة، ونةةجةةبةةر 

 المسؤولين على التغيير.

 ثانيا: طرح مشروع ناضج واصالحي حقيقي.

 ثالثا: طرح قانون انتخابي جديد مناطقي.

 رابعا: اقامة ادعاء عام مستقل بشكل حقيقي.

 خامسا: التوقف عن الضغط على المرجعية.

المرجعية تدعةو الةى نةظةام مةدنةي لةكةي يةتةحةمةل 

 الشعب مسؤوليته.

هناك ايضا موضوع التبةعةيةة: جةاءت امةوال مةن 

ايران والسعودية وامريكا. اصبحنا تابعين لغيةرنةا. 

 .8102يوليو  5كان ذلك بتاريخ 

 

كمةا اقةامةت مةؤسةسةة االبةرار 

االسالمية برنامجها االسبوعةي 

بةةدعةةوة الةةداعةةيةةة واالعةةالمةةي 

الةةمةةصةةري الةةدكةةتةةور كةةمةةال 

الةةهةةلةةبةةاوي الةةذي تةةحةةدث عةةن 

التحةديةات الةتةي تةواجةه االمةة 

االسالمية وكيفيةة مةواجةهةتةهةا. 

 08كةةان ذلةةك يةةوم الةةخةةمةةيةةس 

. كما قام المهنةدس 8102يوليو 

االخ سالم ناجةي بةاسةتةعةراض 

ادارة الةعةقةل: ” كتاب بةعةنةوان 

بةةرنةةامةةج لةةلةةوصةةول لةةلةةنةةجةةاح 

والثقفة والسعادة. هذا وقد تخلل 

 البرنامج العديدي من االسئلة والمداخالت.

 األبــــرار

نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة االبرار االسالمية، وتهتم بشؤون 
المسلمين عموما، وتسعى لتركيز قيم االسالم ومفاهيم القرآن، في ما يشيع 
 االيمان والخير والحب والتسامح واالعتدال بين الناس. لإلتصال والمراسلة: 

45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033  

Website: www.abraronline.net, 

email: abrarhouse@hotmail.com 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن{ سورة  تُُكْم أُمَّ قال تعالى: }إِنَّ َهِذِه أُمَّ

  28األنبياء: 

 

 ينعقد

العاصمة البريطانية في لمنتدى الوحدة االسالمية  حادي عشرالمؤتمر ال

 لندن تحت شعار: 

 االسالم يقود الحياة
 . 8102يوليو  82 – 81الفترة ما بين  وذلك في

يوليو )الساعة  81يفتتح المؤتمر، بعون هللا تعالى، مساء الجمعة 

 السادسة والنصف مساء( ويستمر يومي السبت واألحد

 8102يوليو  88ـ  80

الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة والنصف  أعمال المؤتمرتبدأ  

 مساء

 يعقد المؤتمر على قـاعـة "فندق هوليداي إن":

Holiday Inn Hotel, 97 Cromwell Road, London SW7 

4DN, Tel: 08719429100 

 

 (  8102يوليو  82يعقبه مؤتمر ليوم واحد )اإلثنين 

على قاعة من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الخامسة مساء 

 مؤسسة االبرار

  45 Crawford Place, London W1H 4LP 

 المسيحي:  القيم الثابتة في عالم متغير –الحوار االسالمي 

  altaraiki@gmail.comللتواصل:  البريد االلكتروني: 

 عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر: الشيخ حسن علي التريكي 

mailto:altaraiki@gmail.com
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احتجاج أمام سفارات دول غربية 

 لإلفراج عن الشيخ الزكزاكي

نظم أنصار زعيم الحركة اإلسالمية فةي نةيةجةيةريةا 

الشيخ إبراهةيةم الةزكةزاكةي يةوم األربةعةاء مسةيةرة 

إحةتةجةةاجةات امةةام السةفةةارة األمةةريةكةيةةة والةكةةنةديةةة 

 والبريطانية في العاصمة أبوجا.

وطالب المحتجون الحكةومةات الةغةربةيةة بةالضةغةط 

على الحكومة الةنةيةجةيةريةة إلطةالق سةراح الشةيةخ 

الزكزاكي وزوجته اللذين يخضعان لقيةد اإلعةتةقةال 

منذ نحو ثالث سنوات بةعةد أن قةمةعةت السةلةطةات 

األمنية النيجيرية أنصار الشةيةخ الةزكةزاكةي حةيةث 

استشهد وأصيةب الةعةديةد مةنةهةم إثةر الةمةمةارسةات 

الوحشية التي تقةف وراءهةا بةعةب الةبةلةدان الةتةي 

 تدعي اإلسالمية.

 

 إيرلندا تقاطع

 منتجات المستوطنات الصهيونيّة
 

في سياق المقاطعة األوروبية للمسةتةوطةنةات، جةاء 

إقرار مجلس الشيوخ اإليرلةنةدي لةمةشةروع قةانةون 

لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية الةمةقةامةة 

على أراضي الضفّةة الةغةربةيةة الةمةحةتةلةة، وحةظةر 

 استيرادها.

وبحسب القانةون، فةَّن ةه يةمةنةع اسةتةيةراد مةنةتةجةات 

المستةوطةنةات »وخدمات وبيعها، إذا كان مصدرها 

 .«غير القانونيّة المقامةة فةي األراضةي الةمةحةتةلةة

قةانةون »كذلك، يعتبر الةقةانةون، الةمةعةروف بةاسةم 

، استيراد بضائع المسةتةوطةنةات «األراضي المحتلّة

أو بيعها، جريمة يةعةاقةب عةلةيةهةا بةالسةجةن خةمةس 

 ألف يورو. 851سنوات، أو بغرامة مالية 

وكان قد تأّجل التصويت على مشروع القانةون فةي 

كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بةعةد اسةتةدعةاء 

سفيرة إيرلندا في إسةرائةيةل، ألةيةسةون كةالةي، إلةى 

وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في محاولة للةتةوصةل 

إلى تسوية لتليين القانون، إال أّن الحكومة في دبةلةن 

لم تةتةوّصةل إلةى أيةة تةفةاهةمةات مةع الةمةشةّرعةيةن 

 اإليرلنديين.

، فةةَّّن السةةفةةيةةرة «هةةترتةةس»وبةةحةةسةةب صةةحةةيةةفةةة 

اإليرلنديّة أّكدت أن ممثلين مسةتةقةلةيةن فةي مةجةلةس 

الشيوخ اإليرلندي، هم الذين طرحوا المبادرة، وأّن 

 الحكومة اإليرلندية تعارضها.

من جهتها، أعربت السفارة اإلسرائيليّة في إيرلنةدا، 

مشةاريةع قةوانةيةن تةعةّزز “عن قلقها مما قالت إنهةا 

 .”االنقسامات بين إسرائيل والفلسطينيّين

 مسـؤول فلسـطـيني أشـاد بـمـوافقة مجلس الشيــوخ 

 وقاية من "التطرف"..

 والية ألمانية تتوسع بتدريس اإلسالم

كشفت الحكومة المحةلةيةة بةواليةة شةمةال الةرايةن 

األلمانية عن خطة تهدف إلى التوسع في حصص 

تدريس الدين اإلسالمي بمدارسها بدءا مةن الةعةام 

الدراسي المقبل.وتشمل الخطة مدارس الةتةدريةب 

الةةمةةهةةنةةي، إضةةافةةة إلةةى الةةمةةدارس االبةةتةةدائةةيةةة 

والمتوسطة، التي تدرس هذه الحصص منذ سةت 

 سنوات.

وذكرت وزيرة التربية بالوالية إيفون غيباور أن 

التوسع في تدريس التربةيةة اإلسةالمةيةة بةمةدارس 

شمال الراين سيكون باللغة األلمانية، ومن خةالل 

إشراف رسمي ومعلمي دين مسلمين تم تةأهةيةلةهةم 

 بالجامعات األلمانية.

وفي تصريحات لصحيفة راينشا بوست، أشةارت 

غيباور إلى أن التوسع في هذه الةحةصةص سةيةتةم 

الةةذي سةةيةةبةةدأ  8102-8102الةةعةةام الةةدراسةةي 

الخريف القادم، ويشمل عشرين مدرسة للتةدريةب 

 المهني في أربع من المدن الكبيرة بالوالية.

وتعةتةبةر شةمةال الةرايةن أكةبةر الةواليةات تةعةدادا 

للسكان، وتضم أكةبةر عةدد مةن الةمةسةلةمةيةن فةي 

مةلةيةون نسةمةة،  02ألمانيا، ويناهز عدد سكانةهةا 

% 2مليون مسلم، يمثةلةون  0.5ويعيش فيها نحو 

من تعداد سةكةانةهةا، بةيةنةمةا يةزيةد عةدد الةتةالمةيةذ 

 ألف تلميذ. 251المسلمين بمدارسها على 

وذكرت غيباور أن الهدف من الةتةجةربةة الةرائةدة 

بالتوسع في تةدريةس الةتةربةيةة اإلسةالمةيةة وقةايةة 

التالميذ المسلمين من "التطرف" المحتمل، ودعم 

تطويرهم لهوية دينية وقيم أخالقية خةاصةة بةهةم، 

وتنمية مبادئ االحةتةرام وتةفةهةم الةحةوار الةديةنةي 

 لديهم.

وحسب وزارة التربية المحلية بشمال الراين، فَّن 

نحو عشرين ألفا من التالميذ المسلمين يشةاركةون 

في حصص تدريس الدين اإلسالمي التي يدرسها 

مدرسة، وكانت هذه الوالية  824معلما في  800

تقديم هةذه الةدروس كةمةشةروع  8108بدأت عام 

تجريبي بمدارسها االبتدائية والمتوسطة، وتعتةزم 

حكومتهةا تةمةديةد الةعةمةل بةهةذا الةمةشةروع الةذي 

 .8102سينتهي عام 

ويشرف على عملية تةعةلةيةم الةتةربةيةة اإلسةالمةيةة 

ووضع مناهجها واختيار معةلةمةيةهةا فةي مةدارس 

والية شمال الراين مجةلةس مةكةون مةن عشةريةن 

شخصية؛ نصفهم من الباحثين المسلمين الممثلةيةن 

للمنظمات اإلسالميةة، والةبةاقةون مةن السةلةطةات 

 الرسمية.

 

اإليرلندي، اليوم، على مشروع القانون، ووصفةه 

المنسجةم مةع قةيةم ومةبةادئ إيةرلةنةدا ”في بيان، بـ

التاريخية الداعمة والمصطفة إلةى جةانةب الةحةّق 

الةةذيةةن يةةتةةعةةامةةلةةون مةةع “، واعةةتةةبةةر ”والةةعةةدالةةة

المستوطنات اإلسرائيلية، متواطئين بشكل ممنهج 

في إنكار الحّق الفلسطيني في تةقةريةر الةمةصةيةر، 

ويعملون على استدامة االحتالل اإلسرائيلي غةيةر 

 .”القانوني لفلسطين

إذا كانت بعب دول االتةحةاد األوروبةي “وقال: 

مستعّدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفالتهةا مةن 

الةةعةةقةةاب، فةةقةةد حةةان الةةوقةةت لةةكةةي تةةت ةةخةةذ الةةدول 

األعضةاء األخةرى إجةةراءات مشةةروعةةة بشةةكةةل 

منفرد، مثل اإلجراء الةذي وافةق عةلةيةه مةجةلةس 

 .”الشيوخ اإليرلندي

وليست المّرة األولى التي يجري فةيةهةا مةقةاطةعةة 

دول وبلديّات أوروبية لمنتجات المستوطنات، فقد 

قاطعت الةدنةمةارك وبةلةديةات إسةبةانةيةة وغةيةرهةا 

منتجات المستوطنات، وعةدم إبةرام أيةة اتةفةاقةيةة 

مستقبالً معها. وينظر الكيان إلى هةذه الةمةقةاطةعةة 

بغاية الةخةطةورة، لةمةا لةه مةن تةبةعةات سةيةاسةيّةة 

وإعالمية واقتصادية، فيما يأمل المراقبون تحركاً 

أوروبياً رسمياً وشعبياً أكثر للضغط على الةكةيةان 

الغاصب، من أجل وقف همجيّةتةه بةحةّق الشةعةب 

 الفلسطيني.

 

 مراكز بمؤشر 61إيران تتقدم 

 8163االبتكار العالمي 

 01تقدمت الةجةمةهةوريةة االسةالمةيةة فةي ايةران 

الصةادر  8102مراكز بمؤشر االبتكار العالةمةي 

 ."WIPO"عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

وصعدت الجمهورية االسةالمةيةة فةي ايةران مةن 

الةى  8105في المؤشر الصادر عام  55المركز 

، فيما كةانةت بةالةمةركةز 8102في  55المرتبة الـ 

 .8105في  015

وبحسب تقرير المنظمة فان ايران كةانةت ضةمةن  

الدول االكثر نموا من بين نظيراتها، حيث تقدمت 

 في مؤشر نسبة كفاءة االبتكار

)Innovation Efficiency Ratio) 

 00الةى الةمةرتةبةة  8105فةي عةام  55من الـ  (

 حاليا.

بلدا ذا الدخل المةتةوسةط  24وحلّت ايران من بين 

 upper-middle-income)االعةةةةةةلةةةةةةى 

countries)  والمركز الةثةانةي مةن   05بالمرتبة

 بين دول آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا.



 منـبـر األبــــرار 4

في ندوة تحت عنوان "التحديات التي تواجه  

االمة وواجبنا تجاهها" أستضافت مؤسسة 

االبرار االسالمية الداعية االسالمي الدكتور 

كمال هلباوي للتحدث عن هذه التحديات. كان 

 1122يوليو  21ذلك يوم الخميس 

قال الدكتور الهلباوي في حديثه: نسمع كل يوم 

عن ازدياد المشاكل والتحديات التي تواجه 

االمة، ولكن كنت اقول سابقا ان حال االمة ال 

يخفى على عقل، والتحديات ال تخفى على اي 

انسان لديه عقل. اما اآلن فاقول ان حال االمة لم 

يعد يخفى حتى على أبله او مجنون. االبله 

 يستطيع ان يرى هذه التحديات او نتائجها.

دعونا نتكلم في بعض االمور عن التحديات 

الحقيقية وهي كالمرض الخطير، ولكن نتائج 

 التحديات قد تظهر على الجسم.

قد تظهر اعراض المرض الداخلي على الجلد، 

 وعالج مظاهره ال يكفي.

اول مرض في االمة هو نقص الوقت 

 المخصص للتفكير.

صحيح ان هناك امراضا موجودة مثل اليمن 

وسوريا وفلسطين والطائفية وسواها، ولكن هذه 

االمراض ناجمة عن غياب التفكير. الحكام 

العقل لهم وال مستشاروهم وال الدائرون في 

 فلكهم. وال نتوقع منهم ان يفكروا.

ولكن مؤسسات التفكير ودور الدعوة، ومراكز 

التفكير المستقبلي مطلوب منها ان تشيع الثقافة 

والنشرات االعالمية. فبدون العقل لن يكون 

هناك خروج من التحديات. العاطفة وحدها بدون 

عقل تجلب احيانا مزيدا من الضرر. فنحن 

 بحاجة الى مؤسسات للتفكير.

امريكا التي نكرهها والتي تحاول ان تهيمن على 

العالم كله لديها اكثر من الف مركز للدراسات 

والتفكير. هذه الدراسات توضع امام المسؤولين. 

رجال الكونجرس لدى كل منهم قضية يهتم بها، 

يقومون بزيارة البلدان ويتعرفون على العلماء 

 والمفكرين في البلدان االخرى.

 نحن مطالبون بان يكون  لدينا مراكز شبيهة.

التحدي الثاني هو كثرة القضايا في القرن الحادي 

 والعشرين التي يحملها الكتف المسلم.

هذا المسلم والعربي يحمل على كتفه من القضايا 

ما ال يستطيع ان يحتمله طالما استمرت االمور 

 على ما هي عليه.

كنا نتحدث عن االندلس فضاعت االندلس نتيجة 

انهيار ملوك الطوائف. ثم تركنا االندلس وتكلمنا 

 عن فلسطين.

عندما بعث االمام حسن البنا اول وفد لفلسطين 

برئاسة اخيه عبد الرحمن البنا كانت االمة اقل 

 اشكاال.

تفتح الكتاب اآلن وترى العراق وليبيا واليمن 

 وسوريا وافغانستان.

رأيت بعض المسلمين والممولين يعتبر المدفع قبل 

المدرسة والصاروخ قبل مركز الدراسات. ولذلك 

انتشر العنف وغاب العقل، ولم تعد االمة قادرة 

 على حمل اتعابها.

 التحدي الثالث: الخلل في تحديد االولويات.

عندما ال يستطيع االنسان حمل القضايا يصبح 

كاالنسان الذي ليس لديه سوى راتب بسيط وال 

يعرف كيف يتعاطى مع اولوياته، هل ينفق على 

 االبن ام البنت او االطفال ام المنزل؟

اطلقت مبادرة قلت فيها اننا بحاجة للقيام بعدد من 

االمور: منها الخروج من عقلية الصراع الى 

عقلية الحوار. كنت اضرب مثال بان ايران 

ضربت مثاال رائعا من خالل الحوار ضمن ما 

 .2+5سمي 

الحوار وسيلة محترمة وليست صراعا، وقد 

نجاهم هللا واكرمهم، وندعو هللا ان يخرجهم من 

 االزمة التي تجددت.

االمر الثاني تحديد 

 العدو الحقيقي لالمة.

يوم االثنين الماضي 

كنت في حوار 

تلفزيوني عبر 

سكايب مع القناة 

التاسعة التركية. قلت 

لالذاعة ان علينا ان 

نحدد االولوية، فقال ان العدو هي ايران. بدأت 

اشرح له من هو العدو الحقيقي. اسرائيل 

 والصهيونية هي العدو الحقيق المعاصر.

 الثاني: الهيمنة االمريكية.

الثالث: االرهاب والتكفير والتشدد وما تدعمها 

 من مؤسسات مثل داعش.

قلت له: ايران التي تقدمت في العلم والبرنامج 

النووي، لم يقتنع اال عندما قلت له جملة واحدة: 

لو ان ايران عدو حقيقي فهل كان اردوجان 

 سيتعامل معهم؟

تحديد اولويات االمة دقيق جدا، وهو من وسائل 

 العالج الضرورية.

عقلية الحوار بدال من عقلية الصراع، وعقلية 

التنمية وبناء المستقبل بدال من عقلية الدمار 

 والتدمير. عقلية انسان يفكر ببناء المستقبل.

هناك ضعف االستفادة من الدروس. يجب ان 

يقوم النائم من قبره ليرى ما يجري حوله. 

الدروس تتكرر والتعاطي معها يتم بالعقلية 

 نفسها.

 كان مالك بن نبي يتحدث عن مواجهة االستعمار

الدرس المحترم ال يزال في ايران، ونسال هللا 

 ان يبعدها عن الشرور واآلثام.

الحوار الذي دار بين ترامب وكوريا الشمالية 

كان بهدف التفرغ اليران، وكذلك الحوار مع 

 الصين وروسيا يهدف الى التفرغ اليران.

ال نريد ان يضرب ترامب بالدنا مرة اخرى في 

 هذه اللحظة.

 التحديات التي تواجه االمة وواجبنا تجاهها

1التتمة ص  

 إدارة العقل: برنامج للوصول للنجاح والثقة والسعادة

استضافت مؤسسة االبرار االسالميةة الةمةهةنةدس 

سالم ناجي الةذي اسةتةعةراض لةنةا كةتةاب: ادارة 

العقل: برنامج للوصول للنجاح والثقة والسةعةادة. 

 .8105يوليو  08كان ذلك يوم الخميس 

مؤلف الكتاب ستيف بيةتةرز وهةو اخصةائةي فةي 

علم النفس. وقد اعطي تقدير للكتاب في مةؤسةسةة 

 امازون بدرجة اربعة ونصف من خمسة.

كتاب ادارة الدماغ بشكل تفصيلي ولةكةن مةبةسةط 

 ليوضح عمل الدماغ.

المؤلف استخدم اسلوب المحاكاة )التمثيةل( وقةال 

ان الدماغ يتكون من سةبةع مةنةاطةق ثةالث مةنةهةا 

 يتعلق بسلوكنا.

ولكي يمكن فهم هةذه االجةهةزة الةثةالثةة اعةطةاهةا 

اسماء: االول اسماه الةكةومةبةيةوتةر، عةنةدمةا يةولةد 

 االنسان يكون هذا القسم فارغا.

 الثاني اسماه االنسان، وهذا هو شخصيته.

 الثالث: الشمبانزي.

جهاز الشمب يفةكةر بةاسةلةوب عةاطةفةي ويةخةرج 

 بنتائج عاطفية. فكيف نتحكم بجهاز الشمب؟

طبيعة الشمب تأتي بةالةوالدة، واذا اراد االنسةان 

 ان يطور نفسه عليه ان يسيطر على الشمب.

الجهاز الثالث اسميناه "االنسةان"، ومةن صةفةاتةه 

البحث عن الحقائق، فهو ال يةقةيةم مةواقةفةه عةلةى 

 اسس عاطفية.

هذا الجهاز يفكر باسلوب منطقي، بينما المقابل له 

 "شمب" يفسر المعلومات بمشاعر وانطباعات.

هذان الموقفان )بالنسبة لالنسان والشمب( يبعثةان 

رسةائةل لةلةةكةومةةبةيةةوتةر وسةنةةرى كةةيةف يةتةةعةامةةل 

الكومبيوتر مع هذه الرسائل. فاي من الةجةهةازيةن 

 هو الذي يفكر؟

 هناك طريقة للتمييز بين االسلوبين:

فاذا كان هناك ضغط نفسي وعاطفي فةانةه عةمةل 

الشمب. صفات تفكير الشمب القفز الى الةنةتةائةج، 

فال ياخذ النتيجة باسلوب منطقةي. يةتةحةرك نةحةو 

النتيجة بال استجواب. الشمب ال يقبل بةالةوسةطةيةة 

فةي الةةتةفةةكةيةر. الشةمةةب يشةعةةر دائةةمةا بةةالةخةةوف. 

 العقالنية بعيدة عنه.

كيف يخلق هللا هةذا الةجةهةاز الةذي قةد ال يةكةون 

مفيدا؟ هذه االشياء هةي مصةدر حةمةايةة لةنةا مةن 

 المواقف الخطرة التي نتعرض لها.

االستعراض الثاني يتعلق بجهاز االنسان الذي ال 

 يقبل غير الحقائق.

هذه الحقائق ال تالئم القفزات. من الصفات الثانية 

 وجود ربط حقيقي بين المقدمة والنتيجة.



 منبر االبرار 5

 المؤهالت العلمية والقيادية عند االمام الصادق )ع(

يوليو  في  ذكرى شهادة االمام  5ندوة الخميس 

 جعفر الصادق عليه السالم.

قال تعالى: }وما ارسلنا من قبلك اال رجاال 

نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم 

 التعلمون{.

االمام الصادق هو السادس وامه فاطمة بنت 

 21محمد بنت ابي بكر. ولد في المدينة في 

للهجرة وكانت شهادته في  21ربيع االول سنة 

 هجري. 242شوال سنة   15

عاش ايام ضعف الدولة االموية وقيام الدولة 

العباسية التي قامت بشعار: الرضا من آل محمد. 

وفر ذلك لالمامين الباقر والصادق فرصة لنشر 

علوم اهل البيت وكان بناء مدرسة اهل البيت 

والجامعة االسالمية في عهد االمام الصادق عليه 

 السالم.

وكان هناك اسهامات لالمام في علوم مختلفة، 

وتصدى للحركات المنحرفة كالزنادقة، وبدأ 

بتأسيس المدرسة الفقهية واالصولية، ونسب 

 اليه:علينا طرح االصول وعليكم التفريع.

كان يأمر بعض اصحابه ان يفتوا الناس، فقال 

ألبان: اجلس في المجلس وافت الناس فان احب 

ان ارى امثالك في اصحابي. كان المؤسس 

للمذهب بهذا المعنى ولذلك سمي المذهب 

 الجعفري.

يحدثنا سماحة الشيخ منير الطريحي حول 

النظرية االسالمية عند االمام الصادق عليه 

 السالم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

 رسوله االمين وعلى اله الطيبين الطاهرين.

 قال هللا تعالى في محكم كتابه الكريم:

ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم  }َيْرَفِع هللاه

 { َدَرَجات  

النظرية االسالمية مبنية على العلم، وهو شرط 

لالمامة والقيادة، وقد انعكس هذا 

الشرط على اعمالنا العبادية. ففي 

التقليد يشترط ان تقلد االعلم، فانت 

تقف امام هللا وتبريء ذمتك امامه. 

المريض يذهب الى افضل االطباء 

والمهندس الى افضل المهندسين، 

بينما في االعمال العبادية ال نطبق 

 ذلك.

نعتبر ان االمام في كل زمان هو 

اعلم اهل زمانه واتقاهم. في 

الروايات يقاس يوم القيامة بماء 

الشهداء ومداد العلماء. لماذا؟ لوال 

هذا المداد لما اهتدى هذا الشهيد. في 

العراق لوال المرجعية لما انتصرنا 

على االعداء. لو لم يكن االمر كذلك 

لما ضحى احد. اما في ظل 

االمرالشرعي يتسابق الناس للعطاء. 

 المرجعية هو الخط الطبيعي الهل البيت.

عندما نحيي ذكى استشهاد االمام الصادق عليه 

السالم فانما ذلك تقدير لعلمه. ان المالئكة لتفرض 

اجنحتها لحامل العلم. العلم الشرعي هو الذي يعبد 

االنسان هلل سبحانه. ال نقول ان بقية العلوم ال قيمة 

لها بل هي محترمة ولها دور في المجتمع. ما 

دامت الدنيا عرفت طريق الهدي فال تحدث 

 الشرور او االعتداء.

نحن نعتز بذكرى االمام الصادق عليه السالم 

 ”.محيي الشريعة“الذي يسمى 

عظمة القيادة  بعظمة عطاءاتها واطروحاتها 

وممارساتها خصوصا اذا كانت تمثل معارضة 

 كاالمام الصادق عليه السالم.

النقطة الثانية انها لم تقتصر على علم معين، بل 

لها كل مميزات العلم والسياسة واالدب خصوصا 

اذا كانت هذه القيادة تقاوم دولة تتوفر على 

امكانات عسكرية وسياسية. السفاح والمنصور 

 تحديا الدين فتصدى لهما االئمة.

 هناك عدة محاور للحديث:

المحور االول القيادة المعصومة لالمام الصادق 

 عليه السالم.

 الثاني: االمام وطريقة تربية الشخصيات

 الثالث: محور االمام والعلم

 الرابع: االمام واالخالق

 الخامس: االمام والنظم السياسية الموجودة

 السادس: االمام ومدرسته المتميزة

عندما تقرأ كتاب الشيخ محمد ابي زهرة من كبار 

علماء االزهر يقول: لقد كتبت عن سبعة من 

االئمة واآلن اكتب عن االمام الصادق، وكان 

المفروض علي ان ابدأ باالمام الصادق اوال، 

ولكني كلما دنوته تهيبته لمقامه. فكل ما كتب عن 

 االئمة قليل في شأنهم.

لماذا سمي االمام بالصادق؟ يقال انما سمي 

الصادق لصدقه. كل امام له اسم خاص، الباقر، 

 الرضا.

وهناك رأي يقول ان الذي سمى االمام الصادق 

هو اعدى اعدائه وهو ابو جعفر المنصور الذي 

كان يبني في اسطوانة واحدة مجموعة من 

السادة العلويين. تقول الدكتورة سليمة الليثي: ان 

ابا مسلم الخراساني سأل االمام الصادق: متى 

يظهر قبر جدك امير المؤمنين؟ فقال: يظهر في 

زمن يسمى ابي جعفر المنصور. وعندما سمع 

 المنصور ذلك سماه الصادق.

بعض المؤرخين حين يكتب بهدف التزييف 

 تفلت منهم كتابات لها تأثير معاكس

يقول ابو جعفر: نحن اهل بيت لنا في كل زمان 

 محدث، ومحدثنا في هذا الزمان االمام الصادق.

 علوم االمام الصادق إلهام الهي.

المحورالثاني: حين تريد ان تكتب في اي علم 

من العلوم عليك ان تختار شخصية تتحدد بجانب 

 معين: رجال سياسة، رجال حرب.

عندما تريد ان تكتب عن االمام الصادق تجد 

نفسك امام رجل تجسد فيه كل تلك العلوم. 

 واالهم انه تجسد فيه االيمان.

ايران وقعت االتفاق النووي النها لم تكن تريد 

 ان تقتل الناس بالسالح النووي

هناك مراجع رأيتهم في النجف وهم يتضرعون 

 الى هللا خصوصا عند سماعهم دعاء كميل.

الدنيا ال تغري الناس المؤمنين. االيمان مهم 

لالنسان، ومن يكن حليفه يفلح في الدنيا 

 واآلخرة.

الدكتور احمد امين يقول: طرح علينا االستاذ 

مسألة رياضية ولم نعرف حلها، فذهبت وصليت 

في الليل وتفكرت في المسألة فجاءني الجواب 

 من هللا.

لو كنا مع هللا لنصرنا على اآلخرين. من خاف 

 هللا خافته جميع مخلوقات هللا.

االئمة لم يتنصلوا عن خدمة الناس والفقراء. 

االمام الصادق كانت اهم نقطة لديه مسألة 

 االيمان.

المحور اآلخر ان االمامان الصادق والباقر ومن 

قبلهما االمام زين العابدين استلموا 

مرحلة مختلفة عن مرحلة االئمة 

الثالثة الذين سبقوهم. كانت تلك 

المرحلة للمواجهة والسيف وتجييش 

الجيوش. دخل االمام علي والحسن 

والحسين حروبا. كانت مرحلة 

التصدي بهذا الشكل. عندما جاء 

الباقران وجدا ان االمة ابتعدت 

كثيرا عن االسالم واصابها 

االنهيار. قول الفرزدق لالمام 

الحسين علييه: الناس قلوبهم معك 

 وسيوفهم عليك

االئمة وجدوا قاعدة منهارة وامة 

 بدأت تتمزق.

عظمة القيادة باطروحاتها 

وممارساتها. وجدوا ان االئمة 

1التتمة صتحتاج لهذا النوع   
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 منبر االبرار

 تتمة موضوع أدارة العقل

 

من اولويات الشمب واولوياته هو حفظ النوع المستقبلي، فهو سيحافظ على 

 بقاء النوع على قيد الحياة. كما يحافظ على الطعام والماوى

 بينما االنسان يسعى لتضمان اساسيات المعيشة.

واهم اهداف االنسان الهدفية وان يكون للحياة معنى. جهاز االنسان تحكمةه 

 القوانين، بينما جهاز الشمب تتحكم فيه الغرائز.

 عندما يتعرض الشمب لخطر شديد لديه ثالثة خيارات

 االول: الهرب

 الثاني: الجمود

 الثالث: المطاردة

فهو يسعى دائما للبقاء على قيد الةحةيةاة. بةيةنةمةا نةوازع االنسةان مةخةتةلةفةة. 

فاالخالق هو الحاكم على تفكيره، سيفكر بالنزاهة والضمير والعطف علةى 

 اآلخرين. اذا سعى االنسان للسيطرة ينتشر شعور سلبي.

الشمب سيقرر ما اذا كان الحادث خطرا جدا. اذا كان اقل خطرا فسيبعةثةهةا 

 لجهاز آخر.

الكومبيوتر من مزاياه انه يساعدنا على العةمةل. وهةذا يةعةتةمةد عةلةى مةدى 

نجاحنا في ايصال المعلةومةات. اذا وقةعةت حةادثةة، فسةوف يسةأل: كةيةف 

 نتصرف مع هذه الحالة؟

جهاز الشمةب عةكةس جةهةاز االنسةان: 

يدخل امورا هامشية ومنها الفيةروسةات 

 والعقد النفسية.

ياتةي الةفةيةروز ويسةمةى "جةريةمةلةيةن" 

ويسأل: ما الهدف من حياتةك؟ قةلةنةا ان 

هناك رسائل تحتوي على الفيةروسةات. 

علينا ان نةتةعةاطةى مةع ذلةك الةتةسةاؤل 

 بالحديث عن هدف الحياة.

المثال الجميةل الةذي نضةربةه هةو: ان 

طفال رسم رسما في الةمةدرسةة، واخةذه 

معه الى المنزل. قال له االب: رسةمةك 

 جميل وساعلقه على الثالجة.

فهذه حالة خطأ في التعةامةل الن الةولةد 

 تتمة موضوع دور االمام الصادق

ومنها: البناء الروحي، الن  هناك 

انهيارات نفسية عند الناس. اذا بني 

االنسان السليم يصبح المجتمع سليما. 

اول من قام بذلك االمام زين 

 العابدين.

الصحيفة السجادية فيها ادعية في 

السياسة وتربية المجتمع والجيش. 

وجدت علماء من مذاهب اخرى 

يقولون ان الصحيفة السجادية يبنى 

 عليها دراسات نفسية واجتماعية.

االمامان الصادقان سلكوا سبيل 

التثقيف الديني واالجتماعي والعملي. 

كثير من العلماء لهم سلوك يختلف 

 عما يقولون.

االمام الخميني كان يقول ان  الوجود العلمائي 

يجب ان يكون الهيا. ولذلك عندما ندرس كيف 

انتصرت ثورته، نجد ان التربية الروحية متوفرة  

 لديهم.

االمام  الصادق عليه السالم اتخذ اسلوب التثقيف 

النه وجد الدولة فاسدة في نظامها االجتماعي 

والقضائي والفقهي. بدأ الفساد ينخر في الدولة، 

 فما هو تفويض االمام؟ عمل على امرين:

اوال: بناء قاعدة متمرسة مثل هشام ابن الحكم 

وابوحيان الكوفي )الكيمياء(. وكان هناك 

 ابوبصير وغيره.

كانت الدولة تشجع الفساد واالنحراف. كان احدهم 

يسال االمام: الى متى 

القعود؟ قال اين هم 

االنصار؟ فقال: كم 

عددهم، قال: مائة الف 

ومائتي الف. فقال االمام: 

لو كان لي مثل هؤالء مائة 

 شخص لنهضت بهم.

لذلك تصرف االمام من 

هذا المنطلق ووفر لنا كتب 

الحديث. سلوك القيادة 

وعطاؤها بختلف 

بالظروف والمناسبات 

 والوسائل.

االمام كان يقف امام الدولة 

العباسية ويقولون ان 

المنصور كان يوعز لالمام للمجيء الى بغداد 

 قائال: لماذا ال تعودنا كما يعودنا الناس؟

قال: من اراد الدنيا ال ينصحك، ومن اراد 

 اآلخرة ال يصحبك.

بعث المنصور الى واليه: احرق بيت االمام 

 الصادق عليه السالم.

رسم رسما جميال فلو انه رسم رسم غير جميل فسوف لن يعلق الرسم علةى 

 الثالجة.

 الرسالة الصحيحة ان قيمته كانسان، هو ما ينجزه.

المثال الثاني: ان شخصا كان يعمل مع شركة، وكان المدير يةنةتةقةده دائةمةا، 

 فبعثت رسالتان للكومبيوتر:

 االولى: ان عليك ان تتوقع انتقادا اذا فعلت عمال سيئا

 الثانية: كلما رايت مديرا سينتقدك.

الشخص استقال وذهب الى شركة اخرى. ولكن استمر على التفكير السلةبةي 

 بان المدير الجديد ينتقده بينما المدير كان لطيفا معه.

الطريقة التي يقترحها المؤلف لكي يشخص مشاكله ليرى اية فكرة تسةيةطةر 

 عليه.

مثال اخر ام طلبت من ابنتها تنظيف الغرفة، ولكنها لةم تسةتةجةب.االم بةدأت 

تتكلم: ابنتي وسخة وال تستمع الةكةالم وهةذا اسةلةوب خةاطةيء وعةلةيةهةا ان 

 تتعامل معها بطريقة ثانية.

 الرسالة الثانية ان عالقتي مع ابنتي اهم من تنظيف الغرفة

الشخص المتأخر عن العمل عليه ان يفكر: احاول ان اصل الى مكان العمل 

 ولن اتأخر.

 هناك مثال لطيف: كيف يسيطر هذا الفيروز على االنسان؟

سعد الدين الشاذلي يقول ان الضباط كانوا 

ولةم  55يعيشةون بةعةقةلةيةة حةرب سةنةة  

يشعروا بانهم قةادرون عةلةى الةتةخةطةيةط، 

الفوبيا شلت عقولهم بسبب سيةطةرة فةكةرة 

عليهةم. كةم عةدد االفةكةار السةلةبةيةة الةتةي 

 تسيطر علينا؟

الةةطةةريةةق الةةتةةي يةةقةةتةةرحةةهةةا الةةمةةؤلةةف ان 

جهازاالنسان يجب ان يتدخل لكي اليبعث 

 رسائل سلبية.

لو اردت ان اخرج من هذا الموقف فعةلةي 

بالمائة مةن الةمةواقةف  22ان افكر الحقا؟ 

 ليست ضرورية.

اغلب االمور التي تةخةرجةنةا مةن الةطةور 

 االنساني هي غير واقعية.
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فةي بةغةداد كةتةاب “  قةنةاديةل” صدر حديثا عةن دار 

للباحث االسالمي عباس شمس الدين تحةت عةنةوان 

جواب األين في منازل مسير ”او “ أطلس الحسين”

 “.الحسين

  448الكتاب من حجم القطع الكبير ويحتوي عةلةى 

 صفحة. 

رحلة في طريق الحسين الشهيد، ترتقي معه عبببر 

االماكن، تخترق معه فيافبي البحبجباص، وصبحبار  

نجد، وبوادي العراق، حتى تصل معه الى مذبحبه، 

ثم تلحق بعياله سبايا تقاد بهم كل احبزان البعبالبم، 

فتطوي مناصل الوجع والكبرياء، منزال بعد مبنبزل، 

 ودارا بعد دار.

ال يشك مؤرخ او باحث او مسلةم، بةل ال يشةك اي 

منصف في شرق االرض او غربةهةا بةان الةرحةلةة 

التي قام بها سيد الشهداء االمام الحسين عليه السالم 

من ارض الحجاز الةى ارض الةعةراق فةي الةقةرن 

السابع الميالدي هةي واحةدة مةن اعةظةم الةحةوادث 

التاريخية التي شةكةلةت وجةه االسةالم واثةرت فةي 

مجرى حوادث العالم. ولهذا فان تلك الرحلة كسياق 

تاريخي وجغرافي تستحق وينبةغةي لةهةا ان تةدرس 

بدقة وامعان، لما حملته في طيةاتةهةا مةن الةحةوادث 

الجليلة والوقائع المةهةمةة والةلةقةاءات والةمةراسةالت 

 والدورس والعبر.

لكن العديد من المؤرخين  الذين سجلةوا فةي سةيةاق 

تسجيلهم لنهضة الحسين عليه السالم لم يعتمدوا في 

توثيقها على مصادر جغرافية او مةوثةوق بةهةا، بةل  

ان بعضهم لم يعتمد على اية مصةادر سةوى اصةل 

الروايات لترتيب سير الرحلة في منازلها: ما شةاب 

تسلسل تلك الةمةراحةل ومةواضةع مةواقةع االحةداث 

شيء من االضطراب والتداخل والتقديم والتةأخةيةر، 

فشوش العديد من السياقات الةزمةنةيةة واالحةداثةيةات 

 المكانية.

وفي هذا االطلس توضيح لتلك المسيرة الةعةظةيةمةة، 

وتحقيق لتواريخها، وتحةديةد المةاكةنةهةا ووصةفةهةا، 

وفيه ضبط اسمائها الحةالةيةة، حةتةى ال يضةيةع هةذا 

 االرث الحضاري الجليل.

ان من المؤسف حقا ان اي باحث افنةى عةمةره فةي 

كتابة التاريخ الحسيني من جميع جوانبه ال يةعةرف 

الى اليوم موقع )قصر مقاتل( الذي لقي فةيةه االمةام 

الحسين عليه السالم عبيد هللا الجعفةي، ذلةك الةلةقةاء 

الذي غير والى االبد من ابن الحةر فةجةعةلةه الةثةائةر 

النادم  الذي تردد صحارى العراق شعره الغةاضةب 

الصاخب، رغم ان هذا القصر ال يبعد عن كةربةالء 

اال خمسين كيلومتر، وال يعرف اي باحث حسةيةنةي 

موضع جبل )حسم(، الموضع الذي لقي فيةه االمةام 

الحسين عليه السالم الحر بن يزيد الةريةاحةي، ذلةك 

اللقاء الذي كان نقطة البدء في االرتقةاء الةى مةذبةح 

الشهادة في كربالء، وهذا الةمةوضةع ال يةبةعةد عةن 

النجف اال مائة كليومتر. نهايك عن جميع مةواضةع 

سير االمام الحسين عليه السالم، بل االدهى واالمر 

انةةهةةم ال يةةعةةرفةةون الةةى الةةيةةوم ايةةن تةةقةةع نةةيةةنةةوى 

 والغاضرية وكربله.

لقد استغرقت هذه الرحلة التاريخية العظيمة شهةرا 

كامال، من ثامن ذي الحجةة الةحةرام، حةتةى الةيةوم 

الثامن من شهر محرم الحرام. قةطةع فةيةهةا االمةام 

 كم. 0211الحسين عليه السالم وركبه اكثر من 

وكان يقال: ان مجموع المنازل التي مر بها االمةام 

الحسين عليه السالم خالل رحلته العظيمة من لةدن 

خروجه من مكة المكرمة حتى وصوله الى ارض 

الطف هي ثمانية وثالثون منزال، وقد بةات عةلةيةه 

السالم في اربع وعشرين منزال منها. لكن هذا هةو 

ما قدر على ضبطه الةمةؤرخةون مةن تةاريةخ هةذه 

الرحلة المباركة، وفي هذا الكتاب يشرح عن عةدد 

هذه المنازل التي مر بةهةا االمةام الةحةسةيةن عةلةيةه 

 السالم مارا او مقيما كان اكثر من ذلك بكثير.

ان هذا الكتاب يةنةدرج فةي بةاب نةادر مةن ابةواب 

الةةعةةلةةوم الةةحةةديةةثةةة، وهةةو مةةا 

يمكن تسمةيةتةه بةالةجةغةرافةيةة 

الةةةةتةةةةاريةةةةخةةةةيةةةةة لسةةةةيةةةةرة 

 المعصومين.

ان الةبةحةث فةي الةجةغةرافةيةة 

الةةتةةاريةةخةةيةةة واحةةد مةةن اهةةم 

ركائز كتابة التةاريةخ بشةكةل 

موثوق، فان كان التاريخ هو 

محرك العالم فان الجغرافةيةة 

هي ام التةاريةخ وحةاضةنةتةه، 

“ أيةةن” وعةةنةةدمةةا ال يةةعةةرف 

فةةمةةن الصةةعةةب ان تةةعةةرف 

 االجابات لبقية االسئلة.

تةةفةةرد هةةذا الةةكةةتةةاب بضةةمةةه 

للخرائط التفصيلية الحديةثةة، 

واعتماده المعطيات العلةمةيةة 

والحسابات الدقيقة، وتةحةديةد 

المسافات والةمةواقةع بةنةظةام 

، GPSتةةحةةديةةد الةةمةةواقةةع 

ومقارنتها ببيةانةات مةخةتةلةفةة 

مةةةن مصةةةادر مةةةتةةةنةةةوعةةةة، 

واالعتماد بشكل مركز علةى 

صور االقمار الصناعية فةي 

، Google Earthنةةةظةةةام 

ومةةطةةةابةةقةةةتةةهةةةا مةةةع اقةةةوال 

الةةةبةةةلةةةدانةةةيةةةيةةةن والةةةمةةةؤرخةةةيةةةن مةةةن الةةةعةةةرب  أطلس الحسين

والمستشرقين، كما تم الحرص عةلةى الةتةدقةيةق 

والتحقيق التاريخي وفع التناقضةات فةي اقةوال 

 الكتاب المتقدمين والمعاصرين.

كما ان الكتاب قدم الةدلةيةل عةلةى ان مةا عةلةيةه 

المشهور من تواريخ النهضة الحسينية هو غير 

صحيح، فاثبت ان شهادة االمام الحسيةن عةلةيةه 

هـ، وليس في سنة  58السالم قد حدثت في سنة 

 هـ كما عليه المشهور.50

يتألف الكتاب من اربعة ابواب )بعد المحتويات 

واالهةداء ومةةقةدمةة الةطةبةةعةة االولةةى والةثةةانةيةةة 

 والتمهيد(.

 الباب االول ويحتوي على اربعة فصول:

 الفصل االول: في المدينة وما حولها.

 الفصل الثاني: في تهامة.

 الفصل الثالث: تميد الطريق.

 الفصل الرابع: أم القرى.

 الباب الثاني ويحتوي على فصلين:

 الفصل االول: مطالع نجد.

 الفصل الثاني: ذرى نجد.

 الباب الثالث ويحتوي على فصلين:

 الفصل االول: في العراق.

 الفصل الثاني: عند الطفوف.

اما الباب الرابع واالخير فيحتوي على فصلةيةن 

 ايضا:

 الفصل االول: السبايا.

 الفصل الثاني: عن رأس الحسين.

 وفي نهاية الكتاب هناك المالحق والمصادر.
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 معاً ضد الجشع
 

الجشع من ابشع ما يبتلةى بةه االنسةان، فةهةو يةفةتةح 

شهوات االنسان على الدنيةا بةدون حةدود، ويةحةول 

دون استيعاب حقائق الخلق وتةوازن قةواه الةذاتةيةة. 

هذا الجشع يدفع صاحبه لتجاوز حةدود االسةتةهةالك 

بدون مراعاة قوانين هللا الفاعلة في خلقه. وهةذا مةا 

بدأ بعب شعوب المنطقة يدركه بوضوح. فاستنفةاذ 

مصادر الماء الجوفية ادى لملوحة الميةاه الةجةوفةيةة 

تدريجيا حتى اصبحت منةطةقةة الةجةزيةرة الةعةربةيةة 

خالية من الماء العذب تمامةا. ومةنةذ بضةعةة عةقةود 

اصبحت هذه البلدان مدركة لخطر سياسات التنقيب 

التي انتهجتها في العقود السابقة، ولةكةن ربةمةا جةاء 

وعيها بمخاطر ذلك متأخةرا. فةلةم يةعةد هةنةاك مةاء 

بالوفرة القديمةة والةمةذاق الةطةبةيةعةي الةذي يسةاعةد 

االنسان على تةوسةيةع نةطةاق الةزراعةة وتةنةويةعةهةا 

 وتطوير اداء االشجار او تحسن انواع الثمار.

من الذي خلق هذا الجشع في النفس االنسانية؟ لماذا 

تتقلص مساحة القناعة في نفوس الشباب خصوصةا 

تجاه المنتجات الصنةاعةيةة الةحةديةثةة؟ وهةل يةمةكةن 

الخروج من هذه الدائرة الةمةغةلةقةة الةتةي لةيةس لةهةا 

حدود؟ ألم تؤد العلوم الحديثة الى قنةاعةات راسةخةة 

بضرورة التوازن في التعاطي مع الطبيعة وان ذلك 

من اجل مصلحة االنسان نفسه؟ فبةرغةم مةا تةفةعةلةه 

الحضارة الحاضرة في الوقت الةراهةن مةن رغةبةة 

مضاعفة في الجوانب االستهالكية فان هناك نزوعا 

عصريا نحو المزيد من االستهالك، خصةوصةا مةع 

انوع االغذية وحسن عرضها امام البطون الجائعة. 

فال شك ان الجشع سمة غير حميدة عندمةا تةتةشةكةل 

عند االنسان، فلها مضةاعةفةات وخةيةمةة خصةوصةا 

على حسن الصحة ونمط الحياة ونةوعةيةتةهةا. ولةكةن 

المشكلة ان النفس االنسانية ضةعةيةفةة وغةيةر قةادرة 

 على كسر الشيطان في النفوس.

في عالم مادي بحت اصبةح امةرا ضةروريةا طةرح 

ابعاد الجشع وضيق االفق من بين ما يةهةدد الةكةيةان 

البشري على هذا الكوكب. وقد دفعت تةلةك الةثةقةافةة 

اصةةحةةاب رؤوس االمةةوال السةةتةةغةةالل حةةاجةةات 

الشعوب وتعميق الرغبات النفسية في منتجاتها التي 

كثيرا ما تحتوي على نسب عالية مةن الةمةواد غةيةر 

الصحية. انها مسؤولية عمالقة النها ترتبط  بةحةيةاة 

االشخاص وسعادتهم. من هنا اصبح من الضةرورة 

بمكان اعادة احيةاء نةهةضةة االمةة وفةقةا لةلةطةرائةق 

الشرعية في كل منها. فةاالنسةان مةخةلةوق بةاطةبةاع 

عديدة، ليس من بينها ما يشده لالرض ويخةلةق فةيةه 

القناعة بالقليل. ولةذلةك فةالةمةطةلةوب الةتةعةاطةي مةع 

ظاهرة الجشع كةمةرض يسةتةدعةي الةعةالج ويةهةدد 

الةخةةطةر عةلةةى حةةيةاة االنسةةان. ال بةد مةن تةرخةةيةةة 

العالقات مع المادة والسعي دائما لملء الفةراغ بةمةا 

هو خير من ذلك كذكر هللا واستيعاب معنى االيمةان 

 من خالل التجربة البشرية.

 أكتب ما يقلقك على الرمال

 الکاتب : باسل شيخو

 

يةةعةةرض عةةلةةيةةنةةا "آثةةر 

جوردن" حكاية حميمةة 

رائعة عن تجةربةتةه فةي 

التجديد الروحي سردها 

في قّصة قصيرة سماها 

)انقالب المد(، وتحةكةي 

عن أيّام مرت عليه فةي 

حياته بدأ يشعر فيةهةا أّن كةّل شةيء تةافةه وبةال 

معنى، فقد تالشى حمةاسةه وبةاتةت جةهةوده فةي 

الكتابة بةال جةدوى، وكةان األمةر يةزداد سةوءاً 

 يوماً بعد يوم.

في النهاية قرر استةشةارة طةبةيةب عةام، وحةيةن 

رأى الةةطةةبةةيةةب أنّةةه ال يشةةكةةو مةةن أي مةةرض 

عضوي سأله إن كان مستعداً التباع تةعةلةيةمةاتةه 

 لمّدة يوم واحد فقط.

وحين أجاب جوردن بأنّه مستعد لةذلةك، أخةبةره 

الطبيب بأن يقضي اليوم التالي في المكان الةذي 

قضى فيه أسعد أيّام طفولته، يستطةيةع أن يةأخةذ 

بعب الطعام، لكةن يةجةب عةلةيةه أال يةكةل ةم أي 

شخص أو أن يكتب أو يستمع إلى الةمةذيةاع، ثةّم 

كتب له أربع وصفات طبيةة وأخةبةره أن يةفةتةح 

واحدة في الساعة التاسعة، وواحدة في السةاعةة 

الثانيةة عشةرة، وواحةدة فةي السةاعةة الةثةالةثةة، 

 وواحدة في الساعة السادسة.

 فسأله جوردون: "وهل أنت جاد؟"

فكان الرد: "لن تفكر بأنّةي أمةزح حةيةن تسةتةلةم 

 فاتورتي!".

وهكذا ذهب جوردون في صبيحة اليوم الةتةالةي 

إلى شاطئ البحر، وحين قةرأ الةوصةفةة األولةى 

التي كتب فيها "استمع بانتباه"، ظّن أّن الطبيةب 

به مس من الجنون، كيف يستةطةيةع أن يصةغةي 

لمّدة ثالث ساعات؟ لكةنّةه كةان قةد وافةق عةلةى 

اتباع تعليمات الطةبةيةب، لةذلةك أرخةى سةمةعةه، 

سةمةةع فةةي الةةبةةدء األصةةوات الةةمةعةةتةةادة لةةلةبةةحةةر 

والطيور، وبعد فترة أصبح فةي إمةكةانةه سةمةاع 

أصوات لم تكن واضحة تماماً في الةبةدء، وفةي 

أثناء إصغائه بدأ يفّكر في دروس كان قد تعل مها 

مةةن الةةبةةحةةر فةةي صةةغةةره، الصةةبةةر واالحةةتةةرام 

وإدراك اعتمادية األشياء على بعضها الةبةعةب 

فراح يستمع لألصوات وللصمةت أيضةاً، وهةو 

 يشعر بتنامي نوع من الطمأنينة في داخله.

عند الظهيرة فتح الوصفة الثانية وقةرأ: "حةاول 

العودة بفكرك إلى الوراء"، فةتةسةاءل: "الةعةودة 

إلى الوراء في ماذا؟" ربّما إلى أيّام الطفولة، أو 

لذكريات األيّام السعيدة، فّكةر فةي مةاضةيةه فةي 

لحظات الفرح القصيرة والعديدة، حاول تذكرها 

بدقة، وفةي تةذكةرهةا أحةس بةنةوع مةن الةدفء 

 يتنامى في داخله.

في الساعة الثالثة فتح الورقة الثالثة، حتةى ذلةك 

الحين كانت الوصفات سهةلةة لةكةن هةذه كةانةت 

مختلفة فهةي تةقةول: "تةفةحةص دوافةعةك"، فةي 

 –البداية كان دفةاعةيةاً؛ فةكةر فةيةمةا يةريةده هةو 

وقةد بةّرر كةّل هةذه   –النجاح، الةتةمةيّةز، األمةن 

المطالب، لكن طرأت له فكرة أّن هةذه الةدوافةع 

ليست كافية، وربّما هنةا يةكةمةن الةجةواب عةلةى 

 وضعه الجامد.

فّكر في دوافعه بعمق، فةّكةر فةي سةعةادة األيّةام 

الخالية، وأخةيةراً جةاءه الةجةواب فةكةتةب: "فةي 

لحظة يقين رأيت أنّه إذا كانت دوافةع الشةخةص 

خاطئة فال يمكن ألي شيء أن يكون صةحةيةحةاً. 

ال فرق إن كنت ساعي بريد، أو مصفّف شعةر، 

أو مندوب تأمين، أو ربّة منزل، فما دمَت تحس 

بأنّك تخدم اآلخرين فأنت تةقةوم بةعةمةلةك بشةكةل 

جي د، أّما إذا ترك ز اهتمامك على مساعدة نفةسةك 

فأنت تقوم بعملك بجودة أقل، وهو قانون ثةابةت 

 مثل قانون الجاذبية".

ولما حانت الساعة السادسة، لم تتطلب الوصفةة 

الرابعة الكثير لتنفيذها فقد كانت تقةول: "اكةتةب 

ما يقلةقةك عةلةى الةرمةال"، فةركةع وكةتةب عةدة 

كلمات بقطعة مكسورة من الصدف ثةّم اسةتةدار 

وسار مبتعداً، لم ينظر خلفه فةقةد كةان يةعةلةم أّن 

 المّد سيمحوها!..

 كـلـمـة أخــيـرة


