




• هيأة التحرير

تتعاقُب الّليايل واألّيام، ومتيض الّشهور والّسنني، وتتواىل األحداث والوقائع، وقْد َيطوهيا سجلُّ النِّسيان، ويمحو ذكراها طول 
املّدة والّزمان، لكن يبقى للحدِث اخلطري والكبري تأثرُيه، ويبقى عىل  نفوس أبناء األّمة وتارخيها ومصريها، خصوصًا إذا ما كان حدثًا 

د اإلنسانّية والتعايش الّسلمّي. ُم سلوكًا، ويقاوُم معتقداٍت زائفًة ُتدِّ مصريّيًا ُيصلُح مسارًا، ويقوِّ
واحلدث التارخيّي األهّم ـ يف هذا الوقت ـ الذي مْل ُيمَح من ذاكرة التاريخ، بل ُخّط يف  تاريخ القرن احلادي والعرشيَن، وتصّدر 
ه، فال يستطيُع أيُّ متكّلٍم أْن يتجاوَزه، وال أيُّ خطيٍب أْن يتغافل عنه، وال  أهّم أحداثِِه، وأبرز منجزاته، الذي يتطّلع إليه العامُل كلُّ
خيلو منه أيُّ حديٍث أو نبأ، أال وهو الفتوى املباركة الصادرة من املرجعّية الّدينّية الُعليا باجلهاد الكفائّي للّدفاع عن أرض العراق 
ومقّدساته، التي أطلقها سليُل اإلصالح والتضحية والفداء من داخل الّرواق الرّشيف لسّيد األحرار، اإلمام احُلسني ، بتاريخ: 
البالِد  تكالَب عىل  الذي  املّد اإلرهايّب،  بوجه  للوقوِف  الّنهضة  فيها  2014م(، معلنًا  املوافق 6/13/  )14/ شعبان/ 1435هـ، 
ُد أمَنهم ومقّدساتم وحرماتم، فأعلَنها صارخًة مدوّيًة، مع قّلِة القدراِت وجتهيزاِت احلرِب واملواجهة، من الِعّدة  والعباِد، وأخَذ هُيدِّ
والعدد، كجّده اإلمام احُلسني عليه الّسالم، فكانْت االستجابة والتلبية املليونّية عالمة الّنرص املؤّزِر، الذي َوَعَد بِه ربُّ العّزِة عباده، 

.ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم وا اهلَل َيْنُصْ ِذيَن َآَمُنوا إِْن َتْنُصُ ا الَّ َ قائاًل:َيا َأيهُّ
ال يمكننا أْن ننسى تلك الفورة ـ من أرشِف بقعٍة ويف شهٍر مبارٍك ميموٍن ـ وتلك اهلتافات احُلسينّية الّداعية إىل التضحية باملال 
أعواٍم ختّللتها أحزاٌن وآالٌم وآهاٌت، وأفراٌح  الّثالث، ثالثُة  أكملْت عاَمها  قد  اليوم  عّز وجّل، وهي  اهللِ  والولد والّنفس يف سبيِل 
ذلك،  استيعاب  املعنّية  اجلهات  عىل  ضاق  حّتى  اجلهاد  لنداء  الواسعة  واالستجابة  الكبري  باحلشد  أفراٌح  وانتصاراٌت،  ومرّساٌت 
َمن  فمنهم  الّزمن وشيوِخِه،  لفراِق خريِة شباِب هذا  املتكّررة، وأحزاٌن وآهاٌت  املتتاليِة، وهزيمِة األعداء  باالنتصاراِت  ومرّساٌت 
ُمّثل بجثثهم فُقطعْت رؤوسهم، ومنهم َمن بقيْت جثثهم بالعراء أّيامًا وشهورًا، ومنهم َمن ُصلبْت ُجثثهم عىل املفرتقات واجلسور، 
عْت أجسادهم باملفّخخات والوسائل املبتكرة يف اإلجراِم الّداعيّش العاجز عن املواجهة والقتال، إاّل باحليلِة والغيلِة  ومنهم من ُقطِّ
واخلداع، ومنهم َمن ترَك طفلًة مْل تنطْق بعُد بكلمة )أيب(، ومْل تَر شخصه، ومنهم َمن ترك أّمًا أو أبًا علياًل طريح الفراش، والقائمة 

تطول وتطول ...  
فجديٌر بنا أْن نحتفي بذكراها، ونخّط فيها الكلامت والّسطور؛ إكبارًا وعرفانًا مّنا بدورها التارخيّي اإلصالحّي والّدفاعّي اخلطري، 
الذي أبطل كّل التوّقعات والّنظرّيات التي ِحيكْت وأرادْت هلذا الوطن ومقّدساته وأهله الّسوَء واملزيَد من الّدمار وسفَك الّدماء، 

فكانْت البلسَم جلراحاِت هذا البلِد اجلريح.
الّسواتر  وُمرابطي  الّنرص،  صانعي  إىل  واالمتنان،  واالحرتام  التقدير  وكّل  العميِم،  بالفضِل  ونقرَّ  نحتفَي  أْن  ننسى  ال  وكذا 
منهم  َمن جاُدوا  البلِد وراحتِِه، وسالمِة خمّدراتِِه، وإىل  أمِن  أجِل  الرّتاَب، وسهرْت عيوُنم من  افرتُشوا  الذيَن  الغيارى  والّثغور، 
بالّنفِس والّنفيِس يف سبيِل العقيدِة والوطِن، فتوّسُموا بوساِم الفخِر واخللوِد، إىل شهداِء الفتوى اخلالدِة وعوائلهم وذوهيم، الذين 
قّدموا فلذاِت أكباِدهم؛ نرصًة للّديِن واملذهِب، فالكرامة لشهدائنا، والفخر واالعتزاز لذوهيم، والّنرص الّدائم ملجاهدينا ، واحلمُد 

هللِ ربِّ العاملني.

الفتوى الخالدة
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مركز تراث البصرة
 يتشرف بزيارة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة

أعزه اهلل سماحة السيد الصافي

أمحد الصايف » أعزه اهلل« عىل رأس وفد رفيع املستوى من االمانة 
العامة للعتبة العباسية املقدسة، واّطلع سامحته مع الوفد املرافق 
وبرفقة مدير املركز سامحة الشيخ شاكر املحمدي »دام توفيقه«

عىل سري أعامل ونشاطات املركز املختلفة، وأبدى توصياته 

املعارف  شؤون  لقسم  التابع  البرصة  تراث  مركز  ترشف 
اخلميس  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  واالنسانية  االسالمية 
املصادف 22/ رجب األصب/ 1438، املوافق 2017/4/20 
م ، بزيارة سامحة املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة السيد 
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العاملني  شاكرًا  أعىل،  مستويات  اىل  بالعمل  لالرتقاء  القيمة 
عىل جهودهم التي يبذلونا خدمة للبرصة والبرصيني وإبراز 

تراث هذه املدينة العريقة .
املرافق  الوفد  أعضاء  من  السادة  بعض  عّب  بدورهم 
لسامحة املتويل الرشعي »أعزه اهلل« عن رسورهم لزيارة مدينة 
صورة  تعكس  ونتاجات  إنجازات  من  وجدوه  ملا  البرصة؛ 
البرصة الثقافية، ويف هذا الصدد  قال عضو جملس االدارة يف 

العتبة العباسية املقدسة املهندس 
سعيد  جعفر  االستشاري 

خــاص:   لــقــاء  يف  »نحن سعداء جدًا لزيارتنا للبرصة وملركزها جعفر 
يف  املعارف  شــؤون  لقسم  التابع  الرتاثي 
يكون  أن  ونأمل  املقدسة،  العباسية  العتبة 
القريب- رصحًا ثقافيًا  املركز - يف املستقبل 

كبريًا يف هذه املدينة املهمة« .
العباسية  العتبة  يف  املضيف  قسم  مسؤول  أشاد  جانبه  من 
صورة  عكس  يف  املركز  بدور  عبادة«   »كاظم  احلاج  املقدسة  
نتاجات  من  يقدمه  ملا  واحلضارية؛  والثقافية  الفكرية  البرصة 
فكرية تعكس حقيقة هذه املدينة املعطاء، وبنّي قائاًل: نحن عىل 
متابعة مستمرة ملا يصدر من نتاجات مباركة من هذا املركز وبقية 
املراكز الرتاثية التابعة للعتبة العباسية املقدسة، وما وجدناه يرسُّ 

القلب، ونطمح للمزيد .

املحمدي  الشيخ شاكر  البصة سامحة  تراث  مدير مركز 

املهمة  الزيارات  من  ها  وعدَّ الزيارة،  هذه  ن  ثمَّ توفيقه«  »دام 

»أعزه  الصايف  السيد  الرشعي  املتويل  لسامحة  شاكرًا  للمركز، 

لشؤونِه  املستمر  وتفقده  للمركز،  االبوية  الرعاية  هذه  اهلل« 

وشوؤن املراكز االخرى التابعة للعتبة العباسية املقدسة، وكذا  

قّدم سامحتُه شكَره الوافر جلميع أعضاء الوفد املرافق لسامحة 

السيد »اعزه اهلل«  عىل زيارهتم واهتاممهم .
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َتَرأََّس فضيلُة الشيِخ عامر اهلاليّل رئيُس قسِم شؤوِن 
املعارِف االسالميِة واالنسانيِة وفدًا ضمَّ  معاوَن رئيِس 
املراكز  عن  وممثَّلنَي  املــوســوّي  عــالء  الدكتور  القسِم 
الرتاثية: ) البرصة، كربالء، احلّلة(، التابعِة لقسِم شؤوِن 
ُجهوريَة  إىل  زيارة  يف  واالنسانيِة،  االسالميِة  املعارِف 

إيراَن اإلسالميَّة.
وقد شملت الزيارُة بعَض الشخصياِت الدينيِة  يف 
من  والعديَد  اإلسالميِة،  اجلمهوريِة  يف  العلميِة  احلوزِة 
ساِت التحقيقيِة والثقافيِة التي تعنى بجمِع الرتاِث  املؤسَّ
وحتقيِقه، وكذا شملت الزيارُة َوزاَرَة العلوِم والتحقيقاِت 

وجامعَة  هناك، 
واملكتبَة  طهراَن، 

تلك  يف  ـــَة  املـــركـــزي
العلميَة  الرشيِف  احلديِث  داِر  جامعَة  وكذا  اجلامعة، 
الثقافيَة، وجامعَة األدياِن واملذاهِب يف مدينة قم املقدسة.
كان  ما  اهلاليل  الشيخ  فضيلُة  الوفِد  رئيُس  وَبــنّيَ 
اإلعالميُّ  التعريُف  وهو  الــزيــارة،  أهــداف  جلِة  من 
شؤون  لقسم  الّتابعة  الثالِث  الرتاثيِة  املراكِز  بنشاطاِت 
املراكِز  مع  والتواصُل   ، واالنسانية  االسالمية  املعارف 

وفُد العتبِة العّباسّيِة المقّدسِة يزوُر 

ُجمهوريَة إيراَن اإلسالميَّة

من أجِل 

التواصِل مع المراكِز البحثيِة خارجِ العراقِ ....
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رفِد  هبدِف  اإلسالميِة  اجلمهورية  يف  والباحثنَي  البحثيِة 
مِة التي َتصدر عْن مراكِز الرتاِث، وكذا  املجالِت املحكَّ
هبدف التعاوِن بني اجلانبني بغية التبادِل املعريفِّ يف جماِل 

املخطوطاِت يف سبيل حتقيِقها وإبرازها اىل النور.
املخطوطاِت  حتقيِق  عمليَة  إن  سامحته:  وأضاف 
ِقَبِل ِقسِم شؤوِن  وفهرستِها والبحِث عنها مستمرٌة من 
العباسيِة  العتبِة  يف  واالنسانيِة  االسالميِة  املــعــارِف 

القسِم  إصــداراِت  بأهمِّ  سامحتُه  َف  َعرَّ وكذا  املقدسِة، 
َة بالرتاِث الكربالئيِّ واحليلِّ والبرصيِّ  من الكتِب اخلاصَّ

زيادًة عىل اإلصدارات االخرى.   
التي  واجلامعاُت  العلميُة  املراكُز  أبدت  بدورها 
التامَّ  استعداَدها  املقدسِة  العباسيِة  العتبِة  وفُد  زاَرهــا 
للتعاون مع العتبة العباسية املقدسة يف جيع ما من شأنِه 

خدمُة الرتاث. 
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املعارف  شــؤون  قسم   / املقدسة  العباسية  العتبة  من  وفــٌد  زار   
عالء  الدكتور  القسم  رئيس  بمعاون  ممثَّاًل  واالنسانية،   االسالمية 
املوسوّي، ومسؤوِل شعبِة االعالِم املعريفِّ يف القسِم، األستاذ مصطفى 
)تراث  جمّلة  حترير  هيأُة  فَعقدْت  البرصة،  تراث  مركز  األنباري،  هيل 
مقّر  يف   )76( رقم  الدورّية  جلستها  الوفد  بحضور  املحّكمة  البرصة( 

املركز.
املجّلِة ورفِدها،  بتطويِر  املتعّلقة  األمور  الوفُد جلًة من  وقْد طرح 
تناقش  ثم  األنِشطة،  ببعض  اخلاّصة  املقرتحات  من  جلٍة  عن  فضاًل 

اجلانبان يف تلك األمور واملقرتحات.
ة،  وكان من جلِة أهداِف الزيارِة االطالُع عىل أنشطة الوحداِت كافَّ
احلركة  إدامة  شأنا  من  التي  واملقرتحاِت  التوصياِت  بعض  وتقديُم 

الثقافية والفكرية للمركز.   

وفُد قسِم شؤوِن المعارِف االسالميِة 

واالنسانيِة يزوُر مركَز تراِث البصرة

الميدانيِة  جوالِته  ضمن 

المستمرِة بغية االّطالع على 

واقعِ عمِل المراكِز والمعاهِد 

التابعِة لقسِم شؤوِن المعارِف 

في  واالنسانيِة  االسالميِة 

العتبِة العباسيِة المقدسِة.
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بدعوٍة من احتاِد احلقوقينَي يف البرصِة، شارك مركُز تراِث البرصِة 
يف  فّعاليات معرِض الكتاِب القانوينِّ بدورته السادسة، املعرض الذي 
رئاسة حمكمِة  مع  بالتعاون  البرصة  العراقينَي يف  احلقوقينَي  احتاُد  مُه  نظَّ

استئناِف البرصِة االحّتادية.
وقد كانت مشاركة املركز فّعالة يف هذا املعرض الذي َشِهَد إقبااًل 
التي  انعقاده  مدة  طيلة  ـ  احلقوقيني  رشحية  من  وخصوصًا  ـ  واسعًا 

استمرت مخسة من األيام.
وقد أشاد رئيُس حمكمِة استئناِف البصِة االحتاديِة االستاُذ احلقوقيهُّ 
عادل عبد الرزاق عباس، ورئيس احتاد احلقوقيني العراقيني يف البصة 
واملحامنَي  القضاِة  من  ٌع  وَجْ مشاري،  َحَنش  مشتَّت  احلقوقُي  االستاُذ 

وزّواِر املعرض بمشاركة املركز املتميزة وإصداراته الفاعلة.   

مركُز تراِث البصرِة يشارُك في معرِض 

الكتاِب القانوني
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تحت شعار ››التراث البصري بعيون أكاديمية‹‹، أقاَم مركُز 

االسالميِة  المعارِف  شؤوِن  لقسِم  التابِع  البصرِة  تراِث 

واالنسانية في العتبة العباسية المقدسة، وبالتعاون مع 

جامعة البصرة – كلية التربية للعلوم اإلنسانية، 

فيها جمع من  بحثية موسعة شارك  ندوة 

الباحثين من داخل وخارج العراق .

مركز تراث البصرة

 يعقد  ندوته البحثية الموسعة

وسط حضور أكاديمي الفت للنظر 

هذه  من  اهلــدف 
شهدت  التي  الــنــدوة 
الفتًا  اكاديميًا  حــضــورًا 
وإبــراز  البرصي،  الــرتاث  إحياء  للنظر 
الفكرية  احلركة  يف  البرصة  علامء  دور 
األبحاث  وتعزيز  والثقافية،  والعلمية 
كــاّمً  الــبــرصة  مدينة  بعلامء  تعنى  التي 
ونوعًا، وكذا دعاًم ملسرية البحث العلمي 
الرصني يف جمال الرتاث الفكري والثقايف 

واحلضاري.
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1-رضورُة تكثيف الّندوات الثقافّية والفكرّية، عن 
الرتاث البرصّي؛ من أجل إحيائه والتعّرف عليه.

املخطوط،  الرتاِث  حتقيق  إىل  التوّجه  رضورُة   -2
األولّيِة  الــّدراســاِت  ضمن  منهجّيٍة  مفردٍة  وختصيص 
األقساِم  متخّصصٍة، يف  وفتِح وحداٍت حتقيقّيٍة  والعليا، 

املعنّيِة، وتدريب الِفرق عىل ذلك.
تصُلح  بالبرصة،  ُتعنى  تراثّية  عناوين  اقرتاُح   -3

إلعداِد رسائل املاجستري وأطروحات الّدكتوراه.

يف  املختلفة،  وبمراحله  البرصة  تاريخ  تدريُس   -4
وهو  الطالب  يتخّرج  لكي  والعليا،  األولّية  الّدراسات 
وهو  يتخّرج  أْن  ال  أبعاده،  وأبرز  مدينته،  بتأريخ  ملمٌّ 

يعلُم عن بقاع األرض كاّفة، وجيهُل أقرهَبا إليه.
5- إعداُد دليٍل تراثيٍّ باملدينة، للسّياح والوافدين؛ 

من أجل التعريف بأبرز معامل املدينة، قديمها وحديثها.
مّما  الرتاث  لغربلة  النقدّية  الّدراسات  تكثيُف   -6

يشوبه من عوالق سقيمة.

م على هامش الندوة معرض تراثي للكتاب والصور التي تحكي تاريخ مدينة  وفيما ُنظِّ

البصرة وتراثها لحقب زمنية متعددة، تمخضت الندوة عن توصيات عدة، وهي كما يأتي:
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ُيشارك في فّعالّيات

معرِض المصطفى  الدولّي السابعِ للكتاب

مركُز تراِث البصرِةِ 

دأَب  التي  المشاركاِت  ِسلسلِة  ِضمَن 

المركُز عليها في داخل محافظتنا المباركة 

التابع  البصرة  تراث  مركُز  شارَك  وخارجها، 

لقسم شؤون المعارف اإلسالمّية واإلنسانّية 

العّباسية المقّدسة في فعاليات  العتبة  في 

السابع  الدولّي    المصطفى  معرض 

للكتاب، الذي أقامته األمانُة العاّمُة للمزاراِت 

مع  بالتعاوِن  العراق  في  الشريفِة  الشيعّيِة 

على  فعالّياته  والمنعقدة  البصرِة،  جامعِة 

قاعة المكتبة المركزّية في جامعة البصرة.

إصداراته،  من  منّوعة  بباقٍة  املركَز  واشرتَك 

 ، البرصيَّ الرتاَث  ختصُّ  وجماّلٍت  كتبًا  املتضّمنة 

باإلضافة اىل جمموعة من املطويات )البوشورات( 

واملنشورات التعريفّية اخلاّصة باملركز.

الواسِع  اجلامهريّي  باحلضور  املعرُض  اّتسَم 

ضيوٍف  عن  فضاًل  اجلامعة  وطلبة  أساتذة  من 
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جيدر اإلشارة إىل أن املعرض قد شارك 

نرٍش ومؤّسسات  دار  أكثُر من )54(  فيه 

من العراِق وإيراَن ولبناَن ومص واألردنَّ 

وسوريا والكويِت واإلماراِت والبحريِن.

إعجاهبم  أبــدوا  الذين  اجلامعة،  خــارج  من 

بإصدارات ومنشورات مركز تراث البرصة؛ 

املحافظة  هذه  تاريخ  من  طّياتا  يف  ختتزنه  ملا 

دين أّن هذه اإلصدارات  الغزيرة بالرتاث، مؤكِّ

الوقت  يف  التارخييَّ  والعمَق  احلداثَة  هلم  متّثل 

نفسه، فهي جامعٌة بني األصالِة واملعارَصة.

هذا، وقد تنّوعت الكتُب التي ُعِرَضت 

يف املعرض بتنوع جماالت العلم املختلفة، من 

الدين والفكر واهلندسة والزراعة واألدب، 

والطفل. باملرأة  خاّص  جناٍح  عن  فضاًل 
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البرصِة  تــراِث  مركِز  من  ــٌد  وف زاَر 
االسالميِة  املعارِف  شؤوِن  لقسِم  التابِع 
املقدسِة  العباسيِة  العتبِة  يف  واالنسانيِة 
داَر الكتِب والوثائِق الوطنيِة يف العاصمة 
بغداد، والتقى السادَة املسؤولنَي يف الدار، 
الذين أبدوا استعداَدهم التامَّ للتعاون مع 
التوثيقية  احلركة  خيدم  ملا  وأهدافه  املركز 
يف البلد ، معربني عن رسورهم بام اطلعوا 
عليه من األنشطة املختلفة للمركز يف جمال 

التوثيق.

مركز تراث البصرة

يزوُر بعَض المؤسساِت التراثيِة في العاصمِة بغداد

وفُد
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يف السياق ذاته زاَر الوفُد متحَف اآلثاِر 

لَع عىل جوانَب مهمٍة  العراقيَّ ومكتبَته، واطَّ

القائمني  مع  متفقا  املتحِف،  مقتنياِت  من 

عىل املتحف ومكتبته عىل التعاون املشرتك.

من  ــًة  ــوع ــم جم ـــُد  ـــوف ال زار  ــــذا  وك

وحصل  ــداد،  ــغ ب يف  الــعــامــِة  املــكــتــبــاِت 

ــذه الـــزيـــارات عــىل بعض  ــالل ه مــن خ

تتم  التي  الدوائر  هذه  من  ة  املهمَّ الوثائِق 

اجلميع  أبــدى  ــد  وق  ، ــيِّ ــرتاث ال باجلانب 

املركز. مع  للتعاون  االســتــعــداِد  كامَل 
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شارك وفٌد من مركِز تراِث البرصِة التابِع لقسِم 
العتبِة  يف  واإلنسانيِة  اإلسالميِة  املعارِف  شــؤوِن 
العباسيِة املقدسِة يف املهرجاِن السنويِّ الثاين لتكريم 
للمجتمع  خدمًة  مت  قدَّ التي  املتميزِة،  الشخصياِت 

البرصي يف عام )2016م(.
 وقد شمل املهرجاُن تكريَم فئاٍت ورشائَح خمتلفًة 

واملهندُس  الطبيُب  منهم:   ، البرصيِّ املجتمع  من 
والفناُن والريايضُّ وعامُل اخلدمة وناشطون مدنيون، 

وغرُيهم ممَّن متيََّز يف عمله يف خدمة اإلنسان.
قد  ـ  املهرجان  فقرات  ضمن  املركز   أن  يذكر 
لُه  الفكريِة  النتاجاِت  لعرِض  خاٍص  بجناٍح  شارك 

خالل مدة عمله السابقة.

مركُز تراِث البصرِة
 يشارُك في مهرجاِن تكريِم الشخصياِت البصريِة المتميزة
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املواضيع  من  جلًة  األعــضــاُء  ناقش  وقــد   
مناقشِة  عن  فضاًل  ة،   املجلَّ بــأبــواِب  ــِة  اخلــاصَّ
وكيفّيِة  املجلة،  مــن  التاسع  الــعــدد  مواضيع 
تألقًا  أكثر   لتكون  هلا،  الثقايف  باملحتوى  االرتقاء 
عاتقها من حفظ  ألقي عىل  ما  مع  وتناسبا  ورقيًا 

الرتاث واألصالة يف سبيل بناء الفرد واملجتمع.

اجتامَعها  الثقافيِة  )اخلطوة(  جملة  حترير  هيأة  عقدت  الدوريِة،  اجتامعاهتا  إطار  يف 
املركِز. مقرِّ  يف  م   2017-3-13 بتاريخ:  اإلثنني  يــوم   )34( رقــم  ـــدوريَّ  ال

مجلَُّة )الخطوة(
 الثقافيُة تعقُد اجتماَعها الدوريَّ رقم )34( 
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يحضُر

َل لمكافحِة اإلرهاب  المؤتمَر العلميَّ الدوليَّ األوَّ

مركُز تراِث البصرِة

التابِع  البرصِة  تراِث  مركِز  من  وفٌد  حرَض 
لقسِم شؤوِن املعارِف اإلسالميِة واالنسانيِة  يف 
الدويلَّ  العلميَّ  املؤمتَر  املقدسِة  العباسيِة  العتبِة 

هيئُة  أقامْته  الــذي  اإلرهـــاِب،  ملكافحِة  َل  األوَّ
القصوِر  يف  املؤمتراِت  قاعِة  عىل  الشعبيِّ  احلشِد 

خاٍل  آمٍن  مجتمٍع  أجِل  من 

ة من  اإلرهاِب، وبدعوة خاصَّ من 

هيئِة الحشِد الشعبيِّ في البصرِة.

الرئاسيِة يف البرصة.
َة حماوَر، منها:  َن عدَّ  يذكُر أنَّ املؤمتَر قد تضمَّ
املجتمعيُّ  واملحوُر  واألخالقّي،  الدينيُّ  املحوُر 
ــوّي، واملــحــوُر االقــتــصــادّي، واملــحــوُر  ــرتب وال

، واملحوُر القانويّن. السيايسُّ
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ِضمَن البامِج التوثيقيِة ملركز تراث البرصة التابع 
لقسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة 
العباسية املقدسة، يف جمال توثيق املؤسساِت الفاعلِة 
،  زاَر الكادُر التوثيقيُّ يف  يف خدمِة املجتمِع البرصيِّ
وكفالة  اإلجتامعية  للرعاية  )العني(  مؤسسة  املركز 
ورعاية اليتامى يف مركز املدينة وفرع الزبري، والتقى 
كاّلً من األستاذ حتسني غّفار هاشم، واألستاذ مرتىض 

كادُر مركِز تراِث البصرِة 

يوثُِّق أنشطَة

سِة )العين( للرعاية االجتماعيَّة  مؤسَّ

َستني. احلاج طوينة، والكادَر العامَل يف املؤسَّ
لَع كادُر املركِز عىل جيع  األقسام التابعة  وقد اطَّ
البرصي،  املجتمع  خدمة  يف  الفاعلة  للمؤسسة 

ورشحية االيتام بصورة خاصة.
ُأَخَر  عدة  فروعا  للمؤسسة  أنَّ  بالذكر  اجلدير 
يف  الدؤوب  عملها  لتوثيق  املركز  يسعى  البرصة  يف 

املحافظة.
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ُقْنُصُل جمهوريِة ايراَن االسالميَة

 في ضيافِة

 مركِز تراِث البصرة

باجلانِب  تعنى  التي  املختلفة،  املركز  بــإصــدارات 
الكبري  بالدور  العريقِة، مشيدا  البرصة  ملدينة  الرتاثيِّ 
للعتبة العباسية املقدسة يف تبّني مثِل مشاريع  كهذه 
العراق،  ملدِن  ِة  الرتاثيَّ باجلوانِب   تتمُّ  التي  املشاريع 

ومنها مدينُة البرصة. 

بدوِرِه شكَر مركُز تراِث البصِة سعادَة قنصل 
جهورية ايران االسالمية عىل زيارته الكريمة.

إســتــقــبــَل مــركــُز 
لقسِم تــــــــــــراِث  التابُع  الــبــرصِة 

العتبة  يف  واإلنسانيِة  االسالميِة  املعارِف  شــؤوِن 
اإلسالمية  إيران  جهورية  قنصَل  املقدسِة   العباسيِة 
مع وفد من أعضاء القنصلية يف البرصة، الذي اّطلع 
وعمِل  عِة،  املتنوِّ البرصِة  تــراِث  مركِز  أنشطِة  عىل 

الوحداِت يف املركز.
وإعجابه  رسوره  عن  القنصل  سعادة  َعّبَ  َوقد 
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إستقبَل مركُز تراِث البرصِة التابُع لقسِم شؤوِن 
العباسيِة  العتبِة  يف  واالنسانيِة  االسالميِة  املعارِف 
)السبيل(  ومؤسسة  إذاعــة  مــن   وفــدًا  املقدسِة، 
عىل  ــالَع  االط الزيارِة  من  اهلــدُف  وكــان  املهدويَّة، 
أنشطة املركِز وتغطيَتها إعالميًا ، وقد ناَقَش اجلانباِن 

َة اإلعالم ودوَره يف املجتمع. أمهيَّ

املركِز  أروقة  يف  جولٌة  الزيارَة  هذه  َلت  ختلَّ وقد 
وتغطيُة عمِل الوحداِت وأنشطتِها إعالميا.

حسِن  من  امتنانِه  عن  الوفُد  عّبَ  اخلتام،  ويف   
الضيافِة وسعادته الغامرِة مّما رآه من انجازاٍت ثقافيٍة 
انفرَد هبا املركُز ليبَز جانبًا مهاًم من تراِث هذه املدينة 

املعطاء وتارخيها.  

إذاعُة ومؤسسُة )السبيل( المهدوية
 في ضيافِة

 مركِز تراِث البصرة
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مركز  يف  والفاعلة  املهمة  الوحدات  إحدى 
تراث البرصة ،  تناط هبا مهام متعددة منها، فتح 
الصادر-   ( باملركز  اخلاصة  السجاّلت  وإدامــة 
والغيابات  – االجـــازات  ــواد  امل الـــوارد- جــرد 
لألفراد  املــركــز  خــارج  الــواجــبــات  حركة   –
األوامــر  بمتابعة  الوحدة  تقوم  واآلليات(،كام 
االسالمية  املعارف  شــؤون  قسم  مع  اإلداريـــة 
وتنظيم  املقدسة،   العباسية  العتبة  يف  واالنسانية 

معامالت املنتسبني وإدامة سجاّلتم واضابريهم 
القسم  من  املرسل  اليومي  البيد  ومتابعة   ،
اىل  الرسمية  الكتب  واصــدار   ، عليه  واالجابة 
واالرشاف  املركز،   بعمل  العالقة  ذات  اجلهات 
عىل احلسابات اخلاصة باملركز وتنظيم وصوالت 
املتعلقة  املالية  الشؤون  وجيع  الرصف  وقوائم 
باملركز من سلف، وطلبات رشاء املواد، وتوزيع 
وحفظ  وأرشــفــة   ، السلف  وإطــفــاء  الــرواتــب 

عريفية
ة ت

نبذ

مات
والخد

ذاتية 
ة ال

 بوحد

صرة
 الب

 تراث
كز

مر
ي 

 ف

* وحدة اإلعالم

نبذة تعريفية
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واملستمسكات  الرسمية،  والكتب  الوثائق  جيع 
تؤديه  الذي   الدور  بالوحدة، فضاًل عن  اخلاصة 
واملناسبات  ــدورات  ال إلقامة  بالتهيئة  الوحدة 
املحافل والندوات التي يقيمها املركز ، واالرشاف 
عىل عمل اخلدمات واالسهام مع وحدة التنسيق 

واملتابعة  يف نصب البوسرتات . 
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جامُع الزهراِء 
من التَُّحِف المعماريَّة في البصرة



ألمهيَّة املساجِد وفضِلها ومكانتِها يف اإلسالم، ذكَرها اهلُل تعاىل 

يف أكثر من موقٍع يف كتابِه العزيز، وأّكد فضَلها وعامرَتا، وزاَد من 

ِعبادتِه،  دوُر  تعاىل  بيوُته  فهي  املقّدسة،  ذاتِه  إىل  نسَبها  إذ  رشفها؛ 

إىل  واخلشوع  ل  بالتذلُّ املرُء  فيها  يشعُر  وتقديِسه،  تسبيِحه  وأماكُن 

بارئِه تعاىل، ويرغُب يف ما عنَده من األجِر والثواِب اجلزيل.

.ياسني يوسف اليوسف
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)عليها  ال��زه��راء  ج��ام��ُع  امل�ساجِد  ه��ذه  وم��ن 
ال�����س��ام( ل��ل��ح��اج )ط��وي��ن��ة( يف ق�����س��اء ال��زب��ر. 

�ُس، والتاأ�سي�س املوقُع، واملوؤ�ِسّ
الطاهرة  الصديقة  باسم  تسّمى  الذي  املسجُد  يقُع 
–حمّلة  الزبري  قضاء  يف  السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة 
العرب-، وقد أسسه املرحوم احلاج )طوينة عودة رمحه 
من  األساس  اهلدف  وكان  )1945م(،  سنة  تعاىل(،  اهلل 
الشعائِر  إحياِء  عن   َفضاًل  الصالِة،  إقامُة  هو   تأسيِسه 
والعقائديِّ  والثقايفِّ  الدينيِّ  الوعِي  نرِش  و  احلسينيِة، 

ملذهب أهل البيت  يف املدينة.
ة مراحَل ُعمرانية؛ فقد بني أول  وقد مّر املسجُد بعدَّ
ما بني من الطني والّلبن كام هو املعهود يف غريه من األبنية 
يف ذلك الزمان، ثمَّ ُأحلقت به عّدُة أبنية إضافية بعد ذلك. 
من  متواضعٌة  منارٌة  تأسيِسه  عند  للمسجِد  كــاَن  وقد 
اخلشب، وبعد إعادة بنائِه، بلغ ارتفاُع منارتِه )30( مرتا ، 
ِح والطابوِق، وُغّلف  وشّيد املسجُد من الكونكريِت املسلَّ
باحلجِر األبيِض، وقْد ُنقش بنقوش إسالمّية زاهية جيلة.
)950م2(،  تبلُغ  كّليٍة  مساحٍة  عىل  املسجُد  يقُع    
بمساحة حرم تبلغ )300م2(، ويضم عّدة أواوين، وقد 
أبرِز  أّن من  بناؤه عىل أربعة عرش عمودًا، ويذكر  ارتكز 
البّنائني الذين أسهموا يف بنائه هو البّناء احلاج )أبو رافد 

العامرّي(.
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والشيخ صالح الدجييل، رمحهم اهلل جيعًا وغريهم، أما 
احلسني  اإلمام  خّدام  أمام  أبواَبه  املسجُد  ففتَح  اليوُم، 
جاسم  كالسيد  املقدس،  احلسيني  املنب  خطباء  من   
البارزين  اخلطباء  من  وغرِيه  اهلل(  )حفظه  الطويرجاوي 

الذين يفدون البرصة. 
املؤثرِة يف  الوجوِه والشخصياِت  أبرِز  وبخصوِص 
املسجد، فنذكُر الشيَخ الشهيَد )عبد الزهراء التميمي(، 
والوجيَه احلاجَّ )حسن عبيد الرصايفي(، واحلاجَّ )منايت 
اهلُل  رمحهم  الزركاين(   جميل  )عّباس  واحلاج  الظاملي(، 

جيعا.
دوُرهــم  هلم  كــاَن  فقد  ــُد،  ــروادي وال الشعراُء  أمــا 
املسجِد  هذا  خالِل  من    احلسنِي  اإلمــاِم  خدمِة  يف 
واملاّل  الكربالئي،  جليل  املاّل  بينهم:  من  وكان  املبارِك، 
ومن  وآخرون،  التميمي،  محيد  واملاّل  الكربالئي،  نرص 
املياحي،  حمّمد  وأبــو  الصايف،  سعيد  السّيد  الشعراء: 

واألستاذ ناظم احلايش، وآخرون.

نني واخلدم ُة اجلماعِة، واأبرُز املوؤذِّ اأَِئمَّ
إمامة اجلامعة يف املسجد كلٌّ  تواىل عىل 

و   ، الفضيل  حمسن  املــريزا  من  
واملسلمني  ــالم  اإلس حجِة 

الــســّيــد مــري عــيل أو 
عيل  حممد  أمري 

لقزويني  ا

اأن�سطُة املَ�ْسجد 
صالِة  إقامِة  عن  ففضاًل  َأنشطة،  عــّدُة  للمسجِد 
)حممد   احلاج  املتويل  بمعيَّة  فيه  العاملوَن  يقوُم  اجلامعِة، 
من  الدينيِة،  املناسباِت  بإحياِء  طوينة(  احلــاج  جعفر 
الندواِت  وإقامِة   ، البيت  أهل  ووالدات  شهادات 

الثقافيِة والفكريِة.
السّيد  باسم  باملسجد   خاصٌة  مكتبٌة  توجُد  وكذا 
واملخطوطاِت  الكتِب  بعَض  تضمُّ    اخلوئي  اإلمام 
والوثائِق اخلّطّيِة املهّمِة، التي تعّرض الكثري منها – ومع 
األسف -  للرسقِة والسلِب والتخريِب من قبِل العابثنَي.

للعوِم  مدرسًة  املسجُد  يضم  تقدم،  ما  عىل  عالوة 
الدينيِة باسم )مدرسة االمام الصادق ؛ لنرش فضائل 
كلُّ  مغتساًل،  املسجُد  يضّم  وكذا   ، حّممد  آل  وعلوم 

ذلَك خدمة ألهايل املنطقة وغريها.

خ�سّياِت الُعَلمائيَّة واأعاِم املنرِب  اأَبرُز ال�سَّ

احل�سينيِّ التي زاَرت امل�سجد؟ 
العلامئيِة  الشخصياِت  أبــرِز  إىل  التطرَق  أردنــا  إذا 
نا سنقترص عىل  التي زارت املسجَد فالقائمة تطوُل، ولكنَّ

بعض تلك الشخصيات.
)أمري  السّيد  اهلل  آيــة  الــبــارزِة  الشخصياِت  فمن 
اهلل  قدس  الفضيل(  )حمسن  واملــريزا  القزويني(،  حممد 
، فنذكر منهم: الشيخ  رسمها، وأما أعالم املنب احلسينيِّ
والشيخ  الوائيل،  مرتىض  والشيخ  الكربالئي،  هــادي 
حممد  السيد  والشيخ  ـــرواين،  اإلي عيل  حممد  الشهيد 
والشيخ  ــدي،  األس حسن  والشيخ  اإليـــرواين،  جعفر 
والشيخ  الدكسن،  عّباس  والشيخ  الديراوي،  طارق 
الكويف،  حسن  الشهيد  والشيخ  السيمري،  املجيد  عبد 
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األمنيِة  قواِت صداٍم  قبل  إىل هجوٍم مسلٍح من  املسجُد 
والتخريِب  ــدِم  اهل إىل  تعّرَض  أثرها  وعــىل  املجرمِة، 
تعّرض  وفيها  البعثيني،  قبل  من  ثانيًة  مــرًة  والسلِب 

املؤّسُس إىل االعتقاِل هو وأبناؤه.
ويف عام )2000م( ُأعيد البناء من جديد، وآخُر ما 
ض له املسجد من أعامل عدوانية مقيتة كان يف عام  تعرَّ
بالتفجري  اآلثم  االعتداء  اىل  تعرض  عندما  )2013م(، 
وعىل  والظالل،  التكفري  قوى  قبل  من  استهدَفه  الذي 
إثرها سقَط احلاجُّ )ثامر سفيح( شهيدًا، ومعه عرشات 

من اجلرحى من املصّلني.
النفوس  لرتبيِة  مـــدارُس  هي  املساجَد  أنَّ  وبــام   
الطاهرِة  األنفِس  من  الكثرَي  خّرجت  فقد  وتزكيتها، 
التي نالت رشَف الشهادة، وهكذا هو األمر مع مسجد 
الشهداء،  قّدم كوكبًة من  فقد  السالم(؛  الزهراء )عليها 
حّجة  الشهيد  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  منهم  نذكر 
التميمي،  الــزهــراء  عبد  الشيخ  واملسلمني  ــالم  اإلس
والشهيد صالح أقران، والشهيد جابر عّداي، والشهيد 
ابنا احلاج عودة اجلّساب،  الشهيد صالح  هادي وأخوه 
ثامر  والشهيد  صالح،  حممد  فالح  عباس  والشهيد 
محيد  حييى  والشهيد  مزهر،  ضياء  والشهيد  سفيِّح، 
إيامن  والشهيدة  خضري،  شاكر  أمحد  والشهيد  رومــي، 
شاكر خضري،  والشهيد احلاج يونس أبو أمحد، وما زال 

عطاؤه مستمرًا ال ينضب.

 ، أعزه اهلل(،  والشيخ الشهيد عبد الزهراء التميمي(
والشيخ سامل سلطان -أيده اهلل-.

أّما عن أبرز من أّذن يف املسجد، فهم : املاّل عبد اهلل 
احلّساين، واملاّل احلاج  عبد عيل علوان ألكثر من مخسني 
الرشيفي،  عدنان  واملــالّ  املالكي،  محيد  واملــالّ  عامًا،  

واحلاج إبراهيم ياسني.

اأّياٌم َع�سيَبة
تعّرض  وتأسيسه عام )1945م(  املسجِد  بناء  منُذ 
ض للهدم  إىل مضايقاٍت وتديداٍت  كثريٍة، حتى أنه تعرَّ
أيضا، إاّل أن إيامَن وإرصاَر العاملني عليه ـ وباخلصوص 
مؤسس اجلامع املرحوم احلاج )طوينة( ـ أّدى اىل إعادة 
بنائِه من جديد، وحتّقق ذلك يف فرتة قصرية بعد هدمه، 
حماوالِت  عّدة  إىل  املؤسُس  تعّرَض  احلني  ذلك  ومنذ 
اغتيال، وكذا تعّرَض إىل السجِن يف زمِن النظاِم البائِد، 
وقْد وصلت املضايقاُت  حدًا من الكثرة ال حُيىص عدُده ، 
َبدءًا بمنِع الصالِة فيه واالعتقاالِت بني صفوِف املصلني، 
السجوِن، مرورا  البعِض منهم يف غياهِب  وزجِّ 
يف  واستشهادهم  منهم  البعض  بإعدام 

هذا السبيل.
ــــام  ع ويف    
 ) 1م 9 9 1 (
تــعــرَض 
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مرقد 

السيِّد حسن الُجَبْيلي:

َز العراُق عن سائر البلداِن برشف احتضانِه عددًا كبريًا من األنبياء واألولياء والصاحلني ليكون موطنًا  مَتيَّ

س ، فرتى املؤمننَي يقصدوَن تلك البقاع  هلم ، فال تكاُد مدينٌة من املدن ختلو من رضيٍح أو مقاٍم أو مزاٍر مقدَّ

كوا ويتقربوا إىل اهلل تعاىل بساكنيها لنيل الشفاعة واملغفرة؛ وذلك ملا شاهدوه من كراماٍت  من كلِّ مكان ليتربَّ

وملسوه من آثاٍر روحيٍة عىل النفِس عند ارتيادهم هذه البقاَع الطاهرَة ، وهذا إن دلَّ عىل يشء، فإنام يدلهُّ عىل 

مكانِة أصحاِب هذه املقاماِت عند اهلل تبارك وتعاىل.

الدين  جالل  ابن  النسابة،  املرتىض 
عبد احلميد، بن فخار شمس الدين، 
ابن معد، بن فخار، بن أمحد، بن أيب 
الشيتي،  احلسني  بن  حممد،  الغنائم 
إبراهيم  ابــن  احلــائــري،  حممد  ابــن 
املجاب، ابن حممد العابد، ابن االمام 
موسى بن جعفر الصادق، ابن حممد 
عيل  بن  احلسني  بن  عيل  ابن  الباقر، 

.» بن أيب طالب أمري املؤمنني
( نسبًة اىل  ِب السيُد بـ)اجلبييلِّ ُلقِّ
موطنِه  األحساء  يف  )ُجَبْيل(  منطقة 
باألحسائي  ب  لقِّ وهلــذا،   ، ــيلِّ األص
اهلجرات  ضمَن  هاجر  فقد  أيضا؛ 

اىل  ــاجتــه  ف  ، ــاز  ــج احل ــن  م األوىل 
الزمن،  البحريِن وبقي فيها مدًة من 

ثم جاَء اىل العراِق وسكَن البرصة.
عاَش السيُد اجلبييلُّ يف قرية من 
باجُلبيلة؛  اليوم  ُتعرف  البرصة  قرى 
فقد ُعرفت به واشتهرت بلقبه؛ فقد 
الناس  القدِر، حمرتمًا بني  كان جليَل 
فيها  عنده  جيتمع  ضيافٍة  داُر  وله   ،
، ُدفن يف مكاِن  َ أهُل املنطقة، وملّا ُتُويفِّ
قُبه ملجًأ ملجاوريه  ، وصاَر  سكناه 

وغرِيهم من الناس.
اليوم طائفٌة واسعُة  ذريته  ومن 
أكثُر  ــفــروِع  ال بُة   متشعِّ االنتشار 

نـفـحـــٌة    إيـمانيـــٌة    فـــي     أجــواِء    الـبـصـــــــــرة

عبد العزيز مسلم

ـ  البرصة  مدينُة  ترشفت  وقــد 
كسائر املدن العراقية ـ بضمِّ عدٍد من 
ومن   ، والصاحلني  األولياِء  أجساِد 
بينهم: السيد حسن اجلبييل ، الواقع 
يف منطقة اجلبيلة ضمَن مركِز حمافظِة 

البرصة.
ـــويل اىل  يــرجــع نــســب هـــذا ال
اىل  استنادًا  الطاهِر؛  العلويِّ  البيِت 
حرز  حممد  الشيخ  الباحث  كــالم 
)مراقد  كتاِب  صاحِب  الدين 
الطاهر  نسبه  ذكــر  فقد  املــعــارف(؛ 
كاآيت: »السيد حسن اجلبييل البرصي 
عيل  الــديــن  علم  بــن  اهلل  عبد  ــن  اب
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املفرتض  من  إذ  التارخييَة؛  احلقائَق 
أذهاِن  الشبهاِت عن  مثِل هذه  إزالُة 

العامة.
 320( مساحة  عىل  املزاُر  ُشيِّد 
م2(، بداخله غرفة الرضيح بمساحة 
الرشيف  القب  وعــىل  )185م2(، 
صندوٌق خشبيٌّ أسوُد منحوٌت عليه 
القديمِة،  اإلسالميِة  النقوِش  بعُض 
املــزاُر  ويبعُد   ، ــاُء  زرق قبٌة  وتعلوه 
اخلمسة  قرابة  املحافظة  مركز  عن 
شــارع  عــن  ويبعد  كــيــلــومــرتات، 
بمسافة كيلومرت واحد  العام  اجلبيلة 

تقريبا.
اىل  للمرقِد  احلــايلُّ  البناُء  يعوُد 
ع  تبَّ إذ  املــايض؛  القرِن  مخسينياِت 
بتجديد  ــذاك  آن البرصِة  ــار  جّت أحــُد 
بنائه، بعد أن طلَب حاجًة من السيد 
تعاىل  منه  له  وقضيت  اجلبييل  حسن 

وَســَكــَن   ، ــراق  ــع ال تــواجــدهــم يف 
من  عديدًة  ُأخــرى  مناطَق  بعُضهم 

العامل اإلسالمي.
التي  الــواســعــة  األرس  ومـــن 
ترتقي نسبًا له هي: السادة العّوادي 
والبو   ، سعيدة  والبو   ، واملحانيَّة   ،
حممود سكان الرحبة ، وآل رسحان 
وآل  نارص،  وآل   ، الديوانية  سكان 
والسادة   ، السلطاين  وآل   ، منصور 

اجلبيلية سكان البرصة وضواحيها.
اجلــدّ  يكون  اجلبييلُّ  والسيُد 
السيد  العابد  الزاهد  للعامل  اخلامس 
هو  الذي   ، النجفي  اب  احلطَّ هاشم 
بـ)آل  املعروفة  الكريمة  األرسة  جد 
السيد سلامن(، رؤساء حملة احلويش 

إحدى حماّلت النجف األرشف.
الــســيــد حسن  إشــتــهــَر مــــزاُر 
باسم  العامِة  أوســـاِط  بني  اجلبييل 
جاء  االسم  وهذا  عيل(،  بن  )ظاهر 
املجتمِع  أفـــراِد  بعِض  من  تساحمًا 
هو  عــيل  بــن  ظاهر  ألن  ــبــرصّي؛  ال
قيِّم  ُل  أوَّ أنه  وُيذَكر   ، القيِّمني  أحد 
يقوُم  كان  إذ   ، الرشيف  املرقد  عىل 
مرقد  اىل  القادمني  ار  الــزوَّ بخدمِة 
الرجُل  ، وُينسُب هذا  السيد اجلبييل 
األرسة  من  وليس  الناِس  عوامِّ  اىل 
يربك  قد  التسامح  فهذا   ، العلويَّة 

ببكة هذا الويل الصالح.
  البيِت  ــِل  أه ــوايل  م إعــتــاَد 
القبيِل،  هذا  من  مشاهَد  زيارِة  عىل 
واملناسباِت  األعياِد  يف  وخصوصًا 
الدينيِة وعنَد مصاعِب احلياِة؛ ألنم 
ــذه األمــاكــن الــراحــَة  جيــدون يف ه
بالعنايِة  حماطًة  كوَنا  والسكينَة؛ 

اإلهلية.
األمانة  اىل  تابع  اليوَم  املرقُد 
العامة للمزارات الشيعية يف العراق، 
ياسني  االستاذ  خدمته  عىل  ويقوم 
إخوانه  من  جع  مع  حسني(  ــو  )أب

املؤمنني.
املصادر:

الدين،  الشيخ حرز  املعارف،  مراقد 
ج 1، ص244.

أبو  حسني  السيد  الــوايف،  ر  املشجَّ
سعيدة، ج1، ص293.

لقاء توثيقي للمرقد.
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السابقِة  األخباِر واألحداِث  بتدويِن  نتيجًة الهتامماِتم  العرب  نشَأ عند  علٌم  التاريُخ 

لعرصهم، واملعارصة هلم، وتدوين ما حيدُث من حوادَث ووقائَع  ، أو هو فنٌّ يوقُفنا عىل 

أحوال املاضنَي من اأُلمم يف أخالقهم، واألنبياء يف ِسرَيِهم، وامللوِك يف ُدَوهلِم وسياستِهم ، 

حتى تتمَّ فائدة االقتداء بذلك ملن يرومه يف أحوال الدين والدنيا . 

فنّيا خاصا مرادفا من حيث العموم 
لكلمة )التاريخ( . 

من  نصيٌب  للبرصيني  وكــاَن 
البرصينَي  ومن    ، التارخيية  الكتابة 
تاريخ  عــن  مصنفاٌت  هلــم  الــذيــن 
العرب ما قبل اإلسالم هو  املدائني 
قــال   ،)#225 ت   ( اإلخـــبـــاري 
»ومــن   : عنه  الــبــغــدادي  اخلطيب 
بكتب  فعليه  اإلســالِم،  أخباَر  أراَد 

املدائني«)1(.
الرجِل  مصنفاِت  قائمُة  وتشري 
ما  بني  من  صنََّف  أنه  اىل  املفقودِة 
أهــمِّ  يف   ، كــثــرية  كتب  مــن  صنَّفه 

اإلســالم  هبا  اهتم  التي  األحــداث 
مثل:  قبله،  وقعت  قد  وكانت  أيضا 
كتاب )بناء الكعبة(  ، وكتاب )خب 
أصحاب الكهف(،  ومها مفقودان .

ألحد  مصنفاٌت  ظهرت  وكذا 
ت  اجلاحظ  )وهو  املعتزلة  متكلمي 
بني  كتبه  يف  جع  الــذي   ،) هـ   255
والتاريخ  والعلوم  والفلسفة  األدب 
وهو  ــام(،  ــن األص )كــتــاب  بعنوان 
واالمــم  )املــلــوك  وكــتــاب  مفقود، 
السالفة والباقية(، وهو مفقود أيضا 

.
َقَصُب  البرصينَي  خنَي  وللمؤرِّ

نماذُج من المؤلَّفاِت التاريخيِة البصريِة في

فهرسِت ابِن النَّديم

أ.د رحيم حلو البهاديل

التاريِخ  عــلــِم  نــشــأة  فكانت 
ـــيِّ نــتــيــجــًة الهــتــاممــات  ـــالم اإلس
واألحداث  األخبار  بتدوين  العرب 
 ، هلم  واملعارصة  لعرصهم  السابقة 
يف  عندهم  التاريِخ  كتابة  تكن  ومل 
الذي  نفِسه  باملعنى  األوىل  الفرتاِت 
قبَل  كان  فقد  بعد؛  فيام  وُعرف  ساد 
األخباِر  بتدويِن  يتمثَّل  اإلســـالِم 
العهد  بداية  يف  كان  وكذا   ، السالفة 
أحاديِث  بتدويِن  مهتام  اإلسالمي 
فإن  وأعــاملــه؛    حممٍد  الــرســوِل 
كلمة )التاريخ( التي يمكن اعتباُرها 
تعبريا  امليالديِّ  التاسِع  القرِن  منذ 
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ومروّياٍت  أخباٍر  تدوين  يف  السبِق 
حتت  ــعــت  ُجِ النبويِة  الــســريِة  عــن 
ممَّن  ويتقدمهم   ، خمتلفة  عنوانات 
صنف يف السرية النبوية ما نسبه ابن 
املدائنيِّ  البرصيِّ  للمؤرِخ  النديم 
بذكائه  متيز  الذي   ،) هـ   225 ت   (
من  َنه  ومكَّ به  متتَّع  الــذي  الفطريِّ 
استيعاِب وتدويِن كلِّ ما سمَعه من 
: »له  الطويسُّ  إذ قال عنه   ، ُشيوخه 

كتٌب كثريٌة حسنُة السرية«)2(.
قائمًة  النديم  ابن  له  ذكر  وقد 
لًة بأسامء مؤلَّفاته التي تزيد عن  مطوَّ
)140(  كتابا . لكنَّ ما يؤسف له هو 
عدم وصل يشء من هذه الكتب الينا 
 ( بكتاب  معنونا  واحدا  كتابا  سوى 
التعازي (، وهو كتاب ينضوي حتت 

راية األدب العريب.
املختصة  املصنفات  تلك  ومن 
لنا  أوردهــا  التي   ، النبّي  بسرية 
ابن النديم  و جيعها مفقود، الكتب 

اآلتية: 
. هاُت النبّي 1ـ ُأمَّ
 .  2ـ صفُة النبّي

 .  3ـ عهوُد النبّي
 .  4ـ رسائُل النبّي

5ـ كتُب النبّي  اىل امللوك . 
 .  6ـ أقطاع النبّي

7ـ ُفتوُح النبّي  ، ويصنَّف يف 
اجلانبني :سرية النبيِّ   وفتوحه. 

 .  8ـ ُصلُح النبّي
. 9ـ ُخَطُب النبّي

 .  10ـ ُدعاء النبّي
11ـ َخَبُ اإلفك . 

 .  12ـ أزواُج النبّي
عىل    الــنــبــّي  ُعــــاّمُل  13ـ 

الصدقات.
كــتــاَب  ــاُب  ــت ــك ال هـــذا  يشبه 
ترد  كان  ومن  وكتابه  النبّي  )أموال 

عليه الصدقة من قريش العرب( . 
 .  14ـ ما نى عنُه النبّي

. 15ـ أخبار النبّي
كتاَب  الــكــتــاب  ــذا  ه ويشبه 
كتاٌب  مها  وربامَّ  والرسل(،  )اخلاتم 

واحٌد واخلطأ من النّساخ .
16ـ َمْن َكَتَب له النبيُّ  كتابا 

وأمانا  . 
17ـ الوفوُد

 ، اليمن  وفــود   : عىل  وحيتوي 
ووفود ُمرَضَ ، ووفوِد ربيعَة . 

إن العنوانات الواضحة ألسامء 
عن  اإلهبــام  تزيل  أعــاله  املصنفات 
كــبــري جــدا  ــد  مــوضــوعــاِتــا اىل ح
مما  فإنا  إلينا؛  تصل  مل  كانت  وإن 
ومكاتباتِه  النبّي  عهود  حوَل  يدور 

ورسائِله، فضال عاّم اختصَّ بصفاته 
وكلِّ متعلقاِت حياتِه الرشيفِة . 

بن  حممُد  السري  يف  ألَّــف  وكــذا 
سعد البرصي ) ت 230 هـ ( السري، 
وهو  كتاب )أخبار النبّي (،  وهو 

كتاب مفقود لألسف أيضا.
ــَب من  ــت ــُد َمــــْن ك ــج وكــــذا ن
واملــغــازي  ــغــازي،  امل يف  البرصيني 
تبحُث عن الغزواِت واحلروِب التي 
، وكذا    اهلل  فيها رسوُل   اشرتَك 
وقد  املجاهديَن.  مناقِب  يف  تبحُث 
املغازي  ــُة  دراس بعُد  فيام  توسعت 
فأصبحت تشمُل احلروَب والوقائَع 
ــاِة  وف بعَد  ــعــرُب  ال خاَضها  التي 
األمم  من  غريهم  ضدَّ    الرسول 
 ، ــالم  االس نرش  سبيل  يف  ــرى  األخ
ــروَب  واحل الوقائَع  شملت  ــذا  وك

األهلية التي جرت بني املسلمني . 
ومن أبرز من صنَّف يف غزوات 
له  إذ  أيضا؛  املدائني  هو    النبّي 

كتٌب ذكرها ابن النديم بعنوان :
1ـ كتاب )املغازي(

الكويفِّ  بُن  احلسن  أبو  وزعــم 
أنه عنده يف ثامنية أجزاء جلود بخط 

عباس اليابس.
) 2ـ كتاب )رسايا النبّي

)1( اخلطيب البغدادي:  تاريخ بغداد: ، 12/ 55 .

)2( الطوسي:  الفهرست ، ص 159 .

هوامش
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تواجه  التي  اخلطرة  املشاكل  من  البيئيِّ  التلّوِث  مشكلُة  ُتعّد 

د  وُتدِّ ته،  صحَّ عىل  تنعكُس  إذ  احلــارض؛  الوقت  يف  اإلنسان 

مشاكل  عنه  نتج  وقد  األرض،  عىل  احلياة  ومستقبَل  مستقبَله 

ّجة، منها: التغرّيات املناخيَّة وتداعياُتا املختلفة؛ فقد شهد العامل 

ل. املعدَّ فوَق  ارتفاعًا يف درجات احلرارة  السنوات األخرية  يف 

متعددة،  مشاكَل  ظهور  عن  فضاًل 
ــذاِء،  ــغ وال الــطــاقــة،  مشكلِة  مــثــل: 
ومشكلِة املياه، وهذا مرّده إىل التطور 
وما   ، الصناعيِّ النشاط  يف  اهلــائــل 
ثمَنها  يدَفع  سلبيٍة  آثاٍر  من  عنه  ينتُج 

اإلنساُن. 
طريق  عــن  البيئيُّ  الــتــلــوُث  يظهُر 
عن  تصدر  التي  ثــات  املــلــوِّ ــالق  إط
املختلفِة  ونشاطاتِه  اإلنساِن  فعالياِت 
عىل  ينعكس  مّما   ، البيئيِّ الوسِط  إىل 
والنباِت،  واحليواِن  اإلنساِن  ة  صحَّ
اإلخــالل  إىل  ـ  بالنتيجة  ـ  ــؤّدي  ي ما 

بالتوازن البيئّي. 
أقساُم التلّوِث البيئّي

ينقسُم التلّوُث البيئيُّ اىل ثالثة أقسام، 
متمثلة بتلّوث اهلواِء، واملياِه، والرتبة.

التلّوث البيئيُّ 
في محافظِة البصرِة واألضراُر الناتجُة عنه

.باسمـــــة كزار
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ث اهلواء تلوهُّ
أقسام  من  القسُم  هذا  يعدُّ 
الثالثة؛  األقــســام  أخــطــَر  التلوث 
الذي  اإلنسان  بحياة  يرتبط  كونه 
إاّل  اهلواِء  عن  يستغنَي  أْن  يمكن  ال 
حيتاج  كونه  معدودة؛  دقائق  لبضع 
)15كغم( من اهلواء يوميًا، ما يعادل 
الطعام  من  حيتاجه  ما  أضعاف  ستة 

والرشاب.
حــدوُث  اهلــــواِء  بتلوث  ويقصد 
نتيجَة  للبيئة  اهلوائيِّ  النظاِم  يف  خلٍل 
العنارِص الغازيِة  إطالق كمياٍت من 
أو الصلبِة فيه، مّما يؤدي إىل حدوث 
اهلـــواِء  خــصــائــِص  يف  كــبــرٍي  تغيرٍي 
الكثرُي  فيتحّوُل   ، عنارصه  وحجِم 
منها إىل عنارَص ضاّرٍة بعد أْن كانت 

عنارَص مفيدًة، مّما يؤّدي إىل حدوِث 
إىل  واملخاطر  األرضار  من  الكثري 
وانعداِم  احلّيِة  الكائناِت  موِت  حّد 

غرِي احلّية وهالكها وتدمريها.
ثات  امللوِّ من  كبريٌة  كمياٌت  يطلُق 
يوميَّة  بــصــورٍة  الــبــرصِة  حمافظِة  يف 

الثقيلة  الصناعات  انتشار  جــّراَء  ؛ 
مصنِع  يف  املتمثلِة  الزبري،  مدينة  يف 
ـــِب، ومــصــنــع  ـــصـــل احلـــديـــِد وال
جّراء  وكذلك  البرتوكيمياوياِت، 
انتشاِر الصناعاِت النفطيِة، وحمطاِت 
ــدات  ــولِّ وامل الكهربائية،  التوليد 

1
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ُتطَلُق  إذ  النفايات؛  وحرِق  األهليِة، 
كمياٌت كبريٌة من امللوثات إىل اهلواء، 
السّيارات  عــوادُم  ُتطلُقه  عام  فضاًل 
بات هيدروكربونية،  الكثرية من مركَّ
فتزيد من نسبة تلوِث اهلواء، ُيضاف 
والعواصُف  العالُق  الغباُر  ذلك  إىل 
فصل  خــالَل  حتــدُث  التي  الرتابيُة 
تعاين  الذي  ر  الَتَصحُّ نتيجَة  الصيف 

منه املحافظة.

تلّوُث املياه
تلوِث  ُمشكلة  ُعرفْت  لقد 
ــادِة  زي ومــِع  بعيد،  زمــٍن  منُذ  املــيــاِه 
النشاطاِت  وازديــاِد  السّكاِن  أعداِد 
تلّوُث  إستمرَّ  وتنوِعها،  الصناعيِة 
املياُه  وحّتى  والبحرياِت  األناِر  مياِه 
الكثرُي  أصبح  حّتى  السطحيَّة،  غرُي 
منها غرَي قادٍر عىل التنقية الذاتيَّة، مما 

انعكس عىل الكائنات احلّية.
تغرّي  بأنَّه  املائيُّ  التلّوُث  وُيــعــّرُف 
أو  ــِة،  الــكــيــمــيــاويَّ اخلــصــائــِص  يف 
الفيزياويِة، أو احلياتيِة للامء، جيعُل من 
املاء مادًة ضاّرًة باإلنساِن والكائناِت 
صالٍح  غرَي  وجيعُله  األخــرى،  احليِة 
لالستعامالِت  حّتى  أو  لــلــرشب، 

املنزليِة، أو الصناعيِة، أو الزراعية.
 )%70( نسبته  ما  نجُد  البرصة،  ويف 
واملصانع،  املستشفيات  خمّلفات  من 
الصحيِّ  ــرصِف  ال مياِه  إىل  إضافًة 

أيَّة  دون  مبارشة  األنــار  إىل  تطلق 
املياه  عن  فضاًل  هذا  ُتذكر،  معاجلٍة 
توليد  حمطتي  مــن  املطلقة  ة  احلـــارَّ
كهرباء النجيبية واهلارثة احلراريتني، 
امُلنتَِجِة  املكائن  تبيد  يف  املستخدمة 
عىل  تعمُل  إذ  الكهربائيِة؛  للطاقِة 
ملياه  الطبيعيِة  اخلــصــائــِص  تغيرِي 
فات  خملَّ ــاء  ــق إل كــذلــك  ــــار،  األن
ــطِّ الــعــرب،  الـــــزوارِق يف مــيــاه ش
وتلوُث الساحِل بمخّلفاِت ناقالِت 
النفِط والبواخِر التجاريِة التي ترسو 
فلوس،  وأيب  قــرصٍ  أمِّ  ميناءي  يف 
ناهيَك عن خمّلفاِت مياِه البزِل املاحلِة 
فتزيُد  العرب،  شطِّ  يف  َتصبُّ  التي 
تعانى  الذين  والتلوِث،  امللوحِة  من 
والــفــراٍت  دجلَة  ي  نــرَ مياُه  منهام 

نني له. املكوِّ

تلوُث الرتبة
واملعادُن  واهلــواُء  املــاُء  ُيعّد 
مكوناِت  مــن  العضويُة  ــــوادُّ  وامل
التي غالبًا ما تكوُن  الرئيسيِة،  الرتبِة 
وكيمياويٍّ  فيزياويٍّ  بنظاٍم  بًة  مرتَّ
الرتبِة  من  جيعُل  وبشكٍل  َدين،  معقَّ
ًة صلبًة لتثبيِت النباِت،  قاعدًة أساسيَّ
فضاًل عن تزويِده بام حيتاجُه من املاِء 
ِة حلياته. واهلواِء والعنارِص الرضوريَّ

ثاِت  ُض الرتبُة ألنواٍع من امللوِّ وتتعرَّ
الكائناِت  عىل  آثاُرها  تنعكُس  التي 

احليِة ومنها اإلنسان.
خلٌل  بأنَّه  الرتبة  تــلــّوُث  ُف  ويــعــرَّ
أو  كيمياويٍة  أو  فيزياويٍة  طبيعٍة  ذو 
بسبِب  الــرتبــُة  له  تتعرُض  حيويٍة 
، مّما يؤّدي إىل َكرِس  النشاِط اإلنساينِّ

ناِتا. حالِة االّتزاِن القائِم بني مكوِّ
البرصِة  حمافظة  يف  الرتبُة  تتعرُض   
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النفاياِت  تكّدِس  جّراَء  التلوِث  اىل 
عليها مبارشًة، النفاياُت التي حتتوي 
عىل موادَّ عضويٍة وكيمياويٍة، وعنَد 
ضها إىل الظروِف اجلويِة املتمثلِة  تعرُّ
هذه  ُل  تتحلَّ ـــرارِة،  واحل بالرطوبِة 
الرتبة،  ــلِ  داخ إىل  وتترسُب  ــوادُّ  امل
يؤّدي  مما  اجلوفيَّة،  املياه  إىل  لتضاَف 

ثها. إىل تلوُّ
يف  الــرتبــِة  تلوُث  ــَك  ذل إىل  يضاُف 
العملياِت الزراعيِة؛ جّراَء استخداِم 
واملبيداِت  الكيمياويِة  األســمــدِة 
ومتّلِحها  الرتبِة  ِق  وتغدُّ احلرشيِة، 
يف  للمياِه  املفرِط  االستخداِم  نتيجَة 

الرّي.   
ث أمراُض التلوهُّ

التي  ــراِض  األم من  جمموعٌة  هناَك 
حدٍّ  عىل  واحليوان  اإلنسان  ُتصيب 

التلوِث بأقسامِه الثالثِة  سواء نتيجَة 
ــراض  أم منها:  ــر.  ــذك ال املتقدمِة 
وحساسّية  والــربــو،  احلــســاســّيــِة 
القصبّي؛  والربِو  اهلوائيِة،  القصباِت 
املتطاير  الغبار  الستنشاق  نتيجًة 
التي  الــرتابــيــة،  العواصف  ـــّراَء  ج
الصيف،  املحافظَة يف فصل  ترضب 
التي  العني،  حّساسيَّة  إىل  إضــافــًة 
تتعرُض بصورٍة مبارشٍة إىل امللوثاِت 
اهلوائيِة، سواء أكانت غبارا أم دخانا 
جدًا؛  بسيطٍة  بنسبٍة  ولو  غرَيمها،  أم 
فإنا تسبُب رضرًا بليغًا يظهر خالَل 
بأملٍ  مصحوبا  اإلصابة،  من  ساعٍة 
من  غزيٍر  وبسيٍل  العني،  يف  شديٍد 
ثم  اجلفنني،  م  ــورُّ ت يتبُعه  الــدمــوِع، 
حالٍة  يف  األرضاُر  وتــزداُد  التهاهُبام، 

عدِم العالِج طبعا.  

أّما بالنسبة اىل األمراض التي تصيب 
البيئّي،  التلوِث  بسبب  احليواناِت 
القالعيَّة،  احُلّمى  منها:  كثرية،  فهي 
وجدريُّ األغنام، والتسّمُم املَعوي، 
واإلجهاُض  النزيفيُة،  الدم  وُعفونُة 
الساري، واحُلّمى الصفراُء، واحُلّمى 

الثالثية.
خامتة

يمكُن  ال  جديٌّ  خطرٌي  أمٌر  التلوث 
التساهُل إزاءه، لذا، ندعوا املسؤولنَي 
الشأن  هبذا  واملهتمنَي  العالقِة  ذوي 
الظاهرة  هــذه  اىل  االلــتــفــات  إىل 
وطنيًة،  قضيًة  واعتباِرها  اخلطرية، 
واإلرساِع يف معاجلتِها، للحفاِظ عىل 
البرصّي،  واإلنساِن  ِة  البرصيَّ البيئِة 

اللذين يعانيان أشدَّ املعاناة منها.
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ــىل امـــتـــداِد جــســِم الــبــصِة  النابِض باخلرِي متتدهُّ رشاينُي احلياة، ع
نًة  مكوِّ األرض،  ظمَأ  ــرتوي  النخيُل ل ُييطها  زاهيًة  بقعًة  بذلك 

بكثرِة  البصُة  فُعرَفت  وبأماكَن والبساتنُي،  األّخــاذ،  وجاهلِا  أهناِرها 
فيها  ما  لروعِة  الناظَر؛  تسحُر  عذب. فيها  ومــاٍء  ووروٍد  ــرة  ُخ من 

أراضيها  بكثرة  متــتــاُز  كانت  ــذا  ع عىل َحفر اأَلهنار. وك الزراعيِة، مما َشجَّ

.أرشف عبد احلسن
:
ُ
اخلندق

هنُر اخلري والعطاء

اخلندق(  )هنر  هو  منها  اخلري  واهنامر  بجامهلا  ُعرفت  التي  األهنــاِر  تلَك  ومن 
وقد  )270هـ(،  سنة  خندقا  ليكون  ُحفَر  وقد  العرب،  شطِّ  من  يتفرُع  الذي 
وجتارهتم. الناس  بحياة  التصاله  الدافئة(؛  واملياه  اخلري  )هنر  عليه  ُأطلق 

جلمِع  كبريٌة  خمــازُن  اخلندِق  نِر  منبِع  عند  انشَئ  وقد 
احلنطِة والرزِّ فيها، وكانت ُتدعى األسياُف )جُع ِسيف( 
جتري  كانت  إذ  باجلملة؛  البيِع  بعالوي  أشبه  وهــي 
ت  تغريَّ الزمن  وبمرور  خمتلفٍة.  بأوزاٍن  األكياس  تعبئة 
إذ  الكبريِة؛  والــزوارِق  للُسفِن  معامَل  إىل  املخازُن  هذه 
منطقة  يف  )1916م(،  عام  الصناعيُة  املنطقُة  هذه  نمت 
)الداكوير( )الداكري حاليا( حيث يقُع نُر اخلندِق قرهَبا. 
يتفرُع نُر اخلندِق من شطِّ العرِب، ويمرُّ بمدينة العشار، 
ة  وهناك عدُة حماّلٍت سكنيٍة بالقرِب من النهِر، مثُل: حملَّ
الرباط،  ُة  وحملَّ فيها،  املاء  دجاج  لكثرة  الدجاج(؛  )أمِّ 

بيوٌت  النهر  جانبي  عىل  وتوجد  والتميمية،  واخلندِق، 
جيلٌة وقصوٌر جعلت منظَر النهِر يزداُد روعًة وجاال. 

صغريٍة،  وجسوٍر  معابَر  ُة  عدَّ عليه  أقيمت  قد  وكانت    
لكنَّ أشهَرها يف التاريخ احلديِث: اجلرُس األمحُر، وجرُس 

اخلندِق اللذين يربطان املدينَة بأجزائها األخرى.        
ـ أيضا ـ )جرُس فريي(، وجرُس الطري  ومن هذه اجلسور 
بالقرب من خمازن التلغراف، الذي يمدُّ منُه شارُع دينار 
تُه سلطاُت االحتالِل  شامَل ساحة )أمِّ البوم(، وقد سمَّ

البيطاينِّ )جرس نيكسون(. وهناك جرس )ليك( أيضا. 
أشعارا  الشعراء  فيها  قال  وجاهلا  البرصة  أنار  ولكثرة 
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عذبة، منها: قول عمران بن داود بن أيب القاسم: 
ناهٌل فيِه  َعبَّ  ما  إذا  َعْذٌب 

منهُل  حبٍّ  روِض  في  فكأنَّه 
موُجها تخطط  إْذ  دجلَة  وكأنَّ 

ُل  ويبجِّ ضيَفه  ُم  يعظِّ َمِلٌك 
ماُؤها أماٌء  تدري  فما  عذبْت 

َسْلَسُل  رحيٌق  أم  المذاقِة  عنَد 
ِخْلَتها ِة  اأُلُبلَّ الى  نظرَت  وإذا 

يخّيُل  حيَن  الِفردوِس  َجنَّة  مْن 
وذكر الرحالُة األجانُب نَر اخلندق، من ذلك ما وصفه 
به الرحالة )لوريمر( عام ) 1908م( إذ قال: »مركُز جتارة 
ويف  واملخازُن،  الشؤوُن  توجُد  شواطئه  وعىل  احلبوِب، 
باستمراٍر،  واملراكِب  القوارِب  من  الكثرُي  يرسو  مدخله 
ولنهر اخلندق قنطرتان يف موضعني عىل مستوى الطرفني 

األعىل واألسفل بالقرب من سوق الِغالل«.
ا مبنيٌة من الطوب )أي: الطابوق(،  ووصَف القنطرَة بأنَّ
ومسندٌة بدعامات، وذكر وقوع رشكة البرصة التجارية 

يف  ورشكائه(  ألصفر  )ملك  وهي  مويب(  )بيت  باسم 
جهة النهر الشاملية قرَب مدخله وهو عىل مسافة 1200 

ياردة اعىل القنصلية البيطاجية)2(. 
العذبُة  واملياُه  الوفرُي  اخلرُي  النهر، حيُث  هكذا كان حال 
النهُر  فقَد  مدة  ومنذ  واخلضاُر،  النخيُل  جانبيه  وعىل 
رونَقه الذي كان يتميُز به، وأصبَح مكّبا للنفاياِت ومياِه 
متأل  التي  البالستيكية  والقناين  والقاذوراِت  املجاري 
واقعه  من  لتنتشله  له  األيادي  متتد  ُترى  يا  فهل  جانبيه، 

املزرى؟! 
)نر  عليه:  كان  ما  اىل  يوما  النهر  يعوَد  أْن  يف  أمل  نا  كلُّ

اخلري واملياه الدافئة(. 

ص  ج1،  اجلغرايف  القسم  اخلليج،  دليل  لوريمر،  ج.ج   -)1(
.343

)2(- املصدر نفسه، ج1، ص 344

هوامش
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حواٌر مع المساعِد العلميِّ

لرئيِس جامعِة البصــــــرِة:

الدكتور شاكر عبد السالم

.حاوره:  والء سباهي
ضمن اللقاءات المستمرة لمجلة الخطوة الثقافية 

الدكتور  مع  حواٌر  لنا  كان  البصرية،  الكفاءات  مع 

شاكر عبد السالم، المساعِد العلميِ لرئيِس جامعِة 

العلمية،  شخصيته  على  كثب  عن  للتعرف  البصرِة؛ 

وسيرته المهنية في إطار حديث عن الذكريات.  

اخلطوة: من هو الدكتور شاكر عبد السامل بإجياز؟
اجلامعة  لرئيس  مساعدًا  يعمل  برصيٌّ  مواطٌن 
للشؤون العلمية، حاصٌل عىل شهادة دكتوراه من جامعة 
البرصة يف )الكيمياء العضوية الفلزية(، عام ) 1996م(، 
من  )1991م(،  عام  نفسه  االختصاص  يف  واملاجستري 
اجلامعة نفسها والقسم نفسه، وهي جامعة البرصة-كلية 
نفسها،  الكلية  من  وخترجت  الكيمياء،  العلوم-قسم 

وحصلت عىل شهادة البكالوريوس عام )1975م(.
واملرحلِة  الطفولِة  أيام  عن  حتدثنا  هاّل  اخلطوة: 
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االبتدائيِة وما بعدها، وأسامِء املدارِس التي تدرجَت 
فيها يف مسريتك العلمية.

يف  البرصة،  يف  1951م(   /9  /27( يف   ولدت 
)العروسة(  ساحة  قرب  الصغري،  الرباط  منطقة 
اليوم، دراستي االبتدائية كانت يف مدرسة )عتبة بن 
غزوان( يف منطقة  الطويسة، أما املتوسطُة، فكانت يف 
مدرسة )املربد( التي تقع يف منطقة املربد، واإلعدادية 
يف البداية كانت يف )إعدادية العشار(، ثم انتقلُت منها 
وخترجت  العلمي،  الفرع  املركزية(  )اإلعدادية  اىل 
وُقبلت  1969-1970م(،   ( الدرايس  العام  منها 
يف  البرصة  جامعة   ، الكيمياء  قسم  ـ  العلوم  كلية  يف 
منها  وخترجت  )1970-1971م(،  الدرايس  العام 

يف العام الدرايس ) 1974-1975م(.
فني يف )معسكر  بالعسكرية كمكلَّ التحقنا  بعدها 
اخلدمة  من  انتهائي  وبعد  بغداد،  يف  التاجي( 
للصناعات  التدريبي  )املركز  يف  ُعيِّنُت  العسكرية، 
الكيمياوية والبرتوكيمياوية وامليكانيكية والتعدين(، 
الذي أصبح يف ما بعد )معهد الصناعة( الكائن عىل 

طريق أيب اخلصيب.
ومن معهد الصناعة اشرتكت يف دورة يف )املانيا(  
وبعدها  التدريس(،  وطرائق  املهني  )التدريب  حول 
ُقبلت يف مرحلة املاجستري وبعدها يف الدكتوراه، التي 
م(  أكملتها عام )1996م(، ويف ناية عام )1997 
سافرت إىل )ليبيا(، وعملُت يف جامعة )السابع من 
ـ أيضا ـ  أبريل(، ثم يف جامعة )غريان( ، و تسمى  

)جامعة اجلبل الغريب(.

وُعيِّنُت  العراِق،  إىل  عدُت  )2005م(  عام  ويف 
شهرين  وبعد  الصيدلة،  كلية  يف  البرصة  جامعة  يف 
يف  اإلدارية  للشؤون  العميد  معاون  بصفة  ُعيِّنُت 
األدوية  فرع  رئيس  كوين  عن  فضاًل  الصيدلة،  كلية 
والسموم، ثم بصفة وكيل عميد لكلية الصيدلة من 

عام )2007م( إىل عام )2014م(.
لرئيس  مساعدًا  ُعيِّنُت   ) م   2013  ( عام  ويف    
جامعة البرصة للشؤون العلمية وكالًة؛ بسبب مرض 

األستاذ الدكتور عيل العطار.
بإناء  وزاريٌّ  أمر  صدر  )2014م(  عام  ويف 
تكليفي بعامدة كلية الصيدلة، وأصبحت بأمر وزاريٍّ 
العلمية،  للشؤون  اجلامعة  لرئيس  مساعدا  أيضا 

ومستمر يف عميل اىل اآلن.
الفرتة  املدارس خالل  أبنية  اخلطوة: كيف كانت 

التي عارصهتا؟
ملامرسة  ساحاٍت  تضمُّ  املدارس  كانت  وقتنا  يف 
كبريٌة  رغبٌة  هناك  وكان   ، والفنِّ الرياضية  األنشطة 
من  فيها  ملا  املدرسة؛  اىل  بالذهاب  الطلبة  لدى 
يعامُل  املعلُم  وكان   ، والرتغيب   اجلذب  عنارص 
الطالَب املتميَز معاملًة خاصًة، ويوليه رعايًة واهتامما 
وكان  واحد،  آن  يف  ومربني  أساتذة  فكانوا  كبريين، 
التي  وبالكتب   ، اخلارجيِّ بمظهره  كثريًا  هيتمُّ  املعلُم 
الراقية  األحياء  من  املعلِّمني(  )حيُّ  وكان  حيملها،  
ممتازًا،  الوقت  ذلك  يف  التعليم  وكان  املحافظة.  يف 
واملعلم ذا كفاءة عالية، أما ما أدى اىل حالة الرتدي  
يف الواقع التعليمي بعد ذلك، فهو ما عمله البعثيون 
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والثامنينات عندما مل حيرتموا  السبعينات  خالل فرتة 
م . هيبة املعلِّ

ذلك  يف  لديك  األعىل  املثل  هو  من  اخلطوة: 
وصلتم  حتى  الدراسة  نحو  األول  واملحفز  الوقت، 

اىل هذه املكانة العلمية؟
إذ  ما يشجعني،  الوالَد كان كثريًا  إن  يف احلقيقة: 
لنا،  الراحِة والنجاِح  كان يعمل عل توفري كلِّ سبِل 
والتحصيل  املواظبة  عىل  باستمرار-    – نا  حيثُّ وكان 

واستثامر األوقات بام ينفع.
إىل  الوصول  أهدافكم  ضمن  كان  هل  اخلطوة: 
هذه املراحل التي وصلتم إليها؟ وهل لديكم أهداف 

تسعون لتحقيقها؟
كنا    ، الثقايفَّ ومستواهم  املعلمني  نرى  كّنا  عندما 
نطمُح أن نكون منهم؛ ملكانتهم املتميزة يف املجتمع، 
املتوسطة  املرحلة  بعد ذلك يف  وتدرجت طموحاُتنا 
املرحلة  يف  أما  سني،  مدرِّ نكون  أن  اىل  واالعدادية 
زرعوا  فقد  اجلامعة،  ألساتذة  رؤيتنا  بعد  اجلامعية، 
دراستنا،  يف  والتقدم  النجاح  لتحقيق  الطموح  فينا 
األساتذة  من  معروفة  قاماٌت  البرصِة  يف  فكانت 
االفاضل من ذوي الكفاءة العلمية الكبرية، لذلك، 
أن يكون مثلهم، وكلُّ  يتمّنى  الطالُب اجلامعيُّ  كان 
صوب  ذهب  قد  نجده  العليا  دراسته  أكمل  طالٍب 
اختصاص أستاذه الذي ُأعجب به وتأثر بشخصيته 

وطريقة تدريسه وعلميته. 
التخرج  بحث  عن   قلياًل  حتّدثنا  لو  اخلطوة: 
األساتذة  هم  ومن  والدكتوراه،  للامجستري  بالنسبة 

الذين أرشفوا عىل هذين البحثني؟
)عيل  الكبري  األستاذ  هو  املرشف  أستاذي  كان 
عيل  أرشف   ، دائام  به  أفتخر  الذي  الربيعي(،  زايد 
أستاٌذ  اآلن  وهو  والدكتوراه،  املاجستري  مرحلة  يف 

متمرٌس يف كلية العلوم ـ قسم الكيمياء.
اخلطوة: بعد اطالعنا عىل سريتكم العلمية، نجد 
أن لديكم املشاركة يف العديد من املؤمترات والندوات 
العلمية، فام هي أكثر هذه الندوات أو املؤمترات التي 

كان هلا واقع خاص حلرتكم؟
الذي  السادُس(  الكيمياويُّ  )املؤمتُر  احلقيقة:  يف 
علميًة  ظاهرًة  كان  )1996م(  عام  بغداد  يف  عقد 
الدول  كلِّ  من  كيميائيون  أساتذٌة  وحرضه  كبريًة، 
فيه  وشاركت  البرصة،  جامعة  فيه  وشارك  العربية، 

ببحوث موجودة اىل االن.
جامعة  يف  عقد  للبوليمرات  آخر  مؤمتر  وهناك 
علمية،  قيمة  ذا  وكان  )1995م(،  سنة  البرصة 
وحرضه أساتذة من خمتلف دول العامل، وغريمها من 
فكانت  علمية،  أمهية  ذات  وهي  الكثرية،  املؤمترات 
مؤمتراٍت دوليًة ال حملية، وكان حضوُرها مميزًا، وفيها 
العراقيون  األساتذُة  وكان  واآلراء،  لألفكار  تالقٌح 
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يف تلك املؤمترات متميزين من كل اجلوانب العلمية، 
وكذا يف طريقة طرحهم.

اخلطوة: لديكم إرث كبري بالنسبة لرباءة االخرتاع 
عن  حتدثنا  لو  حبذا  حلرتكم،  العديدة  واملؤلفات 

ذلك.
)الكيمياء  يف  مؤلف  مؤلَّفات:  ثالثُة  لديَّ 
الصناعاِت  خمتلَف  تناول  والكتاب  الصناعية(، 
الثالثة  للمراحل  س  ويدرَّ والالعضويِة،  العضويِة 

والرابعة من كليات العلوم.
)أساسيات  كتاب  فهو  اآلخر،  الكتاب  وأما 
يف  نظريٌّ  الكتاب  وهذا  الكيميائي(.  التآرص 
الكيمياء، وهو من األساسيات يف التآرص والرتكيب 
الكيمياء  يف  التآرص  نظريات  يف  فيبحث  الكيميائي، 

الال عضوية.
)التجارُب  كتاب  فهو  الثالث،  الكتاب  وأما 

تناول  وقد  الالعضوية(.  الكيمياء   يف  املعمليَّة 
أساس  للتجربِة، وكل  النظريِة  األسِس  جمموعًة من 
دائاًم  تكون  التي  التجارب،  من  جمموعة  فهي  منها، 
للمرحلة الثالثة والرابعة من طلبة الكيمياء والرتبية. 
وفيها سلسلة من النظريات والتجارب التي أقيمت 

عىل أساسها هذه التجربة.
ولدينا كتابان حتت اإلنجاز يف مراحلهام األخرية، 
حول  واآلخر:  الكتلة(،  )مطيافية  يف  أحدمها: 
وبحسب  املتقدمة(،  العملية  العضوية  )الكيمياء 
اطالعنا، نرى مثل هذا املوضوع متناوال يف املكتبات 
العربية، فنسعى أن يكون هذا الكتاُب رافدًا لطالب 
من  املنتهية  املراحل  وطالب  العليا  الدراسات 

التخصص.
صممنا  فنحن  االخرتاع،  براءة  اىل  بالنسبة  أما 
جدًا،  مرتفٌع  سعَره  أن  إال  موجود  وهو  جهازا، 
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واهلندي  دوالر،  مليون   )180( سعره  فاألمريكي 
بحدود  )60( مليون دوالر، فصممنا اجلهاز نفسه، 
يكلف  اجلديد  اجلهاز  فكان  القياسات،  وأخذنا 
أنه  مع  غري،  ال  عراقي  دينار  مليون   )25( حدود 
بكفاءة اجلهازين األمريكي واهلندي نفسها، واجلهاز 
مكتمل، وحصلنا عىل براءة اخرتاع عراقية من أجله.

كليُة  تعترُب  العمل،  أجواء  اىل  بالعودة  اخلطوة: 
الصيدلِة الرافَد العلميَّ األوَل للمجتمِع البصيِّ يف 

جماهلا.
البرصة،  يف  الوحيدة  الصيدلة  كلية  فهي  نعم، 
فليس لدينا كلية أخرى، ويف هذه السنة )2017م( 
الكيمياء  يف  للامجستري  عليا  دراسات  فيها  بدأنا 
القادمة  السنوات  يف  تعاىل  اهلل  شاء  وإن  الصناعي، 
جمال  يف  العليا  فالشهادات  الفروع،  سائر  تتوسع 
الصيدلة قليلة يف البرصة، والكادر يف كلية الصيدلة 

ذو كفاءة علمية عالية.
هناك  هل  الصيدلة،  كلية  اىل  بالنسبة  -اخلطوة: 
يف  دوائي  معمل  إلنشاء  القريب  باملستقبل  خطة 

البصة؟
املعمل،  هذا  إنشاء  عىل  عملنا  نحن  احلقيقة:  يف 
ولكن  إلنشائه،  أرض  قطعة  له  خصص  وقد 
اصطدمنا بمشكلة التمويل، وأردنا أن يكون املعمل 
مركزا لتدريب الطالب عالوة عىل إنتاجه لألدوية؛ 

إذ نشاهد يف األسواق املحلية أدويًة من خمتلف دول 
العامل، وهذه االدوية ُفحصت أم ال؟ ليس لدي علم 
بذلك، ولكن، يف املستشفيات تفحص أكيدًا من قبل 

وزارة الصحة. 
وكنا قد حددنا خطوط انتاج هذا املعمل حسب 
احلاجة املحلية، وسعينا إىل أن يكون نواًة للصناعات 
معمل  هناك  يكون  أن  ومتنيُت  العراق،  يف  الدوائية 
يف  للصيدلة  كلية  كل  يف  وانتاجي  تدريبي  دوائي 
يكون  أن  البد  حمليًا  ُتنتج  حينام  فاألدوية  العراق؛ 
تأيت  التي  األدوية  عكس  عىل  صحية  رقابة  عليها 
من اخلارج؛ ولدينا خري شاهد عىل ذلك؛ فإن أدوية 
معمل أدوية سامراء أدوية ممتازة جدًا، وذات فعالية 
دوائية أفضل من معظم األدوية املستوردة، باإلضافة 

اىل محاية املواطن واملنتج املحيل من املستورد.
لألدوية  مصدرا  العراق  يكون  أن  يمكن  وكذا 
بعد تغطية احلاجة املحلية، هذا عالوة عىل ما يوفره 
املعمل من فرص تشغيل تشغيل األيدي العاملة من 
فاجلارة  اخلرجيني،  ومن  املحافظة  وأبناء  البلد  أبناء 
 )%95( فإن  نقول؛  ما  عىل  مثال  خري  ـ  مثال  ـ  إيران 
املحيل  الناتج  من  املواطن  حيتاجها  التي  األدوية  من 
العاملة،  لألدوية، وكم يف ذلك من تشغيل لأليدي 

وكم يف ذلك من دعم لالقتصاد الوطني.
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ما هي توصياُتكم لألطباء الصيادلة وباخلصوص 
يف حمافظة البصة؟

فالدروس  املهنة،  بأخالقّيات  يسمى  ما  هناك 
يؤدهيام  َقَسامن  هناك  خترجه  وعند  الطالب،  يأخذها 
ويقسم  العام،  بالقسم  يقسم  فالطالب  الطالب: 
بالقسم الطبي، وال يمنح الشهادَة إال بعَد أن يؤدَي 
، فاألطباُء ذوو أخالق جيدة يف التعامل  الَقَسَم الطبيَّ
اجلانب  يف  بسيطًة  ثقافًة  هناك  ولكن  املريض،  مع 
الطبي من قبل املواطن، وهو عدم الفحص الدوري 
املريُض  يذهب  كَل ستة أشهر عىل كلِّ اجلسم، وال 
املرض،  من  متقدمة  مراحل  يف  وهو  إال  للطبيب 
فالثقافة الطبية للمواطن أيضا هلا دور يف هذا اجلانب.

له لكم الرتاث البصي؟ وهل  اخلطوة: مالذي يمثهُّ
لديكم اهتامماٌت باجلانب الرتاثي؟

األزمنِة  كلِّ  يف  مظلومٌة  البرصة  إن  احلقيقة:  يف 
واملواقع  احلضاري  االرث  هذا  كان  لو  والعصوِر، 
مقصدًا  لكانت  آخر،  مكان  يف  موجودة  األثرية 
اإلرِث  ذلك  ملشاهدة  العامل  دول  كل  من  ومزارًا 
احلضارِي املتميِز، لكنَّها ُغيبت ألسباب، فالقائمون 
عىل السلطة ليس لدهيم اهتامٌم باملدينة كمدينة من كل 
اجلوانب اخلدمية، فكيف هيتمون باجلانب الرتاثي؟! 

ففاقد اليشء ال يعطيه.
 يف خضمَّ زمحِة العمِل ورتابتِه، ما هي الكتُب التي 

تقرُأها خارَج االختصاِص يف الوقِت الراهِن؟
أقرأ خارج اختصاص يف كل اجلوانب واملواضيع، 
والشعَر  الفلسفَة  أقرأ  املتنوعَة،  الثقافَة  فأحبذ 
االسالميَة،  والكتَب  التأريَخ  وأقرأ  والقصَص، 

فمكتبتي اخلاصة متنوعة يف خمتلف الثقافات.
العباسية  العتبة  بمبادرة  جنابكم  رأي  هو  ما 
البصة  ملدينة  الرتاثي  باجلانب  االهتامم  يف  املقدسة 

والتوثيق للكفاءات البصية؟
هذه خطوة ممتازة جدًا، وهي خطوة جديدة؛ ألن 
بعيد  زمن  منذ  البرصة  كبرية يف  علمية  قامات  هناك 
ذهبت ومل تعرف األجياُل عنها شيئا، وُفقد قسٌم من 
مؤلفاِتم وخمطوطاِتم ألنُه مل ُيوثَّق، وخرسنا بذلك 
ة أسباب. منها: عدم القبول بفكر  الكثرَي، نتيجًة لعدَّ
مع  التعايش  ثقافة  هناك  تكون  أن  فينبغي  اآلخر، 

اآلخر وتالقح األفكار.
حلَرتِكم  َم  نتقدَّ أن  إاِل  يسعنا  ال  اخلتاِم،  يف 
بخالِص الشكِر، وكذا نشكُر َسعة َصدِركم، وَنأمُل 

َأن َنلتقيكم بمناسباٍت أخرى َقريَبة.
أنا ممتنٌّ لكم، ونشكُركم، ونشكُر العتبَة العباسيَة، 
تعاىل  اهلل  شاء  وان  والسداَد،  التوفيَق  لكم  ونتمنى 
نحَو تقديم األفضل هلذا املجتمع، الذي يتطلع اىل ما 

تقوم به العتبات املقدسة.

•45 �شوال    #1438



النِّجاَرُة والنّجاروَن في البصرة

منذ  االنساُن  عَرفها  التي  املهِن  أقدم  إحدى  النِّجارِة  مهنُة  ُتَعدُّ 

نبيِّ  قصَة  الكريم  القرآن  ذكر  وقد  األرض،  وجه  عىل  ُوجد  أن 

اخلشبيُة  األلواُح  فيها  وُذكرت  السفينة،  وصناعته    نوٍح  اهللِ 

َأْلَواٍح  َذاِت  َعىَلٰ  ْلَناُه  َومَحَ تعاىل  قال  إذ  املسامري،  أي:  و)الُدرُس(، 

وأمهيتِها. املهنِة  هذه  تاريِخ  ِقَدم  عىل  يدلُّ  وهذا   ،)1( َوُدُسٍ

.عيل سلامن كنعان
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مهنُة النجارِة من المهِن الرئيسيِة في 
جميِع أنحاِء العالم.

من  لَعَدٍد  ِة  املهمَّ االقتصاديِة  املصادِر  من  وُتَعدُّ   
َر العامل من  الُبلداِن؛ إذ ال يمكُن االستغناُء عنها مهام تطوَّ
الناحية التكنولوجيِّة؛ فإن املهنة تتطور بدورها هي أيضا 

بتبع التطور احلاصِل.
عموم  يف  انترشت  التي  البلدان  هذه  أحُد  والعراُق 
حّتى  البرصة،  مدينة  والسيام  النجارِة،  مهنُة  ُمُدنه 

ل جزءًا من ثقافته وتراثه الشعبي. أصَبحت تشكِّ
احلياِة،  مفاصِل  َأغلِب  يف  املهنِة  هذه  أعامُل  تدخُل 

ة اخلشب  سواًء أقدياًم أم حديثًا؛ فقدياًم كان ُيصنع من مادَّ
السفُن واألسلحُة والعرباُت واآلالُت الزراعية وبعُض 
مساحًة  األمُر  َأخَذ  فقد  حديثًا،  وأّما  املنزليِة،  األدواِت 
األثاِث  صناعِة  يف  ُيستخدُم  اخلشُب  فأصبح  أوسَع؛ 
اخلشبيِة  والسالملِ  والشبابيِك  واألبواِب  والديكوراِت 
ٍة  كامدَّ يستخدم  وكذا  واألرضياِت،  اجلدراِن  وإكساء 

عازلٍة جيدٍة، ومقاومة لدرجات احلرارة العالية.
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مهنيٍّ   )300(
يبلغ  فيام  تقريبا، 
يف مركز املحافظة حوايل 
قضاء  ويف  مهني،   )500(
امِلَدينة ما يقارب ال )400( معمٍل 
الصناعيِة  التنميِة  مديريَّة  ِقبل  من  جماٍز 
أنواَع  ًة  كافَّ املعامُل  هذه  وَتستخدم  بغداد،  يف 
والشبابيُك  األبواُب  خالهلا  من  وُينَتج  اخلشب، 

النّجارين،  التاريِخ كان نّجاروها من أمهِر  وعىل مرِّ 
النبويِّ  املسجِد  أبواِب  صناعِة  يف  سامهوا  م  أنَّ حّتى 
الرشيف عندما قام  حممد املهديُّ العبايس  بتوسعته عام 
هذه  إنَّ  املناسِك  كتاِب  صاحُب  ذكَر  وقد   ، )162هـ( 
عام  البرصّيون  َعِمَل  )مّما  عبارة  عليها  ُكتب  األبواب 

162هـ(، وعبارُة )َعَمُل أهِل البرصة(.
فرتة  يف  وبالتحديد  املتأخرة  الزمنية  العقود  ويف 
برزت  املنرصم،  القرن  من  والستينيات  اخلمسينيات 
هذه املهنة يف البرصة أكثر من غريها من املدن العراقية، 
أبرِز الصناعات يف الوطن العريب  وكانت صناعاُتا من 
ه، وكان من روادها يف تلك الفرتة وما بعدها: يعقوب  كلِّ
عبداحلميد،  الشـــــاجيي، واحلاج  الشاجيي، وصالــــــح 

واحلاج جاسم، وحممد جواد، وأوالد احلاج حممد، 
طالب  وأوالد  املحسن،  عبد  حممد  وأوالد 

احلاج  وأوالد  العليو،  وحسني  العليو، 
أمحد العامر، وغريهم.

احلداثة  من  وبالرغم 
وامتالء السوق باألثاِث 

ة  عدَّ من  املستوَرد 
الكثرَي  أنَّ  إاّل  دول، 

ُل  ُيفضِّ زال  ال  الناس  من 
مه عىل املنَتج  املنتَج املحيلَّ ويقدِّ

الضدِّ  عىل  ودوامه  ملتانتِه  املستوَرد؛ 
من املستورد، وذكر لنا النجار )مصطفى(  

أن اإلحصائيات تشري اىل أن عدَد املهنيني الذين 
يبلغ  فقط   الزبري  قضاء  يف  النجارِة  مهنَة  يزاولوَن 

كان - وما زال -  لهذه 
المهنة رواٌج واسٌع في 

مدينِة البصرة.
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جيع  اىل  منها  كبرٍي  عدٍد  تصديُر  ويتم  واملوبيلياُت، 
حمافظاِت العراق.

ة  عدَّ من  اخلاِم  اخلشِب  أنواِع  ة  كافَّ غالبًا  وُتستورد 
دول، وهي: اهلند، وأمريكا، وماليزيا، ولبنان، أما األثاث 

اجلاهُز، فيأيت عن طريق الصني، وماليزيا، وتركيا.
هكذا هي البرصة، كانت وما زالت حتتفظ بمكانتها 
وإنجازاتا عىل جيع األصعدة، وال سيام عىل صعيد مهنة  

النجارة، التي أثبتت وجوَدها عىل مرِّ التاريخ.
..............................
)1(سورة القمر: اآلية13.
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 والدُته
كانت والدته يف عام )1895( للميالد. 

 سريُته
م أحكاِم القرآِن  كان  قد انشغل منُذ ِصَغِره بتعلُّ
التي  الدروس  تلك  إتقان  وبعد  والقراءة.  والكتابِة 
ل عند اهلل تعاىل  لُيَسجَّ  ، ه إىل املجاِل املنبيِّ تلّقاها، توجَّ
من خدمة اإلمام احلسني ؛ ملا فيه من الرشف يف الدنيا 
آخِر  حتى  دأبه  هذا  وكان  اآلخرة،  يف  الرفيعة  واملنزلة 

حياته .
السفر  كثرَي  الدربنديُّ   اخلرض  عبد  الشيُخ  وكان 
وأحياء    املرسلني  سيد  لرشيعة  والرتويج  للتبليغ 
أمِر بيت العصمة والطهارة  يف داخل إيران والعراق 
وإلقاء  احلسينيِّ  املنب  ارتقاء  طريِق  عن  والكويت، 
الناس  عند  اشتهر  خالهلا  ومن  الدينية،  املحارضات 

بعلِمه وورِعه وتقواه وزهِده .
طلٍب  بعد  احلوزوية  الدراسة  إىل  ه  توجَّ سنني  وبعد   
إلحلاِح  وكذلك  يعرفونه،  كانوا  الذين  الديِن  رجاِل  من 
االقتصار  وعدم  احلوزوية  دراسته  إلكامل  عليه  املؤمنني 

الخطيُب الحسينيُّ
 رة سماحُة العالمُة الشيخ عبُد الخضر الدربندي

ص
لب

ن ا
م

ه 
قي

ف

فقيه من البصرة

 َنَسُبه 
بن  بن فالح  عّبود  بن  بن محود  عبد اخلرض  الشيُخ  هو 
ب بذلك  سلامن بن عيل بن أمحد بن عبد العال الدربندي .ُلقِّ
الواقعة   الرشقية(،  اىل مكان والدته يف منطقة )دربند  نسبة 
. وكانت  الشالجمة  إيران من حدود  إىل  الداخل  عىل يمني 
اىل  بعد ذلك  البحرينية، وقد هاجرت  أرسته من األصول 

رة . إيران واستوطنت املحمَّ

.وليد املحمد
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ة  قوَّ من  عنه  ُعرَف  ملا  باالضافة  حسينيا،  خطيبا  كونه  عىل 
احلافظة والنباهة والذكاء ورسعة البدهية، فاستجاب لذلك 
الليَل وجيدُّ وجيتهُد يف  أخَذ يسهُر  النداء اإليامين، وعندئٍذ، 
العليا،  املراتَب  بلَغ  الدينية، حّتى  العلوم احلوزوية  حتصيل 
حبيب  الفقيه  نجل  عيل  كالشيخ  أساتذُته،  له  شهد  ولذا، 
آل شبري اخلاقاين ، فقال : إنه ـ سلمه اهلل ـ قد بذل 
أكثَر عمره الرشيف يف طلب العلوم الدينية، فنال بحمد اهلل 
ُيشار  ممَّن  األمثاَل واألقراَن، فصار  فاَق  مرتبًة عاليًة، حتى 

إليه بالبنان .
 إنجازاُته

السيبة  ـ  البرصة  يف  دينيا  مرجعا  أصبح  قد    كاَن 
بعد انتقاله اليها يف العرشينات، وكان يفتي الناَس باألموَر 
جامعا  بنى  فقد  ذلك،  اىل  وباإلضافة  والدنيويِة،  الدينيَة 
وليكون  اجلامعة،  الناِس يف صالة  السيبة إلمامة  ناحية   يف 

مركزا إلفتاء الناس وتوجيههم وحل بعض مشاكلهم.
يف   كبرٌي  دوٌر    له  كان  فقد  ذلك،  اىل  باإلضافة 
التصّدى للهجمِة الشيوعيِة التي حاولت أن جتتاَح البرصَة 
دة  املتشدِّ بمواقفه  معروفا  وكان  بعدها،  وما  الثالثينات  يف 
وجتاه  االسالمي،  الديِن  مبادِئ  عن  الغريبِة  االفكاِر  جتاَه 
ج  األعراف والتقاليد الدخيلة،  ووقف بوجه من كان يروِّ

ع عليها. هلا أو يشجِّ
واستمر يف نجه هذا حتى أيام النظام البعثي الظامل؛ فقد 
كانت السلطاُت البعثيُة تاُبه؛ اللتفاف الناس حوله، وشدة 
مواقفه جتاه كلِّ ما أراده البعثيون من تدمرِي اإلنسان وخاصة 
رشحية الشباب، وقد تعرض للمضايقات الكثرية واملراقبة 
الشديدة هو وأوالده جراء ذلك، ومنهم: الشيخ حممد عبد 

اخلرض، الذي كان مدرسا يف ثانوية السيبة، الذي كان يلبس 
ة برجال  الزيَّ الدينيَّ املعروَف بالعاممِة والدشداشِة اخلاصَّ

الدين، فكان ذلك يغيظ السلطات الغاشمة البغيظة.
 أقواُل العلامِء األعالِم فيه

الدين  آل جال  اهلل  السيد عناية  املريزا  العالمة  قال  ـ   1
ِب  واملهذَّ العامِل  العاملِ  فضيلة  »إن   : مرقده(  اهلل  )عطر 
جدّوا  الذين  من  الدربندّي،  اخلرض  عبد  الشيخ   ، الكامَلِ
الساميَة  املراتَب  واجتهاِدهم  بجِدهم  فنالوا  واجتهدوا، 
لهم إلقامة الشعائر اإلسالمية، وإّن من أهم تلك  التي تؤهِّ
زوّدناه  فقد   ... اجلمعِة  صلوِة  إقامُة  هي  العظيمة  الشعائر 
َعُتهم إن شاء اهلل ...  هبذه اإلجازة، فهو من الذين تصّح ُجُ

«. 4 ربيع2 1370 هجرية .
ويف أحد املكاتيب أيضًا قال امليزا السيد عناية اهلل آل جال 
الدين )عطر اهلل مرقده( : »... بعد سالمي ودعائي لكم. إين 
عيَّنُت الثقُة العالمُة التقيَّ الشيَخ عبَد اخلرض الدربنديَّ عىل 
لتعظيم  واملحافظة  اجلمعة  فريضة  بإقامة  الذكر  هذا  إحياء 

ب 1370 هجرية . شعائر اهلل ... «. 4 رجب املرجَّ
احلكيم   حمسن  السيد  العظمى  اهلل  آية  سامحة  قال  ـ    2
)عطر اهلل مرقده( : » إن جناَب العاملِ الفاضِل املهذِب الزكيِّ 
الشيِخ عبد اخلرض سلمه اهلل تعاىل مْن أهِل الفضِل والصالِح 
لناه إقامَة اجلامعة ... «. 15 ذق 1373 هجرية . ... كام خوَّ
احلسن  أبو  السيد  العظمى  اهلل  آية  سامحة  قال  ـ   3
عمدِة  »جناُب  مرقده(:  اهلل  )عطر  األصفهاين  املوسوي 
مأذون  محود،  ولد  اخلرض  عبد  شيخ  واملشتغلنَي،  الفضالِء 
رشعية  وفتاوى  أحاديث  بنقل  جناب  اين  از  است  وجماز 

وأحكام دينية ... «. 8 ذي القعدة 1348 هجرية .
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4ـ  قال سامحة املرجع الديني السيد حممد جواد العلوي 
)عطر اهلل مرقده( : » ... فإين من الواثقني فإنه أهل لالقتداء 
إقامتها،  يف  الدربندي  اخلرض  عبد  للشيخ  أجزت  وقد  به. 
فال تلتفتوا إىل قول قائل؛ فإن املعهود عند علامئنا األبرار أنَّ 

ْت ُجعُته ... « . ْت جاعُته صحَّ من صحَّ
عبد  الشيخ  سامحة  الديني  املرجع  الفقيه  قال  ـ    5
: »فإنَّ أجلَّ  احلميد بن عيسى آل شبري )عطر اهلل مرقده( 
يف  اجِلدُّ  هو  الطالبون،  بنيله  وفاَز  الراغبون،  فيه  َرغَب  ما 
نيُل  حتصيلها  يف  التي  الدينية،  واملعامل  األحكام  حتصيل 
تلَك  حتصيل  يف  َجدَّ  ومّمن  بالّدرجاِت.  والفوِز  السعاداِت 
تعاىل؛  اهلل  سلمه  اخلرض  عبُد  الشيُخ  األعزُّ  الولد  هو  املآثِر 
من  وافرًا  ّحظًا  ونال  الفقهية،  املسائل  من  شطرًا  حاز  فقد 
العقوِد  بإجراء  أجزُته  وقد  الفرعية.  األحكام  مات  مقدِّ
واإليقاعاِت من طالٍق وغرِيه وجيِع سائِر املعامالِت، فهو 
ة  حقيق باالحرتاِم وجديٌر باإلكراِم واإلعظام., وعليه بجادَّ
االحتياط؛ فإنا سبيل النجاة ...«. 27 ربيع املولود 1350 

هجرية .
6 ـ قال فقيه أهل البيت  سامحة الشيخ عبد املحسن 
بن حســن اخلاقاين  )عطر اهلل مرقده(: »... إن قرة عيني، 
الفاضُل والعامُل العامُل الشيُخ عبُد اخلرض حفظه اهلل ومحاه 
الّرقاد، وجّد واجتهد حتى  لذيَذ  َهَجَر يف حتصيِله  ممَّن  هو 
املتمسكنَي  املؤمننَي  أخواين  من  أرجو  فلهذا،  املَراد،  ناَل 
برشيعِة سيِد املرسلني  وآله الطاهرين  ... وال ينبغي 
التوقُف يف اإلئتامِم خلَفه واإلقتداِء به؛ ملا هو فيه من مرحلة 

الوثوق ... « .
شبري  آل  حبيب  بن  عيل  الشيخ  سامحُة  الفقيُه  قال  ـ   7

ة إخواننا املحّدثني  )عطر اهلل مرقده( : »غرُي خفيٍّ عىل كافَّ
حرضِة  خصوِص  من  الطاهريَن  وآله  النبيِّ  آثاَر  املقتفني 
ومرّوِج  اإلسالِم،  ثقِة  الكامِل،  واملهذِب  الفاضِل  العاملِ 
األحكاِم، شيخ عبد اخلرض نجل األجّل األكرم زاير محود، 
أّنه سّلمه اهلل قد بذَل أكثَر عمِره الرشيِف يف طلِب العلوِم 
فاَق  حتى  عاليًة،  مرتبًة  ـ  اهلل  بحمد  ـ  منها  فنال  الدينّيِة، 
ة  كافَّ بالبنان، فعىل  إليه  ُيشار  ممَّن  األمثاَل واألقراَن، فصاَر 
ال  وأن  قدَره،  ويرفعوا  شأَنه،  موا  يعظِّ أن  املؤمنني  إخواننا 
صالِتم،  يف  به  يقتدوا  وأن  وإكراَمه،  تبجيَله  عن  وا  ُيَقرصِّ
. 11 شعبان 1351   »  ... إليه يف أحكامهم  يرجعوا  وأن 

هجرية .
8 ـ قال العالمة سامحة الشيخ عبد الغني احلّر العاميل 
الفاضِل  العاملِ  حرضَة  أنَّ  خفيٍّ  »غرُي   : مرقده(  اهلل  )عطر 
التقّي النقّي الشيخ عبد اخلرض بن زاير محود ... «. 12 ذي 

القعدة 1352 .   
 وفاته

 ، َ  ليلَة اخلميس يف مستشفى البرصِة اجلمهوريِّ ُتُوفِّ
شهادة  عىل  وقع  وقد  للميالد،   1975 ـ   7 ـ   10 بتاريخ 
املبارك  عمره  فيكون  الكريم،  عبد  شاكر  الدكتور  الوفاة 

)80( سنة.
يف  بناه  الذي  املسجِد  يف  العزاء  مراِسم  له  أقيمت  وقد 
لكثرة  أيام؛  ثامنية  العزاء  واستمر  السيبة،  ناحية  البرصِة يف 
املعزين الوافدين من داخِل العراِق وخارِجه. وكذا ُنصبت 
وإيران  العراق  من  قة  متفرِّ مواضَع  يف  املآتُم  أجله  من 
العربية  االعالم  وسائل  يف  وفاته  نبأ  اذيع  وقد  والكويت. 

واالسالمية، ومنها: إذاعة ايران وحمطة التلفاز الكويتي.   
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وقد ُدفن يف مقبة سيد هاشم املوسوي بمنطقة اخلور 
يف ناحية السيبة  بناء عىل وصيته. 

وقد رثاه الشاعُر حامد عبد الشهيد بقصيدة منها:
الخوِر في   َعْنوًة   َتَسّجى   َمْن   يا 

السطوِر واضحِة  معروفٍة  ٍة  بوصيَّ
مضيـئًة شمـعـًة  فيـه  لِتكـوَن 

الجذوِر عميقَة   ًة   مخضـرَّ ونبتتًة  
دائما والكريُم  الخطيُب   أنَت  

ُعصفوِر قَلَته    شــيٍء     وكـلهُّ   
لنا سـوٌر   محمـٍد   الرسـوِل   نهـُج  

الّسوِر ونعـِم   الرسوُل   نِْعَم  
وصهِره الرسوِل  على  الجليُل  َصّلى 

الطهوِر وآله   البتوِل   وعلى  

الطباطبائي  حمسن  السيد  العظمى  اهلل  اية  من  خطية  اجازة 
 اىل الشيخ عبد اخلرض الدربندي  احلكيم

نموذج اخر الحدى االجازات اخلطية اىل الشيخ عبد اخلرض 
  الدربندي

ماذونية من اية اهلل العظمى السيد حمسن الطباطبائي احلكيم 
  اىل الشيخ عبد اخلرض الدربندي 
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 ، حوزّي  بن  نارص  بُن  أمحَد  بُن  الديِن  شهاُب  السيُد  هو 
ويرجع نسبه اىل اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ، ُولِد يف 
البرصة عام )1025#(، وكان من عباقرة شعراء أهل البيت 
جلياًل،  سيدًا  كان  وكذا   ، املعنى  جزُل  اللفظ،  فخُم  )ع(، 
شاعرًا.  أديبًا،  فصيحًا،  األعراِق،  كريَم  األخالِق،  حسَن 

.د. باقر الرشيد
واملقدماِت  النفِس  طوَل  قصائَده  يميِّز  ما  أبرُز  وكان 
مدح  يف  القصائد  هذه  ومن  بإجادٍة.  الطويلِة 
هبا  عارض  بيت،  املئة  جتاوزت  قصيدٌة    الرسول 

فيها: جاء  بالُبدة،  املشهورة  )البوصريي(  قصيدَة 

ـــْت ـــرَِح َب وال  ـــْم  ـــُت ـــْن بِ ال  ـــاِن  ـــب ال جـــــريَة  ـــا  ـــِمي َي ـــدِّ ال ــــنُي  أع ُسورًا  ــُكــْم  ــي َعــَل ــي  ــك ــْب َت

وال ـــاِب  ـــب الـــش ــُل  ــي ل ـــُم  َعـــنـــُك ـــىل  ـــَج اْن ـــــِموال  ـــــْن إَِض ـــــيِّ ِم ـــــــدوَر احل ـــا ُب ــــُم ي ــــُت ــــْل َأِف

ـــــُه ـــــرَّم ــــاين َوَح ــــف ــــوَم أَج ــــن ـــــــــرَم ال ــــــــرَِممــــا أَْح احَل حـــــــارضي  ــــا  ي ـــم  ـــُك ـــُب ـــيهُّ ـــغ ت إاّل 

َأرى ــْســُت  َفــَل ــي  ــح ــب ُص ــُم  ــُت ــْب ــيَّ ــغ َف ــْم  ــت ــب ـــيِغ ـــَم ملَ ـــــــَوى  ه يف  ــــــــــْت  أمَلَّ ـــا  ـــاي ـــق ب إاّل 

ـــْم ـــُك ـــتِ ـــبَّ حم ــــــرٍّ يف  ُم ـــــلِّ  ك ـــــىل  َع ـــيَصــــــــربًا  ـــْم أمَلَ ـــُك ــــىل بِ ـــاِس مـــا أْح ـــن ـــا َأْمـــلـــَح ال ي

ــم َشــامئِــُلــه ــُك ــي ـــبٍّ َغــــــَدْت ف ـــَص ــــًا ب ــــق ـــُذ أَْخــــــِذ الــَعــهــِد بــالــِقــَدِمرِْف ـــن ــًة ُم ــول ــم ــْش َم

ــه ــُل ــالب ب ــــْت  ــــاَج ه إذا  ــــــــٍد  َوْج ـــُف  ـــي ـــل ــِمَح ــَغ ــنَّ ــال ـــمَّ ب ـــغ ــــــداوى ال ـــــــامَم ف ـــى احَل ـــاج ن

ــــُم ــــرُُك ــــرَّ ذِْك ــــا َم ـــــــإَِذا َم ـــاَم َف ـــظَّ ـــو ال ـــْشـــُك ـــِمَي ـــَل ـــَع َواْل ــــان  ــــَب اْل ُوُروِد  ــــــَر  ذِْك ــــاُه  ــــَس َأْن

ــٍد ــبِ َك ُذو  ـــَواِن  ـــْل ـــسهُّ ال ـــُت  ـــيِّ َم ـــــَوى  اهْلَ ــــيهُّ  ـــَدِمَح ـــَع اْل ـــِز  ـــيِّ َح يِف  ـــحـــْت  ـــَب أَْص  ٍ ــــوَدة  ــــْوُج َم

ــْم ــُك ــنِ ــُي ـــوُد أَْع ــــرَّْت ُس ــُذ َج ــْن ــــرََّدى ُم ـــاَف ال ــِمَخ ــُك ــــه بِ ــارَْت روُح ــج ــت ــاس ــى ف ــب ــظهُّ ــَض ال ــي ب

ـــــُم ـــــوارَك ج ــــت  ــــلَّ ح ـــد  ـــق ف ـــا  ـــه ـــي ف ــِماهلَل  ــَي ــشِّ ــِن ال ــَس ــْح ــَت ــس ـــاِر مـــن ُم ـــاجل ـــــربهُّ ب وال

السيُد شهاُب الّديِن الموَسوّي 
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. الشيخ الدكتور حممود العيداين
َ

َ

ُُ

ُ

القسم الثالث

1ـ تغيرُي حروف اجلّر
2ـ إسقاُط حروف اجلّر

3ـ زيادُة حروف اجلّر
4ـ إدخاُل حروف اجلّر عىل غري جمرورها األصيل

السلسلة  هذه  من  املاضيني  القسمني  يف  وذكرنا 
ل بقسَميه: إبدال حرف بحرف، وإبدال  السبَب األوَّ
ظرف بحرف. لتصل النوبُة يف هذا القسم إىل تناول 

السببني: الثاين والثالث من هذه األسباب.

تقدَّم: إن أبرز أسباب اخلطأ يف استعماالت حروف اجلرّ، أربعٌة، وهي:
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اخلطأ بسبــــب إسقاط حـــروف أوال: 
جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر  ا
حرَف  فيسقطوَن  الكثريوَن  خيطُئ 
بنفسه،  متعديًا  الفعَل  فيعتبوَن  الكالم،  من  اجلّر 

ومن أمثلة ما نحن فيه:
1ـ يقولون:»أّدى املديُن الدائَن َدْيَنه«، و»أّدى الولُد 
ديَنه  املدين  »أّدى  والصحيح:  الوالدين«.  حقوَق 
والديه«،  إىل  احلقوق  الولد  و»أّدى  الدائن«،  إىل 
إىل  اأَلَماَناِت  وا  ُتَؤدهُّ َأْن  َيْأُمُرُكْم   َ اهللَّ إِنَّ  تعاىل:  قال 

َأْهِلَها. النساء: من اآلية 58.
والصحيح:  مساعدًة«،  الفقرُي  »حيتاُج  يقولون:  2ـ 

»إىل املساعدة«.
َأْجَره«، والصحيح: »  العامَل  ْمُت  3ـ يقولون: »سلَّ

ْمُت إىل العامِل َأجَره«. سلَّ
و»شاركُته  الرأَي«،  »أشارُكك  يقولون:  4ـ 
والصحيح:  العمَل«.  و»يشارُكه  املسؤوليَة«، 
املسؤولية«،  يف  و»شاركُته  الرأي«،  يف  »أشارُكَك 

و»يشارُكه يف العمل«.
قضيتنا  أن  شكَّ  و»ال  مشكوٌك«،  »أمٌر  يقولون:  5ـ 
عادلة«. والصحيح: »أمٌر مشكوٌك فيه«، و»ال شكَّ 

يف أن قضيَتنا عادلة«.
6ـ يقولون: »أْمَعَن فالٌن النظَر«، و»أمعنُت التأمَل«، 
فالٌن  »أمعن  والصحيح:  التفكرَي«.  زيٌد  و»يمعُن 
يف  زيٌد  و»يمعُن  التأمل«،  يف  و»أمعنُت  النظر«،  يف 

التفكري«.

اخلطأ بسبـــــب زيــــــادة حروف ثانيا: 
اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر

إذ  السابَق؛  اخلطأ  يقابل  ما  وهو 
الكالم،  يف  اجلّر  حرف  فيزيدون  الكثريون  خيطئ 
فيعتبون الفعل الزما فُيَعّدوَنه باحلرف ، يف حني أنه 

متعد بنفسه.
ومن أمثلة ما نحن فيه:

أـ زيادة )الباء(
السالمة«،  إىل  بصاحبه  يؤّدي  »االنتباه  يقولون:  1ـ 
و»العجلة تؤّدي بصاحبها إىل الندامة«، ، و»الطريق 

الواضح مؤد بصاحبه إىل الغاية«. 
والصحيح: أن الفعل هنا يتعدى بنفسه إىل املفعول 
يؤّدي  »االنتباه  فيقال:  الثاين،  إىل  وبإىل  األول، 
صاحَبها  تؤدي  و»العجلة  السالمة«،  إىل  صاحَبه 
إىل  سالَكه  مؤد  الواضح  و»الطريق   ، الندامة«،  إىل 

الغاية«.
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2ـ يقولون: »ذكرنا بأنَّ زيدا قد سافر«، و»ذكر زيد 
بأنَّ الكتاَب مفيد«.

قال  بنفسه،  يتعدى  )ذكر(  الفعل  أن  والصحيح: 
ْوا َعىَل  تعاىل:  َوإَِذا َذَكْرَت َربََّك يِف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ
َأْدَباِرِهْم ُنُفورًا )اإلرساء: من اآلية 46(، وقال:  َأَوال َيْذُكُر 

اإِلنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل َومَلْ َيُكْن َشْيئًا )مريم: 67(.
مضّعفا،  الفعل  كان  إذا  املفعول  مع  الباء  تأيت  بىل، 
 .اُف َوِعيِد ْر بِاْلُقْرآِن َمْن َيَ كام يف قوله تعاىل: َفَذكِّ

)ق: من اآلية 45(.
به«،  اجلهل  باليشء خرٌي من  »معرفُتك  يقولون:  3ـ 

و»معرفُته باحلقيقة مَحلْته عىل اإلعرتاف«.
و)َجِهَل(  )َعَرَف(  الفعلني:  أن  والصحيح: 
اليشَء  »معرفُتك  فيقال:  هنا؛  بنفسيهام  يتعديان 
إّياه«، و»معرفُته احلقيقَة محلته عىل  خرٌي من جهِلك 

اإلعرتاف«.
إن  والصحيح:  مسافٌر«،  بأنَّه  »قال  يقولون:  4ـ 
)الباء( ال تأيت بعد القول اللساين، قال تعاىل:  َقاَل 
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.آَتايِن اْلِكَتاَب َوَجَعَلنِي َنبِّيًا ِ إيِنِّ َعْبُد اهللَّ
)مريم: 30(.

)َحَكَم(  معناه:  كان  إذا  )قال(  بعد  الباُء  تأيت  بىل، 
بعصمة  يقولون  »الشيعُة  فيقال:  مثال،  )اعَتَقَد(  أو 

.» اإلمام
بالكتابة«،  التالميَذ  املعلُم  َف  »َكلَّ يقولون:  5ـ 
مفعوليه  إىل  يتعدى  َف(  )َكلَّ الفعل  إن  والصحيح: 
التالميذ الكتابة«. قال  بنفسه؛ فيقال: »كلف املعلم 
ُوْسَعَها.)املؤمنون: من اآلية  إاِلَّ  َنْفسًا  ُف  ُنَكلِّ َوال  تعاىل: 

.)62

و«إْلَتَزَم  األيمِن«،  باجلانِب  »إْلتِزْم  يقولون:  6ـ 
باملوعد«، و»إلَتَزَم بأخالق األنبياء«.

فيقال:  بنفسه؛  يتعدى  الفعل  إن  هنا:  والصحيح 
إلَتَزَم  »إلتزم اجلانَب األيمَن«، و»إلَتَزَم املوعَد«، و» 

أخالَق األنبياء«.
ب ـ زيادة )عىل(

ومن أمثلته: 
1ـ يقولون: »حاَز عىل إعجاِب أبيه«، و»حاَز الفريُق 
أعىل  عىل  الطالُب  و»حاَز  عديدٍة«،  جوائَز  عىل 

الدرجات«. 
والصحيح: إن الفعل )حاَز( يتعّدى بنفسه؛ فُيقال: 
»حاَز إعجاَب أبيه«، وهكذا يف سائر اجلمل املتقدمة.

»َحوى  يقولون:  2ـ 
أشياَء  عىل  املتحُف 

عىل  الكتاُب  و»حيتوي  ثمينٍة«، 
مطالَب دقيقٍة«. 

والصحيح: إن الفعل يتعّدى بنفِسه؛ فُيقال: »حوى 
مطالَب  الكتاُب  و»حوى  ثمينًة«،  أشياَء  املتحُف 

دقيقًة«.
عىل  و»أدمَن  الباب«،  عىل  »دقَّ  الباب:  هذا  ومن 
مشاهدة التلفاز«، و»داَس عىل الشوِك«، و»رّكَز عىل 
و»َصَعَد  النهاية«،  عىل  احلفُل  و»شاَرَف  الفكرة«، 
عىل  د  و»َتَعوَّ اليشء«،  عىل  ف  و»تعرَّ السطح«،  عىل 
اليشء«، و»قاَرَب عىل النهاية«، و»أّكد عىل الفكرة«، 

وغريها.
ج ـ زيادة )ِمْن(

ومن أمثلة ذلك:
والصحيح:  رئيسه«،  ِمن  »إستأذَن  يقولون:  1ـ 
»إستأذن رئيَسه«، قال تعاىل: َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق ِمْنُهْم 

بِيَّ . )األحزاب: من اآلية 13(. النَّ
2ـ يقولون: »إحذْر من اإلساَءة إىل َأَبَويك«.
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والصحيح: »إحذر اإلساَءة«.
من  الطالَب  ُم  املعلِّ »َحَرَم  الباب:  هذا  ومن 
من  و»خيَش  أخيه«،  نجاح  من  َق  قَّ و»حَتَ العطف«، 
النوَم«، و»َشكا من  الطالب  الوقوع«، و»َسَلَب من 
الفقر«،  من  و»قاسى  املرض«،  من  و»عانى  األمل«، 

و»إستوضَح من املعلم«.
دـ زيادة )يف(
ومن أمثلته:

ـ يقولون: »َأِمْلُت يف مساعدة صديقي«.

والصحيح: » َأِمْلُت مساعدَة صديقي«.
يف  و»بارَش  املوضوع«،  يف  »َبتَّ  الباب:  هذا  ومن 
َق  و»دقَّ مذهبه«،  اختياِر  يف  زيٌد  و»أحسَن  العمل«، 
يف  و»طالَع  املسألة«،  يف  و»تداوْلنا  احلساب«،  يف 
َل الوالُد ولَده  اجلريدة«، و»أطال يف احلديث«، و»قبَّ

يف جبهته«.
هـ ـ زيادة )َعْن(

ومن أمثلته:
ـ يقولون: »حتّرى الباحُث عن السبب«.

والصحيح: »حتّرى الباحُث السبَب«.
ومن هذا الباب: »أعلَن املعلُم عن أسامء املتفوقني«، 
و»تقىّص عن املسألة«، و»كفَّ عن اللوم«، وغريها.

وـ زيادة )الالم(.
ومن أمثلة ذلك:

ـ يقولون: »زيٌد خّوَل ألخيه املسألَة«.
والصحيح: »زيد خّول أخاُه املسألة«.

ومن هذا الباب: »راَق لبكر أْن يدرس«، و»إشتاَق 
و»أعطيُت  للحديث«،  و»َعَرَض  احلديث«،  إىل 
ينجح«،  أْن  للطالب  و»يمكُن  ه«،  حقَّ لفالن 

و»منحت الدولُة الكتَب للطالب«، وغريها.
زـ زيادة )إىل(

ومن أمثلة ذلك:
ـ يقولون: »َحجَّ زيٌد إىل بيت اهلل احلرام«.

والصحيح: »َحجَّ بيَت اهلل احلرام«.
و»أحاَل  احلفل«،  إىل  ت  »َحرَضْ الباب:  هذا  ومن 
الداَر إىل جنة«، و»خّوَل إليه رئاسَة القسم«، وغريها.

املصادر:
الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  )العني(،  كتاب  1ـ 
حتقيق: د. مهدي املخزومي ود. إبراهيم السامرائي، 
العراقية،  باجلمهورية  واإلعالم  الثقافة  وزارة 

1985م.
عبد  حتقيق:  عثامن،  بن  عمرو  سيبويه،  كتاب  2ـ 
تونس،  للنرش،  سحنون  دار  هارون،  السالم 

1411هـ.
األصمعي،  قريب  بن  امللك  عبد  األصمعيات،  3ـ 

حتقيق: أمحد شاكر وعبد السالم هارون، بريوت.
دار  اجلاحظ،  بحر  بن  عمرو  والتبيني،  البيان  4ـ 

صعب، بريوت، 1968م.

•59 �شوال    #1438



.بقلم : كريم عالوي

التسمياُت القديمُة
فــــــي الــبـصـــــرة  

الحلقُة األولى

واآللّيات  وارع  الشَّ وعىل  وأصحاِبا،  املهن  عىل  ُتطَلق  كانت  ومتنّوعٌة  كثريٌة  تسمياٌت  هناك 

وها، أو كانت موجودًة ولكّن  َيت كام َسمَّ ا جاءت مع األجانب فُسمِّ ناعات وأصحابا، فهي إمَّ والصِّ

ٌة. ا باألساس أسامٌء أجنبيَّ ؛ ألهنَّ الّتسمية األجنبّية طغْت عليها؛ باستثناء ما استجدَّ

وُيسّمى  )امُلترّصفّية(،  ُتسّمى  ودائرتُه  ُف(،  )امُلترصِّ
املوّظف  وُيسّمى  كاتب(،  )باش  امُلالحظني  رئيُس 
ندوق  الصُّ أمني  وُيسّمى  واألفندي(،  )الكاتب، 
ي(،  ّ الرسِّ )القلم  امللّفات  غرفة  وُتسّمى  )أميني(، 
وُتسّمى دائرة األمن التي كانت يف غرفٍة يف املحافظة 
عبة اخلاّصة(، وُيسّمى راتب املوّظف أو العامل  )الشُّ

الناس  كان  التي  الّتسمياِت  تلَك  وسأذكُر 
يف  تغيري  من  حصل  وما  الثالثينّيات  يف  يتداولونا 
إْن  فأنا  اآلخر،  االسم  مع  استمرارها  أو  تسميتها، 
ذكرُت بعَض الّتسميات فال شكَّ يف أيّن نسيُت ُأَخر.

ومسؤوهُلا  )واليًة(،  ُتسّمى  البرصة  كانت 
ومسؤوهلا  واء(،  )اللِّ َيْت  ُسمِّ ذلك  وبعد  )الوايل(، 
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الّراتب  استالم  عن  االستفسار  وعند  )املَعاش(، 
ف لآلخر: هل قبضت َمعاَشك؟  يقول املوظَّ

ض  طة )البوليسخانة(، وُيسّمى املفوَّ وُتسّمى الرشُّ
املرور(  )بوليس  طي  الرشُّ وُيسّمى  )سبكتور(، 
ري العريف )ياسني( من  ري(، وكان مسؤوُل السَّ )السَّ
أهل اجلنوب من محدان، أو مهيجران، وكان العريف 
عرصًا  يتجّول  الفجل  بائع  وكان  )جاوش(،  ُيسّمى 
يا فجل!!  العشاء،  يف األزّقة وُينادي: فجل جاوش 
 ، ّية الفجل مثل أمّهّية العريف! أّما احلارُس الّلييلُّ ألمهِّ
ليست  املفردة  هذه  أنَّ  واحلقيقة  فُيدعى)الناطور(، 
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التي  املتنّبي  قصيدة  من  مقتبسٌة  وإّنام  العهد،  حديثة 
مطلعها:

عيُد يا  ُعْدَت  حاٍل  ِة  بأيَّ عيٌد 
بما َمضى أْم ألمٍر فيَك تجديُد

إىل أْن يقول:
ثعالبِها عن  ِمصٍر  نواطيُر  نامْت 

العناقيُد تفنى  وما  َبِشْمَن  وقْد 
وبعضهم ُيسّميه )بصوان(، وكانت احلراسة عىل 
وجبتني، األوىل: خالل العشاء، وُيسّمى الناطور فيها 
)عشونجي(، والثانية: خالل فرتة الّصباح، وُيسّمى 

الناطور فيها )صّبحجي(. 

ودائرة  )فايرمان(،  يسّمى  اإلطفاء  ورجُل 
يف  ها  ومقرُّ احلريق،  أي:  )الفاير(،  ُتسّمى  اإلطفاء 
البرصة  بني  املسافة  منتصف  يف  نفسه،  احلايل  مكانا 
احلريق  ناقوس  ُيدقُّ  حريٌق  شبَّ  فإذا  والعّشار، 
املعّلق أمام الدائرة؛ إعالنًا بحصوِل احلريق، فُيرسُع 
الكراج  من  وخترج  ّيارة،  السَّ بركوب  اإلطفاء  فريُق 
برسعٍة كبريٍة، فال خوَف عليها ِمن حصول )بنجر( 
بل(  أو انفجاٍر يف اإلطارات؛ ألنَّ اإلطارات من )الرَّ
ومن دون )تيوب( فيها، ويف اجلهة الثانية من الّسائق 

يوجد ناقوٌس ُمعّلٌق؛ إْذ يقوم إطفائيٌّ بقرِع الناقوس 
لُيدِرَك الذي يف الّشارع أنَّ سّيارة احلريق تريُد املرور، 
األسود(- صاحُب  )مريوش  اإلطفاء  وكان عريف 
بجانب  جيلس  خم-  الضَّ واجلسم  الطويلة  القامة 
ونزول  احلريق  موقع  إىل  الوصول  وعند  الّسائق، 
وتعليامته،  أوامره  )مريوش(  ُيصِدُر  اإلطفاء  رجال 
فريٌق من  احلريق، َيصطفُّ  إطفاء  االنتهاء من  وبعد 
ّيارة من اجلهتني، وبعد أمٍر يصُدر  األطّباء بجانب السَّ
وكانت  ّيارة،  السَّ إىل  الفريُق  يصعُد  )مريوش(  من 
ُتسّمى )موتوكار احلريق(، وخالل فرتة االصطفاف 
ِكها للعودِة يقوم اجلمهور  عود إىل السّيارة وحترُّ والصُّ
بإشارة  )مريوش(  عليهم  فريدُّ  الشديد،  بالتصفيق 
يزغردَن،  الّنساء  كانت  الشعبّية  املناطق  الّشكر، ويف 
واحلقيقة كانت هذه الظاهرة دعاًم معنوّيًا كبريًا لفريق 

اإلطفاء.
دائرة  من  خترج  اإلطفاء  سّيارة  كانت  وعندما 
هوس(،  )باور  ُتسّمى  كانت  التي  العّشار،  كهرباء 
اًم ورجَل أعامٍل كهربائّيًا بصحبِة سّيارة  فإّنا حتمل ُسلَّ

بًا حلدوِث حريٍق يف أسالِك الكهرباء.  اإلطفاء؛ حتسُّ
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ّيارة ُيسّمى )يوسف باور هوس(،  وكان سائق السَّ
كان  ألنَّه  يعة؛  الرسَّ الّسياقة  بإجادته  مشهورًا  وكان 

العَب كرة القدم يف فريق اجلبيلة األهيّل.

البيد  وموّزع  )البوسطة(،  البيد  دائرة  ُتسّمى 
يرتدي مالبَس  )البوسطجي(، و)البوسطجي( كان 
ًة زرقاء وهبا لوٌن أمحر، وسدارة زرقاء هبا لوٌن  خاصَّ
ويستعمل  البقّيات،  ع  موزِّ وكذلك  أيضًا،  أمحر 
نوع  من  ًة  خاصَّ هوائّيًة  دراجًة  )البوسطجي( 
البيد،  بدوائر  ة  خاصَّ وهي  أمحر،  لونا  )رسَكايل( 
كانت  إْذ  البيد؛  دائرة  إىل  ُيشري  األمحر  الّلون  وكان 
عة يف مناطق البرصة لونا  جيع صناديق البيد املوزَّ
لوُنا  البيد  دائرة  حائط  عىل  املعّلقة  والّساعة  أمحر، 
القطار  إىل  عرصًا  البيد  تنقل  التي  والسّيارة  أمحر، 

لونا أمحر.
أو  )أسبيتال(،  ُيسّمى  كان  فقْد  املستشفى،  أّما 
وقْد  باإلنَكليزي،  )هوسبتال(  أي:  )أسبيتار(، 
البرصة  دخوهلا  بعد  البيطانّيُة  القّواُت  استأجرت 
باشا  اللَّطيف  )عبد  الوجيه  قرَص  )1914م(  سنة 
التعليمّي؛  املستشفى  مقابل  الّصاحلّية  يف  املنديل( 
وبه  )الكرنتينة(،  ُيسّمى  وكان  مستشفًى،  الستعامله 
، وهو -حالّيًا- املستشفى اجلمهورّي.  َجٌر ِصحيٌّ حَمْ
كتور ُيسّمى )َدَخُتور(، واجلمع )َدخاتِرة(، وكان  والدُّ
وُتسّمى  دكاترة،  )الطوخي(  و  )أكيل(  و  )بوري( 
د  وامُلضمِّ )نرس(،  ضة  وامُلمرِّ )أكزخانة(،  يدلّية  الصَّ
دوَن  وامُلضمِّ )قاووش(،  ُتسّمى  دهة  والرَّ )دريس(، 

ضات كان أكثُرهم من األرمن. وامُلمرِّ
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 َعِملْت الّدولُة األموّيُة عىل انتهاِج أساليَب قمعّيٍة 
ع  يتورَّ ومل  سلطانا.  تثبيِت  أجل  من  شّتى  ووحشّيٍة 
املعارضنَي  بحّق  األساليب  تلك  تنفيِذ  عْن  حّكاُمها 
هلا، أّما وّعاُظ الّسالطني، فكان - وما يزال- دورهم 
إىل  متتُّ  ال  التي  األفعال  تلك  تبير  وهو  معروفًا، 

اإلسالم بصلٍة، ال ِمن قريٍب، وال مْن بعيٍد.
واملتأّخرِة،  املتقّدمِة  املصادر  أغلُب  َذَكَرْت  وقْد 
املسلمنَي  من  املؤّرخنَي  جيِع  عنَد  عليها  واملّتفق 
يف  للشكِّ  جمااًل  يدُع  ال  بام  األحداَث  تلَك  وغرِيهم 

وقوِعَها. 

تهـجيُر أهـــِل البصــــرِة 
خالَل عهِد زياِد بِن أبيـِه 

سنة )51هـ/ 671م(

.أرشف عبد احلسن
الّسلطُة  اّتبعْتها  التي  األساليِب  تلك  فِمْن 
األساليِب  أحُد  وهو   ،) اجلامعيُّ )الّتهجرُي  األموّيُة: 
املنتقديَن  بحّق  استخدمْتها  التي  والتعّسفّيِة  القمعّيِة 
َمْوئاًل  كان  العراق  أّن  إىل  ونظرًا  هلا،  واملعارضنَي 
األموّي،  للحكم  املعارضِة  واحلركاِت  للّثوراِت 
معاويُة  وجَد  فقْد  لذا،  والكوفة،  البرصِة  يف  السّيام 
التمّرداِت  أّن أحَد أساليِب معاجلِة هذه  وواليه زياٌد 

هي إرساهُلم يف البعوِث وجتمريهم )1( هناك.
سنة  إىل  خراسان  يف  الّتوطني  عملّيات  تعوُد 
عّينه  الذي   – مرو  أمرُي  أسَكَن  عندما  )54هـ(، 
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ـ عىل  – العرَب يف مرو، وكانْت  أبيه  الوايل زياد بن 
املسلموَن يف خراسان  منطقٍة يسكنها  أّوَل  ـ  يبدو  ما 
الّسنة  يف  زياد  الوايل  من  أوامَر  صدوُر  تبَعها   .)2(

مقاتيل  من  ألفًا  مخسنَي  بتهجري  )15هـ/176م( 
الكوفة والبرصة مع عياالتم إىل خراسان)3(؛ إْذ نفى 
مخسًة وعرشيَن ألفًا من أهِل البرصة، ومثَل عدِدهم 
من أهِل الكوفة)4(، وقْد أسكنهم وايل زياد دون نر 
األسلوَب  ذلك  زياد  استخدام  وكاَن  جيحون)5(. 
القبائل،  مع  استخدمها  التي  الشّدِة  سياسِة  بسبِب 
تلك  سياسته  ألّن  آَخر؛  خمرٍج  عن  يبحُث  جعله  ما 
إضعاِف  إىل  فاجّته  تفشل،  سوف  الّزمن-  -بمرور 
قّوِة القبائِل يف البرصة؛ خشيًة من التكّتالِت القبلّيِة، 
تلَك  القبائل، فعمل عىل تجري  أفراُد  يلتزُم هبا  التي 
القبائِل التي كانْت مناوئًة للّسلطة األموّية، ليتخّلص 

من قّوتم ومن ثوراتم، بإبعادهم عْن مرصهم)6(.
وال شّك يف أّن زيادًا اّتبع –أيضًا- سياسة معاوية 
الفئات  تلك  عىل  الّسياسّية  واملضايقة  التجويع  يف 
الّشيعّية؛ إْذ كتب معاوية إىل جيع عاّمله: »أنظروا َمْن 
قامْت عليه البّينة أّنه حُيبُّ علّيًا وأهَل بيته، فاحُموه من 

الّديواِن، وأسقطوا عطاَءُه ورزَقُه«)7(. 
باب  من  أّنا  التهجري هذه عىل  إىل عملّية  وُينظر 
املعارضِة  الّشيعّيِة  العنارِص  مع  احلساباِت  تصفيِة 
باب  من  كانْت  أّنا  عىل  وكذلك  األموّية،  للّسلطة 
والكوفِة،  البرصِة  يف  الّسيايسِّ  الّتوتِر  حّدِة  ختفيِف 
فيها  املرغوب  غري  العنارص  إبعاد  يف  منها  والّرغبة 
بعيدًا عن العراِق وعْن مركز ِالّدولِة يف دمشق، وقْد 
ُعرفْت  قبلّيٍة  جاعاٍت  تجري  خالل  من  ذلك  جتىّل 

بوالئها للعلوّينَي. 
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تغيري  حماولُة  التهجرِي-أيضًا-:  أسباِب  ومن 
بعَد  املعادلة،  من  نوٍع  وإجراُء  الّسّكانّية،  اخلريطة 
الّسلطة  أّن  ويبدو  لألموّينَي.  مواليٍة  تنظيامٍت  خلق 
معاجلتِها  بقدِر  الّتهجرِي  هذا  ملستقبِل  حتسُب  تكْن  مل 
أّن  املالحُظ  إْذ  هبا؛  املحدِق  اخلطِر  وإبعاِد  حلارِضها 
نفَي هذا العدِد الّضخِم من الّشيعة  قْد ترتَّبْت عليه 
زياٍد  فترّصُف  األموّيوَن؛  أرادُه  عاّم  معكوسٌة  نتيجٌة 
ِع يف تلك  غرُي املدروِس كان من عوامِل انتشاِر التشيُّ
 - زياد  »دّق  إْذ   األموّية؛  الّدولة  وإضعاِف  البالد، 

األموّية،  الّدولة  نعش  يف  مسامٍر  أّول  قصد-  بدون 
فقْد كان هذا العدد الّضخم من الّشيعة عاماًل مهاّمً يف 

نرش حركة التشّيع يف خراسان«)8(.
وهكذا، ُيالحظ أّن نفَي أهِل الكوفِة والبرصِة إىل 
املنطقُة  تلك  تصبح  أْن  يف  أثٌر  لـه  كان  رّبام  خراساَن 
وِمن  األموّينَي،  ضّد  الّسيايّس  للنشاط  خصبًة  بؤرًة 
الّدولة األموّية سنة  فّعاٌل يف إسقاط  أثٌر  ثمَّ كان هلم 

)231هـ/947م(.

نحر  ويف  الّثغر،  يف  حبسهم  الغزاة:  األمرُي  ر  َجَّ  )1(
العدّو، وال ُيْقِفُلهم، قال سهم بن حنظلة الغنوّي:

َز أهَلنا * إلينا وإّما أْن نزوَر األهاليا ُمعاِوَي إّما أْن جُتهِّ
نسينا  حّتى  ومّنْيتنا   * جنوَدُه  ِكرسى  جتمرَي  ْرَتَنا  أَجَّ

األمانيا
دار  ط(،  )ال.  البالغة،  أساس  الزخمرشّي،  ُينظر: 

ومطابع الّشعب، القاهرة، 0691م: ص231. 
تّم  الذين  املسلمنَي  حلال  رشٌح  البيتان  وهذان 
تجريهم، فقْد ُمنعوا من العودة إىل ديارهم، وتّم تجري 
األموّية  الّسلطة  لتتخّلص  عوائلهم،  مع  منهم  الكثري 

منهم. 

األمم  تاريخ  جرير،  بن  حمّمد  الطبّي،  ينظر:   )2(
ط4،  العلامء،  من  نخبة  وتصحيح:  مراجعة  وامللوك، 
3041هـ:  بريوت،  للمطبوعات،  األعلمّي  مؤّسسة 

 .071/4
)3( ُينظر: البالذرّي، أمحد بن حييى، فتوح البلدان، 
)د.ت(:  القاهرة،  املرصّية،  النهضة  مكتبة  ط(،  )ال. 

705/3؛ والطبّي، تاريخ: 071/4. 
)4( ُينظر: الطبّي، تاريخ: 071/4.

)5( ُينظر: البالذرّي، فتوح البلدان: 705/3. 
)6( ُينظر: الّراوي، ثابت إسامعيل، العراق يف العرص 
األموّي - من الّناحية الّسياسّية واإلدارّية واالجتامعّية ، 

هوامش
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مطبعة الّنعامن، ط2، الّنجف،  0791م: ص99.
)7( اهلاليّل، سليم بن قيس )ت 58هـ(، كتاب سليم 
)د.ت(:  قم،  املحمودّي،  باقر  حمّمد  حتقيق:  قيس،  بن 
البالغة،  نج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  وُينظر:  ص813؛ 
حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، منشورات مكتبة 
آية اهلل العظمى املرعيش النجفّي- قم، 4041هـ: 11/ 
، احلسن بن سليامن، خمترص البصائر، حتقيق:  54؛ واحليّلّ
حمّمد  واملجليس،  ص41؛  ت(:  م.  )د.  املظّفر،  مشتاق 

باقر، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار، 
ت(:  )د.  بريوت،  العريّب،  الرتاث  احياء  دار  ط(،  )ال. 

.081/33
)8( خليف، يوسف، حياة الّشعر يف الكوفة، القاهرة، 
الّنفي  رّزاق، جّبار، سياسة  وُينظر:  8691م: ص 56، 
والتهجري يف الّدولة العربّية اإلسالمّية حّتى ناية العرص 
األموّي، أطروحة دكتوراه غري منشورة-جامعة الكوفة، 

5002م: ص141-041.
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.الشيخ عالء الزم العيسى
متصرُي البصة

إتفقت املصادُر التارخييُة عىل أن اجليوَش العربيَة 
االسالميَة عندما َقِدَمت منطقَة البرصة مل جتد منطقًة 
بالعملياِت  املشاركوَن  فالعرُب  عامرًة؛  مأهولًة 
احلربيِة اختاروا موضَع البرصة ، واختّطوا خطَطها ، 
وَبَنوا البيوَت فيها بعد ذلك؛ إذ نزل عتبُة بُن غزوان 
 ، لتمصريها  اخلطاب  بن  عمر  بأمر  البرصَة  املازينُّ 
وكان هبا ُقطبُة بُن قتادَة السدويسُّ ، وقيل: سويُد بُن 

قطبَة الذهيلُّ ، يغرُي يف ناحية اخُلَرْيَبة عىل العجم)1(.
البرصة  إىل  خرج  إنام  عتبَة  أن  اخرى:  رواية  ويف 
من املدائن بعد فراغ سعِد بن أيب وقاص من َجَلوالَء 
َهه إليها سعٌد بأمر عمر سنة )61هـ( ،  وتكريت  ، وجَّ
قال الطبي: »ويف هذه السنة ـ أعني: سنة أربع عرش 
َه عمُر بُن اخلطاب عتبَة بن غزوان إىل البرصة،  ـ وجَّ
ة أهل فارَس عن  وأمَر بنزوهلا بمن معه ، وقطِع مادَّ

الذين باملدائن ونواحيها منهم يف قول املدائني وروايته 
ت يف ربيع سنة ستَّ  ، وزعَم سيٌف أن البرصة ُمرصِّ
عرشَة ، وأن عتبَة بَن غزوان إنام خرج إىل البرصة من 
املدائن بعد فراغ سعٍد من َجَلوالَء وتكريت احِلْصنني 

هه اليها سعٌد بأمر عمر. ، وجَّ
فحدثني  عنه،   ، شعيب  عن   ، الرسي  ايل  كتب 
أيب  عن   ، حممد  بُن  عيلُّ  حدثنا  قال:  شبه،  بُن  عمُر 
ُقتَل مهراُن   : قال   ، الشعبي  ، عن  خمنف، عن جمالد 
سنة أربع عرشة يف صفر، فقال عمٌر لعتبة ـ يعني: إبن 
غزوان ـ: قد فتح اهلُل جلَّ وعزَّ عىل إخوانِكم احلريَة 
آمُن  ، ولسُت  ، وُقتل عظيٌم من عظامئِها  وما حوهَلا 
أْن  أريد  فإين  الفرس،  أهل  من  إخواُنم  هم  يمدَّ أن 
َهك إىل أرض اهلند؛ لتمنَع أهَل تلك اجليزة من  ُأوجِّ
إمداد إخوانم عىل إخوانُكم ، وتقاتلهم، لعلَّ اهلَل أن 

يفتَح عليكم....

البصرُة:
 بدايُة التشكيل والنمو 
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 ، رجاًل  عرَش  وبضعَة  ثالثامئٍة  يف  عتبُة  فأقبَل 
وضوي إليه قوٌم من األعراِب وأهِل البوادي ، فقِدَم 
البرصَة يف مخسامئة يزيدون أو ينقصون قلياًل، فنزهلا 
يف شهر ربيع األول أو اآلخر من سنة أربع عرشة ، 

والبرصُة يومئذ تدعى أرض اهلند«)2(.
عن  سعد  بُن  حممُد  »حدثني   : البالذريُّ  وقال 
بُن غزوان مع  : كان عتبُة  ، قال  الواقدي يف إسناده 
إرضب  عمراُن:  إليه  فكتب   ، وّقاص  أيب  بن  سعد 
ه عتبَة بَن غزوان إىل البرصة،  قريواَنك بالكوفة، ووجِّ
فخرج يف ثامنامئة، َفرضَب خيمًة من َأْكِسية، ورضَب 

ه عمُر الرجاَل«)3(. الناُس معه، وأمدَّ
ت  وقال أيضًا : »قالوا : وكانت البرصُة قْد ُمرصِّ
ها عتبُة بُن  َ يف ما بني يوم النَّخلة ويوم القادسّية ، َمرصَّ

غزوان«)4(.
يكن  مل  عتبَة  أنَّ  التأرخيية  النصوص  من  ويتبنُي 
بل  البرصة،  إىل  اخلطاب  بن  لعمر  َل  األوَّ املبعوَث 
سبقه صحايبٌّ اسمه رشيح بُن عامر، أحد بني سعد 
بن بكر ، بعثه يف سنة أربع عرشة ، وقال : »ُكْن ردئًا 
البرصة  إىل  رشيٌح  فأقبل  اجليزة«،  هبذه  للمسلمني 
فرتك فيها قطبَة السدويسَّ ومىض إىل األهواز، حتى 
عمُر  فبعث   ، هناك  فُقتل  دارس،  منطقة  إىل  انتهى 
عتبَة بَن غزوان يف شهر ربيع ، وقيل: إن الذي خلَّف 
أمر  من  فرغ  عندما  الوليد  بُن  خالُد  هو  فيها  رشحيًا 
اخُلَرْيبَة  وفتَح  األرَض  هذه  وقدم  والياممة  البحرين 
عمر  بن  حممد  كان  وإن   ، للعجم  َمْسَلحًة  وكانت 
الوليد  بن  قياَم خالد  ينكُر  ـ  ه  نقل عمُّ ـ كام  الواقدي 
هبذا الفتح ومروره بالبرصة ، ويقول: حني فرغ من 

إىل  منها  سار  ثم  املدينَة،  قدَم  والبحرين  الياممة  أمر 
العراق عىل طريق فيد والثعلبية)5(.

ختطيُط البرصة األوىل وبناُء املسجد اجلامع 
عامرٍة  َل  أوَّ فإنَّ  األوىل،  البرصِة  ختطيط  عن  أّما 
نواَة  باعتباره  اجلامع(؛  )املسجد  هي  فيها  ُشيِّدت 
املدينة، وقد ُبني بالقصب ، وكاَن يف بادئ األمر غرَي 
ثابت، فكانوا إذا َغَزوا َنَزعوا ذلك القصَب، حتى إذا 

رجعوا من الغزو، أعادوا بناءه من جديد.
وقيل:   ، بيده  املسجد  اختطاَط  عتبُة  توىل  وقد 
بُن  نافُع  أو   ، َلميِّ  السَّ األدرع  ابن  حمجُن  ه  إختطَّ
حارث بن كلدَة حني خطَّ داَره ، وقيل : بل اختطه 
، وهو أوُل من قصَّ فيه)6(. األسوُد بُن رسيع التميميُّ
ويف والية أيب موسى األشعري ُبنى املسجُد وداُر 
وملّا   ، بالعشب  وسقفهام  والطني،  باللبِن  اإلمارة 
استعمل معاويُة بن أيب سفيان زيادًا عىل البرصة سنة 
باآلجر  وبناه  كثريًة،  زيادًة  املسجد  يف  زاد  )54هـ(، 
ل داَر اإلمارة  َفه بخشب الساج ، وحوَّ ، وسقَّ واجلصِّ
من )الدهناء( إىل قبلة املسجد، فكان اإلماُم خيرُج من 

الدار يف الباب الذي يف حائط القبلة.
جبل  من  بَِسواريه  أتى  املسجَد،  زياٌد  بنى  وملّا 
احلجاُج  وقطَعها  أمَرها  توىل  الذي  وكان   ، األهوار 
حبَّذا  فقيل:  مال،  له  فظهر  وابُنه،  الثقفيُّ  عتيٍك  بُن 

اإلمارة ولو عىل احلجارة ، فذهبت مثاًل. 
وبقى املسجُد عىل ما هو عليه بال زيادة إىل زمن 
بن  الوليد  »قال   : البالذري  قال   ، العبايس  املهديِّ 
ابن  بعد  املسجد  يف  َأحٌد  َيِزْد  مل   : قحذم  بن  هشام 
، فاشرتى داَر نافع بن احلارث  زياد حتى كان املهديُّ
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بِن أيب بكرة ،  بن كلدة الثقفي ، وداَر عبيِد اهللِ 
بن  عمرو  وداَر   ، الثقفي  كلدة  بن  ربيعة  وداَر 
 ،...، اهلاللية  جيل  أم  وداَر   ، الثقفي  وهب 
ودورًا غريها، فزاَدها يف املسجد أيام ويّل حممَد 
بَن سليامن بن عيل البرصة َ، ثم أمَر هاروُن ... 
عيسى بَن جعفر بن املنصور أيام واليته البرصة 

أن ُيدخل داَر اإلمارة يف املسجد، ففعل«)7(.
ل من حَر مسجَد البصة  أوَّ

حرَض  من  َل  أوَّ أنَّ  عىل  املؤرخون  واتفق 
اإلماُم  اخللفاء واحلكام هو  البرصة من  مسجَد 
، قال  أياَم وقعِة اجلمل    بُن أيب طالب  عيلُّ 
فأتى  البرصَة،    عيلٌّ  »ودخَل   : الدينوري 
مسجَدها األعظَم ، واجتمَع الناُس إليه ، فصعَد 
املنَب ، فحمَد اهلَل وأثنى عليه، وصىل عىل النبي 
، ثم قال : أما بعُد ، فإن اهلَل ذو رمحٍة واسعٍة 
وعقاٍب أليم، فام ظنُّكم يب يا أهل البرصة، جند 
وُعقَر،  فقاتلتم،  رغا،  البهيمة؟  وأتباَع  املرأة 
ِشقاق،  وعهُدكم   ، دقاق  أخالُقكم   ، فانزمتم 
وماؤكم ُزعاق ، أرضكم قريبٌة من املاء ، بعيدٌة 
ال  زماٌن  عليها  ليأتنيَّ  اهلل،  وأيم   ، السامء  من  
مثل   ، احلّر  فاِت مسجِدها يف  رُشُ إال  منها  يرى 
جؤجؤ السفينة ، إنرصفوا إىل منازلكم، ثم  نزل 

وانرصف إىل معسكره«)8(.
املهديُّ  ـ  أيضا  ـ  احلَكام  من  حرضه  وممَّن 

العبايسُّ ، وقد بلغ عدُد املصلني يف عهده عرشين ألفا 
، وحرضه املنصوُر ، وهارون)9(. 

من  واندهش  بطوطة،  ابن  زاره  الرّحالة  ومن 
قدومي  عند  رأيت  »وكنت   : فقال   ، وحسنه  سعته 
 ، مثَل احلصن  عاليا  بناًء  منها  ميلني  نحو  عليها عىل 
فسألت عنه ، فقيل يل : هو مسجد عيل بن أيب طالب  
وانفساح  اخلطة  اتساع  من  البرصة  وكانت   ،  
، وبينه اآلن  الساحة بحيث كان املسجد يف وسطها 

وبينها ميالن ،... .
وأهُل البرصة هلم مكارُم أخالق وإيناٌس للغريب 
وقياٌم بحقه ، فال يستوحُش يف ما بينهم غريب . وهم 
  عيل  املؤمنني  أمري  مسجد  يف  اجلمعَة  يصّلون 

، فال يأتونه إال يف اجلمعة. الذي ذكرته ، ثم يسدُّ
وصحنه  املساجد،  أحسن  من  املسجد  وهذا 
التي  احلمراء  باحلصباء  مفروٌش  االنفساح،  متناهي 
سبع  اجلامع  ....وهلذا   ، السباع  وادي  من  هبا  يؤتى 

صوامع«)10(.
وبعد أن بنى زياٌد املسجَد، بنى بجواره عن قرب 
حوَل  خطَطها  القبائُل  اقَتَطَعت  ثم  اإلمارة(،  )داَر 
كل  وسط  وجعلوا  الشوارُع،  وُخططت   ، املسجد 

خطٍة رحبًة فسيحة ملربط خيلهم. 
سوُق البصة

أما فيام يرجع إىل النشاط التجاري أو االقتصادي 
صوا مكانا  يف البرصة، فإنَّ مؤسيس هذه املدينة مل خيصِّ
خاصا بالسوق، فأصبح )املربُد( خارَج البلد  حيث 

حتطُّ القوافل مركزا للفعاليات االقتصادية)11(.
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دار اإلمارة 
البالذري  فيقول  البرصة،  يف  اإلمارِة  داُر  وأما 
بُن يوسف  ملّا قدَم احلجاُج  أبو عبيدة:  عنها: »وقال 
بالبرصة،  اإلمارة  داَر  ابتنى  زيادا  أنَّ  ُأخِب  العراَق، 
فأراد أن يزيل اسَمه عنها ، َفَهمَّ ببنائها بجصِّ وآجر، 
مها،  دًا، فهدَّ ثباتا وتوكُّ إنام يزيد اسمه فيها  فقيل له: 
وترَكها ، فُبنيت عامُة الدور حوهَلا من طينها ولبنها 
وأبواهبا، فلم تكن بالبرصة داُر إمارة حتى ويل سليامُن 

بُن عبد امللك، فاستعمل صالَح بَن عبِد الرمحن عىل 
وما  احلجاِج  حديَث  صالٌح  ثه  فحدَّ  ، العراق  َخراج 
فعل يف دار اإلمارة، فأمره بإعادتا، فأعاَدها باآلجر 
فلاّم ويَل عمُر  واجلص عىل أساسها، ورَفَع سمَكها، 
الفزاريُّ  أرطاة  بُن  عديُّ  وويل  العزيز،  عبد  بن 
البرصَة، أراد عديٌّ أن يبنَي فوَقها ُغَرفًا، فكتب إليه 
ك يا ابن أمِّ عدي، أيعجز عنك منزٌل  عمر: هبلتك أمُّ
وسَع زيادًا وآل زياد ، فأمسك عديٌّ عن إمتام تلك 
الغرف، فرتكها ، فلاّم ويل سليامُن بن عيل بن عبد اهلل 
بن العباس البرصَة أليب العباس ...، بنى عىل ما كان 
تركه،  ثم  طني،  بناء  الغرف  حيطان  من  رفعه  عديٌّ 
الرشيُد،  استخلف  فلاّم  فنزله،  املربد،  إىل  ل  وحتوَّ
لألمراء  اليوم  فليس  املسجد،  قبلة  الداُر يف  أدخلت 

بالبرصة دار اإلمارة«)12(. 

داود  بن  جابر  بن  حييى  بن  ألمحد  البلدان  )1(فتوح 
الَباَلُذري، ص902.

)2(فتوح البلدان، ص 902.
)3(ن.م/ص 551.

)4(تاريخ خليفة بن خياط، أليب عمرو خليفة بن خياط 
تاريخ  ص58،  البرصي،  العصفري  الشيباين  خليفة  بن 

الطبي، ج3، ص073.
)5(فتوح البلدان، ص702.
)6(فتوح البلدان، ص402.

)7(تاريخ الطبي، ج3، ص963.
)8(األخبار الطوال، ص151.
)9(األخبار الطوال، ص151.

)10(رحلة ابن بطوطة، ص071-961.
يف  اجلاحظ  ينظر:  املوضوع،  هذا  يف  )11(للتوسع 
الدكتور  ترجة:  بلال،  لشارل  وسامراء  وبغداد  البرصة 

إبراهيم الكيالين، ص713 وما بعدها.
)12(فتوح البلدان ص902.

هوامش
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الصفحة االوىل من خمطوطة مقامات النجاة للسيد نعمة اهلل اجلزائري.
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الصفحة االوىل من خمطوطة القوانني املحكمة بخط السيد نور الدين اجلزائري.
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الصفحة االخرية من خمطوطة مدينةاحلديث بخط السيد نعمة اهلل اجلزائري.
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الصفحة االخرية من  خمطوطة القوانني املحكمة بخط نور الدين اجلزائري.
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املضايف واملشاحيف القديمة يف االهوار

باخرة الرافدين للنقل البحري التجاري يف ستينيات القرن العرشين
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هنر العشار مقابل مديرية اجلنسية التي حتولت اىل االقسام الداخلية يف البصة يف سبعينيات القرن العرشين

باخرة جتارية يف شط العرب
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كورنيش البصة يف سبعينيات القرن العرشين

ساحة اسد بابل يف ستينيات القرن العرشين
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 من خارج العراق
عيون بصرية تتبع تراث الشعوب 

امُلاّل  يركز  حاج«،  »حديُث  املمتعة  الرسدية  انطباعاته  يف 

شاكريان إيشاييف باهتامٍم بالٍغ عىل رحالِت مسلمي روسيا وآسيا 

البلداِن ألداِء شعائِر  أقىص  احلجاز، وأسفاِرهم من  إىل  الوسطى 

ياِت  حتدِّ من  له  يتعرضون  وما  احلراِم،  اهللِ  ببيت  ِك  والتبُّ احلجِّ 

وابتزاِز  الفتاكِة،  األوبئة  وبالِء  وخماطِره،  السفِر 

الوكالِء واألداّلء من أبناء بلدهم. ويبدو حانقًا 

عىل مواطني روسيا الرتكستان املقيمني يف جّدَة 

أنواِع  شّتى  يامرسوَن  الذين  احلجاز،  وعموِم 

النَّصِب واالحتياِل يف تعامِلهم مع حّجاِج آسيا 

الوسطى ورعايا روسيا القيرصية. 

الحجُّ والوباُء وقبُر حواَء
في مدوناِت مّل ودبلوماسيٍّ روسّي

.ناظم جميد محود ـ روسيا
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مركٍز  »أهمُّ  إيشاييف  احلاجِّ  ِن  ُمدوَّ يف  جّدَة  ومدينة 
خمتلِف  من  واملراكُب  السفُن  تزوُره  احلجاز،  يف  جتاريٍّ 
عدا  ما  تقريبًا  النباتات  من  »خالية  ويراها  البلدان«، 
»مكأّل  مرفئها؛  عامرة  ويصف  النخيل«،  أشجاِر  بعض 
جّدَة مشيٌد بشكِل مربٍَّع، وطراُزه املعامريُّ غرَي متناسق، 
ع«. ويتفحص ـ بإمعان ـ أحواَل أهِل احلجاز  ويفتقد التنوُّ
ره من  ـ بجرأة ـ عن تذمُّ وأعراَفهم وصنائَعهم، وُيعرب 
املسلِم؛  احلجازيِّ  املجتمِع  أخالِق  عن  غريبٍة  طبائَع 
ويعبِّ  والصفاء«.  ة  بالعفَّ تتميز  ال  َة  جدَّ سكاِن  »أخالق 
بقاِع  يف  الشائعِة  اجلراد«  »صيد  شغلِة  من  اندهاِشه  عن 
شبِه اجلزيرِة العربية، غرِي املألوفِة يف بالِده، واستعامِل هذه 

الفصيلِة من احلرشاِت يف طعام ِأهل البادية. 
والقنصلياِت  املمثلياِت  بنشاطاِت  املؤلُف  ُيَعّرف 
َدة باحلكومِة  األوروبيِة يف جدة وخدماِتا وعالقاِتا املعقَّ
ويذكُر  األجانِب.  واملقيمنَي  املحليِة  والسلطاِت  الرتكيِة 

هلا  تعرضت  التي  املفاجئَة  القاسيَة  اهلجامِت  بلوعة 
ُعصاٍة  قبل  من  ممتلكاتا  ونَب  الدبلوماسيُة  البعثاُت 
أثناء  مؤمل  إنسايٍن  مأزٍق  من  ُأرسَته  أصاب  وما  عرب، 
زوجتِه  مرِض  إىل  أَدت  التي  تلك  السطِو،  عملياِت 

ووفاِتا. 
بالد  يف  اإلسالميَة  السياسَة  إيشاييف  امُلاّل  وينعت 
احلجاز بالعويصِة واملخادعِة للغاية. ويالحظ أن غالبية 
»كثرَة  يالحظ  وكذا  العرب،  أهلها  من  البالد  أثرياء 
التجاِر اهلنوِد والسورينَي والفرِس ونحِو أربعنَي من آسيا 

الوسطى، وجيعهم يشتغلون بأعامل صغرية«. 
الكبرِي  اإلنكليزيِة  الرشكاِت  تفوِق  إىل  يشرُي  وهنا 
»النصارى  واشتغاِل  األجنبي،  البحريِّ  النقِل  جمال  يف 
بتجارة اخلموِر واملّزات! وامتالِكهم ورشاِت ماِء الورِد 

الذي ُيصنع منه عصرُي الليمون«. 
ويتعقب الدبلومايسُّ إيشاييفـ  ببالغ احلرِص والدقِة 
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شاغيامردان   بلِده  ابِن  مرِض  لغَز  ـ  مرَهٍف  وهباجٍس 
خدَم  الذي  جّدة،  يف  رويسٍّ  ُقنُصٍل  أوِل  إبراهيموف، 
مصالَح بالِده واحلجاِج بغرية، »وعمَل جاهدًا للدفاع عن 
مواطنيه ومحايِة حقوِقهم من هذا اجلراد الوكالء واألدالء 
الرتكستان، الذين هياجهم يف احلجاز، وساعدهم بالقدر 
احلِج،  فريضِة  مناسِك  أثناِء  املفاجُئ  وهالُكه  املمكن«، 

ودفنِه قرب قب حّواء »املحاِط بمقبٍة كبرية«.
صفحاته،  من  بعضًا  ُنَعّرب  الذي  حاج«  »حديث 
األمهية،  بالغَة  اقتصادية  سياسية-   – دينية  وثيقة  ُه  َنعدَّ
وطراِز  وعجائبِه  احلجازيِّ  املجتمِع  بتوافقات  مألى 
استثامر  إفرازات  وتأثرِي  قبائله،  وقالقِل  ِة  العامَّ حياتِه 
سلطاِن الدين اإلسالميِّ وفروِضه يف السياسِة والتجارِة 
وأحكاِمهم  الدينيِة  وثقافتِهم  األهايل  أخالقياِت  عىل 
ممتعًا  وصفًا   ، االنطباعيُّ العمُل  هذا  ويضم،  القيمية. 
وعباداِت  الرشيف،  النبويِّ  واملسجِد  احلرام  اهلل  لبيت 
مكَة  إىل  الوافدِة  احلجاِج  وقوافِل  وشعائِرهم،  املسلمنَي 
عَب  الطويلِة  التجاريِة  والرحالِت  فّج،  كلِّ  من  املكرمِة 

الصحراِء الشاسعِة واملجهولِة.
العرِب  بدياِر  بالغًا  اهتاممًا   ) )احلاجُّ يويل  وكذا 
متنقلًة  العربية،  الباديَة  جتوُس  التي  قبائلِهم  ومضارِب 
وأعراِفها  املعيشيِة  أحواهلا  إىل  ويشري  دائبة،  حركة  يف 
علامء  اهتامم  جذبت  التي  الراسخة،  البدويِة  وتقاليِدها 
وُيَعّرف  األوروبيني.  واألعراِق  واإلثنوغرافيا  اآلثار 
بأرشاِف وحكاِم مكَة وأعياِنا، وزعامِء قبائَل وشخصياٍت 
يف  مهمٍة  بأدواٍر  قامت  وتركيٍة،  عربيٍة  ودينيٍة  حكوميٍة 
احلّجاج،  قوافِل  ومحايِة  وتطويِره،  احلجاِز  إقليِم  إدارِة 

اإلسالميِة  الوفوِد  وتبادِل  اخلارجية،  جتارتِه  وتوسيِع 
والبعثاِت الدبلوماسيِة بني هذا اإلقليِم العريِب والبلداِن 

اإلسالميِة واألوروبيِة أواخَر القرِن التاسَع عرش.
الدبلوماسُي إيشاييف ومدينُة جّدة

بدأُت اخلدمة الدبلوماسية يف جّدة عام )1895م( ، 
املدينة امُلطَلة عىل ساحِل البحِر األمحِر، الواقعِة يف إقليم 

احلجاز العريب. 
جّدُة مدينٌة كبريٌة، وأهمُّ مركٍز جتاريٍّ يف احلجاز. يف 
مرافئها ترسو السفُن واملراكُب التي تربُط أوروبا برشِق 
وعب  األقىص.  والرشِق  واهلنِد  فارَس  وجنوِب  أفريقيا 
هذه املدينِة مترُّ قوافُل جوِع احلّجاِج املسلمنَي املتجهُة إىل 
مّكة، والوافدُة عىل متِن السفِن واملراكِب من خمتلِف 
إىل  بريٍة  ينطلُق احلّجاج يف رحالٍت  البلداِن. ومن جدة 
مكة التي تبعد عن جّدة )70( فرسخًا. ولغرض متابعة 
قنصلياٌت  جّدة  يف  ُأنشئت  مصاحلهم،  ومحاية  شؤونم 
للدوِل التي بني رعاياها مسلمون. ومن بني هذه البعثات 

الدبلوماسية قنصليُة روسيا التي خيدم فيها احلاج.
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للبحر  الصحراويِّ  الشاطِئ  عىل  جّدة  مدينُة  تقُع 
األمحر، وشأنا شأن ضواحيها، فهي خاليٌة من النباتاِت 
كام  ـ  جّدة  مكأّل  النخيل.  أشجار  بعض  عدا  ما  تقريبًا، 
تقدم ـ مشيٌد بشكل مربع، وطراُزه املعامرُي غرُي متناسٍق، 

ويفتقُد التنوَع. 
تتزود مدينة جّدَة بمياه الرشب بواسطة جماري حتَت 
األرِض تسحُب املياَه من منابَع يف جباٍل قريبة. وينسُب 
باشا  إىل عثامن  املياِه هذه  أنابيب  الناُس فضَل مدِّ شبكة 

عمدِة مكة السابق.
َجّدُة والتجارُة

ويالِحُظ زواُر جّدَة كثرَة التجاِر العرب ِاألثرياِء من 
يشتغلوَن  الذيَن  األجانُب  التجاُر  ومثُلهم  املدينِة،  أهايل 
وإىل  الرضوريِة.  الزراعيِة  واملحاصيِل  احلبوِب  بتجارِة 
هنا جُتلُب احلنطُة وبضائُع منوعٌة أخرى، ومن ثمَّ جيري 
توزيُعها عَب القوافِل عىل جيِع مدِن إقليِم احلجاِز وبينها 

مكُة واملدينُة وباقي مناطِق البالد.
األجنبيِة  البحريِّ  النقل  رشكاُت  متلُك  جّدَة  يف 
البحريِّ بني  النقِل  أعامَل جتارِة  تديُر  وكاالٍت وممثليات 
أوروبا والبالد. وهنا يتفوق اإلنكليُز بنشاطهم الكبري يف 
ٌة  هذا املجال، عمومًا، جّدُة مدينٌة جتاريٌة وصناعيٌة مكتظَّ
بالسكان. سوُق جّدَة يقُع وسَط املدينة. وغالبيُة جتارها 

من أهِلها العرب.
النساُء العربياُت وحرفهم وصيُد الجراد

ويمكن أن نذكَر من حرف السكاِن املحلينَي صناعَة 
وكذلك  خزفية.  وموادَّ  واجلراِت  املراجَل  الفخار؛ 
ُينتجون السالَل واألقفاَص من سعِف النخيل. يف هذه 

احلرفة تعمل النساُء العربياُت. 
والكثري من السكان يامرسون أيضا صيَد اجلراِد الذي 
ُيستفاد منه يف األكل. هذه احلرفة الغريبة تتم هكذا: يف 
األماكن التي يتجمع فيها اجلراُد بكمياٍت كثريٍة، ينصُب 
يف  ويقوموَن  الصنوبِر  خشِب  من  أعمدًة  العمِل  أرباُب 
فتحرتُق  النار،  عىل  اجلراُد  يطرُي  عنَدها  بحرقها،  الليِل 

أجنحُته، فيتساقُط حوَل النريان. 
نار  عىل  ُيقىل  الوسيلة  هبذه  صيُده  يتمُّ  الذي  اجلراُد 
السكان  عن  واملعروف  توابل.  أيِّ  بدوِن  ويأكُل  خفيفة 
يف  األكلة.  هبذه  كثريًا  ومولعون  صيادون  أّنم  املحليني 
السوق يباع فونت اجلراد )نحو 450 غرامًا( بني 10-

12 كوبيك )1% من الروبل(.
ُة والصيد  جدَّ

األسامِك  صيِد  مهنَة  السكاِن  من  الكثرُي  ويامرُس 
والغوِص الستخراِج اللؤلِؤ واملحاِر واملرجاِن األسود. 
ز األغنياُء مراكّب خاصًة ُتبحُر بإرشاِف  وهلذا العمل جُيهِّ
عبيَدهم  يرسلون  الذين  الضياع،  وأعيان  ُثقاٍت  رجاٍل 
املقيمنَي يف كلِّ احلجاز، رغَم أن العبوديَة يف تركيا ملغاة. 
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قبُر حّواَء وُقنصَل روسيا
نائُب عمدة مكة،  إداريًا وعسكريًا  مدينَة جّدَة  ُيدير 
 )500( قوامها  تركية  حامية  جّدة  يف  مقام«.  »قائم 
إلقامة  ثكنتان  وُخصصت  مدافع.  وعدة  عسكري 
الذي  املكان  قرَب  البحر،  واحدة عىل ساحل  العسكر، 
ترسو فيه سفن نقل احلّجاج، واألخرى قرَب قب حّواء. 
ال توجد يف مدينة جّدة أماكُن سياحيٌة مميزة باستثناء 
قب حواء، الواقِع خارج املدينة ووسط مقبة كبرية. قُب 
مرمريٌّ  شاهٌد  ُثبِّت  وفوقه  مرتًا،   )42( طوله  البرش  أم 
ُنقشت عليه كتابٌة عربيٌة، وبجانبه تنمو أشجاُر النخيل، 
القب  وسط  فوَق  ما.  شجرياٌت  نبتت  أطرافه  وعند 
ُشيِّدت بنايتان حتت سقٍف واحد؛ يف األوىل مسجٌد، ويف 

اأُلخرى القب الذي يؤّمه احلجاج. 
خزان  يف  حوٌض  يوجُد  اخلارج  من  املدخل  عند 
كبري، ُيَذكر ببئر خاصة ُتسقى منها اخليول، وفيها تصب 
كثريون،  شيوٌخ  يسكن  هنا  حواء.  بزمزم  وتعرُف  املياه 
الصدقاِت  جيمعون  فقراء؛  وأطفال  نساٌء  منهم  واألكثر 

من احلّجاج الوافدين لزيارة القب والصالة يف املسجد. 
قب حواء الواقع يف مدينة جّدة حماط ـ كام ورد أعاله 
ـ بمقبة كبرية ُدفن فيها أول ُقنُصٍل رويّس، شاغيامردان 
إبراهيموف، الذي هلك عام )1892م( بوباء الكولريا 
بداية عمله. عىل قبه ُنصب شاهٌد  السنة األوىل من  يف 
والعربية وضعها  الروسية  باللغتني  كتابٍة  من احلجر مع 

خليفُته القنصُل ليفيتسكي.
معروفًة  شخصيًة  كاَن  إبراهيموف  املرحوَم  وألنَّ 
فرتة  أمىض  حيُث  الوسطى،  آسيا  وعموِم  تركستاَن  يف 
طويلة يف اخلدمِة، لذا، أرى من األمهيِة هنا تدويُن تلَك 
تسلُط  عديدٍة  شخصياٍت  من  جعُتها  التي  املعلوماِت 
احُلّجاج  أحواَل  وتعكُس  وفاتِه،  حيثياِت  عىل  الضوَء 
وا  يتلقَّ مل  أّنم  إذ  األوبئُة؛  تفيّش  وقَت  العامَّ  ووضَعُهُم 
بنَي  الطريِق  صالحيِة  عدِم  بسبِب  إسعافات  أيَّ  حيَنها 
العرِب  جانِب  من  باملرىض  العنايِة  وقلِة  ومكَة،  جدَة 

املحّليني واحلكومِة الرتكية.
الكوليرا وفراُر الطبيب المصري

بأن  ُملزٌم  مكة،  قرَب  يسكُن  كمسلٍم  إبراهيموف 
لذا، جيُب عليه أن  السنة األوىل.  يؤّدي فريضَة احلجِّ يف 
يشدَّ الرحاَل إىل مكَة واملدينِة ألجِل السجوِد يف العتباِت 
الكولريا   وباء  كان  حظه،  ولسوء  املقدسِة.  اإلسالميِة 
يوَم  يتفاقُم  املميُت  وخطُره  مكة،  يف  متفشيًا  ذاك  عاَم 
عرفَة الذي يؤّدي فيه احلّجاُج أهمَّ أركاِن وشعائِر فريضِة 

؛ إذ يدلفون يوَمها يف وادي عرفة.  احلجِّ
الوضع،  هذا  من  وبشدة  املحظوِظ  غرُي  إبراهيموف 
وهنا  مكة.  إىل  توقف،  وبال  متجهًا،  عرفة  غادر  وفورًا 
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بإرهاق  ُأصيبت  أو  الكولريا،  بداء  إما  زوجُته،  َمِرِضْت 
شديد من عبء اجللوِس عىل ظهِر الدابِة والَعْدِو الرسيِع 

من عرفة إىل مكة. 
إىل  ه  وتوجَّ زوجتِه  إبراهيموف  ترك  املدينة  هذه  يف 
جّدة يرافُقه خادماِن وتركامينٌّ وطبيٌب مرصيٌّ أيضا من 
اإلدارة املرصية. الكلُّ كان وقَت املغادرة معاف، ورحلوا 
القافلة عىل ظهور الدواب؛ ومع أول مقهى توقفوا  مع 
إن  وما  والشاي.  القهوة  ورشبوا  أكلوا  لالسرتاحة، 
قطعوا بضع مئات من األمتار حتى َمِرَض إبراهيموف، 
من  حادٌّ  نزٌف  صاحَبه  معويٍّ  باضطراب  فجأة  شعر  إذ 
األنف. حينها، أنزله اخلادمان من الرسج ووضعاه عىل 
األرض، بدأ الطبيُب بَدْلكه وعرَض عليه تناوَل دواء ما، 

غرَي أنَّ املريَض رفَض ذلك متامًا. 
بعد أن شعَر املريُض بضعٍف شديد، أمر أن يضعوه 
عارضتني  من  مصنوٌع  مستٍو  مقعٌد  »ختتفان«،  عىل 
املسافة  وُتربط  جلني؛  أو  بغلني  عىل  توضعان  خشبيتني 
ِة التي ُتصنع يف  بينهام بحبل، شبيه بام يتمُّ عمُله يف األرسَّ

مدينة رساتوف. 
وقَت  التمدُد  أو  اجللوُس  يمكن  »التختفان«  يف 
املريَض  دوا  مدَّ املريح.  الوضع  باستخدام  احلركة، 
اخلدِم  أحَد  الطبيُب  أمَر  فرتة  بعد  الرحيَل،  وواصلوا 
اخلادم:  قال  وحينها  جسِده.  س  وتلمُّ املريِض  بمعاينة 
انطلَق  الطبيُب  وفورًا  باردًا،  أصبَح  املريِض  جسَد  إن 
املقهى  يف  بانتظاركم  سأكون  وقال:  مرسعًا،  األماِم  إىل 
املقبل، لكْن مل يره أحٌد منهم بعد ذلك؛ تبني أّنُه سافر إىل 
املوِت ويرجو رمحَة  يعاين سكراِت  املريَض  تاركًا  جّدة، 

القدر. 
ة هدية، الواقعِة  ُتُويفِّ إبراهيموف قبَل أْن يصَل إىل حمطَّ
يف منتصِف الطريِق بني مكَة وجّدَة. ويومها ُنقل جثامُن 
املرحوم إىل جّدَة، ووري الثرى قرب قب حّواء. وُتشاع 
أيضا روايٌة أخرى عن سبب وفاة إبراهيموف، غرَي أيّن 
ال أرغب يف رسدها هنا؛ إذ ال أملك أدلة تثبت صحتها.

السياسُة الُمخادعة واإلثُم الُمشين

ُيروى،  كام  الحقًا،  القنصل  إبراهيموف،  أن  وإذ 
بحيوية،  األمور  وُيدير  التزاماته  مع  بغرية  يتعامل  كان 
والوكالء،  األدالء  خمتلف  اآلن  إىل  وبحنق  يتذكره  لذا، 
جيمعون  ة  جدَّ يف  يسكنون  بالدنا  من  تركامٌن  وبينهم 
مكة  إىل  سفرهم  فرتَة  كأماناٍت  البسطاِء  احلجاِج  أمواَل 
وغرُيهم  األنذاِل  هؤالء  كلُّ  الحقًا.  عليها  ليستحوذوا 
يعيشون عىل استغالل احلّجاج واختالِس أمواهلم بكلِّ 
كقنصل  وإبراهيموف  واالحتيال.  النصِب  وسائِل 
روسيا عمَل جاهدًا للدفاع عن مواطنيه ومحايَة حقوِقهم 
وساعدهم  احلجاز،  يف  هياُجهم  الذي  اجلراد  هذا  من 

بالقدر املمكن.
السياسة اإلسالمية  أن  التنويه: رغم  وهنا، الُبدَّ من 
يف  أّنا  غرَي  وبريئة،  بسيطة  الظاهر  يف  تبدو  احلجاز  يف 
قنصليتنا يف جدة  للغاية.  األمر عويصٌة وخمادعٌة  حقيقة 
هذه  ظلِّ  يف  بتاتًا  نٍة  ُمَؤمَّ وغرُي  متامًا  النشوِء  حديثُة  دائرٌة 
عىل  العرب  هجوم  أثناء  َح  َتوضَّ ما  وهذا  السياسِة، 
قنصليات الدول املسيحية يف جدة عام )1895م(، ولذا، 
ينبغي عىل القنصِل األورويبِّ أن يكوَن حذرًا للغاية… .
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.د. حسني عيل املصطفى
. العّشار  لنهِر  اجلنوبية  ة  الضفَّ عىل  ويقُع  الديوانية،  يسّمى  املنتفق(  مغامس)من  آل  حكم  مقرهُّ  كاَن 

كيلو  حوايل  يبعد  بحكمهم  خاصًا  مقرًا  أنشأوا   ،) )1546م  عام  البصة  العثامنيون  احتل  وعندما 

بعد  ما  يف  واشتهر  الديوانية،  من  الشامل  جهة  اىل  واحٍد  مرٍت 

العثامنيون الوالُة  اختذه  حيث  الباشا(؛  )حوش  باسم 

) الباشوات ( سكنًا ومقرًا حلكمهم يف والية البصة.

مركَز  زاروا  الذين  الرّحالة  إن  بالذكر:  اجلدير  ومن 

الواليِة لفت انظاَرهم هذا البناُء، فوصَفه أحُدهم )وهو 

الرحالة االنكليزي جون ألدرد(، الذي زار البرصة عام 

ة أبنية ، يقف  )1583م ()1( بأنه بناء كبرٌي يشتمٌل عىل عدَّ

وحوايل   ، اجلنود  من  جمموعة  الرشقية  اجلهِة  من  أماَمه 

مخسامئة من االنكشاريَّة.
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وأما الرحالة البتغايل تيخريا الذي 

)1604م()2(،  عام  يف  البرصة  زار 

للَعتاِد  خمازَن  وجود  إىل  أشار   فقد 

وإنَّ  الباشا،  حوش  قرب  احلريبِّ 

كبريًة  أرضارًا  حمدثًا  أنفجَر  أحدها 

يف البيوت املجاورة له نتيجة احلريق 

الذي اندلع جراء االنفجار.

أفراسياب  آل  إمارة  عهد  ويف    

حملة  أصبحت  البرصة،  يف  املعروفة 

والُعمران،  املظهِر  جيلَة  )الباشا( 

الفرنيس  الرحالة  قول  حد  وعىل 

ونظامًا،  تناسقًا  أكثر  كانت  )ثفنو(: 

وهناك قرُص الباشا حتيُط به من جهة 

الغرِب واجلنوِب بناياٌت كبريٌة، ويف 

يقُع  للقرِص  املقابلِة  الرشقيِة  اجلهِة 

ساحٍة  عن  عبارة  هو  الذي  امليداُن 

اثنتا  فيها  ُوضعت  جدًا،  واسعٍة 

عرشة  قطعًة مدفعية، وحييط بامليدان 

الفرساُن من مَحلة البنادِق، وبالقرِب 

 - تقوم  التي  النقوِد،  َسكِّ  داُر  منه 

فضاًل عن عملها االعتيادي- بتغيرِي 

العرِب  شطِّ  يف  ترسو  التي  الكبريِة 

وتفرُغ  العّشار،  نِر  من  بالقرب 

تسمى  صغريٍة  ٍة  حملَّ يف  محولَتها 

)املنكسار(، وبعَدها تنقُل اىل السوِق 

عن  التبادِل  عملياُت  جتري  حيُث 

طريِق  وعن  والرشاِء،  البيِع  طريِق 

إىل  ـ  أيضًا  ـ  وتأيت  أحيانا،  املقايضِة 

هذا املكان األبالُم املَحّملُة بمنتجاِت 

برشاء  يقومون  الذين  التجاِر  عملِة 

السلِع والبضائِع املوجودِة يف البرصِة 

إىل  ِسكة ُعملة والية البرصة املسامة 

)طويلة( ، وهي من الفضة.

الباشا  حوش  من  الرشق  وإىل 

السفُن  وتأيت   ، الرئييسُّ السوُق  يقُع 

تنقل  وهي  )املهيالت(  الصغريُة 

السلَع والبضائَع األجنبيَة من السفِن 
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اجلامُل  أو  الزراعية،  اخلصيب  أيب 

باديِة  من  البدُو  به  يأيت  بام  امُلَحّملُة  

البرصِة من احليواناِت ومنَتجاِتا .

وتباع يف سوق املحّلة: احلبوُب، 

واخلرضواُت، واألسامُك، واالغناُم، 

ومشتقاُت  واخليوُل،  واالبقاُر، 

واجلبِن،  اللبِن،  مثل:  احلليِب 

احليواناِت  والسمِن، وكذلك جلوُد 

الصناعاِت   عن  فضاًل  وأصواُفها، 

والبواري،  احلرصاِن،  مثل:  املحّليِة 

ويف  األخرى،  املنزليِة  واحلاجاِت 

ما  األهايل  يشرتي  ذلك  مقابل 

حيتاجونه من سلٍع وحاجياٍت، مثل: 

والصابوِن،  والعقاقرِي،  املالبِس، 

خمتلفة  وموادَّ  والقهوِة،  والسكِر، 

أخرى.

ة الباشا عدُة خانات  توجُد يف حملَّ

سجالت  يف  ذكرها  يرد  )خوانني( 

ويعد  البرصة،  يف  الرشعية  املحكمة 

املسافريَن،  ملبيت  أماكَن  منها  قسٌم 

قبَل  البضاعِة  حلفظ  االكب  والقسُم 

شناشيَل  شكل  عىل  أبنيتها  كانت 

جيلٍة منذ قرون، ومازالت بقايا تلك 

الشناشيِل ماثلًة اىل يومنا هذا 

)1( - رحلة جون الدرد من الشام اىل 

البرصة، ص135.

)2( - رحلة تيخريا ص34.

عرِضها يف السوق.

حتى  الباشا  حملة  اسم  وبقي 

العرشين  القرن  من  السبعينيات 

تغيريه  اىل  املقبور  النظام  عمد  حينام 

النظام   سقوط  وبعد  البكر،  حملة  اىل 

سنة )2003م(، أعيد االسم القديم 

اليها عىل حدِّ علمي .

الباشا  حملة  إن  بالذكر:  واجلديُر 
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الطحاٍن، األوىل:  عن »بحر بن زياٍد 
عن  مروان،  بِن  حممِد  عن 
ُجِعْلُت  رجل:  قال  قال:    جعفر  أيب 
فداك، إنم يروون أن أمري املؤمنني  قال 
إال  الدنيا  من  يبَق  مْل  لو  املنب:  عىل  بالكوفة 

حبرُ بنُ زياد البصريّ الطحان ـ  على ما يظهر من بعض األخبارـ  وثَّقه 

ابنُ حبان قائالً: » حبر بن زياد: يروي عن نافع، روى عنه حييى بنُ أبي 

كثري)1(«)2(، وذكره الشيخ الطوسي يف أصحاب االمام الصادقمن غري 

مدح أو ذم )3(، وروى عنه يف كتابه )الغيبة( روايتني، ومها:

َبحُر بُن زياٍد البصرّي

اهلُل  يبعَث  اليوَم حّتى  اهلُل ذلك  َل  يوٌم، لطوَّ
ُملَئت  رجاًل مني يمألها قسطا وعدال كام 
نعم.   :جعفر أبو  فقال  وجورا.  ُظلاًم 
قال: فأنت هو؟ فقال: ال، ذاك َسميُّ فالِقَ 

البحر« )4(.

.الشيخ عيل الغزي
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والبد من أن يكون ذا. فقال له حممد بن زياد 
يا   - ة  بمكَّ الكالِم  حارَض  وكان   - التميمي: 
له  فقال  عظيمٌة،  فتنٌة  ـ  واهلل  ـ  هذه  حييى،  أبا 
عنهم  يغيُب  أعظم،  فيه  اهلل  فسهم   : الكاهيلُّ

شيٌخ ويأتيهم شابٌّ فيه ُسنٌة من يوُنس«)5(.

عن »بحر بن زياد، عن عبد اهلل الثانية: 
اهلل  عبد  أبا  سمع  أنه  الكاهيل، 
 يقول: إن جاءكم من خيُبكم بأنَّه مرض 
ابني هذا، وهو شهده، وهو أغمضه وغسله 
يف  ووضعه  عليه  وصىل  أكفانه  يف  وأدرجه 
قوه،  تصدِّ فال  الرتاب،  عليه  حثا  وهو  قبه، 

هوامش 

اىل  فتحول  البرصة  أهل  من  كان  لطي،  موىل  كثري  أيب  بن  حييى   -)1(

الياممة. الطبقات الكبى البن سعد: 555/5.

)2(- الثقات : 6950/112/6.

)3(- رجال الشيخ : 2013/172.

)4(- الغيبة : 46/ح30.

)5(- الغيبة : 59/ح55.
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ولد سنة أحدى وستني ومئة سنة 
اخلبيثة)1(،  الشجرة  دولة  انقراض 
مدنية  الدار  برصية  عائلة  يف  ونشأ 
فوالده  وفضل  علم  ذات  االصل  
عبد اهلل بن نجيح السعدي كان حمثًا 
من  واحد  غري  عن  روى  مشهور 
مشيخة مالك بن أنس)2(، وكذا جده 
حمدثاً)3(،كام  كان  نجيح  بن  جعفر 
من  ايضًا  ومها  أثنان  االبناء  من  له 
بن  عيل  بن  اهلل  عبد  وهم  املحدثني 
املديني البرصي الذي روى عن أبيه 
وحممد  وإجازة)4(،  مناولًة  تصانيفه 

بن عيل بن املديني البرصي  الراوي 
عن ابيه يف اهل البرصة)5(. 

أهل  أئمة  من  مخسة  أدرك 
عرص  يف  ولد  فقد   ،البيت
الكاظماملولود )128هـ(  االمام 
(وقيل)  )183هـ  سنة  واملتويف 
حممد  ايب  االمام  وأدرك  186هـ(، 
سنة)  العسكرياملولود  احلسن 
شهد  قد  فيكون  232هـ(  230ـ 
حبس االمام الكاظمحينام جيء 

به اىل البرصة يف سنة) 179هـ ()6(. 
منذ  الكبار  البرصة  شيوخ  الزم 

أبيه،  عن  سمع  فقد  أضفاره  نعومة 
ومحاد بن زيد، وجعفر بن سليامن ، 
ومعتمر  الدراوردي،  العزيز  وعبد 
بشري،  بن  وهشيم  سليامن،  بن 
عبد  بن  وجرير  عيينة،  بن  وسفيان 
وبرش   ، مسلم  بن  والوليد   ، احلميد 
بن املفضل ، وحييى بن سعيد القطان 

وغريهم كثر.
 ، داود  وأبو  البخاري  عنه  روى 
وروى أبو داود والرتمذي والنسائي 

وابن ماجة يف التفسري)7(. 

أبو احلسن، عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن  عاش املحدث البصي الشهري 
النصف  املديني يف  بابن  السعدي موالهم واملعرف   ، بن سعد  بكر  بن  نجيح 

األخري من القرن الثاين وحتى هناية الثلث االول  من القرن الثالث اهلجري .

.مدرك شوكان 
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أقوال العلامء فيه وثناؤهم عليه 

البغدادي:وهو  اخلطيب  قال 
أحد أئمة احلديث يف عصه ، واملقدم 

 . )8(عىل حفاظ وقته
العرص،  حافظ  الذهبي:  وقال 
أبو  وقال  الشأن  هذا  أرباب  وقدوة 
يف  علام  عيل  كان   : الرازي  حاتم 
 ، والعلل  احلديث  معرفة  يف  الناس 
وكان أمحد ال يسميه ، إنام كان يكنيه 
سامه  أمحد  سمعت  وما  له،  تبجيال 
عىل  يلومونني  عيينة:  ابن  قط.وقال 
حب عيل ، واهلل لقد كنت أتعلم منه 

بن  أمحد  وقال   ، مني  يتعلم  مما  أكثر 
سنان: كان ابن عيينة يسمى عيل بن 
أستثبت  وإذا   ، الوادي  حية  املديني 
لو   : يقول  شئ  عن  سئل  أو  سفيان 

كان حية الوادي )9(. 
وقال ابن تغري بردي : كان إمام 
والعلل  والتعديل  اجلرح  يف  عرصه 
وصاحب  األعالم  أحد  وهو   ،

التصانيف .
املؤمن:  عبد  بن  روح  وقال 
مهدي  بن  الرمحن  عبد  سمعت 

الناس  أعلم  املديني  بن  : عيل  يقول 
وخاصة   ، اهلل  رسول  بحديث 

بحديث سفيان بن عيينة . 
بن  عيل  كأن  النسائي:  وقال 
وقال  الشأن،  هلذا  خلق  املديني 
إبراهيم بن معقل : سمعت البخاري 
عند  نفيس  استصغرت  ما   : يقول 
وقال   ، املديني  عيل  عند  إال  أحد 
أبو داود: ابن املديني أعلم من أمحد 

باالختالف احلديث)10(. 

وثاقته وعقيدته 

أحد  ،مأمون  ثقة   : النسائي  قال 
األئمة يف احلديث، وخلق للحديث، 

وقال أبو زرعة
من  وهو  صدقه،  يف  يرتاب  ال 
رجال البخاري وأيب داود والرتمذي 
البخاري  عنه  اخرج  وقد  والنسائي، 

ثالثامئة وثالثة أحاديث)11(. 
مل تذكره كتب رجال الشيعة زائدًا 
لذا  العامة،  رجال  كتب  ذكرته  عام 
عقيدته  وكذا   ، احلال  جمهول  يكون 
عامي  انه  حاله  من  الظاهر  كان  وان 
انه  يقال:  قد  لكن  والعقيدة  املذهب 

التشيع  ويبطن  التسنن  يظهر  كان 
بذلك  له  التقية كام شهد  بمبدأ  عمال 
بن  حييى  يالزمه  كان  الذي  صاحبه 
املديني  بن  كان عيل  قال:  فقد  معني 
السنة وإذا ذهب  إذا قدم علينا أظهر 

 )12(إىل البرصة أظهر التشيع
خالل  من  ايضًا  ذلك  يظهر  وكام 
روايته  عند  هريرة  أيب  من  موقفه 
رواها  طالب  ايب  بن  لعيل  لفضيلة 
أبيه، عن  املديني، عن  بن جعفر  عيل 
سهيل بن أيب صالح ، عن أبيه ، عن 
  أيب هريرة ، قال : نظر رسول اهلل

إىل عيل بن يب طالب، فقال: هذا باب 
آمنا وهو  الذي من دخله كان  اهلدى 

.حجة اهلل عىل عباده
قال عيل املديني: عجبا للمخذول 
نبي  عن  هذا  مثل  يروي   ، هريرة  أيب 
مع  ويكون  عليا  خيالف  ثم   ، اهلل 

معاوية )13(. 
بن  َجْعفر  بن  اهلل  عبُد  اباه  ان  كام 
الصادق  أصحاب  من  املََديِنّ  َنِجيح  
،وهومن  َعْنه)14(.  وأْسَنَد   ،
حسان حمدثي اإلمامية ، ضعفه بعض 

العامة)15(  
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و                

من  صحيحها  ملعرفة  القواعد 
علوم  عرصه  يف  فظهرت  سقيمها، 
احلديث واسامء الرجال، كام اتسعت 
االسالمية  العلوم  مراكز  رقعة 
كمكة  اسالمية  مدن  يف  ومتركزت 
والكوفة  ومرص  والشام  واملدينة 
والبرصة واليمن وخراسان وواسط 

وبغداد.
هذه  يف  املديني  ابن  جال  وقد 

سافر  فقد  ونرشه  العلم  طلب  املدن 
الكوفة  واىل  واليمن  املدينة  اىل 
اخللييل:  يقول  وواسط،  بغداد  واىل 
خرج اإلمام أمحد إىل مكة، وصحبه 
ثم   ، معني  بن  وحييى  املديني،  ابن 
إىل  رجعوا  ثم   ، صنعاء  إىل  خرجوا 
 ، والبرصة  الكوفة،  العراق:  بالد 
الشام  إىل  أمحد  خرج  ثم  وواسط، 

وحده)16(. 

التي  العصور  من  عرصه  يعتب 
جمال  يف  ونموًا  تتطورًا  شهدت 
؛  املعريف  والنشاط  العلمية  احلركة 
إذ يف ناية القرن الثاين وبداية القرن 
العلوم  العلامء كثري من  الثالث دون 
 ، واالصول  الفقه  من  االسالمية 
النبوية  السرية  يف  كثري  كتب  وألفت 
فيها  نشط  كام  والتاريخ،  واملغازي 
ووضعت  لالحاديث،  احلفاظ  كثرة 

كان عيل بن املديني من كبار أئمة 
التصنيف  املكثرين يف  احلديث ومن 

، فقد قال الكتاين .
احلافظ الثقة، صاحب التصانيف 

  .)17(التي هي نحو من مائتني
كتابه  يف  احلاكم  أحىص  وقد 
احلديث:بعض  علوم  معرفة 

مصنفاته هي كاآليت:
1-كتاب األسامي والكنى ثامنية اجزاء

2-كتاب الضعفاء - عرشة اجزاء
3-كتاب املدلسني -مخسة اجزاء

4-كتاب أول من نظر يف الرجال وفحص 
عنهم جزء

5-كتاب الطبقات عرشة اجزاء
6-كتاب من روى عن رجل مل يره جزء

7-كتاب علل املسند ثالثون جـــزءا
أربعة  القايض  إلسامعيل  العلل  8-كتاب 

عرش جزءا
ثالثة  عيينة  ابن  احلديث  علل  9-كتاب 

عرش جزءا
10-كتاب من ال يتج بحديثه وال يسقط 

جزءان
11-كتاب الكنى مخسة اجزاء

12-كتاب الوهم واخلطأ مخسة أجزاء
13-كتاب قبائل العرب عرشة أجزاء

سائر  الصحابة  من  نزل  من  14-كتاب 
البلدان مخسة اجزاء .

15-كتاب التاريخ عرشة أجزاء
16-كتاب العرض عىل املحدث جزءان

17-كتاب من حدث ثم رجع عنه جزءان
الرجال  الرمحن يف  18-كتاب ييى وعبد 

مخسة أجزاء .
19-كتاب سؤالته ييى جزءان .

20-كتاب الثقات واملثبتني عرشة أجزاء
21-كتاب اختالف احلديث مخسة أجزاء

22-كتاب األسامي الشاذة ثالثة أجزاء
23-كتاب األرشبة ثالثة أجزاء

مخسة  احلديث  غريب  تفسري  24-كتاب 
أجزاء

ثالثة  واألخوات  األخوة  25-كتاب 
أجزاء

26-كتاب من يعرف باسم دون اسم أبيه 
جزءان

27-كتاب من يعرف باللقب جزء
28-وكتاب العلل املتفرقة ثالثون جزءا

29-وكتاب مذاهب املحدثني جزءان.)18(

عصه ونشاطه العلمي 

مؤلفاته 
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و                و                

جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  عيل  تويف 
أربع وثالثني  املديني سنة  بن نجيح 
بقيا  ليومني  االثنني  يوم  ومائتني 
وقيل  بالعسكر،  القعدة  ذي  من 
وقال  ومائتني،  وثالثني  مخس  سنة 

اخلطيب البغدادي والقول
األول أصح واهلل أعلم)19(.
أئمة  أحد  املديني  ابن  يبقى  واخريًا: 
عىل  واملقدم   ، عرصه  يف  احلديث 

املديني:ص  بن  عيل  ؛  شيبة  أيب  بن  عثامن  بن  حممد  )1(سؤاالت 
.13

)2(الكنى واأللقاب:  ج1 ، ص406.
معني:ج1،ص  بن  حييى  الدوري،  معني،  ابن  تاريخ  )3(ينظر 

.399
)4(ينظر تاريخ االسالم :ج20،ص 119.  

)5(ينظر تاريخ بغداد :ج10،ص 10.
)6(سفينتا النجاة االمامان الكاظم والرضا يف البرصة:ص69 .

)7(تاريخ بغداد :ج11،ص 445.

)8(تاريخ بغداد :ج11،ص 445.
)9(تذكرة احلفاظ : ج2، ص 428.

املديني  بن  عيل  شيبة؛  أيب  بن  عثامن  بن  حممد  )10(سؤاالت 
:ص12.

وفاته

هوامش

حفاظ وقته، وعلاًم شاخصًا يف باب 
وأحد  الرجال  وعلم  الدراية  علم 
البرصية  احلديث  مدرسة  أعالم 
وواحدًا من الذين ال يمكن ملدرسة 
احلديث بشكل عام ان تتخطى آرائه 
ومنهجه يف باب التعديل والتجريح 
التزم   من  االوائل  من  هو  ويبقى   ،
باالعتدال واملنهجية املحايدة بطرق 
الدراية  علم  يف  والتجريح  التعديل 

ممن  غريه  بخالف  الرجال  وعلم 
الشيعي  الراوي  بتجريح  التزم 
ملجرد انتامئه ال ليشء آخر)2(، ويبقى 
أمهية   وعى  ممن  هو  املديني  ابن 
الشيعي  واحلديث  الشيعي  الرتاث 
الكوفة  أهل  تركت  قال:لو  لذا 
خربت  )التشيع  يعني  الرأي  لذلك 
البغدادي  اخلطيب  قال   ،)الكتب
لذهب  يعني  الكتب:  خربت  قوله 

 .)21(احلديث

)11(معجم الرجال واحلديث ، ج1، ص 160.
)12(تاريخ بغداد :ج11، ص 460.

)13(املسرتشد، حممد بن جرير الطبي )الشيعي(:ص 618.
)14(خامتة املستدرك ج 8،ص 150.

الشبسرتي  الصادق،  اإلمام  اصحاب  رواة  يف  )15(الفائق 
:ج2،ص 265.

)16(سؤاالت حممد بن عثامن بن أيب شيبة؛ عيل بن املديني :ص9.

)17(سؤاالت حممد بن عثامن بن أيب شيبة؛ عيل بن املديني :ص9.
املديني  بن  عيل  شيبة؛  أيب  بن  عثامن  بن  حممد  )18(سؤاالت 

:ص9ـ11
)19(تاريخ بغداد: ج 11، ص 445.

)20(ينظر حمنة الرتاث اآلخر:ج3،ص 22.
)21(الكفاية يف علم الرواية: ص 157.
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 الشيخ عيل الغزي

( حج التمتع)

احللقة السابعة

كاَن املسلموَن ممنوعنَي من احلجِّ 
النبي  هجرة  من  األوىل  السنني  يف 
األكرم ، واستمر هذا املنع اىل أن 
ُفتَِحت مكُة سنة )8 هـ(، فحجوا من 
باحلج  يلّبون  وكانوا  املنورة،  املدينة 
اىل  يسوقونه  هبدٍي)1(  له  مقرنني  إما 
األول  ويسمى   . بدونه  أو  الكعبة 
اهلدي  بسوق  القرتانه  قراٍن(؛  )حجَّ 

. والثاين )حجَّ إفراد(؛ النفراد احلجِّ 
احلجاج  ويبقى  إضافة،  عن  فيه 
عن  ممتنعني  إحرامهم  عىل  بعدها 
الطيِب  للُمحرم من  جيع ما ال حيلُّ 

والنساِء وغريمها.
للهجرة حجَّ  العارشة  السنة  ويف 
 ، املسلموَن ومعهم النبيُّ األكرُم
عدِد  كثرَة  السنُة  تلَك  شهدت  وقد 

االئتامم  يف  منهم  رغبًة  احلجيِج؛ 
ه، فحّجوا  بالنبي األكرم  يف حجِّ
السنني  يف  بينهم  املعهودة  بطريقتهم 
املفرد   ومنهم  القارن،  منهم  السابقة 
  األكرُم  النبيُّ  معهم  حجَّ  وقد 
بيت  اهلدَي  معه  سائقا  القراِن  بحج 
وصَل  أن  بعَد  ولكن  احلرام،  اهلل 
بالبيت  وطافوا  مكَة  اىل  املسلموَن 
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بني  الطواِف وسَعوا  وا ركعتي  وصلَّ
الصفا واملروة، كان من املفروِض أن 
احلج،  ناية  اىل  إحرامهم  عىل  يبقوا 
النبي  عىل  هنا  نزل  الوحي  أن  إال 
من  كلَّ  يأمر  بأن  يأمُره    األكرم 
مل يسق معه اهلدي ممن جاء معه بأن 
يباح  وبذلك   ، احلجِّ إحرام  من  حُيلَّ 
مات  حمرَّ من  عليه  َم  ُحرِّ ما  جيُع  له 

احلج.
وهو  جديٌد  ترشيٌع  بدأ  وهبذا، 
ُركنني:  من  ٌن  مكوَّ ع،  التَمتُّ حجُّ 
بينهام  يفصل  واحلّج،  التمتع  عمرُة 
واالستمتاع  االحرام  من  اإلحالل 
بحلية جيع ما حرم عليهم باإلحرام، 
ى بحجِّ التمتع، وأّما رسول  ولذا ُسمِّ
البنامج  يعمل هبذا  مل  فإنه   ، اهلل 
إذ  (؛  التمتع  )حج  اجلديد  احلجي 
فلم  معه،  اهلدي  ساق  قد  كان  أنه 
الترشيع اجلديد،  يكن مشموال هبذا 
وأما نساؤه ـ بام فيهن عائشة ـ وجلٌة 
فقد   ، معه  العام   ذلك  حجَّ  ممَّن 
عملوا هبذا الترشيع اجلديد؛ ألنم مل 

يسوقوا معهم اهلدي.
ومن املؤسِف أنَّه  واجه َلَغطًا 
واستنكارا  املسلمنَي،  بعِض  من 
واستغرابا منهم؛ ألنم مل يستسيغوا 
فكرة متتعهم بالطيب والنساء وسائر 
ما حيرم عىل املحرم وهم داخل مكة، 
  بل أدى األمر بالبعض اىل سؤاله
  عن مصدر هذا احلكم، وأنه منه

أم من اهلل سبحانه وتعاىل!!
إنه ألمر عجيب هذا الذي وقع! 

وكأنه  يرشع من تلقاء نفسه.
فخطب  بالناس مبينا أن هذا 
االلتزام  وجيب  السامء،  من  الترشيع 
به، وأنه ترشيع باق مستمر اىل األبد 

  .
بني  عليها  متفق  املتقدمة  الوقائع 
رووها  وقد  وسنة،  شيعة  املسلمني 
بروايات  مصادرهم  أمهات  يف 

صحيحة. )2( 
بحجِّ  يقتنع  مل  ممَّن  عمُر  وكان 
 ، به رسول اهلل  أمر  الذي  التمتع 
الترشيع  هذا  استمرار  بمسألة  وال 

وبقائه وظيفًة ملن َبُعَد منزله عن مكة 
بذلك،  قناعته  بعدم  يكتف  مل  بل   ،
اذا  املسلم  بمعاقبة  هيدد  كان  وإنام 
وجده حيج متمتعا؛ فقد روى مسلم 
اهلَل  إنَّ   «: قال  عمر  أن  صحيحه  يف 
شاء،  بام  شاء  ما  لرسوله  حُيلُّ  كاَن 
احلج  منازله.فأمتوا  نزل  قد  والقرآن 
وا)3( اهلل،وأبِتُّ أمركم  كام  هلل  والعمرة 

برجل  أوتى  فإن  النساء،  هذه  نكاَح 
رجته  إاّل  أجل  اىل  امرأة  نكح 

باحلجارة«)4(. 
السائَد  الفقهيَّ  الرأي  لكن 
هو  واجلامعة  السنة  أهل  عند  حتى 
ع . وإن ما صدر  مرشوعية حجِّ التمتُّ
عىل  حممول  اخلطاب  بن  عمر  من 
تعليقا عىل  باز  ابن  قال  فقد  التنزيه؛ 
ما روى عن عمر يف منعه ملتعة احلج: 
»متعتان عىل عهد رسول اهلل  وأنا 
متعة  عليهام:  وأعاقب  عنهام  أنى 
 . احلج  متعُة  واألخرى   .... النساء 
فإنه  عمرتكم  من  كم  حجَّ إفصلوا 
كم ولعمرتكم ...﴾، قال:  أتم حلجِّ
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احلجِّ  متعِة  عن  نى    نجده  »ومل 
يف روايٍة صحيحٍة عنه . ووجدنا يف 
قول عمَر عنه ما دلَّ عىل أنه أوجب 
أن يفصل بني احلج والعمرة ليكون 
أتمَّ هلام . فحملنا نَيه عن متعة احلجِّ 
عىل التنزيه، وعىل اختيار اإلفراد عىل 

غريه ال عىل التحريم«.)5( 
اختذه  الذي  االجراء  هذا  أن  بيد 
انصارا  له  وجد  اخلطاب  بن  عمر 
عفان،  بن  كعثامن  عليه،  يتابعونه 
احلديث  استمر  وقد  الزبري،  وابن 
اىل  األمر  فيه، حتى وصل  والنقاش 
االحيان،  بعض  يف  العقيدة  مسألة 
اسالمية  أوساط  يف  ذلك  وكان 
خمتلفة منها الوسط البرصي، ما أدى 
االمام  يوم  ذات  عنه  سألوا  أن  اىل 
الشيخ  رواه  ما  يف    الصادق 
الطويس )رمحه اهلل( يف صحيحة أيب 
بصري، قال: »قال أبو عبد اهلل  يل 
أ با حممد، كان عندي رهٌط من  يا   :
 ، احلجِّ عن  فسألوين  البرصة،  أهل 

  اهلل  رسول  صنَع  بام  فأخبتم 
قد  عمَر  إن   : يل  فقالوا  به،  أمَر  وما 
، فقلت هلم : هذا رأي رآه  أفرَد احلجَّ
عمُر وليس راي كام صنع رسول اهلل 

)6 ( .»
ويف مفاد احلديث أمور، وهي:

أهل  من  رهطا  هناك  إن   : أوال 
الصادق  االمام  عىل  دخلوا  البرصة 
والرهط يف  احلّج،  يسألونه عن   
اللغة: اجلامعة املتكونة من سبعة اىل 
أهل  يفد  ما  وعادة   ،) افراد)7  عرشة 
  االمصار البعيدة عن أهل البيت
معامل  عن  يسألونم  احلج  موسم  يف 
هؤالء  دخول  أن  والظاهر   . دينهم 
إنام    الصادق  االمام  الرهط عىل 

كان يف موسم احلج. 
ثانيا : إن سؤاهلم وإن كان عاّما، 
، إال أن  أي: أنه كان عن مطلق احلجِّ
أنم  فهم  قد    االمام  أن  الظاهر 
  النبي  إنام يسألون عاّم جرى مع 

ه. يف أمر حجِّ

ويبدو أن منشأ هذا السؤال كان 
احلجيج  أوساط  يف  يدور  ـ  آنذاك  ـ 
حينام يتوجهون اىل مكة، إذ يتساءل 
الذي  حجهم  نوع  عن  اجلميع 
القران  أم  اإلفراد  وأنه  به،  حيجون 
اىل  يدفعهم  من  وهناك  التمتع،  أم 
القران  او  اإلفراد  حج  خيتاروا  أن 
بحجة  التمتع؛  حج  عن  ُدهم  ويبعِّ

ني عمر بن اخلطاب عنه.
  االمام  معرفة  اىل  ونظرا 
فيها  يعيش  التي  االجواء  هبذه 
بنقل  اإلجابة  هلم  بنيَّ  فقد  احلجيج، 
؛  اهلل  رسول  عن  صدر  كان  ما 
من أمره الناس بحج التمتع حسب 
القصة  التي رسدناها يف مقدمة هذا 
مسلمون،  شك  ال  ألنم  املوضوع؛ 
وهم يعتقدون بام يفعله النبي األكرم 
اهلوى،  عن  ينطق  ال  وكونه   
فيكون فعله وقوله وتقريره حجة  

يف هذا املورد ويف جيع املوارد.
سمع  أن  بعد  الرهط  إ   : ثالثا 
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حج  عىل  وحثه    االمام  إجابة 
اهلل  رسول  به  أمر  ما  ألنه  التمتع 
نقَل  املسلمون بحرضته،   وفعله 
عمر  مقالة  من  عرفه  ما    لألمام 
بن اخلطاب، ومنعه من حج التمتع، 
اإلفراد،  حج  نحو  الناس  ودفعه 
يف    اإلمام  إجابة  كانت  وهنا، 
بنيَّ  فقد  والشفافية؛  الوضوح  غاية 
هلم أن ما صدر عن عمَر إنام هو رأيه 
، ورأيه الشخيصُّ ال يقف  الشخيصُّ
اهلل  رسول  صنعه  ما  وجه  يف  حجة 
إجابة  وهذه  به.  املسلمني  وأمر   

وافيٌة شافيٌة ملن أنصف نفسه ودينه.
رابعا : املالَحظ من إجابة االمام 
واالحرتام،  باألدِب  مليئٌة  أنا   
خاليٌة من كلِّ لفٍظ فيه إساءة أو انتهاك 
حلرمة الرأي اآلخر. وما أحوَجنا اىل 
الراقي  األسلوب  هذا  مثَل  نتبَع  أن 
عن  مبتعديَن  الدينية،  حواراتنا  يف 
كلِّ ألوان اإلساءة واإلهانة والتكفري 
االمام  عليه  سار  ما  فإن  والتهريج؛ 
دعا  ما  هو  ٍب  مؤدَّ أسلوٍب  من   
سبحانه  قوله  يف  الكريم  القران  إليه 
َربَِّك  َسبِيِل  إىَِل  ﴿اْدُع  وتعاىل: 

ْم  َوَجاِدهْلُ َسَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  بِاحْلِْكَمِة 
َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  إِنَّ  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ
َأْعَلُم  َوُهَو  َسبِيِلِه  َعْن  َضلَّ  بَِمْن 

بِامْلُْهَتِديَن ﴾.) 8( 
والفحش واالتام  السباُب  وأما 
الكتاُب  عنه  مما نى  فإنا  والتكفري، 
وتعاىل:﴿ سبحانه  قال  العزيز؛ 
ُدوِن  ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ وا  َتُسبهُّ َوال 
ِعْلٍم  بَِغرْيِ  َعْدوًا   َ اهللَّ وا  َفَيُسبهُّ  ِ اهللَّ
إىَِل  ُثمَّ  َعَمَلُهْم  ٍة  ُأمَّ لُِكلِّ  ا  نَّ َزيَّ َكَذلَِك 
َكاُنوا  باَِم  ُئُهْم  َفُيَنبِّ َمْرِجُعُهْم  ِْم  َربِّ

َيْعَمُلوَن﴾.) 9(  

أهدي  ما  وخيفف:  يثقل  )1(اهلدي: 
اىل الكعبة من املوايش )النعم (. ينظر: 
الفقه  الفاظ  معجم   4/77  : العني 

اجلعفري :443.
النبي  حج  باب   /4 الكايف:  )2(ينظر: 
صحيح  احلج.  أصناف  وباب   
رسول  عهد  التمتع  باب   : البخاري 
وجوه  باب  مسلم:  وصحيح    اهلل 

األحرام. وغريها.

)3(أي: إقطعوا واتركوا.
)4(صحيح مسلم: باب يف متعة احلج 

والعمرة /ح145.
)5(فتاوى ابن باز:20/ 352 .

)6(تذيب االحكام: 26/5/ح7 .
)7(العني:19/4.

)8(النمل:25.
)9(األنعام:108.

اهلوامش
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السفَن  استخدَم  قد  اإلنساَن  أنَّ  من  بالرغم 
عقوٍد  منُذ  واملسافريَن  البضائِع  نقِل  يف  والزوارَق 
السومرية  العصور  قبَل  ما  إىل  تعوُد  القدم  موغلٍة يف 
واىل ما قبل طوفان نوح، حني بنى سفينَته، إاّل أنَّ 
والراحة،  زهة  النُّ القوارِب والسفِن ألجِل  استخداَم 
تلك التي نسميها )اليخوت( يف الوقِت احلارِض، قد 
، فمن يتصفْح كتاِب  ال يعوُد إاّل إىل العرِص العبايسِّ
احلكاياِت  من  الكثرَي  هناك  أن  وليلٍة، جيْد  ليلٍة  ألِف 
اليخوُت مرسحًا هلا؛ عندما أصبح لكل  التي كانت 
 ، فيه  يتنزه  ـ خيٌت  اخللفاء  ناهيك عن  ـ  أمرٍي  أو  ثريٍّ 

م عىل شكِل الطيوِر واحليوانات. وكاَن بعُضها ُيصمَّ
أّما يف العرص احلارض، فقد أصبح استعامل تلك 
الدوِل  وبعِض  الغرِب  دوِل  عىل  مقترصًا  اليخوت 

الغنيِة؛ إذ يعدُّ استخداُمها نوعًا من الرتف املفِرط. 

تاريُخ اليخِت امللكّي
الذي  امللكيِّ  اليخِت  اىل  نعود  املقدمة  هذه  بعد 
كان يعود اىل امللك فيصل الثاين، اليخت الذي كان 
أصله طرادًا عسكريًا تابعًا اىل البحرية األمريكية تم 
ـ3(  )فالريو  باسم  وسمي  )1931م(؛  عام  صنعه 
اشرتاه  الثانية  العاملية  احلرب  وبعد   ،Valero-3(
خاص،  خيت  اىل  فحوله  االمريكان،  االثرياء  أحد 
)املرأة  وساّمه  ؛  اليخوت  متطلباِت  كلَّ  له  ر  ووفَّ

.) gold woman( )الذهبية
ِقبِل  من  الكويت  منطقة  يف  النفط  اكتشاف  عند 
النفطيُة  الرشكاُت  حتركت  البيطانيِة،  الرشكاِت 
هناك،  النفِط  امتيازاِت  يف  ملشاركتها  االمريكيُة 
الكويت  حاكم  اىل  اليخت  ذلك  بإهداء  وقامت 

للحصول عىل امتيازاِت النفط هناك. 

اليخُت الملكّي
Royal Yackt .هاشم حممد عىل العزام 
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اليخُت الملكّي
Royal Yackt

Royal Yackt

بقي اليخت يف ملكية الكويت سنتني أو ثالث سنني 
وأبدل اسمه باسم )األمحدي( ،  ومل يستخدم إال قلياًل؛ 
  ، الصحراء  نزهتهم يف  لون قضاَء  يفضِّ إذ كان األمراء 
ثمَّ عرض للبيع عام )1950م(، فاشرتته دائرة املوانئ 
العراقية بمبلغ قدرة أربعون ألف دينار عراقي، وسمي 

)امللكة عالية (؛ تيمنًا بأمِّ امللِك فيصٍل الثاين .

طوابُق اليخت
سائر  اىل  مقارنة  متوسٍط  بحجٍم  واليخُت  

اليخوت، ويتألف من ثالثِة طوابق:
الرّباِن،  جناِح  من  يتكوُن  األعىل:  الطابق 
برٌج  وفوقها  القيادِة،  وغرفِة  الالسلكيِة،  واالجهزِة 

صغرٌي للقيادة.
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عىل  حيتوي  األوسط:  الطابق 
أربِع غرٍف للمنام، وصالِة املؤخرِة 
الشتويَّة  والصالِة  الصيفيَّة، 
، وصالِة  اخلاصة، واملطبخ اخلاصِّ
خدماِت  وجناِح  اخلاصة،  الطعاِم 
العامِل ومنامهم، وعىل ممرٍّ جانبيٍّ 
يربُط املرافَق اخلاصَة بجناِح عامِل 
الطابق  هذه  وحيتوي  اخلدماِت، 
هاتفية  أجهزة  أربعِة  عىل  ـ  أيضا  ـ 

مصنوعٍة من الذهب. 
عىل  حيتوي  األسفل:  الطابق 
واملعداِت،  التشغيِل  مكائن 
طريق  عن  يكون  اليه  والوصوُل 
أعادُة  تم  إذ  األوسط،  الطابِق  ممرِّ 
تأهيله، ومل يستخدمه امللُك فيصٌل 
الويصَّ  ولكنَّ  واحدًة،  مرًة  إال 
عبَد اإلله ـ خال امللك ـ كان كثريا 

ما يستخدمه.

اليخت وزفاُف امللك )فيصل( 
تسيري  تم  )1958م(  عام  ويف 
زفاُف  يتمَّ  لكي  تركيا  اىل  اليخت 
امللك )فيصل( فيه عىل فتاه مسلمة 
وكاَن  تركية،  أصول  من  تنحدر 

ر أن يسافَر امللُك اىل هناك  من املقرَّ
الرابع عرش من متوز يف ذلك  يوَم 
االرسة  وكانت  للزواج،  العام 
ـ  الرحاب  املالكة جمتمعًة يف قرص 
خال  اإلله  عبد  األمري  سكِن  مقرِّ 
تلك  يف  امللك  لتوديع  ؛  ـ  امللك 
الليلة، التي قامت فيها ثورة الرابع 
الكريم  عبد  بقيادة  متوز  من  عرش 
قاسم، وقد تم تكليف العقيد عبد 
بدمويته  املعروف  عارف  السالم 
جيع  بقتل  فأمر  القرص،  باحتالل 
فيهم  بام  امللكية  العائلة  أفراد 
الرغم من  النساء واألطفال، عىل 
للتنازل  استعداده  أبدى  امللك  أن 

عن العرش.

إعادُة اليخِت اىل البصة 
إعادُة  متَّت  الثورِة  نجاِح  بعَد 
اليخِت اىل البرصة، وأصبح بعهدة 
ي  وُسمِّ العراقية،  املوانئ  دائرة 
كباخرِة  واستخدم  الثورة(  )خيت 
الداخلة  السفن  إلرشاد  أداّلء 
بعد  واستخدم  البرصة،  ميناء  اىل 
يف  البرصة  جامعة  قبل  من  ذلك 

االبحاث العلمية لألحياء املائية. 
رت  قرَّ  ) )1990م  عام  ويف 
اىل  إرساله  العراقيُة  احلكومُة 
شاملة  صيانة  لعمل  البحرين 
لصيانة  يوجد معمل  عليه، حيث 
موروثًا  باعتباره  هناك؛  السفن 
للقائم  جلنة  تشكيل  وتم  عراقيًا، 
ممثل  من  تتكون  العمل،  هبذه 
من  وممثل  الرئاسة،  ديوان  من 
وضع  وتم  العراقية،  املوانئ 
الصيانة  أعامل  بمتطلبات  كشف 
ارساله  يتمَّ  مل  ولكْن  والتأهيل، 
اجليش  دخول  بسبب  هناك  اىل 
وفرض  الكويت  اىل  العراقي 
احلصار عىل العراق، فبقي اليخُت 
يومنا  اىل  العرب  شطِّ  يف  راسيًا 

هذا.
وصيانة  تأهيل  إعادة  إن   
إذ  اليخت من االمور الرضورية؛ 
الفرتة  يمثل  متحفًا  جعلة  يمكن 
معلاًم  باعتباره  العراق؛  يف  امللكية 
تارخييًا مهاًم لتلك الفرتة من تاريخ 

العراق احلديث.

Royal Yackt
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Royal Yackt

•103 �شوال    #1438



ِق ، وطلَبه الرمحَة  إّن دعاَء اإلماِم الصادِق املصدَّ
دعا  بالزيارِة،  هلم  وأمَره   ، املظلوَم  أبيِه  لزّوار 
أن  اىل    الصادِق  جعفٍر  شيعَة  الكراَم،  اإلخوَة 
اإلمام  )مضيف  الرشيف:  باسمه  موكَبهم  ُيسّموا 
مْل يبخْل عىل  إْذ  (؛ تيّمنًا بكرمه ولطفه،  الصادق 
اهلل  من  وطلبها  إاّل  كريمٌة  خصلٌة  تبَق  فلم  شيعتِه؛ 

.السيد شرب السويج

موكُب
َمضيِف اإلمام الصادق )عليه السالم(: 
عطاٌء على طريِق العشِق الُحَسينّي 

اغتناِم  عىل  احلثِّ  يف  ألمره  واستجابًة   ، هلم  تعاىل 
نيل رضا  اهلل، ورغبًة يف  أصفياِء  بزيارِة  اخلرِي  فرِص 
اهلل  برسول  وصلًة  أوليائه،  بخدمة  سبحانه  اهلل 
ومواساًة   ، سبطه  زيارة  لقصد  وتسهيال   ،
رحلة  يف  شيعتهم  بمواساة    وفاطمة  لعيل 
. اجلّنة  أهل  شباب  سّيد  شفيعهم  إىل  مسريتم 
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هيأُة األمناِء وزمُن التأسيس

َأّسَس املوكَب جمموعٌة من املؤمننَي من أهايل البرصة يف 
عام ) 1413#-1993م(، ويبلغ عدُد هيأة إمنائِه اثني 
لنا أحد املؤّسسني  ، وقد ذكر  عرش عىل عّدة األئمة 
ُأّسَس  املبارَك  موكَبهم  أّن  حمّمد(  ضياء  احلاج  )وهو 
  ليكوَن لكّل أهايل البرصة ، نارصي حمّمد وآل حمّمد
وحمّبيهم، ويبلغ عدُد اخلّداِم فيه ما يقارُب املائتي خادم 
وأطفاهلِّن،  الزائراِت  خدمَة  يتوّلني  اللوايت  النساء  عدا 
وقد ذكر بعض أسامء األمناء- مثااًل ال حرصًا- ومنهم: 
احلاج ناهض، واحلاج صادق الشبل وأوالده، واحلاج 
وصفهم  مّمن  وغريهم  الشبل،  رعد  واألخ  شفيق، 

باملجاهدين؛ إذ يوصلون ليلهم بنهارهم يف اخلدمة.
موقُع املَضيِف وِصَفُته

مل يكن للموكِب مكاٌن خاصٌّ بعينِه يف بداية تأسيسه 
يف زمن النظام البائد؛ إذ كانْت املضايقات شديدًة، فقد 
َذكر احلاجُّ ماجد احلريشاوي - وهو أحُد أعضاِء هيأِة 
ْدَرة  السِّ شارع  يف  بيتًا  يستأجرون  كانوا  أّنم   - األمناء 
سنوّيًا وخيدمون الزّوار من خاللِه، وبعَد ُسقوِط الصنِم 
شرتوا أرضًا عىل طريق )ياحسني( ما بني وادي السالم 
ووادي الطف عند العمود )1091(، ومساحتها ثالثة 
 ، للُخّدام  جمهزٍة  قاعاٍت  ثامين  عليها  بنوا  ثم  دونامت، 
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وحسينّيَة الزهراء ، ومخَس قاعاٍت خلدمِة النساء، 
ومطبخا كبريا، وخمبزا، وفريَن صمون، أحدمها حجري 
لصناعِة  كبريًة  وقاعًة  خمازن،  وعدَة  كهربائي،  واآلخر 
احللوياِت بأْنواعها، وتتصّدُر املدخَل قطعٌة كبريٌة باسم 
 : الطاهرة  العرتة  صادق  اسم  بنوِر  مزّينٌة  املوكِب، 

اإلمام جعفر بن حممد الصادق.
َخَدماُت املضيف

عليهم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  تفضل  ممَّن  األمناِء  هيأُة 
احلمد  وهلل  واليرَس  احلالَل  الرزَق  ورزقهم  فوهبهم 
واملّنة، ولشكر هذه النعمة بنوا أمَرهم عىل تقديِم أفضِل 
يقّدموَن  فنجُدهم  انقطاع،  بال  ممّيٍز  وبشكٍل  اخلدماِت، 
وذلك  موكُبهم،  هبا  ُخصَّ  بأصناٍف  مستمّرًة  وجباٍت 
بإرشاف احلاج أيب نجم الطّباخ، فهو املرشف عىل عمل 
بأّن  ماجد  احلاُج  وصفه  وقد  املمّيزة،  األصناف  هذه 
َنَفَسه الطّيب يبنُي لكّل زائر؛ إذ يؤوب ليتذّوق أكَل أيب 

نجم.
خدمَتهم،  الكراَم  اإلخوَة  أغبُن  ال  وأضاَف: 
البيت  أهل  أولياء  خدمة  يف  بتفّننهم  تشهُد  فالشاورمُة 
؛ فعاّمُل األفراِن جيّهزوَن املوكَب يومّيًا بعرشيَن ألٍف 
اللحِم  وجبِة  يف  اإلخوِة  حاجَة  ليغّطوا  الصّمون  من 

والدجاِج املشويِّ بطريقة الشاورمة )الكص(، 

مروحٍة  كتوزيع  أخرى،  خدماٍت  املوكُب  ويقّدُم 
عليها  ُكتَب  بالبطارّيِة  تعمُل  صغريٍة  كهربائّيٍة 
بنرشة ضوئّية: )يا حسنُي يا شهيد(، و )يا عّباس(.
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مميزاُت املَضيف
وقد امتاَز املوكُب بوجوِد معمٍل خاصٍّ باحللوياِت 
كالدهنِي،  احللويات،  من  ممّيزٌة  أصناٌف  فيه  ُتصنُع 
والبقالوِة، والكيِك بأنواعه، وكّلِّ ما يليُق بِِخدمِة خّداِم 
أياٍد مباركٌة  فيه  َتعَمُل  إذ  ؛  الصادِق  مضيِف اإلماِم 

متفّننٌة يف هذه الصناعة بأشكاهلا وأنواِعها املختلفة.
َنَفقاُت املَضيف

  الصادق  اإلمام  أخالِق  مكارُم  انعكسْت  لقد 
منهم  طلَب  فقد  وأتباِعه؛  شيعتِه  عىل  حلِمه  وسعُة 
وقد  عليهم،  شينًا  يكونوا  وال   ، هلم  زينًا  يكونوا  أن 
اإلمام  مضيف  باسم  موكَبها  األمناء  هيأة  أسمْت 
أن  عىل  مذهبِهم  وإماَم  اهلَل  وعاهدوا   ، الصادق 
إماِمهم  بكرِم  موكُبهم  ليليَق  بوسعِهم  ما  كلَّ  يبذلوا 
، هلذا، ال جتُدهم يرتددون عند النفقة؛ فقد اشرتوا 
األرَض الوسيعة بامئتي مليون دينار من أمواهلم اخلاّصة 
وكذا   ،   الرسوِل  سبِط  زّواِر  خدمُة  هلم  ليتسّنى 
وهذا  قّلْت،  أم  عظمْت  املوكِب  نفقاِت  كلَّ  يتحملون 
يرجون  ال   ، البيت  أهل  وبركة  تعاىل  اهلل  فضل  من 

سوى القبول وحسن العاقبة.

نسأُله سبحاَنه وَتعاىل جلميِع القائمنَي عىل أموِر هذا 
املضيِف املبارِك بحقِّ صادِق أهِل البيِت القبوَل 
اهلُل عن اإلسالِم واملسلمنَي وعن  واملزيَد، وجزاُهُم 
شفاعَة  َوَرَزَقهم  اجلزاء،  خرَي  جيعا    البيِت  أهِل 
إنه سميٌع جميب. الورود،  يوم    إمامهم احلسني 
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من الّصعوبة بمكان أْن حيصل اإلنسان عىل مقبولّية اآلخرين ورضاهم، حتى أصبح قوهُلم: »رضا 

الناس غاية ال ُتدرك« مقولًة شائعًة معروفًة.

هذا بالنسبة إىل بني البرش، أّما بالنسبة إىل اهلل تبارك وتعاىل، فاملوازين عنده ختتلف متامًا؛ فهو )الّرمحُن 

الّرحيُم(، الذي يرىض من عباده باليسري، ويعفو عنهم الكثري كام جاء يف الدعاء: »َيا َمْن َيْقَبُل اْلَيِسرَي، 

َوَيْعُفو َعِن اْلَكثرِِي«1، بل يف احلديث عن أمري املؤمننيg: »إنَّ رضا اهلل سبحانه أقرُب غايٍة ُتدرك«2، 

وهي غاية املطلوب، ومنتهى أمل العاشق، ورجاء الراغب والطالب مرضاة رّب العاملنَي.

الشهيد السعيد 
عبير فائق حّنوش الحلفّي

مدرك احلسون
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كثرية    الباري  مرضاة  إىل  الّسبل  أّن  يف  شّك  وال 
تعاىل  اهلل  مرضاة  إىل  موصل  طريق  أقرب  وأّن  ومتعّددة، 
شأنه هو بذُل النفس قتاًل يف سبيل اهلل، ومن املؤمنني الذين 
الّسعيُد  الّشهيُد  واملبدأ:  العقيدة  سبيل  يف  أنفسهم  بذلوا 

)عبري فائق حّنوش احللفّي(.
عام  البرصة  شامل  )الُقرنة(  قضاء  يف   w الّشهيد  ُولَِد 
)1406#/1986م(، نشأ وترّبى بني أحضان عائلة موالية 
ألهل البيت ؛ فوالده كان من املتطّوعني يف خدمة اإلمام 
احُلسنيg يف مدينة الزائرين، فغرس يف قلب الولد منذ صغره 
حبَّ خدمِة أهِل البيت وعشَقها، ويف الرابعة عرشة من 
عمره، عَمَد الّشهيد هو وبعض أصدقائه بعد سقوط النظام 
 ،)hالزهراء أحباب  )موكب  ساّمه  موكب  تأسيس  إىل 
يستقبل  الزائر،  حيتاجه  ما  كّل  عىل  ويرشف  شؤونه،  ُيدير 
الزائرين، ويتصل هبم هاتفّيًا، ويقصدهم، ويأخذ حقائبهم 

أْن  بعد  استضافتهم وخدمتهم،  بعيدة من أجل  أماكن  من 
أفرغ هلم بيتًا خاّصًا هبم.

وهو نفسه مّمن حُييي شعرية امليش لزيارة املوىل أيب عبد 
كّل  من  واألربعينّية  الشعبانّية  الزيارتني  يف   gاحُلسني اهلل 
سنة، من زمن سقوط احلكم الطاغويّت إىل زمان استشهاده، 
أفراحهم  يشاركهم  املنطقة،  أهَل  بصلته  وعرف-أيضًا- 

وأتراحهم.
الصّف  غري  األكاديمّية  دراسته  من  الّشهيد  يكمل  مل 
مّرت  التي  الظروف  لشّدة  االبتدائّي؛  التعليم  من  الثالث 
حتى  الّسابق  النظام  قبل  من  مطاردة  كانت  إْذ  عائلته؛  هبا 
زمن سقوط هذا النظام الطاغويّت الكافر، فكانw املعيَل 
للعائلة؛ إْذ كان أخوته جنودًا يف اجليش، فعمل مكافحًا منذ 
فعمل  ولعائلته،  له  احلالل  القوت  كسب  أجل  من  صغره 
)العربانة(،  حمّلّية  والبضائع يف عربة  األمتعة  بنقل  البدء  يف 
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ثّم عمل بعدها يف بيع اخلرضوات يف وسيلة النقل املعروفة 
باسم )السّتوتة(.

كان w باّرًا بأبويه، كثري التعّلق بوالدته، ال ُيقدم عىل 
يقبُل  ها ورضاها،  ودَّ يطلب  عليه،  يطلعها  أْن  بعد  إال  أمٍر 
رأَسها ويدهيا، عاملًا بأن رىض اهلل تبارك وتعاىل من رضاها.

ُعرَف الّشهيد بطيبة النفس، واحلمّية؛ فقْد كان ال يتوانى 
يبادر إىل مساعدة املحتاجني واملعوزين  الناس،  عن خدمة 
يصُل  )السّتوتة(  املتواضعة  بدّراجته  يتنّقل  فكان  منهم، 
هلم  ويدفع  عمله،  انتهاء  بعد  أبواهَبم  يطرُق  املنطقة،  فقراء 
يف  دور  له  وكان  وخرضوات،  طعام  من  عليه  حصل  ما 
مساعدة النازحني الذين أجبهم اإلرهاُب والدواعُش عىل 
وامللبَس  األكَل  هلم  يقّدم  كان  اجلنوب،  مناطق  إىل  النزوح 

بعد أْن جيمَعهام من اخلرّييَن.
ُعرف -أيضًا- بني أهله وأبناء منطقته بالسرية احلسنة، 
البشاشة  أّن  حتى  للمؤمنني،  التوّدد  طبعه  من  فكان 
والسلوك  بالتدّين  وعرف  تفارقه،  تكن  مل  واالبتسامة 
اإلياميّن؛ فقْد كان من املرتّددين عىل دور العبادة من املساجد 
 البيت أهل  أفراح  حضور  عىل  يدأب  واحلسينّيات، 

وأتراِحهم، جيمع أصدقاءه ليقصدوا جمالس العزاء بدراجته 
املتواضعة.

من  أوائل  من  فوالده  باجلهاد؛  ُعرفت  عائلة  من  وهو 
يف  الثالثُة  أخوُته  زال  وما  التكفريّيني،  بوجه  الّسالح  محل 
ساحات اجلهاد إىل يومنا هذا، وهو أحد مقاتيل فرقة العّباس
أطلقته  الذي  اجلهاد  نداء  أوائل  التحق هبا يف  القتالّية،   g
املرجعّية العليا يف النجف األرشف، خدَم فيها بصفة سائق 

عجلة ينقل األرزاق إىل املجاهدين يف الصفوف األمامّية.
شارك يف عّدة معارك، منها: عامرّية الفّلوجة، والرزازة، 

وجرف الصخر، وقاطع آمريل.
كان متفانيًا يف واجبه، ال يضجر من أّي أمر يوّجه إليه، 
ذلك،  أجل  ومن  الّليل؛  من  متأّخرة  ساعات  يف  كان  وإْن 

اختاره الّشهيد املالزم )حسنيw( مرافقًا دائاًم له.
من صور إخالصه يف عمله: ما رواه آمر رسّيته، قال: 
عن  سألناه  وعندما  العسكرّية،  بمالبسه  ينام  الّشهيد  كان 
ذلك، أجاب: لكي أكون عىل جهوزّية تاّمة ألّي أمر يطرأ، 
إىل  املبادرين  أّول  تراه  كنت  وهلذا،  املبادريَن،  أّول  وأكون 

ه إىل رسّيته. تلبية أّي نداء يوجَّ
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يعلم  وكأّنه  بقرهبا،  مستبرشًا  للشهادة،  مستعّدًا  كان 
بذلك، نقل أحد أصدقائه املجاهديَن أّن عالمات الّشهادة 
من  يومني  قبل  ترّصفاته  خالل  من  عليه  بانت  قْد  كانت 
شهادته، اتصلw قبل شهادته بليلة بأخيه املجاهد، خمبًا 

إّياه بعدم االلتحاق إال بعد أْن يرجع هو.
إىل  رجوعه  من  يومني  قبل  فاستشهد  متّناه،  ما  وكان 
أرزاق  بإيصال  بواجبه  قيامه  خالل  آمريل،  قاطع  يف  أهله 
املجاهدين، عن طريق عبوة ُزرعت يف طريقه، فاستشهد هو 
وثالثة من املجاهدين، ومن بينهم زميله املالزم )حسني(، 
وُجرح تسعٌة آخرون بتاريخ )2015/2/24م(، فتحّققت 

نبوءته.
إّنه  عريس-إْذ  زّفة  شكل  عىل  الطاهر  بجثامنه  جيء 
العّباسّية  العتبة  من  موكب  يتقّدمه  بعد-  تزّوج  قْد  يكن  مل 
كربالء  واإلباء،  الّشهادة  مدينة  يف  ُشيِّع  أْن  بعد  املقّدسة، 
من  هي  روضٍة  يف  ضيفًا  ليلتها  وبات   ،gاحُلسني االمام 
العّباسg، فوصل  الفضل  أيب  اجلّنة، عند حرضة  رياض 
الّشهادة،  بتاج  جًا  متوَّ أخبهم،  ما  حسب  أهله  إىل  جثامُنه 
رجااًل  وصغارًا،  كبارًا  منطقته،  أبناء  كلُّ  لتشييعه  فهبَّ 

األرشف،  النجف  مدينة  يف  ثالثًا  تشييعًا  وُشّيع  ونساًء، 
حرضه ممّثل املرجعّية العليا هناك، وحرض جملَس عزائه وفُد 

العتبة العّباسّية املقّدسة، والعلامُء وأعياُن املدينة.
وحتمل  اجلّنة،  رائحة  منها  َلتفوح  البطل  هذا  سرية  إّن 
حتمل  ورمحانّيته،  ورمحته  ولطفه  وبركاته  اهلل  رضوان  عبري 
عبري،  يا  يديك  بني  بأجنحتها  ترفرف  وهي  املالئكة  عبري 
والكرامة،  والعّزة  الرشف  عبري  يا  وأطياهبا،  اجلّنة  عبري  يا 
واألدب  األخالق  عبري  يا  والفداء،  التضحيات  عبري  يا 

.ومساعدة املحتاج، يا عبري حمّمٍد وآل حمّمد
العظيم،  الوسام  وهذا  اجلّنة،  عبري  عبرُي  يا  لك  هنيئًا 
خرة  املدَّ والشفاعة  هبا،  تعاىل  اهلل  حباك  التي  الرفعة  وهذه 
شفاعتك  تنالنا  أْن  القدير  املوىل  سائلنَي  وذويك،  ألهلك 

وقربك وموّدتك.
هوامش

1- من أدعية الّسحر املروّية يف كتاب )إقبال األعامل(، للسّيد 

ابن طاووس: ج1، ص171.

2-  غرر احلكم ودرر الكلم، لآلمدّي: ج4، ص91.
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اراء في الخطوة

عباس  االستاذ  البصة  يف  الصحفيني  ونقيب  العراقية  الفضائية  مدير  قبل  من  ومهمة  كريمة  رسالة  وصلتنا 
الفياض جاء فيها :

الرتاثية واحلضارية، استطاعت  بالشؤون  التي تعني  املهمة  الدورية  تعد جملة اخلطوة واحدة من االصدارات 
خالل صدورها أن توثِّق مالمح املوروث الشعبي والرتاث االنساين يف البرصة ومدن العراق ، كام أنا نجحت 
يف استقطاب الكفاءات واملختصني يف الرتاث، وجعلهم من املتصدين للدفاع عن احلضارة االنسانية عب ابحاثهم 
والنجاح  بالتوفيق  الراعية  واملؤسسة  فيها  والعاملني  الكادر  أفراد  لكل  أمنياتنا  املجلٍة  يف  املنشورة  وموضوعاتم 

الدائم .. مع خالص االحرتام.
كل الشكر والتقدير لألستاذ الفاضل عباس الفياض عىل مشاعره جتاه اخلطوة ونقول له ان رسالته هذه حمل اعتزاز 

لنا، ونشاطره االمنيات بالتوفيق لكل من يعمل دعاًم للثقافة والفكر واالبداع يف مدينة البرصة .
هيأة التحرير 
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البطاط املوقرة والكريمة يف البرصة، عّب فيها عن إعجابه بعمل  رسالة كريمة أخرى من عميد أرسة السادة 
مركز تراث البرصة وما يصدر عنه من نتاجات، وخصوصا جملة اخلطوة الثقافية، وما تتناوله من مواضيع فكرية 

هادفة، جاء فيها: 


السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

املطهرة، وهي من  املجالت  العباسية  للعتبة  التابع  البصة  تراث  التي تصدر عن مركز  الغراء(  جملة )اخلطوة 
الرائدة والوحيدة التي أولت اهتاممًا باملوروث احلضاري للبصة من خالل ما تنرشه عىل صفحاهتا، واستقطبت 
الكتاب والباحثني الذين هلم دور معروف يف الكتابة من خالل ما قرأناه وقرأه السادة البطاط يف أعدادها املتنوعة ، 

فبارك اهلل بكل االفكار التي فكرت ودعمت إصدار هذه املجلة املعطاء.

السيد صباح السيد لطيف البطاط / عميد السادة البطاط يف البرصة
السيد اجلليل السيد صباح البطاط، نشكرك عىل هذه املشاعر النبيلة وهذه املتابعة الدقيقة ملا ينرش من فكر وموروث 

تراثي وثقايف هلذه املدينة العريقة، ونقول ان اخلطوة منكم وإليكم وبكم وبآرائكم ترتقي.
.هيأة التحرير

رسالة اخرى من الكابتن واخلبري البحري صادق مهدي جوخان مليئة بالعبارات اجلميلة، جاء فيها :

.أُشدُّ عىل أياديكم الطاهرة بام تبذلونه من جهد متمّيز إلخراج هذه األعداد من جملة اخلطوة
ويشكر الكابتن البحري صادق مهدي  مركَز نراث البرصة وهيأَة حترير جملة اخلطوة، ويتمنى هلم السري بخطوات واثقة 

للبحث عن اجليد واملفيد لكل االعامر التي تتابع املجلة.

كلُّ الود والتقدير للكابتن البحري صادق مهدي عىل هذه الكلامت الرائعة التي سّطرها لنا ، ونشكره عىل هذا التواصل  
اجلميل واملتابعة الدقيقة لعمل املركز مع حمبتنا الدائمة.

هيأة التحرير

•113 �شوال    #1438



• مدير التحرير

إلتفاتة
ها نحن _ بحمد اهلل _ نقّدم لقرائنا األعزاء العدد التاسع من جملتنا جملة )اخلطوة( الثقافية الفصلية، 
متمّنني هلم ان جيدوا فيه من الفائدة واملتعة أكثر مما وجدوه يف االعداد السابقة من املجلة ، ونؤكد 
البحث  تطوير  يف  ُيسهم  بام  واألفكار  اآلراء  جيع  أمام  مفتوحة  املجلة  أبواب  إن  القّراء  ألحبتنا 

العلمي ويرفع قيمته....
املعارف  لقسم شؤون  التابع  البرصة  تراث  مركز  العاملون يف  يؤكد  العدد  هذا  وملناسبة صدور 
االسالمية واالنسانية يف العتبة العباسية املقدسة عىل حرصهم الشديد لتحقيق األهداف التي من 
أجلها أسس املركز ، ألننا -واملتابع لعملنا- بدأنا نتلمس - وبشكل واضح- ثمرة اجلهود التي 
البرصي  الرتاث  إبراز  أجل  من  املقدسة  العباسية  العتبة  قبل  من  رصفت  التي  واالموال  بذلت 

املغّيب .
ونريد هنا - يف التفاتة عددنا التاسع- أن نسلط الضوء عىل بعض االمور التي تم املثقف والثقافة 
البرصية ، وهي عبارة عن توصيات متخضت عنها ندوتنا البحثية املوسعة األوىل ، والتي أقامها 
مركزنا بالتعاون مع كلية الرتبية للعوم االنسانية يف جامعة البرصة، و جاءت حتت شعار الرتاث 
الندوات  انه من الرضوري ان تكثف   ، الندوة  اكاديميٍة فمن ضمن ما جاء يف  البرصي بعيوٍن 
الثقافية والفكرية املختصة بالرتاث البرصي لغرض إحيائه والتعرف عليه كام جيب عىل الباحثني 
التوّجه إىل حتقيق الرتاِث املخطوط، وأن ختصص مفردٍة منهجّيٍة ضمن الّدراساِت األولّيِة والعليا، 
وتفتح وحداٍت حتقيقّيٍة متخّصصٍة، يف األقساِم املعنّيِة، كام انه من الرضوري اقرتاُح عناوين تراثّية 
ُتعنى بالبرصة، تصُلح إلعداِد رسائل املاجستري وأطروحات الّدكتوراه، ومل تغفل الندوة رضورة 
يتخّرج  لكي  والعليا،  األولّية  الّدراسات  يف  املختلفة،  وبمراحله  البرصة  تاريخ  مادة  تدريُس 
بتأريخ مدينته، وأبرز أبعاده، ال أْن يتخّرج وهو يعلُم عن بقاع األرض كاّفة،  الطالب وهو ملمٌّ 

وجيهُل أقرهَبا إليه.
وما اوصت به الندوة – ايضًا- واعتبته امرًا مهام هو إعداُد دليٍل تراثيٍّ باملدينة، للسّياح والوافدين؛ 

من أجل التعريف بأبرز معامل املدينة، قديمها وحديثها.
إن هذه التوصيات جاءت من اجل دعم مسرية البحث العلمي الرصني يف جمال الرتاث الفكري 
والثقايف واحلضاري ، وابراز دور علامء البرصة يف املجاالت الفكرية والعلمية والثقافية، واحلمد 

هلل رب العاملني
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