


ِخَرُة  َ َيا َوالآ َياِة الُدنآ ُرًفا َوإِنآ ُكُل َذلِكَ مَّا َمَتاُع احآَ تشر هذه اللوحة إى آية قرآنية تتحدث عن زخرف احياة الدنيا وهي اآية َوُزخآ
ُمّتِقَن. )سورة الزخرف اآية: 35(، انسجاما مع امضمون القرآي؛ فقد اسُتعملت الزخرفة ي هذه اللوحة، خّطت  َد َرِبَك لِلآ ِعنآ
بخّط الثلث ، ومّا كان من عادة اخّطاطن أن يمّيزوا لفظ اجالة بأن جعلوه دائا ي أعى اللوحة، نابت لفظة )رّبك( عن ألفاظ 
اجالة فوضعت ي اأعى، بمعنى: أّن اخّطاط يرع بخّط اآية من اأسفل ويتصاعد ها إى اأعى، حّتى ينتهي عند لفظة )رّبك(.
اخّطاط وائل الّرمضان



• هيئة التحرير

بِْسِم اهِ الّرمِن الّرِحْيِم
احمُد هِ رِب العامَن، ورائُف الّصلواِت، ونواِمي 
ذي  امؤّيد،  امنصوِر  حّمٍد،  ونبِينا  سّيِدنا  عى  الركاِت 
اه،  آِل  آلِه  وعى  امستقيم،  والّصاط  القويم،  امنهج 

الطّيبَن الّطاهريَن..، وبعُد:
َوُيَثِبتآ  ُكمآ  َينآُصآ اّلَ  وا  َتنآُصُ إِنآ  َآَمُنوا  اّلِذيَن  ا  َأُيَ يا 

 من سورة حّمد، اآية )7( َداَمُكمآ َأقآ
من   َعِزيٌز َلَقِوٌي  اّلَ  إِّن  ُه  َينآُصُ َمنآ  اّلُ  ّن  َوَلَينآُصَ

سورة احّج، من اآية )40(.
ويتجَدُد الّلقاُء - بحمِد اهِ معكم أحّبتنا- ي إطالتِنا 
متمّيزٌة  إطالٌة  هي  )اُخطوة(،  الغّراء  مجّلتكم  اجديدِة 
موسومٌة  والكرامة،  العّز  ببشائر  حفوفٌة  غرها،  عن 
وإّياكم  نحُن  فها  واحفاوة،  والبطولة  الفخر  بوسام 
اأمنّية  قّواتنا  حققْته  الذي  امؤّزِر،  الّنِص  بريق  نكتحُل 
هو  وها  أبّيٍة،  عراقّيٍة  بسواعَد  امبارك،  الشعبُي  وحشُدنا 
وعُد امرجعّيِة بالّنِص عى ُزَمر الكفر والّضاِل قْد حّقق، 
والّضمر  العامَي،  الوجداَن  فبهرْت  لوائُحه،  واحْت 
اإنساّي .. هو نٌص وأُي نٍص؟  نٌص ضّد أعتى قّوٍة عرفها 
الّتاريخ، مّيزْت بأفكارها الّضبابّية، وشعاراها اخّداعة، 
ي  الُطغاة  موروث  خاصُة  الُبَلهاء،  أفئدة  خطف  التي 
وتأييِد  اهِ  بحمد   – امرجعّية  هي  وها  احار...  وقتنا 
سّيدنا وموانا احّجة بن احسن امهدّي - ُتثبُت  مّرًة 
الّشعب واأّمة  إرادة  توجيه  احكيمة ي  مواقَفها  أخرى 
وصاِحهم،  والعباِد  الباِد  خِر  والّصاح،  اخر  نحو 
وَحٌق  سّطروه..،  الذي  نُصهم  اأبرار  للّشهداء  فهنيئًا 

أن جرَي فيهم معنى السّيد حيدر احّلِ ي قوله:
أنتم جواهُر عقِد الفخِر ا برحتآ

                                           بُكم ُتّل يدا علياُكم الّزَمَنا

حاُزوه،..  الذي  فخُرهم  الّشهداء  لعوائل  وهنيئًا 
وهنيئًا للجرحى وسامهم الذي توَسموه، وهنيئًا للباذلَن 
الذي  امجد  هذا  العراقّيَن  جميع  وهنيئًا  والّداعمَن، 
ُيضاف إى أجاِد بلِدهم امِعطاء... عظيمٌة هي الّتضحيات 
.. وكبرٌة هي امواقف.. وجليلٌة هي احوادث التي مّرْت 
وأسًى،  مرارًة  امتأْت  الّسنن،  من  ثاٍث  غضون  ي 
وضياًء،  وماًا،  وكرمًا،  وعّفًة،  وشجاعًة،  بطولًة،  بل 
وستظُل تلك اأّيام، وتلك الّسنون، حفورًة ي الذاكرة، 
حكي ألَق امواقف، ورفعة الّتضحيات، وزخارة البذل، 
وستظّل ي صدور أعدائنا غّصًة يتجّرعوها مدى الّدهر 
إى استئصال شأفتهم بيِد سيف اه البّتار، قامع الكّفار، 

 منقذ البرّية، اموعود امنتظر
عّم  وتعاى  سبحاَنه  تستعجُلوُه  فا  الِ  أمُر  أتى 

يركوَن من سورة الّنحل، اآية)1(.
َعُه فيا أرُض َقِري كمهِد الّرضيع        ويا ُر وِل َفَم لك رجآ
َعُه َفزآ َفَم َلَك  ويا برَق آماِل قلِب اليتيم      أنخآ ي رضًا 
َعهآ تزلآ َمَدى الّدهر َجذآ ويا كّف ِر الّطغام الِلئام        أا فلآ

الّتضحيات  تلَك  قيمِة  عى  نحافَظ  أْن  بنا  فحرٌي 
وثمنها، وحرٌي باحكومة أْن تلتفَت إى اأمِل الذي تركه 
آبائها وإخواها،  الّشهداء، براعم شاهدة عى تضحياِت 
فامؤّمل أْن تكوَن هم حياٌة حّرٌة كريمٌة، جزاًء للُصغرى 
ا  التي  امواقف  تلك  ومواقفهم،  تضحياهم  أيادي  من 
شّك ي أها ستخّلف مواقف توأمًا ي أبنائهم، للّذِب عن 
الوطن والّذود عن امقّدسات، فلتكْن اآمال واقعًا حّيًا 
القليِل  أقّل  فهذا  األسن،  به  وحكي  القلوب،  تلتمسه 

لذلك الّثمِن الّنفيس اجليل، واحمد ه رِب العامَن. 
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شؤوِن  قسِم  إى  التابِع  البصِة،  ُتراِث  مركُز  َأقاَم 
العباسّيِة  العتبة  ي  واانسانيِة  ااساميِة  امعارِف 
مَع  بالّتعاون  الثانيَة،  اموّسعَة  البحثّيَة  ندوَته  اُمَقدسة، 
جامعة ذي قار/ ُكلّيُة الربيِة للُعلوِم اانسانّية، تَت 
البصة: دراساٌت، ورؤًى، وأفكاٌر(،  شعار: )تراُث 
ر(،  وبعنوان: )البصُة َبَن أصاَلة الُراِث وجُدِد الِفكآ
ترين  اأول/1439هـ-23  ربيع   4( بتاريخ: 
 ،الثاي/2017م(، وذلك عى قاعة اإمام احسن
وأخيه   احسن لإمام  الطاهرة  القباب  وتَت 
 ،العباس الفضل  أي  اموى  اجود،  صاحب 

امقدسِة،  العباسيِة  للعتبِة  العاِم  اأمِن  وبُحُضور 
قسِم  ورئيِس  تأييده(،  )دام  اأشيقر  ُمَمد  السيد 
شؤوِن امعارِف ااساميِة واانسانيِة، فضيلِة الشيِخ 
َعّمر اهاِي )دام توفيقه(، ومديِر مركِز تراِث البصِة، 
فضيلِة الشيخ شاكر امحمدِي )دام توفيقه(، والسادة 
امسؤولن ي العتبة العباسية امقدسِة، ومٍع كبٍر من 

العلمء والباحثن والُوجهاء.
احكيِم،  الذكِر  من  بآياٍت  امباركُة  الندوُة  ابتدأت 
تاها القارُئ ليث رحيم العبيدي، لُتقرَأ بعَدها سورُة 
الفاحة عى أرواح شهداء العراق )رمهم اه تعاى(، 

مْن َكرباء ااإمام اُح�شن
مركزر ترراِث الب�شرِة يقيمر َندَوتهر البحثَيَة امرَو�َشَعَة الثانية
وحدة اإعام
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رئيس اجامعةاأمن العام

الوطنُي  النشيُد  بعدها  ليصدَع 
وأنشودة اإباء.

اامُن  السيُد  ألقى  ذلك،  بعد 
»ا  فيها:  جاء  التي  كلمته،  العاُم 
كبرة؛  أمية  من  للراث  ما  خفى 
أهِم  من  بل  النوافِذ،  َأحُد  فهو 
امدن،  مستقبل  لرسم  النوافذ 
هذا، جاء مروُع العتبِة العباسيِة 
باجوانب  ااهتام  ي  امقدسِة 
مراكَز  وتأسيِس  للمدن،  الراثَية 
تراثيٍة ي حافظاِت العراِق احبيبِة؛ 
تاريِخ  ي  رائدًة  ُخطوًة  لتكوُن 
الثقافِة لتلَك امحافظاِت، وعامًة 
مضيئًة ي حاِرِ هذه اُمُدن، وِمْنها 
َيعمُل  الذي  البصِة،  تراِث  َمركُز 
عى َمِع ما ُيمكن َمُعه مْن ُتراِث 

به  َحَِق  ّما  وتنقيتِه  البصِة  َمدينِة 
الَندوات،  وعقِد  َشوائِب،  من 
التي  وامؤمرات،  وامهرجاناِت، 
هدُف اى إبراز َدوِر علاء البصة 
والعلمَية  الفكرَية  احركِة  ي 
التي  اأبحاث  وتعزيِز  والثقافية، 
كّاً  البصة  مدينة  بعلاء  ُتعنى 
ونوعًا، ومنها جاءت هذه الندوة، 
التي حمل شعار: )ُتراُث البصة: 

دراساٌت، ورؤًى، وأفكاٌر(«.
بعد ذلك، جاَءت كلمُة جامعِة 
رئيُس  ها  تفَضَل  التي  قار،  ذي 
شنتة  رياض  الدكتور  اجامعِة، 
جر، إذ أشار إى أَن البصَة شاخٌة 
بالعديد من علائِها، كالفراهيدِي، 
وسيبويَه،  الدؤِي،  اأسود  وأي 
وغِرهم، من الذين نقلوا لنا تراثًا 

عظيًا ي كتبهم التي بن َأْيدينا.
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قار،  ذي  جامعة  رئيُس  وأما 
َوَجَده  با  ُسوره  عن  عّر  فقد 
العلمي  بالبحث  كبٍر  اهتاٍم  من 
امقدسِة،  العباسيِة  العتبِة  لُدن  من 
وقَدم شكره اى السادة امسؤولن 
ي العتبِة العباسيِة امقدسِة، وذلك 
حثيثٍة  جهود  من  به  يقومون  ما 

خدمًة للعلم والعلاء والباحثن.
جامعة  رئاسِة  كلمَة  أعقَب 
البحثية  اَجْلسِة  افتتاُح  قار  ذي 
للندوة، بمشاركة باحثن عدة من 
وكانت  ختلفٍة،  عراقيٍة  جامعاٍت 
)فاخر  الدكتور  اأستاذ  برئاسة 
الياسي( وبتقرير اأستاذ  هاشم 
البديري(،  جيد  الدكتور)عل 
والقيت فيها ملخصات للبحوث 

التالية:
اامام  )دور  اأول:  البحث 
ابن  واته،  مراقبة  ي    عل 

عباس انموذجًا(.
جواد  الدكتور  لأستاذ  وهو 
كاظم النص اه / جامعة البصة/ 

كلية اآداب/ قسم التاريخ.
البحث الثاي: )التعايش الديني 
كتب  خال  من  البصة  مدينة  ي 

الرحات(.
وكان بحثًا مشركًا بن اأستاذ 
اأستاذ  و  خلف،  متعب  الدكتور 
امثنى/  جامعة  من  حسن،  منتص 
كلية الربية للعلوم اانسانية/ قسم 

التاريخ(.

اأستاذ الدكتور جواد كاظم النص ال

اأستاذ الدكتور متعب خلف
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)اُمَوِجهاُت  الثالث:  البحث 
احجاجَيُة ي امسألة الزنبورَية(.

للباحث اأستاذ الدكتور عامر 
جامعة  من  السعد،  حسن  عبد 

البصة.
احسن  )أبو   : الرابع  البحث 
دفع  ُطُرق  ي  وجهوده  البصي، 
دراسة  النصوص،  بن  التعارض 

أصولية(.
للباحث اأستاذ الدكتور كامران 
أورمان جيد/ جامعة السليانية/ 
قسم  اإسامية/  العلوم  كلية 

أصول الدين.
)مامح  اخامس:  البحث 

اللهجة البصية القديمة(.
كٌل  فيه  اشرك  بحث  وهو 
مطَر  رافد  الدكتور  اأستاذ  من 
قار/  ذي  جامعة  من  سعيدان، 
الدكتور  واأستاذ  الربية،  كلية 

جامعة  من  بادي،  حسن  عل 
سومر/ كلية الربية ااساسية.

بالبحث  البحوث  واختتمت 
أهل  )أخبار  عنوان  مل  الذي 
مرويات  خال  من    البيت 
امتوى  البصّي،  راشد  بن  معمر 
770م(،  -714 153هـ/ -95
من  كٌل  فيه  اشرك  بحث  وهو 
عل  حمد  الدكتور  اأستاذ 
عبد  مها  واأستاذة  حسن، 
الرمن حسن، من جامعة دياى/ 
اانسانية/  للعلوم  الربية  كلية 

قسم التاريخ.
وي ختام الندوة، ُوزعت بعُض 
الشهاداِت التقديريِة عى الباحثن 
وعى  الندوة،  هذه  ي  امشاركن 
امعروفة  الشخصيات  بعض 

امسامة فيها وي إنجاحها. 
وقد تابعت جلة اخطوة الثقافيُة 

خال  من  الندوة؛  هذه  تفاصيل 
ما  منها:  لقاءات،  عدة  إجراء 
كان مع الدكتور كامران أورمان 
الدين  أصول  قسم  رئيس  جيد، 
جامعة  اإنسانية  العلوم  كلية  ي 
»شاركت   : قال  الذي  السليانية، 
امباركة،  اموسعة  الندوة  هذه  ي 
وكان بحثي بعنوان: )أبو احسن 
دفع  ُطُرق  ي  وجهوده  البصي، 
دراسة  النصوص،  بن  التعارض 
اى  الدراسَة  وقَسمُت  أصولية(، 

اأستاذ الدكتور رافد مطّر سعيداناأستاذ الدكتور كامران أورمان جيد

اأستاذة مها عبد الرمن حسن

اأستاذ الدكتور عامر عبد مسن السعد

9 العدد 11/ جمادى الأوى 1439هـ



ثاثِة مباحث، تناولت ي امبحث 
اأول موجزًا عن حياة هذا العام، 
ماهَية  ذكرت  الثاي  امبحث  وي 
الثالث،  امبحث  وأما  التعارض، 
فقد ذكرت فيه جهود هذا العام ي 

كيفية دفع التعارض والرجيح.
هذا  ي  نظري  لفت  والذي 
جاَه  العام  هذا  أدب  هو  البحث، 
ذكر  كلا  أنه  نرى  إذ  اُمخالف؛ 
وترَض  عليهم  ترَحم  امخالفن 
ي  خالفه  لربا  أنه  علًا  عنهم، 
لكن،  والفقه،  والفكر  العقيدة 
باأدب  ملتزما  نراه  ذلك،  مع 
نحن  الذي  الرصن،  اإسامي 

بحاجة ماَسة إليه ي هذه اأيام.
شكري  أوِجه  أن  هنا  وأود 
هذه  عى  للقائمن  وتقديري 

قد  كنت  احقيقة،  ي  الندوة، 
امؤمرات  من  العديد  ي  شاركت 
ختلفة،  أماكن  ي  والندوات 
ختلف  الندوة  هذه  تنظيم  لكن 
الشديد،  إعجاي  أثار  وقد  جدا، 
وأمّنى أن تشمل هذه الندوُة ميَع 
ي  أمية  من  ها  ما  امحافظات؛ 

إبراز تراِث علائنا.
الدكتور  امساعد  ااستاذ  وأما 
كلية  من  سعيدان  مطَر  رافد 

الربية جامعة ذي قار، فقال:
أشارَك  بأْن  الرُف  ي  »كان 
مامح  )من  عنوانه:  بحث  ي 
وقد  القديمة(،  البصية  اللهجة 
أهِم  عى  فيه  الضوَء  سلطت 
كانت  التي  اللهجَية  الظواهِر 
عن  فضًا  البصة،  ي  سائدًة 

وعاقتها  اللهجات  هذه  تناول 
أَن  يعني  وهذا  امحلية،  باللغة 
النصوص  من  الكثر  تأصيَل 
اللهجِية مازال يتداوله البصّيون 

إى اليوم«.
سعيدان  الدكتور  وشكر 
الندوة،  هذه  إعداد  عى  القائمن 
وحسن  وضيافة  تنظيم  من 

استقبال.
باأستاذ  -أيضا-  والتقينا 
الوهاب  عبد  اه  عبد  الدكتور 
كلية  الكوفة/  جامعة  من  هادي، 
»هذه  فقال:  اأساسية،  الربية 
الندوة ملت بحوثًا قيمة وراقية، 
بمختلف  البصة  تراَث  غَطت 
واجغرافية،  كالتاريخ،  قطاعاته، 
واللغة، واأدب. والبصُة عريقٌة 
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براثها وأعامها، مثل: اخليِل بِن 
أمَد الفراهيدِي، واجاحِظ، وأي 
مشاركة  ي  كانت  وقد  اأسود. 
عنوانه:  ببحث  الندوة  ي  بحثية 
)باغة ااقناع ي رسالتي اجاحظ 
 عل اأمام  أحقية  حول 
بني  وتفضيل  وفضله،  باخافة، 
هذا  ي  تناولت  وقد  هاشم(، 
البحث رسالة اجاحظ التي يفِضُل 
عقلية  بأدله   علّيًا ااماَم  فيها 
واحديِث  القرآِن،  من  ونقلية، 
الريفِة،  والنصوِص  النبوِي، 
ثَم   ،اإمام عٍل ويؤكُد فضَل 
تفضيَل  يبِنُ  ااخرى  بالرسالة 

بني هاشم عى غرهم.
عى  القائمن  أشكر  اختام،  ي 
البهّي،  احضور  وهذا  الندوة، 

واإعداد امنَظم«.
لطيف  رشيد  الدكتور  وأّما 
تكريت/  جامعة  من  إبراهيم 
كلية اآداب، فقال: »حرنا من 
وكّنا  كرباء،  إى  تكريت  جامعة 
بجامعة  نلتقي  بأن  مرورين 
البصة وجامعة ذي قار؛ لننسّف 
التي  الباطلة،  ااِدعاءات  كَل 
موَحد.  غُر  العراَق  إَن  تقول: 
جئنا ببحثنا لنعتَز بمدينة البصة، 

آاف  خّرجت  التي  امدينُة  تلك 
امدينُة  تلَك  والشعراِء،  امؤرخَن 
عن  الدفاع  ي  كثرًا  َوقفت  التي 
حشودًا  لنا  وأرسلت  العراق، 
تكريت  مدينة  إنقاذ  كثرة؛ 
غنيٌة  فالبصة  ااخرى،  وامناطق 
أن  يمكن  وا  التعريف،  عن 

يعطى حّقها ببعض الكلات«. 
بّن  الندوة،  بحوث  وعن 
الدكتور رشيد لطيف إبراهيم أها 
وكانت  والتنُوع،  بالعلميِة  ميزت 
الطائفيِة،  عن  البعد  كَل  بعيدًة 
ّجدت  وقد  العشائرية،  وعن 

البصَة بكِل تارخها. 
تغطية  الندوة  شهدت  كا 
فضائيات  عدة  من  إعامية 
إذاعة  منها  إعامية  ووسائل 

الكفيل وقناة كرباء الفضائية

ُيذكر أَن اللجنَة العلميَة امرفَة 
عى بحوث هذه الندوة كانت قد 
ملخص  وستن  ثاثة  استقبلت 
ومسون  واحد  منها  ُقدم  بحث، 
اخراء  جنة  محيص  وبعد  بحثًا، 
البصة،  تراث  مركز  ي  العلمين 
بحثًا   )27( عن  الندوة  مخضت 
ُقِدم  العلمية،  للضوابط  موافقًا 
ملخُص بعضها ي الندوة با يسعه 

الوقت.

الشيخ ياسن اليوسف الدكتور رشيد لطيف إبراهيم
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نّظَم  امخطوط،  البصة  مدينة  لراث  إحياًء 
امكثفَة  التخصصيَة  دورَته  البصة  تراث  مركُز 
استمرت  التي  امخطوطات،  تقيق  فن  ي  الثانية 
 /26( اجمعة  يوم  من  ابتداًء  أيام،  مسة  مدة 
 )2018  /1/30( الثاثاء  ولغاية   )2018  /1

وبمعدل مس ساعات يوميًا .
 )45( من  يقرب  ما  استقبلت  الدورة  أن  يذكر 
من  وغرهم  البصة  جامعة  أساتذة  من  متدربًا 
أمد  امحقق  ااستاذ  بحضور  العلمية،  الكفاءات 

احل .

احكيم،  الذكر  من  آيات  بتاوة  الدورة  افتتحت 
ااسامية  امعارف  شؤون  قسم  رئيس  كلمُة  تلتها 
واانسانية ي العتبة العباسية امقدسة، فضيلُة الشيخ 
أن  -بعد  فيها  جاء  التي  توفيقه(،  )دام  اهاي  عار 
التي  الثانية  هي  الدورة  هذه  إن  باحضور-:  رّحب 
العباسية  العتبة  ان  ساحته  وبن   ، امركز  ينظمها 
امقدسة توي اهتامًا خاصًا بالراث؛ فأسست مركز 
تراث  ومركز  احلة  تراث  ومركز  كرباء،  تراث 

البصة.
الشعوب  هوية  يمثل  الراث  إن  وأضاف: 

تزامناً مع �شروع الدورة التخ�ش�شية امكثفة ي فن حقيق 
امخطوطات:

رئي�س ق�شم امعارف يزور مركز تراث الب�شرة
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وامجتمعات؛ فاحفاظ عليه يأي بمقدمة اأولويات 
بل  عليها،  للحفاظ  امجتمعات  ميع  تسعى  التي 
والدول  اانظمة  من  الكثر  نرى  ااخرة  اآونة  ي 
بفرة  ولو  قديم  هو  ما  كل  تبني  اى  تعمد  اصبحت 

قصرة، فتجعله تراثًا ها، وهتم به.    
اهتمت  امقدسة  العباسية  العتبة  إن  وأَكد ساحته 
كثرًا بالراث الفكري، فأوفدت الكثر من الوفود اى 
دول ختلفة، للحصول عى العديد من امخطوطات؛ 

لغرض فهرستها، وحقيقها.
اهاُي  الشيخ  ساحة  منى  كلمته،  ختام  وي 

التوفيق للجميع خدمة مدينتهم العزيزة.  
وقد تابعت جلُة اُخطوة ُجرَيات الدورة، وسجلت 

لقاءات عدة.
مثل  أمية  عى  أكدت  للدورة  امنظمة  اللجنة 

ااستاذ امحقق: أمد احل 
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الفن؛  كادر متخصص ي هذا  دورات؛ خلق  هكذا 
الراث  لغزارة  نظرًا  امركز؛  مع  ارتباط  بنوع  يرتبط 
من  كبر  لكٍم  امركز  وامتاك  امخطوط،  البصي 
امخطوطات، وبّينت أن هذه الدورة ليست ااوى، 
ولن تكون ااخرة ان شاء اه، وإن امركز ماض ي 

مروعة ي ااهتام هذا اجانب الفكري.
الشيخ  احلة،  تراث  مركز  مدير  قال  جانبه  من 
صادق اخويلدي، الذي كان حارًا ي اليوم ااول 
للدورة: إن مركز تراث البصة يعد رحًا علميًا ا 
ودورياته،  اصداراته،  خال  من  وذلك  به؛  يستهان 
العامل  والكادر  العامة،  وجلته  امحكمة،  وجلته 
نوعية  قفزات  حقق  امركز  إن  قائًا:  وأضاف  فيه، 
كبرًا  توجهًا  ومسنا  والتأليفي،  العلمي  اجانب  عى 

إظهار اهوية احقيقة مدينة البصة.
يعقوب  سامي  الدكتور  ذكر  السياق،  ذات  ي 
هناك  كانت  قوله:  البصة  جامعة  من  يوسف 

امد  امحار  ااستاذ  طرحها  جدًا  قيمة  معلومات 
احل ، وإن ما يمّيز هذه الدورة هو احضور الواسع 
من  ااستفادة  عى  حرصوا  الذين  ااساتذة،  من 
امعلومات امقدمة وما تنتجه ي حقيق تراثنا العظيم.

بحضور  سورهم  عن  امشاركن  بعض  وعر 
مثل هذه الدورات وعّدوا هذه الدورة رورية جدًا 
جمع بن اجانب ااكاديمي والتحقيقي الذي غاب 
كثرًا عن اجامعات، لعدم وجود خصص ودراسات 
ستفتح  الدورة  هذه  وأن  امخطوطات،  حقيق  عن 
الباب واسعًا أمام الكثر من طلبة الدراسات العليا 

واساتذة اجامعات لتحقيق امخطوطات.
واضاف أحد امشاركن: ان الوجود هذه الدورة 
نفس  التحقيقية عند  الثقافة  حاولة ومقدمة لرسيخ 
التحقيق جزًءا  يكون  ان  ، ونسعى -دائا-  الباحث 
من كتاباتنا ، ولنا الرف الكبر أن نكون أمام هذا 

امحار الكبر.
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للراث  ابرازه  ي  والدؤوب   امتواصل  عمله  ضمن 
البصي، أصدر مركز تراث البصة التابع لقسم شؤون 
امعارف ااسامية واانسانية ي العتبة العباسية امقدسة 
حسن  الشيخ  نجل  الكريم  عبد  )الشيخ  اجديد:  كتابه 
والكتاب ضمن   ، ااسدي: سرٌة وعطاء(  اه  فرج  ال 
اخالق  عبد  الشيخ  تأليف:   ،  )5( أعام بصية  سلسلة 
الشيخ عبد الكريم ال فرج اه ، مراجعة وتدقيق وضبط: 
فصول،  ثاثة  اى  الكتاب  ُقِسم   ، البصة  تراث  مركز 
تناول الفصل ااول امولد والنشأة ، وأما الفصل الثاي 
وُخِصَص  العلمية،  الكريم  عبد  الشيخ  حياة  فتناول 
للكتاب  كان  وكذا  ااجتاعية،  حياته  الثالث  الفصُل 

ملحٌق خاٌص بالصور وامخطوطات وامشجرات .

مركز  عن  صدر   ، تعاى  اه  من  وتوفيق  بفضل 
اإسامية  امعارف  شؤون  لقسم  التابع  البصة  تراث 
)البصة  كتاب  امقدسة،  العباسية  العتبة  ي  واإنسانية 
امنصوري،  نزار  الدكتور  للباحث  الغدير(،  نصة  ي 
تراث  موسوعة  الفكري  الراث  حور  ضمن  الكتاب 

البصة، يتضمن ثانية أبواب وخامة.
نصة  ي  البصة  أهل  دور  عن  الكتاب  يتحدث 
من  الغدير  حديث  )رواة  اابواب:  هذه  من  الغدير، 
 ،) البصي  الشعر  ي  )الغدير   ،) البصين  الصحابة 
البصة  )رواة  اموى(،  معنى  وتفسرهم  البصة  )علاء 
ي مناشدة أمر امؤمنن  بحديث الغدير(، وغرها من 

اابواب وامواضيع امتنوعة.
يقع الكتاب ي )315( صفحة من القطع الوزيري.

�شدر حديثًا عن مركز تراث الب�شرة ...
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بدعوة من جامعة البصة، حر وفٌد من مركز 
تراث البصة مؤمر امخطوطات العلمي السابع، 
الداب،  كلية   / البصة  جامعة  أقامته  الذي 
لتحقيق    احسن  اامام  جمع  مع  بالتعاون 
)تقيق  عنوان:  تت   ، البيت  أهل  تراث 

امخطوطات وإحياء تراث البصة امخطوط( .
شهد امؤمُر الذي أقيم ليومي: ااثنن والثاثاء، 
كلية  ي  )مارا(  قاعة  ي   ،2017/12/26-25
امهتمة  الشخصيات  من  العديد  حضور  اآداب  
تفاصيل  امركز  إعام  تابع  وقد  البصي،  بالراث 
امؤمر، وكانت مجلة اخطوة لقاءات عدة، منها مع 
الدكتور  اآداب،  كلية  عميد  امؤمر،  عى  امرف 

جيد ميد جاسم، الذي بّن قائًا :
اإمام  جمع  مع  -بالتعاون  اآداب  كلية  تعقُد 
بخصوص  السابع  مؤمرها  العلمي-   احسن

حقيق امخطوطات وأثرها ي تراث البصة.
كنزًا  امختصون  يعده  ّما  امخطوطات  إن  وأكد: 
امجاات  شتى  ي  العلوم  من  الكثر  حوي  ثمينًا 
امعرفية، وإن حقيق هذه امخطوطات ينم عن ااهتام 
البالغ بالراث العلمي مدينة البصة؛ بوصفها مدينة 

مهمة ي الراث اللغوي والعلمي ي ذلك الوقت.
علمية  وحدة  إنشاء  بطور  نحن   : قائًا  وأضاف   
ااهتام  وهذا  امخطوطات،  حقيق  ي  ختَصة 

عى  إجاي  بشكل  سينعكس 
اأساتذة، لتوجيه دفة البحث 
ي الدراسات العليا، سواًء ي 
اى  الدكتوراه  أم  اماجستر 
امخطوطات،  حقيق  جال 
دراسة  اى  سيؤدي  وذلك 
وامني  امهمل  الراث 

محافظة البصة.
اامام  جمع  مدير  أما 
اللجنة  ورئيس   احسن

فقد  امظفر،  صالح  مشتاق  د  م.  امؤمر،  ي  العلمية 
أفاد قائًا:

النسخ  من  اااف  مئات  عى  حتوي  تراثنا  ان 
مثقفينا  من  كبٍر  جهٍد  اى  حتاج  وهذا  اخطية، 
ااهتام  من  فابد   ، العلمية  احوزة  وطلبة  وطلبتنا 
بتحقيق هذا الراث، وقد دعينا اى التعاون مع كليه 
اآداب ي جامعه البصة إقامة هذا امؤمر؛ لتحقيق 
ساحة   قبل  من  التوجيه  وتم  وطباعته،  امخطوط، 
للتعاون  امقدسة  احسينية  للعتبة  الرعي  امتوي 
امخطوطات  بتحقيق  وااهتام  امجال،  هذا  ي 

وطباعتها، وها نحن نلبي هذه الدعوة .
الرمن،  عبد  حسن  طه  الدكتور   الباحث  أما 
احد  كان  الذي  بغداد،  جامعة  اآداب-  كلية  من 

يح�شر  الب�شرة  تراث  مركز 
اأقامته  للمخطوطات  موؤمرًا 

جامعة الب�شرة
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امشاركن ي امؤمر، فقد حدث قائًا:
كانت مشاركتي ي هذا امؤمر ببحث مل عنوان: 
)الفهرسة امتخصصة لراث العربية: دعوة ومنهج(، 
العربية  اللغة  خطوطات  تراث  ي  الفهرسة  فإن 
معنًا  تأخذ  اأحيان  بعض  ي  اإسامية  والعلوم 
لروكان،  العري(  اأدب  )تاريخ  كتاب  مثل  عامًا، 
أو كتاب )تاريخ الراث العري( لفؤاد سزكن؛ فقد 
فهرسا لعموم امخطوطات ي العام اإسامي، لكل 
مؤلفات  وهناك  العربية،  اللغة  ي  امكتوبة  العلوم 
أو  العام،  خزائن  ي  امخطوطات  بفهرسة  اهتمت 
 ، العربية  للكتب  خطوطات  من  صدر  ما  فهرسة 
وهذه الفهرسة قد تفي بامفهرس اى بعض اأخطاء 
واهفوات ي الفهرسة؛ أن العلوم العربية هي علوم 

شاملة، فعلم من العلوم قد يتجزأ اى أجزاء وفروع 
كثرة، كل واحدة من هذه الفروع حتاج مصنفاها أو 

ما ُصنف فيها اى فهرس مستقل، كعلم النحو مثًا.
اما الدكتور فاروق العمري )أحد احضور(، فبّن 

قائًا :
فمن  جدًا؛  ميلة  امؤمر  إقامة  فكرة  إن  معنًى 
هذه  مؤمرًا  البصة  جامعة  حتضن  أن  الروري 
كمؤرخن  فنحن  ااختصاص،  وهذا  النوعية، 
اى  ودعا  كثرًا.  ونستفيد  هتم  امجال  هذا  وحققن 
أن تكون مثل هذه امؤمرات خاصة وغر ماهرية؛ 
التحقيق  جال  ي  وامختصن  النخب  خص  أها 

حصًا.
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ودورها ي احركة العلمية

إعداد وحدة الدراسات

جّلة تراث الب�شرة امحّكمة

-إْن  طريقها  ي  وهي  وبابل(،  وواسط،  )البصة، 
وامستنصّية،  )بغداد،  جامعات:  اعتاد  اه-  شاء 
فضًا  وكرباء(،  والّساوة،  والّديوانّية،  والكوفة، 
طهران،  جامعَتي  مثل:  عامّية،  جامعات  عن 

وأصفهان.
وقْد صدر العدد اأّول والثاي منها، وسيصدر –

قريبًا- العدد الثالث منها -إْن شاء اه تعاى-.
امكتبات  إى  إيصاها  عى  امركز  حرص  وقْد 
ُتعنى  التي  وامؤّسسات  اأهلّية،  وامكتبات  العاّمة، 
والعمداء،  اجامعات،  ورؤساء  البصّي،  بالّراث 
ورؤساء اأقسام، ومكتبات اجامعات، واأساتذة، 
وقْد نالْت استحسان الوسط اأكاديمّي، وتثمن كّل 
عى  وحصلْت  تعاى-،  اه  بحمد   - تصّفحها  َمن 

عدٍد مْن ُكُتِب الّشكر.
وقْد حرصْت امجّلة عى مطابقة الّروط العلمّية 
اجانب  مراعاة  وعى  كاّفة،  بتفاصيلها  اأكاديمّية 
الّراثّي وإبرازه؛ للحفاظ عى هوّية امجّلة وتاؤمها 

تصدر  مّكمة  فصلّية  جّلة  البصة(  )تراث  جلة 
هيأتن:  منآ  وتتشّكل  البصة(،  تراث  )مركز  عن 
أساتذة  تضّمن  اهيأتن  وكا  وتريرّية،  استشارّية 
أكاديمّين أكفاء، منآ جامعات متفّرقة، منها: جامعة 
وجامعة  ميسان،  وجامعة  بغداد،  وجامعة  البصة، 
نزوى ي سلطنة عمن، والكّلّية اإسامّية اجامعة ي 

النجف اأرف، وجامعة امصطفى ي قم امقدّسة.
)3-2( بمعّدل  الدورّية  جلساها  امجّلة   تعقُد 
اأسبوع،  مَن  الّسبت  يوم  ي  شهرّيًا،  اجتاعا 
وتتداول مناقشة سر امجّلة، واستجاب البحوث، 
وتقويمها، وعقد الندوات البحثّية اموّسعة مْن أجل 
الوصول اى البحوث الّازمة للمجّلة، وكذا عقدْت 
امجّلة -إى اآن- ندوتن بحثّيتن، اأوى بالتعاون 
قار،  ذي  جامعة  مع  والثانية  البصة،  جامعة  مع 
والعمل جاٍر عى عقد ندواٍت موّسعٍة مع جامعاٍت 

ُأَخر.
جامعات:  واعتاد  حكيم  امجّلة  حازْت  وقْد 
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أجله؛  من  أنشئْت  الذي  الغرض  ومع  أهدافها،  مع 
لذلك، رفضْت العديد من البحوث التي ْم تستوِف 

روط البحث العلمّي، أو التي بعدْت عن الّراث.
كاّفة-  –بكوادرها  تسعى  امجّلة  فإّن  هنا،  ومْن 
جاهدًة إبراز معام الّراث البصّي بعيوٍن أكاديمّيٍة 
علمّيٍة؛ إْذ ا بّد للمعلومة مْن أْن تكوَن موّثقة ومعّززًة 

بمصادر أصيلة.
وا خفى ما حمُل البصة مَن الُراث احضارّي، 
وما تعّرض إليه ذلك الُراث من اإقصاء والّتهميش، 
كا تعّرضت امحافظة نفسها إليه، فالعمل عى إبراز 
اأولوّيات  مَن  هي  واحضارّية  الفكرّية  اجوانب 
التي يسعى امركز لتحقيقها، وأيضًا لتتكاتف اأيدي 
الّتعاون ما بن مركزنا وبن اجامعات  ومتّد أوار 
العراقّية امعروفة، با حملُه من طاقاٍت علمّيٍة خّاقٍة 

لكّل  مرعٌة  امجّلة  أبواب  فإّن  هنا،  ومْن  ومبدعٍة، 
وا  البصّي،  الّراث  خّص  علمٍي  نشاٍط  أو  بحٍث 
سّيا ما يتعّلق بتحقيق امخطوطات، وهذا ما تسعى 

امجّلة لتحقيقِه أيضًا.
وأخرًا، الّشكر لكّل َمن أسهم -ولو بكلمٍة- ي 
إطار إنجاز هذا اجهد الكبر وإنجاحه، اّلذي أخذْت 
والّشكر  حّملُه،  عاتقها  عى  امقّدسة  العّباسّية  العتبة 
موصول لكّل اأساتذة، ورؤساء اجامعات، وعمداء 
وصدورها  مرعًة،  أبواها  وجدنا  التي  الكّلّيات، 
رحبًة، وممها مشّجعًة لنا عى ااستمرار ي مشوارنا 
والبحثّية  العلمّية  فكان إسهاماهم  احضارّي هذا، 
الّراث  وبيان  امجّلة،  إنجاح  ي  اأوفر  الّنصيب 

البصّي العريق، وه احمُد وامّنة أّوًا وآخرًا. 
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اأحُد ام�شاجد التي اختزنْت تاريَخ الب�شرة لعَدة اأجيال

جامُع امّاك

هاي نمر عجمي
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الوجوه  أبرز  ِمن  امساجُد  ُتعُد 
اإسام  ثقافة  نر  ي  وأّمها 
معامه  أهِم  وإحدى  اأصيلة، 
منها  واأثرّية  فالقديمة  احضارّية؛ 
للمكان  تارخّية  بذاكرة  تتفظ 
والّزمان الذي ُشِيدت فيه، فبعضها 
ُيعُد من الّنفائس العمرانّية واأثرّية، 
بينم تعُد امشّيدُة منها حديثًا امتدادًا 

لذلك اإرث الكبر.
بكثرة  اشتهرت  البصة،  مدينة  تأسيس  ومنُذ 
مساجِدها وتنُوعها، فكاَن جامُع امّاك فيها أحد 

تلك امساجد العامرة امعروفة بِقَدِمها.
تأسيُس اجامِع وأّمّيُة موقِعه

الّتارخّية  امساجد  أبرز  من  امَّاك  جامع  ُيعُد 
القديمة ي حافظة البصة، اختزن تاريَخ امدينِة لعَدة 
أجيال؛ إذ يعود تارُخه إى ما يقرُب من امائة ومسن 
عر  الّتاسع  القرن  هايات  ي  ُأِسَس  إذ  تقريبًا؛  سنًة 
اميادّي، ي عام )1868م(، عى يد احاج مود باشا 
ار البصِة آنذاك، واقرن اسُم امسجد  امَّاك، أحِد ُجّ

باسمِه؛ فقد ُعِرَف امَّاُك بإيانه وبصاِح حاله.
منطقة  ي  ُأِسس  مسجد  أَوُل  هو  امسجد  هذا 
الباشا  بناه  الذي  الوحيد  يكن  م  لكّنه  العّشار، 
امّاك؛ فقد بنى مسجدًا آخر ي العّشار داخل الّثكنة 
ي  ثالثًا  مسجدًا  أيضًا  وبنى  )القشلة(،  العسكرّية 
وبنى  )العّباسّية(،  عّشار  البصة  طريق  منتصف 
الّرابع ي كوت اإمارة، فكان هذا الّرجل الفضُل ي 

إنشاء أكثر من مسجد ي البصة وقتذاك. 

الدينية  الّثقافة  نر  عى  امسجد  موقُع  ساعَد 
يقع  إذ  واحرام؛  احاَل  وتعليمهم  الّناس،  بن 
الّتّجار والَكَسبة،  امسجد ي مكان يعُج بالعديد من 
وكان  امدينة،  مركِز  ي  الّتجارّية،  امنطقة  قلِب  ي 
ي  بنائِه  إى  مؤِسَسُه  دعت  التي  اأسباب  أحد  هذا 
الذي  العمل  يكتمَل  أن  أجل  ومن  امختار،  مكانه 

امرحوم احاج مود باشا امَّاك
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الَشيخ  من  امَاك  الباشا  طلَب  هدَفه،  وحّقَق  بدأه 
امعروفة  امظَفر  أعام أسة  أحد  امظَفر  امهدي  عبد 
قادة  أحد  أصبح  الذي  البصة،  ي  الّديني  بنشاطها 
ثورة العرين فيا بعد أْن يتوَى إقامَة صاِة اجاعِة 
توَى  َمن  أَوَل  فكاَن  ُشؤوَنُه،  ويديَر  امسجِد،  ي 

امسجَد وأقاَم اجاعَة فيه.
صفُة اجامع قديًم وحديثًا

بادئ  ي  ُبنَِي  مهَاً،  تارخَيًا  إرثًا  امسجد  هذا  ُيعُد 
اأمر من الّطابوق الِطينّي غر امفخور، وُبنَيت سقوُفُه 
من أعمدة الَصندل والقصب، كانت مساحتُه آنذاك 
بمراحل  امسجُد  مَر  ثم  مرّبع،  مٍر  مائتي  تتجاوز  ا 
مساحُته  صارت  حتى  والتوسعة،  العمراّي  الّتطّور 
الكلَيُة اآن ستائة ومسن مرًا مرَبعًا تقريبًا. كانت 
هذه التوسعة بجهود امؤمنن وجهود امرحوم الشيخ 
حّمد رشاد امظفر، وابنه الشيخ عل حّمد رشاد 
ذا  الّطراز احديث، فصار مسجدًا  فُبني عى  امظّفر، 
ُغِلَفْت من اخارج  قّبٌة كبرٌة،  فناَءُه  تتوَسُط  طابقن، 

اأزرق،  الّلون  ذي  الكربائّي،  بالكاي  ُيعرف  با 
أساء  عليها  منقوش  الَصافية،  الَساء  بزرقته  يشبه 
واسم  اجالة،  لفُظ  يعلوها   ،امعصومن اأئّمة 
النبّي حّمد، واسم أمر امؤمنن عٍل، ُصنعت 
بشكٍل ُزخرٍي ميل، ومن الَداخل ُزخرفت بنقوٍش 

امرحوم الّشيخ عبد امهدي امظّفر
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إسامَيٍة ميلٍة، وبألواَن زاهيٍة، وُرَصعت بآيات من 
الّذكر احكيم وأساء اأئّمة ااثني عر. 

وللمسجد منارٌة عالية خرُج من أحد جوانبه، ُخّيل 
بت جذوَرها ي اأرض،  للناظر أَها نخلٌة باسقٌة َرَ
أّما حراُب الَصاة، فقد ُعِمَل بطريقٍة معارّيٍة حديثٍة، 
حوي نقوشًا آياٍت قرآنّية، مع إضاءٍة خفيفٍة ُتضفي 

عليه مالّية وروحّية.
تثقيف  عملّية  ي  كبٍر  دوٍر  من  للمكتبات  وِمَا 
اأَمة وشباها امؤمن، فقد حوى امسجُد -فيا سبق- 
لكن  القّيمة،  الكتب  ِمن  العديد  تضُم  عامرًة  مكتبًة 
هٍب  عمليات  إى  امكتبُة  تعَرضت  فقد  اأسف  مع 

وسقٍة أَيام الّنظام البائد أفرغتها من مقتنياها. 
أئّمُة ماعة اجامع ومؤِذنوه

عبد  الَشيخ  تقدم  كا  فيه  اجاعة  أقام  َمن  أَوُل 
امهدي امظَفر، فكان اإماَم وامتوّي، ثّم خلفه الَشيخ 

حّمد حسن امظَفر، وتبعه بعد ذلك الَشيخ حّمد عل 
اه  )رمهم  امظّفر،  رشاد  حّمد  الَشيخ  ثّم  امظّفر، 
عل  الشيخ  هو  الراتب  إمامه  فإن  اآن،  أّما  ميعًا(، 

حّمد رشاد امظّفر.
وّمن ارتفعت أصواُهم وصدحت حناجُرهم بذكر 
 اأذان فيه: احاج ملك، واحاج نار )رمها اه(،
ي  امؤّذنن  أبرز  من  غازي  امَا  فإن  اآن،  وأما 

امسجد.
زّوار اجامع

الّدينّية،  الّشخصّيات  من  العديُد  امسجَد  زاَر 
الّشيخ حّمد حسن  الّدينُي  امرجُع  أبرزها:  كان من 
ُحسن  الَسيد  الّديني  وامرجع  الغطاء،  كاشف 
الّطباطبائّي احكيم، وغر امرجعن )رمها اه( زار 

امسجد الكثر من الشخصيات امعروفة.
ارتقوا  الذين  احسينّي  امنر  وأعاُم  خطباُء  وأَما 
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منره، فكان ِمن أبرزهم عميد امنر احسينّي، فضيلة 
الَشيخ الّدكتور أمد الوائل ، والَشيخ حّمد رضا 

احلفي، وغرما من اخطباء امرموقن.
ظروٌف قاسيٌة عاشها اجامع

نفوس  ي  الكبرة  ومكانته  امسجد  أمّية  بالنظر 
امضايقات  من  الكثر  إى  تعّرض  فقد  رّواده، 
وامراقبات اأمنّية أَيام الّنظام البائد؛ إْذ كانت الُسلطة 

حينذاك ا تسمح بإقامِة الَشعائر احسينّية ي امسجد، 
كحال ميع امساجد البصّية اأخرى، وإْن ُأقيَمت، 
خطّيٌة،  تعّهداٌت  تتضّمنها  أمنَيٍة  بموافقٍة  تقاُم  فإَها 
قَدم  وقد  آنذاك،  الّسلطة  ِقبل  من  واستدعاءاٌت 
امسجد العديد من الُشهداء الَشباب، منهم: الشهيد 
امظّفر،  الصمد  عبد  سمر  والشهيد  جلوب،  عل 

وتعَرض الكثر من رّواده لاعتقال وامطاردات.
من مظاهر أنشطة اجامع

شهَد اجامُع الكثَر من اأنشطة الّدينّية والّثقافّية 
والّندوات الفكرّية، كصاة اجاعة، وخطب الوعظ 
احسينّية،  امجالس  وإقامة  والّتوعية،  واإرشاد 
ويضُم امسجد اآن العديَد من امؤَسسات العاملة ي 

جال خدمة امجتمع، ِمن ملتها: 
• )مؤَسسُة أنوار امظّفر(: وهتُم بطبِع امنشوراِت 
تطرأ  التي  الّظواهر  امراجع، وأهّم  وبياناِت  الِدينَيِة، 
التي  امنشورات  وإصدار  وعاجها،  امجتمع  عى 
ُتبِنُ سرَة أهل البيت  خُص امسائل العقائدَية، التي 

سام اه عليهم. 
(: وهي مدرسة هتُم  امؤمنن  أمر  • )حوزُة 

واأخاق،  والعقائد،  واأصول،  الفقه،  بتدريس 
مائٍة  من  أكثر  تضُم  وغرها،  والقرآن،  والّنحو، 
ومسن طالبًا من أهاي البصة، وكادرها التدريِي 

كُله من البصة أيضًا.
• )معَيُة الباقياِت الّصاحات(: وهي معَيٌة خرَيٌة 
والفقراِء،  اأرامِل  ومساعدِة  اأيتام،  بكفالة  هتُم 
ويرُز نشاُطها ي شهر رمضان امبارك؛ بتقديم امؤونة 

للفقراء وامعوزين. 
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بتدريس  ُتعنى  داٌر  الكريم(: وهي  القرآن  • )داُر 

وقد  والّتجويد،  الّتاوة  وأحكام  الكريم،  القرآن 
اجّيدين،  القّراء  من  العديد  الّدار  هذه  خّرجت 
امقَدسة ي  احسينَية  العتبة  وبن  بينها  تنسيٌق  وهناك 
الَدورات الفئاِت العمرَية  هذا امجال، وتشمُل هذه 

امختلفة، من اابتدائَيِة، وامتوسطِة، واإعدادّية.
وما يزال جامُع امّاك - بوصفه مسجدًا - امكاَن 
الطبيعَي لعبادة اه تعاى، وعامًا مهّاً عى نر الِقَيم 
اإسامّية، وغرِس اآداِب واأخاِق احميدة، وم 
بوجود  بل  فقط،  العبادِي  اجانب  عى  دوُره  يقتص 
مدرسًة  أصبَح  فيه  العاملة  اخدمَية  امؤَسسات  هذه 
وبِث  الّناس،  تثقيف  ي  امهَم  دوَره  ُمبّينًة  متكاملًة، 
والثّقايّ  العلميّ  اجانب  وتنمية  فيهم،  الوعي  روح 

مدينتنا احبيبة امعطاء، البصة.
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مناطق  عى  تتوّزع  للعام  النقدّية  اخريطُة  كانِت 
ثاث: 

الفَضة  معدن  وعملتها  اّجرمانية.  الّدولة  اأوى: 
)الّدرهم(. 

الفَضة  الّساسانّية. وعملُتها معدن  الّدولة  الثانية: 
كالعراق،  ها،  التابعة  امناطق  ي  وساد  )الّدرهم(، 

واليمن.
البيزنطينّية، وعملُتها معدن  الثالثة: اامراطورية 
ها،  التابعة  امناطق  ي  وساَد  )الدينار(،  الذهب 

كمص، والشام. 
اقتصاديًا  فكانت  اإسام،  قبل  العرب  باُد  أّما 
تستخدُم  والشام  فمص  السياسية؛  تبعتها  حسب 
الدينار الّذهبي؛ أّها تابعٌة لامراطورية البيزنطينّية؛ 
أّها  الّدرهم؛  فيستخدماِن  واليمن،  العراق  أّما 
استمَر  الساسانية؛ ومّا جاَء اإسام،  للدولة  تابعان 
ي  السائدة  العملة  حسب  التعامل  ي  امسلمون 

مناطقهم السابقة. 
بعض  رب  إى  امصادر  بعُض  أشارت  لقد 
إّا  اأجنبي،  الّنقش  عى  لعمات  والواة  اخلفاء 
عمر  فعل  كا  إسامّيًة،  عباراٍت  اليها  أضافوا  أَهم 
الّدراهم  عى  نقَش  إذ  )13-23هـ(؛  اخطاب  بن 

الب�شرُة
اموطُن ااأّوُل اأّوِل ُعْملة عربّيٍة اإ�شامّية

أ.د. جواد كاظم النص ال
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العبارات: )احمد ه(، و)ا إله إا اه(، و)رسول 
اه(، و)عمر(.

عى  فنقَش  )23-35هـ(،  عفان  بن  عثان  وأّما 
لرب  إشارٌة  وهناك  أكر(،  )اُه  عبارة  الدراهم 
ويرى  ُعمر؛  أَيام  الشام  ي  دنانر  الوليد  بن  خالد 
خالد  عى  ُعمر  نقمِة  ي  السبب  أَها  معاٌر  باحٌث 

وعزله.
إا أَن امصادَر أغفلت اإشارة إى رب اإمام 
عبارات َنقش  فقد  خافته؛  ي  النقوَد     عٍل 

أو   ،) اهِ  )وُي  أو  رِي(،  اهِ  أو)بسِم  اهِ(،  )بسِم 
كا  وتعاى  سبحانه  اه  توحيِد  إى  تشُر  إشارات 

سنرى. 
مروٌب  أّوُها  درمن؛  عى  اآثاريوَن  عثَر  لقد 
سنة  البصة  ي  والَثاي  سنة37هـ؛  الَري  مدينة  ي 
40هـ؛ فاأّول كان سنة 37هـ/ 657م ي واية يزيد 
 بن قيٍس اهمداّي، إذ ُنِقَشت عليه العبارة )وُي اهِ(،

ُيعُد  ولكَنه  الَساساّي؛  الِطراز  عى  مروٌب  أَنُه  إا 
ألقاُب  عليه  تظهر  الذي  نوعه  من  اأّول  الِدرهَم 

اُخلفاِء.
اأمَية  غايِة  ي  مسألٍة  إى  ُيشُر  أعاُه  اَللقب  إَن 
أي:  الِواية،  مسألُة  وهَي  أآ  اإسامي،  الِفكر  ي 
عى    طالٍب  أي  بن  عل  امؤمنن  أمر  ِواية 
اُأمة بعد النبي، كا ورد ذلك بنِص القرآن؛ قال 
اّلذين  آَمُنوا  والذيَن  ورسوُلُه  اُل  ولُيُكُم  إّنم  تعاى: 
يقيُموَن الّصاة ويؤتوَن الّزكاة وُهم راِكعوُن * ومن 
هم  الِ  حزَب  فإّن  آمُنوا  واّلذين  وَرُسوَلُه  ال  يَتَوّل 
فهذا  إذًا،  اآية 56-55(،  امائدة  الغالبوَن )سورة 

الِدرهُم ُيعُد دليًا جديدًا ُيضاُف إى أدَلة إثبات وايِة 
والُسنة،  القرآن  أِدّلة  عن  ففضًا   ،امرامؤمنَن
يأي هذا الدليُل اأثري شاهدًا حّيًا؛ فإذا كان ما جاء 
من أِدَلٍة قرآنّيٍة أو نبوّيٍة َخَضُع للتأويات؛ فهل هذا 
الَدليُل خضُع للتأوياِت أيضًا بعد أْن ثبَت اّنُه يرجُع 

إى زمان اإمام عل ؟!
البصة  مدينة  ي  َب  ُرِ فقد  الثاي؛  الِدرهم  أّما 
الوطنية  امكتبُة  حتفُظ  إْذ  40هـ/660م؛  سنة 
وقد  سنة40هـ؛  إى  يعوُد  عرٍي  بدرهٍم  بباريس 
نرُه )افوكس( سنة )1887م(، وقد ُنرت عليه 

العبارات ااتية: 
مركُز الوجه: ا إلَه إا اُه وحَده ا ريَك َله 

الّطوق: بسِم اهِ ُرب هذا الدرهم سنة أربعن، 
اه أحد اه الّصمد م يلد وم يولد 

مركز الظهر: وم يكن له كفوًا أحد
الّطوق: حمد رسول اه أرسله باهدى ودين اَحّق 

ليظهَره عى الِدين كِله ولو كره امركون. 
دون  من  أَها  الِدرهم  هذا  كلات  عى  واُماحظ 
 Henri Lavoix: Catalogue:إعجام.)ظ أو  تشكيٍل 
 de monnaies Musuimanes de Labibliotheque

Natioale. Paris.9887.p11.no.158)

وقد أشاَر جودت باشا إى هذا الّدرهم بقوله: إّن 
امسَلم عند أهل العلم أّن اّلذي أحدث ابتداء رب 
الِسَكة العربّية هو احّجاج بأمر عبد املك، حينا كان 
واليًا عى العراق من ِقَبِله )75-76هـ(، ولكن، ظهَر 
خاُف هذا عند الكشِف اجديد ي سنة )1276هـ(؛ 
وذلك أّن رجًا إيرانّيًا اسُمه جواد أتى دار السعادة 
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بِِسّكٍة فضّية عربية؛ ُربت ي البصة سنة )40 ( من 
اهجرة؛ والفقر رأيُتها بن امسكوكات القديمة عند 
صبحي بك أفندي، مكتوٌب عى أحِد وجهيها باخّط 
يكن  وم   * ُيوَلد  وم  يلد  م   * الّصمد  اُل  الكوي: 
له كفوًا أحد، وي دورِها: )حّمٌد رسوُل اه أرسَله 
كِره  ولو  ُكِله  الِدين  عى  لُيظِهَرُه  اَحِق  وِديِن  باُهدى 
امركون(، وعى الوجِه اآخر )ا إلَه إا اُه وحَده 
الِدرهم  هذا  َب  :)ُرِ دورها  وي  لُه(،  ريَك  ا 

بالبصة سنة 40هـ(.
الشيخ  ابن  أمن  حمد  الَشيخ  الَرحالُة  انتقَد  وقد 
زيدان،  جرجي  لدى  جاء  ما  امدي  احلواي  حسن 
القائل: »وم ُتَرب الّنقود الفِضَية ي اإسام حّتى 
أَيام اخليفة عبد املك«. ) ظ: جرجي زيدان تأريخ 
يثُبت  م  احلواي:  فقال   ،)139  /1 احديث  ِمص 
اأربعة  اُخلفاء  ِمَن  أحدًا  أَن  الصحيحة  الِرواية  ي 
َب ِسّكًة أصًا إّا عُل بُن أي طالٍب؛ فإَنه َرب  َرَ
الدراهم عى ما نقله صبحي باشا اموردي ي رسالٍة 
إى  ذلك  وعزا  الِدرهم،  ذلك  صورة  فيها  رسَم  له 
نر  )ظ:  اإحاطة<.  ي  اخطيب  بِن  الدين  لسان 
من  نقًا  ص5،  زيدان،  جرجي  تاريخ  من  اهذيان 

الكتاي: الراتيب اإدارّية 1/ 419-418(.
وأشار إى هذا الِدرهم أيضًا صاحُب كتاب وفيات 
اأساف، بقولِه: >....وي درهٍم باخِط الكوِي ي 
اُل أحد ال الّصمد م يلد وم ُيولد وم  جانب منها 
اه  رسول  )حمد  دورته  وي   ،أحد كفوًا  له  يكن 
أرسله باهدى ودين احِق لُيظهَره عى الِدين ُكِله ولو 
اُه  إا  إله  )ا  اآخر  اجانِب  وي  اُمركون(،  كِره 

َب هذا الِدرهم  وحَده اريَك له(، وي دورتِه )ُرِ
»وبمكتبتِنا ي  الكّتاُي:  وقاَل  أربعن(،  بالبصِة سنة 
قسم النقود دراهُم مكتوبٌة بالكوّي عليها :ا إله إّا 
اه حّمٌد رسوُل اه، وي آخر الكتابة اسُم عٍل يقطُع 
نَظَر امتأِمِل فيها، وي كتابتِها ونقِشها القديم أَها لعِل 

بِن أي طالٍب )ري اُه عنه(«.
لقد أثار هذا الِدرهم نقاشًا بن امختِصن ي دراسِة 
الُنقود بَن رافٍض لُه ومؤِيد؛ إذ َعَد امسترُق )جون 
ووكر( أَن الّرقم أربع وتسعن وليَس أربعن؛ إّا أَن 
)أربعن(  كلمة  فيها  اموجودة  امسافة  أَن  اماحظ 
جورج  اأمريكي  امسترق  أّما  لكلمتن.  تّتسع  ا 
مايلز، فقد عَد الرقَم تسعَن وليس أربعن، فيا قال 
النقشبندي: »قد حدُث اَخطُأ ي تاريخ الّرب ِمن 
أ-   - رقم  فالدرهم  السكك؛  حُفرون  الذين  العّال 
ُرَب ي البصة سنة أربعن عى الطراز اإسامي 
إذ م يعثروا عى نسخة  العلاء؛  أنظاَر  اخالص لفَت 
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حتى  بعده  وا  قبله  أو  التاريخ  هذا  ُربت  أخرى 
التاريخ؛  هذا  بعد  ُيَرُب  واستمَر  )79هـ(،  سنة 
سنة  ها  ُيقصد  أربعن  سنة  الُعلاء  اعتَر  فقد  ولذا، 
الِسَكة«،  فُكرت  اخطأ،  حفرها  ي  حدث  تسعن 
لعدم  ذلك؛  اخرسان  مهدي  حّمد  السيد  نفى  وقد 

وجود تشابه بن رقمي )40( و)90(.
الِدرهم؛ إذ  أّيد صّحة هذا  الثاي، فقد  أّما اإجاُه 
جاَء ي دائرة امعارف الريطانّية ما نُصه: »إَن أّول َمن 
أمَر برب الّسّكة اإسامّية هو اخليفة عٌل بالبصة 
سنة أربعن من اهجرة، اموافق )660م( مسيحّية«، 
وقال امسترق الفرني مورجان: »لقد حاول عُل 
بن أي طالٍب )بطُل الِدفاع عن الِسكة اإسامية( أن 
امنقوشة  العملَة  ُصورًا...إّن  حمُل  ا  نقودًا  يصدر 
التي أصدرها عٌل وعليها تاريخ سنة )40هـ( م َتُعد 

اآن موضعًا للشك«. 
وذهَب إى ذلك أيضًا امسترق موريس لومبارد. 

ما  الشيخ  قال  القرّي،  الّشيخ  مع  ي  مقابلٍة  وي 
نُصه: »نقل ي عبُد اه الّصاف )أحُد ُهواة الِسَكة(، 
وصّمَم  الّسكة،  وضع  الذي  هو  علّيا  اإمام  أّن 
الفرنّي،  امتحف  ي  واحدٌة  ِسّكٌة  وتوجد  براجها، 

ِسّكٌة واحدٌة«. انتهى بلفظه.
افوكس،  من  كٌل  الِدرهم  هذا  صَحَة  أّكد  لقد 
ومورجان، ولويس مبارد، وصبحي باشا، وجودت 
باشا، وصاحُب كتاِب وفيات اأساف، واحلواي 
والسِيد  خان،  قل  حيدر  والَشيخ  والكّتاي،  امدي، 
وامازندراي،  القِمي،  عّباس  والَشيخ  اأمن،  ُحسن 
العلوم، وحّمد فوزي  آل بحر  والسِيد حّمد صادق 

عبد اللطيف، و د. دفر.
وهناَك إشارٌة قد تلقي ضوءًا عى اموضوع، وهي 
وجود  إى   )sauvaire( الفرني  امسترق  إشارُة 
ا  إّنُه  إّا  الَيمن،  معاملة  من  كانت  َعلوّية  دراهم 
الّدراهم  الّدراهم، هل هي عى نسِق  يعلُم عن هذه 
الّساسانّية أو ُربت عى الِطراز اإسامي كدراهِم 

البصة؟ 
فإذا تبّن أَن أمَر امؤمنن  هو أّول من رَب 

النقوَد العربّية اإسا مية، فلنا أْن نتساءُل عن:
لرِب   علّيًا اإماَم  دعا  الذي  السبب  أّوًا: 

النقود؟
ثانيًا: ماذا َرَب الّدراهم فقط؟ 

ثالثًا: ماذا َرب الّدراهم ي البصِة فقط؟ 
رابعًا: هل استمَر رُب الُنقود بعَد اإمام؟

لرِب    اإمام  دعا  الذي  السبب  ما  أّوًا: 
النقود؟ 
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الظرِف  ي  تكُمن  اإجابَة  إَن 
بخافة  أحاط  الذي  السياّي 
واجَه    أّنه  إذ  ؛  اإماِم 
منذ البدء عدم ااعراف بخافته 
من قبل البعض؛ إذ كان للموقف 
امؤمنن  أُم  ختزُنه  الذي  الّسلبي 
ي  أثٌر   اإمام ضَد  عائشة 
اِخاذها مقتَل عثان ورقًة سياسَيًة 
موع  قادت  عندما  ؛  ضَده 
لديه  تكن  م  ومن   ، مبغضيه 
ِمّن   باإمام حقيقّية  معرفٌة 
 ،دخل اإسام بعد وفاة النبِي
إذ كان اإمام قد ُأبِعَد عن الَساحة 
اجمل  وقعُة  فكانت  السياسّية، 
اأهلية  احروب  فاحَة  األيمة 
حّدي  ذلك  تا  ثَم  اإسام،  ي 
أي  بن  معاوية  امتمّرد  الشام  واي 
سفيان، الذي استفاد من حرب أِم 
لإمام،  والزبر  وطلحة  امؤمنن 
عثان،  مقتل  ورقة  عن  فضًا 

سنة  ي  صّفن  معركُة  فكانت 
)37هـ(، وما أفرزته من ويات؛ 
إذ كانت سببًا خروِج اخوارج، وم 
يكتِف معاوية بذلك، بل أخذ يُمُد 
لسلطة  التابعة  امدن  اى  سلطاَنه 
عمرو  مع  وتواطأ   ، اإمام 
من  ِمص  انتزعا  إذ  العاص؛  بن 
سلطة اإمام ، ثَم أخذ ُيرسل 
لسلطة  التابعة  امدن  عى  غاراتِه 
واليه  إرساله  أِمها:  وِمن  اإمام، 
الذي  أرطاة،  بن  ُبر  امتطِرف 
مَكَة  ي  اأمنَي  الوضع  أربَك 
وامدينة واليمن، ثَم شّجع معاويُة 
مُردًا ي خراساَن بذَل زياُد بُن أبيه 

واي اإمام جهودًا للقضاِء عليه.
إَن ِمثل هذا الوضع جعَل باَد 
كمّيات  ي  ِشّحًة  تشهُد  اإمام 
النقد، هذا، قام اإمام  برِب 
عماٍت نقدَية ِمن الَدراهم، ومع 
نقودًا  َربا  قد  وعثان  عمَر  أَن 

الِطراز  عى  كانت  لكَنها  أيضا، 
اأجنبي، أّما اإمام ، فَرب 
نقودًا عربّيًة إسامّية، وخالية ِمن 

أِي ِطراٍز أجنبٍي.
  اإمام  َرب  ماذا  ثانيًا: 

الّدراهم فقط؟
معتادًة  العراق  باُد  كانت  لقد 
جاء  لذا،  بالَدراهم؛  التعامل  عى 
ي  للدراهم    اإمام  رُب 
إَن  إّا  الباب،  هذا  من  البصة 
يرب  م    أَنه  يعني  ا  هذا 
يكشف  يوٌم  يأي  ورَبا  الدنانر، 

لنا ذلك.
  اإمام  َرب  ماذا  ثالثًا: 

الَدراهم ي البصِة فقط؟
م يَتضح أن اإمام  َرب 
النقد ي البصة مّا قِدمها أصحاب 
اجمل، أم أَنه  رب النقد ي 
النقود م  إَن هذه  إّا  الباد،  سائر 
ِدرهٌم  إلينا  وصل  وإَنا  تصلنا، 
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قد  كان  الّدراهم  هذه  ِمن  واحٌد 
ُربت منه كمّيات ي البصة؟ 

اأرجح أَن اإمام  َرب 
الكوفة والبصة واليمن  نقودًا ي 
والّري كا مَر بنا إّا أَن هذه النقود 
ب ي  م تصلنا، ووصل درهٌم ُرِ
البصِة سنة )40هـ( فقط، فضًا 
اليمن،  ي  العلوَية  الدراهم  عن 
الِري  من  وصلنا  الذي  والِدرهم 
امنقوش عليه عبارة )وُي اه ( كا 

مَر بنا.
نقوُد  استمَرت  هل  رابعًا: 
عليه  وفاتِه  بعد  ُترب  اإمام 

السام؟ 
ااقتصادي  اإصاح  هذا  إَن 
الكبر انتهى كومضِة برٍق؛ إذ بعد 
ووصول    اإمام  استشهاد 
اأمر معاوية، بذل اأخر جهودًا 
مكّثفة من أجِل إسدال الِستار عى 
كِل ما هو علوٌي؛ إذ اَخذ سلسلًة 
ِمَن اإجراءت من أجل ذلك، من 
اإمام  من  الراءة  إعان  بينها: 
امسائل  من  وجعلها   ، عٍل 
ثَم  تَتهمه،  أو  الفرد  تزِكي  التي 
مقابل  اإمام  أصحاب  اضطهاد 
وافتعال   ، خصومه  تقريب 
مقابل  والّصحابة  لعثان  فضائَل 

.فضائِل أمر امؤمنن
فضائل  من  كثرًا  فإَن  وفعًا، 
اإمام  قد ُنسبت لغره، وِمن 
الكبر  اإصاح  الفضائل:  هذه 
للنقد  وحريره  النقد،  جال  ي 
السيطرة اأجنبّية؛  اإسامي من 
للحاكم  الفضيلة  ُنسبت هذه  فقد 
مروان  بن  املك  عبد  اأموي 
)64-86هـ(؛ إذ أشارت امصادر 
عى  الّنقد  َرب  من  أّول  أَنه 
سنة  اإسامي  العري  الِطراز 
حادثِة  إثر  )75هـ(  أو   )74(
اإمراطورّية  مع  القراطيس 
البيزنطينّية، فطَلب مشَورة اإمام 
َرع  الذي   ،العابدين زين 
عربَيٍة  عملٍة  رب  طريقَة  له 
إسامّية، والظاهر أَن إرسال عبد 
املك لإمام زيِن العابدين إشارة 

اى ااستفادة من جربة جِده أمر 
. امؤمنَن

بأَن  القول  اى  نخُلص  وهذا، 
موطٍن  أّول  هي  البصة  مدينة 
أَوِل ِدْرَهٍم عرٍي إْسامٍي وصَل 
إلينا خاٍل من أِي إشاراٍت أجنبّية، 
عٍل  اإمام  خافة  ي  ذلك  وكان 
الِدعائّية  للحملِة  كان  وقد   ،
اإمام  ضّد  معاويُة  شَنها  التي 
ي  أثٌر  وفاته،  بعد    عل 
التجربة  هذه  عى  الِستار  إسداِل 
ُنسبت  إذ  الرائدة؛  ااقتصادية 
املك  عبد  اأموِي  للحاكم 
من  استفاَد  الذي  مروان،  بن 
وذلك  (؛  عٍل  اإمام  جِربة 
زيِن  اإمام  حفيِده  طريق  عن 

.الّعابِِديَن
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ُتَعُد مدينُة البصِة من أهِم امدن اإسامية 
امستحدثة خارج شبه اجزيرة العربية وأكرها 
تآ ي سنة  بعد مّكَة وامدينِة، وقد ُفتحت وُمِصَ
بثاث  الكوفة  مصر  قبل  )14هـ/635م( 

سنوات)1(.
مصِر  من  اأساَس  اهدَف  أَن  الواضح  ومن 
بحتة،  عسكرية  لغايات  كان  البداية  ي  البصة 
توُسِع  عى  ساعدت  أخرى  عوامُل  ظهرت  ثم 
هذه  ومن  وعمرانيًا،  وإداريًا  جغرافيًا  البصة 
ااجتاعُي  والعامُل  اجغراُي،  العامُل  العوامل: 
)البرُي(، والعامُل ااقتصادُي، وي فرة حكم 
عثان بن عّفان )24-35#( وحّتى هاية العصوِر 
أصبحت   ،)#656-334( امتأخرِة  العباسيِة 
صاحّياٍت  ذاَت  كبرًة  إدارَيًة  وايًة  البصُة 

مثل:  كبرًة،  ومناطَق  مدنًا  إليها  ضَمْت  واسعٍة، 
وأحيانًا  وعان)4(،  والبحرين)3(،  اأهواز)2(، 

اليامة)5(، وسجستان)6(، وغرها.
البصِة  واي  صاحياِت  توُسع  مظاهر  ومن 
البصِة  جبهُة  به  اضطلعت  الذي  الكبُر  الدوُر 
أبعد  إى  وصلت  التي  فارس،  باد  فتوحات  ي 
كان  امدة  هذه  وي  النهر)7(،  وراء  ما  باد  من 
للفتح،  اجيش  بقيادة  امعنُي  هو  البصة  واي 
وكذلك تعيُن واٍة من قبله إدارة شؤون امناطق 
توُسِع  مدى  عى  يدُل  وغُره  هذا  كُل  امفتوحة، 

البصة ي العصور الاحقة لفتحها ومصرها.
التوُسَع  امقال  هذا  ي  سنتناول  جانبنا،  ومن 
اجغراَي واإدارَي للبصة ي العص اإسامي؛ 
وشال  العراق  جنوب  ي  البصة  مدينُة  تقُع  إذ 

ي الَع�شِر ااإ�شامّي
م. م. أمد وادي اُموَسوّي

ُحدوُد الَب�شرِة اجغرافَيِة وااإداريِة
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رق شبه اجزيرة العربية، وهي ُتعُد ضمن ااقليم 
أربعة  مسافة   )9( اُأُبَلة  مدينة  عن  وتبعد   ،)8( الثالث 
البصة  بحُر  اجنوب  من  وحُدها   ،)10( فراسخ 
)اخليج العري()11(، ومن الشال منطقُة البطائح)12(، 
الَعَرب()13(،  )شُط  الَعْوراء  دجلَة  هُر  الَرِق  ومن 
وحُدها من الغرب الباديُة الصحراوَيُة امَتصلُة بَنْجد 

)باديُة البصة()14(.
»البصُة  قوهم:  امنِجمن  ياقوٌت)15(عن  وينقل 
إحدى  وعرُضها  درجًة،  وسبعوَن  أربٌع  طوُها 

وثاثون درجًة، وهي ي اإقليم الثالث...«.
ويتحَدُث أحُد اجغرافين)16( عن البصة، واصفًا 
ومتناوًا  اخصبة،  اجليلة،  العظيمة،  بامدينة  إياها 
ويقوُل  وبساتينِها،  ومزارِعها  ونخيِلها  أهاِرها  كثرَة 
ثم  فيها،  جبل  ا  مستويٍة  أرٍض  عى  تقع  إَها  أيضًا 
حَدَث عن آثارها، وقبورها، وعن ظاهرة امَِد واَجزر 
وُملوحة ماِء البصة، وحَدَث أيضًا عن ُخور اُأُبَلة، 
الداخلة  الُسفن  عى  كبرًا  خطرًا  ُيشِكُل  كان  الذي 
للبصة، ثم وصَف أبنيَة البصة بأَن أكثَرها قد بنيت 
السنة  عن  للحديث  تطَرق  ثم  )الطابوق(،  باآجر 
التي دخل فيها البصة )537#(، وكامه عن خراها 
وآثارها  قليل من حاها  وبقاء عدد  الزمن  ذلك  ي 
تركوها،  أهلها  أَن  أو  خراب،  والبقية  ومسجدها 
ي  باٍق  أَنُه  حينها  ي  اجامَع  البصَة  مسجَد  ويصُف 
ّي، ويتكَلُم  وسط اخراب كأَنُه سفينة ي وسط بحر ُجّ

كذلك عن سور البصة وخرابه أيضًا.
وأّما سبُب خراب البصة، فرجُعه إى ظلم الواة 
عليها،  البدويِة  خفاجَة  قبائِل  وغاراِت  مسجد البصة وجورهم، 

احياة  عن  حَدث  ثم  الزنج،  صاحب  ثورة  وكذلك 
امعاشية أهل البصة وجارها ومدها، ومن ضمنها 
وارتباطه  هرها،  جرى  وصف  التي  اأبلة،  مدينة 

بمجرى هر دجلة العوراء.
كتاب  وعن  البصِة،  بطائِح  عن  أيضًا  وحَدث 
بن شبة، وحَدث كذلك  مؤلفه عمر  امفقود  البصة 
كانت  التي  الزراعية،  وِضياعها  البصة،  جباية  عن 
أرضًا مواتًا أحياها امسلمون، بعكس ِضياِع الكوفِة 

اموجودة سالفًا.
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الباحثات)17(  َتذُكُر إحدى  البصة،  َوحوَل موقِع 
أَن من اُماَحظ عى موقِع البصِة أَها تقع عند ملتقى 
العرب  قريبٌة من شِط  والنهرَية، وهي  الرَية  الطرق 
وتقُع  اأزمنة،  أقدم  منذ  بأهارها  اشتهرت  التي 
من  وبالقرب  الصحراء،  حافة  وعى  اخليج،  قرب 

اأهواز، وعى الطريق الرِي والبحرّي.
ي  ُبنَيْت  البصَة  إَن  آخر)18(:  باحٌث  ويقوُل 
وامرتفعات  العوارض  من  خاليٍة  مستويٍة  منطقٍة 
َجَبل  غُر  فيها  امرتفعات  من  ُيعَرف  وم  الطبيعَية، 
موقع  عن  يبعدان  اللذين  وسفوان)20(  َسنام)19(، 
منخفضٌة  وامنطقُة  ميًا،  مسن  حواي  امدينة 
بطيئة  فهي  أمتار،  أربعِة  عى  ارتفاعها  يزيُد  ا 
فيها حواي انحداِر اأرِض   اانحدار، ويبلغ معَدُل 
)1/ 20000(، غَر أَن اأراي ي أطرافها الغربيِة 

تزداُد ارتفاعًا عن ذلك.
الرسوَي  للسهل  امتدادًا  البصة  منطقُة  وُتَعُد 

العراقَي، وتكَونْت أراضيها اخصبُة بفعِل الرُسباِت 
العوراء، ولكَن خصوبة هذه  التي حمُلها هُر دجلَة 
اأراي ختلُف حسَب موقعها من هذا النهر، وأَن 
اأراي القريبة منه متاُز بخصوبتها، بينا تقُل هذه 
تصبح  عندما  النهر  غرب  توَجهنا  كَلا  اخصوبة 

أراضيها رمليًة وسبخًة )غر صاحة للزراعة( )21(.
وأما ظاهرة امِد واجزر التي يتعَرُض ها هُر دجلَة 
العوراء، فقد ساعدت عى تقليل سعة تياره امائِي، 
امنطقة،  ي  ترُسباته  كثرة  عى  بدوره  ساعد  ما  وهو 
اخليج  عن  مرتفعًا  سهًا  البصة  سهَل  جعل  َما 

العري)22(وعن منطقة البطائِح أيضًا)23(.
الغرق  تأثر  إى  تتعَرُض  امنطقة  كانت  كذلك 
بامستنقعات امجاورة عندما كان منسوب اماء يرتفع 
فيها، حيث كان اماء ي بعض اأحيان ُيغّطي امنطقة 

امحصورة بن دجلة العوراء وحاَفة البادية)24(.

جبل سنام
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اأودية  تلك  بالبصة:  امحيطة  التضاريس  ومن 
من  انحداُرها  عليها  يغلُب  التي  باديتها،  ي  امنترة 
َهَضَبة َنْجد)25( باِجاه باديِة الَبصة، ومن أعظم هذه 
 ،)27( السباع  ووادي  الدهناء)26(،  وادي  اأودية: 
يذهْبَن  ُكَن  النساء  أَن  النساء؛  بوادي  ُيعَرف  الذي 
إليه ويلتقطَن الَكَمَأ )28(، فسمي بوادي النساء، وقد 

ُعِرَف بعد ذلك بوادي الِسباع.
فإَن  واموقع،  اموضع  عن  ذكرناه  عّا  وفضًا 
َحَرَص  فقد  وتطُورها؛  اُمُدن  بناء  ي  دورًا  للمناخ 
امختاُر  اموضُع  يكوَن  أْن  عى  البداية  منذ  امسلموَن 
أن  وعى  احرات،  من  خاليًا  ِصِحّيًا،  ُمُدهم  لبناء 
امدينة  تكون  وأْن  واهوام،  امباق  عن  بعيدًا  يكون 
غَر موبوءة وا ومة اهواء، كا جب أْن متاَز امدينُة 

بمناظرها اجميلة، وما ترتاُح له النفس )29(.
أحُد  يقوُل  البصِة،  مدينِة  موقِع  وحوَل 

الباحثن)30(: إَن من الظاهر أَن موقع امدينة القديمة 
دجلة  عى  تقع  التي  احديثة،  كالبصة  يكن  م 
نحو  اأراي  داخل  بل  العرب(،  )شط  العوراء 
بادية البصة)31(، التي نزلتها قبيلة بكر بن وائل )32( 
أحُد  التقسيَم  هذا  أّكد  وقد  اإسامي،  الفتح  قبل 
تكون  مستطيلٌة،  مدينٌة  البصُة  بقوله:  امؤرخن)33( 
ي  عليها  أخُتطت  التي  اِخَطِة  أصل  عى  مساحتها 
 )17( سنة  اخطاب  بن  عمر  واية  افتتاحها  وقت 

فرسخن ي فرسخن.
امدينة  َمساحة  عن  اجغرافّين)34(  أحُد  وحَدَث 
إى  الَرِ  ي  ودوُرها  النهر،  عى  متٌد  طوُها  قائًا: 
من  وهي  واحٌد،  باٌب  الوجه  هذا  من  وها  البادية، 

النهر إى الباب نحو ثاثة أميال.
ومن جانبنا نقول: إَن موضع مدينة البصة اختر 
بحر،  أو  هٌر  )العاصمة(  امدينة  يفصله عن  حتى ا 
وقد تطّورت احقًا لتصبح مدينًة ذاَت نشاٍط سياٍي 
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واقتصادٍي وفكرٍي واسٍع.
البصة  واية  لتوُسع  بالنسبة  وأَما 
البصة  وايُة  كانت  فقد  اإداري، 
حدوُدها  تتعدى  ا  تأسيسها  أَول  ي 
تشمل  التي  اجغرافَيَة  الرقعَة  اإدارَيُة 
)35(، وي  اُخَرْيَبة، واُأُبَلَة، وكوَر ِدجلَة 
ضَمْت  عفان،  بن  عثان  حكم  فرة 
البصة،  واية  إى  وُعاُن  البحريُن 
البصة  واية  توُسع  احقًا  تبعها  ثم 
لتضم إليها اليامَة، وواسَط، واأهواَز، 
وإقليَم فارس، بل وصل اأمر إى تعين 
واة وقادة لواية خراسان من قبل واي 

البصة ي فرة الفتوحات اإسامَية.
الواة  امصادر)36( أساَء عدد من  لنا  وقد ذكرت 
الذين تسَنُموا وايَة أعاِل البصِة واأجزاِء اأخرى 
التابعة ها، جديٌر بالذكر أَن بعض امناطق التي كانت 
َبقيْت ثابتًة بتبعَيتها للبصة،  تابعًة لواية البصة قد 
والبعض اآخر غر ثابتة؛ بسبب امتغِرات السياسيِة 
الذي وصلت  التوُسَع اإدارَي  واإداريِة، وأَن هذا 
امدن  تلك  أهل  تبعَية  يعني  يكن  م  البصُة  إليه 
فحسب،  أدارٌي  توُسٌع  هو  وإّنا  للبصة،  وامناطِق 
الذي  البصة،  واي  عاتق  عى  كبرًة  مسؤوليًة  يلقي 
ليوّليهم  هم  يثق  بأشخاص  يستعن  ما  دائًا  كان 

اأعال التي ُكِلَف بأدائها جاَه وايِة البصة.
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الباذرّي،  87؛  ص85  خليفة،  تاريخ  َخّياط،  إبن  ينظر: 
الطوال،  الدينورّي، اأخبار  430؛  البلدان، 2/ 418  فتوح 
442؛   438  /  2 الطرّي،  تاريخ  الطرّي،  118؛   116
البصة، ص22  التنظيمت ااجتمعية وااقتصادية ي  العّل، 
تاريخ  دراسات ي  ناجي،  84؛  البصة، ص41  27؛ خطط 
العص  اأبلة ي  السعدّي،  180؛  امدن اإسامية، ص159 
البصة،  مدينة  خطيط  العيدان،  158؛  ص127  اإسامي، 

ص97 وما بعدها؛ السوداي، جبهة البصة، ص24 45.
أحسن  امقدي،   : ينظر  عنها،  التفاصيل  من  للمزيد   -2
 /  1 امشتاق،  نزهة  اإدريي،  281؛  ص269  التقاسيم، 
392 401؛ السمعاي، اأنساب، 2 / 416 417؛ ياقوت، 
 /  1 اللباب،  اأثر،  ابن  260؛   259  /  3 البلدان،  معجم 

470؛ السيوطي، ُلُب اللباب، ص98.
ص144؛  سفرنامه،  خرو،  نار   : عنها  ينظر   -3
البكري، معجم ما استعجم، 1 / 228، اإدريي، امصدر 
 275  /  2 نفسه،  امصدر  ياقوت،  392؛   385  /  1 نفسه، 

.277
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4 ( ( ينظر عنها : ياقوت، امصدر نفسه، 6 / 348 349.

5- ينظر عنها : ياقوت، امصدر نفسه، 8 / 509-505.
6- ينظر عنها : ياقوت، امصدر نفسه، 5 / 25-23.

امصدر  السوداي،   : ينظر  التفاصيل،  من  للمزيد   -7
السابق، ص1 وما بعدها.

8- ياقوت، امصدر السابق، 340/2.
9- للمزيد من التفاصيل ينظر : السعدي، امصدر السابق، 

ص1 وما بعدها.
ستة  أو  أميال  بثاثة  تقدر  مسافة  هو  الفرسخ   -10
 -38  /1 السابق،  امصدر  ياقوت،  عنه:  ينظر  كيلومرات. 

.39
11- ينظر : امسعودي، التنبيه واإراف، ص341؛ ابن 

حوقل، صورة اأرض، ص238.
ابن  ص307؛  نفسه،  امصدر  امسعودي،   : ينظر   -12
حوقل، امصدر نفسه، ص231؛ ياقوت، امصدر السابق، 2 

.356-355 /
13- ينظر : ياقوت، امصدر نفسه، 5 / 18.

ابن  السابق، 2 / 437؛  امصدر  الباذري،   : ينظر   -14
حوقل، امصدر السابق، ص235؛ ياقوت، امصدر نفسه، 8 

.411 /
15- ياقوت، امصدر نفسه، 340/2. 

16- ابن حوقل، امصدر السابق، ص239-235.
17- العيدان، امصدر السابق، ص55-54.

18- العل، خطُط البصة، ص28.
كثُر  ماٌء  جانبه  إى  البصة  عى  مرٌف  جبٌل  هو   -19
الساي، وهو الراب. ينظر عنه : ابن قتيبة، غريب احديث، 2 
/ 195؛ البكري، امصدر السابق، 3 / 758 759؛ ياقوت، 

امصدر السابق، 5 / 77-76. 
بالبصة.  امربد  باِب  من  مرحلٍة  قدر  عى  ماٌء  هو   -20
ينظر عنه: ابُن قتيبة، تأويُل ختلف احديث، ص97؛ البكرُي، 
غريب  ي  الفائُق  الزخرُي،  740/3؛  نفُسه،  امصدُر 
احديث  غريب  ي  النهايُة  اأثر،  ابُن  148/2؛  احديث، 

واأثر، 377/2؛ ياقوت، امصدر نفسه، 50-49/5.
العراق  جغرافية  ي  دراسٌة  البطيحي،   : ينظر   -21
جغرافية  اخلف،  52؛   ،38  ،35  ،34 ص18،  الزراعية، 

العراق الطبيعية والبرية، ص47-46.
22 ( ( ينظر : ابن حوقل، امصدر السابق، ص237.

23 ( ( اخلف، امصدر السابق، ص50.
البصة  مدينة  التارخية  اجغرافية  هجت،   : ينظر   )  )  24

حتى هاية القرن السابع اهجري، ص141.
امصدر  البكري،  ينظر:  التفاصيل،  من  للمزيد   )  )  25
السابق، 1 / 9 10؛ السمعاي، امصدر السابق، 5 / 461؛ 
ياقوت، امصدر السابق، 8 / 369 372؛ ابن اأثر، امصدر 

السابق، 3 / 299؛ السيوطي، امصدر السابق، ص260.
امصدر  البكري،  ينظر:  التفاصيل،  من  للمزيد   )  )  26
330؛  نفسه، 4 / 329  امصدر  ياقوت،  نفسه، 2 / 559؛ 

اأسر ابادي، رح شافية ابن احاجب، 4 / 348.
716؛  نفسه، 3 / 715  امصدر  البكري،  ينظر:   )  )  27

ياقوت، امصدر نفسه، 8 / 432.
531؛   /  7 العرب،  لسان  منظور،  ابن  ينظر:   )  )  28

الزبيدي، تاج العروس، 1 / 239 240.
امصدر  الباذري،   : ينظر  التفاصيل،  من  للمزيد   )  )  29
السابق، 2 / 425؛ ياقوت، امصدر السابق، 2 / 340 342.

30 ( ( السبتي، احياُة السياسيُة ي البصة، ص26. 
عن:  نقًا  ص117.  السابق،  امصدر  امقدي،   )  )  31
اموسوي، معجم البلدان مصدرًا عن خطط البصة، ص52.

32 ( ( ينظر: ابن قتيبة، امعارف، ص96 101؛ ابن دريد، 
ااشتقاق، 2 / 239 244. 

33 ( ( ينظر : اليعقوي، البلدان، ص159.

34 ( ( امقدي، امصدر السابق، ص117.
35 ( ( للمزيد من التفاصيل عن كور دجلة ينظر: العل، 

خطط البصة، ص193ـــ 223.
ص205؛  السابق،  امصدر  خياط،  ابن  ينظر:   ))  36
اخطيب  367؛  366ـــ   /4 السابق،  امصدر  الطري، 
البغدادي، تاريخ بغداد، 2/ 386؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة 

دمشق، 53/ 136؛ امزي، هذيب الكمل، 12/ 46.
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تتحدث هذه امقالة عن مور البصة أواخَر 
العرين،  القرن  وأوائل  عر  التاسع  القرن 
امعترة؛  الريطانية  الوثائق  ي  ورد  ما  حسب 
فذكرت  والناتَج،  والعدَد  الزراعَة  وصفت  إذ 
أن أهّم حاصات العراق هي التمور؛ إذ ُيزرُع 
أعى  العرب،  شّط  ضفاف  عى  غالبا  النخيُل 
وأسفَل البصة؛ إذ يراوح عمق أحزمة النخيل 
عى ضفتي هذا الشط بن نصف ميل إى ميلن، 
وُيَقّدر عدُد نخيِلها بنحو )1900000( نخلة 
اجزر  ي  أيضا  ويتواجد  الضفتن،  كا  عى 

الواقعة بن البصة وامحمرة.

مدينة  من  العراقي  التمر  صادرات  معظُم 
)ِحّاوي(،  باسم  امعروف  وأجوُدها  البصة، 
امختلفة  اأصناف  وباقي  و)خراوي(، 
اأخرى، ويبلغ عددها اأربعن تدخل حت اسم 

)سايِر(.
البصة  ميناء  من  ُتشحن  التمور  ميُع  كانت 
داخل صناديَق إى بريطانيا وأمريكا، وكان حصوُل 
 )60000( حواي  )1887م(  سنة  البصة  موِر 
طن، ُصِدر منه حواي )44000( طن، )2000( 
وأمريكا،  لريطانيا  لندن  إى  بالبواخر  منها  طن 
اجزيرة  إى  امحلية  بالسفن  طن  و)24000( 

اإنتاج التمور ي الب�شرة
سعد صالحوت�شديرها بن عامي )1887( و)1906م(
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العربية وإيران واهند.
كانت  )1889م(،  عام  وي 
البصة  من  امصدرة  التمور  كمية 
وكانت  سابقة،  سنة  أَية  من  أكر 
لزيادة  ونظرا  مرتفعة،  أسعاُرها 
بزراعة  الناس  بدأ  الطلب، 

أحراش جديدة مواجهة الزيادة.
وي عام )1891م(، كان إنتاج 
العراق متازا، وي عام  التمور ي 
التمر  إنتاج  إن  قيل:  )1892م( 

أضعاف  مسَة  ازداد  البصة  ي 
خال ااثنتي عرة سنة اأخرة، 
صناديق  ي  يوضُع  أصبَح  بحيث 
لتصديره إى أمريكا وأوربا واهند 

وأفريقيا والبحر اأمر.
كان  )1894م(،  عام  وي 
جاورها  وما  البصة  حصول 
التاي،  العام  عكس  عى  غزيرا، 
ي  عاليا  كان  عليه  الطلب  أن  إا 
البصة  مصدري  ولكَن  أوربا، 

الكميات  من  التقليل  عى  اَتفقوا 
عى  حصلون  جعلهم  ّما  امعَبئة، 

أرباح أفضل.
أصيب  )1896م(،  عام  وي 
بأرار  البصة  منطقة  حصول 
بالغة نتيجة فيضانات شط العرب 
امتواصلة، مضافا إليها موجة حٍر 
جنوبية  ريح  وهبوب  شديدة، 
ما  تقريبا،  شهرا  استمرت  رقية 
من  هائلة  كميات  ذبول  إى  أدى 
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البصة  صادرات  جموع  بلغ  فقد  هذا،  ومع  الثار، 
السنة )600000( صندوق، وتوزعت بن  ي هذه 
اأبيض  البحر  وموانئ  وبومباي  ونيويورك  لندن 

امتوسط.
من  التمور  تصدير  إزداد  )1897م(،  سنة  وي 
امحلين  امصدرين  عدد  لزيادة  امعتاد؛  عن  البصة 
الذين منحتهم امؤسسات الريطانية التمويَل وبعض 

التسهيات.
فيه  امحصول  كان  فقد  )1898م(،  عام  وأما 

باتفاق  مرتفعة  أسعارا  الزارعون  وطلب  قليا، 
بينهم، وكان سعُر مر احّاوي ي  ما  ي 

فيا  بنسات،  و)6(  ِشِلنا   )14( لندن 
كان سعر البيع )15( ِشِلنا.

واستمَر تصديُر التمور من البصة 
امحصول  كان  إذ  )1900م(؛  سنة 

ي  عليه  اإقبال  وكان  لندن،  إى  أكثُره  ُصِدر  كثرا، 
َيَر  ما  السنة،  تلك  ي  للمجاعة  نظرا  كبرا؛  اهند 

تصديَر كميات كبرة جدا ي هذه السنة.
أَول  وافرا  امحصول  كان  )1901م(،  سنة  وي 
السنة، وُيبر بخر، إا أنه َتَلَف بسبب هبوب رياح 
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حاَرة َهَبت وقَت ُنضج الثار.
امحصول  كان  فقد  )1902م(،  عام  وأما 
من  التالية،  السنة  ي  جيدا  كان  بينا  متوِسطا، 
احاوي  النوعن:  حيث  ومن  الكمية  حيث 
والساير، أما اخراوُي، فقد كان قليا ورديئا، 
لرياح  نظرا  )1904م(؛  ي  النقص  إى  لرجع 
فسببت  الصيف،  َطوال  ّهَبت  غربية  شالية 

جفاَف التمر ونقَص وزنه.
وأما عام )1905م(، فقد كان إنتاج )الساير( 
كان  فقد  واخراوُي،  احاوُي  وأما  وافرا، 

منتوجها جيدا، ولكنه كان قليل الكمية.
البصة ي هذه  وكان سعُر طِن احاوِي ي 

السنة )7( ُجَنيهات إسرلينية.
وأما سعر اُمَصَدر من التمور من البصة، فقد 
اإحصائيات  حسب  اإسرليني  باُجَنيه  بلغ 

اآتية:
1- )1899ـ 1900م(: 295233.

2- )1900ـ 1901(: 380973.
3- )1901ـ 1902م(: 327451.
4- )1902ـ 1903م(: 289215.
5- )1903ـ 1904م(: 359228.
6- )1904ـ 1905م(: 312767.
7- )1905ـ 1906م(: 345184.

ج.  التارخي،  القسم  اخليج،  دليل  امصدر: 
ج6،  قطر،  ي  الرمة  قسم  ترمة:  لوريمر،  ج. 

ص3313-3300.
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َنِة بَمثابة ُمؤّسَسة ثقافّية، ورٍح  ُتّعُد مكتبُة امآَديآ
مافظِة  شمل  ي  امعرفِة  َمناهِل  وَأَحِد  علمِي، 

َنِة امعروف تديدًا. البصِة، حيث قضاء امآَديآ
ختَلِف  من  الكتب،  من  العديَد  امكتبُة  َتُضُم 
امواضيِع، وَتعمُل عى خدمة الباحثن والدارسن 
وتقدم  واأدبية،  العلمية  التخصصات  ي ختلف 
من  بدءًا  رية؛  الُعمآ الِفئاِت  لكاّفة  ايضًاـ  خدماها 
رياض ااطفال وانتهاًء بحملة شهادة الدكتوراه 
أو ما كان أعى منها، فاجميُع يمكنُه ااستفادُة من 

هذه امحّطة الثقافّية، وهذا امنهِل العلمِي.

التأسيس
بتاريخ  امَْدْيَنِة  قضاء  مكتبة  ُأسست 
)1980/9/9م( عى مساحة تبلغ )800( مٍر مربٍع، 
ُمقَسم  واحٍد  بنايٍة مكَونٍة من طابٍق  وهي عبارة عن 
للمطالعة،  ُخِصصت  إحداها  قاعات:  ثاث  إى 
التخُصصات  حسب  ُمصَنفًة  للكتب  وااخرى 
وهناك  لاطفال،  الثالثة  خصصت  فيا  وامواضيع، 
امكتبة  أمُن  يارس  حيث  باادارة  اخاصة  الغرفة 

أعاله فيها، وأخرا: هناك غرفُة ااستعامات.
حافظِة  ديواِن  إراِف  حَت   - إداريًا   - امكتبة 

َمكتبُة امَْدْيَنِة العاَمة
َرة وحدُة اإعاممْنَهٌل ِمْن مناِهِلِ امَْعرَفة ي الَب�شْ
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بتاريخ  رسمٍي  بشكٍلٍ  افُتتِحت  قد  وكانت  البصِة، 
والكتب  امطبوعات  من  بعدٍد  )1981/1/6م(، 

يقرب من )4000( كتاب.
اإدارة

مالك  اأستاذ جندي  إدارها  توى  تأسيسها،  منذ 
ناجي، الذي كان له الدور الفاعل ي إدارها وتقديم 
اخدمات للمراجعن، واحفاظ عى الكتب اموجودة 
فيتوّى  اليوم،  وأّما  عامًا،   )30( من  يقرب  ما  فيها 
يستعن  الذي  حسن،  رويح  بّسام  اأستاذ  أمانتها 

عى ذلك ببعض الكوادر وامنتسبن.
عام  اايرانية  العراقية  احرب  ظروف  ي 
إى  العاَمة  )الفاو(  مكتبة  ُكُتُب  ُنقلت  )1980م(، 
من  حويه  ما  جموُع  فأصبح  امَْدْيَنِة،  قضاء  مكتبة 

الكتب يقرب من )8000( كتاب.
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ظروٌف عصيبٌة
بظروٍف  امكتبُة  َمَرت  وجوِدها،  فرة  َطوال 
عصيبٍة ختلفة؛ منها: اها تعرضت ي عام )1991م( 
قت كاَفة حتوياِها من ُكتب  للتخريب والنهب، وُسِ
امكتبة  عادت  ما  ُسعان  ولكن،  وغرما،  وَأثاث 
بعد  امختلفة  نشاطاها  مارسة  رجليها،  فوقفت عى 

تزويدها بالكتب وامطبوعات واأثاث.
وي عام )2003م(، بعد سقوط النظام الصدامي 
الرقة  اى  اخرى  مَرة  امكتبُة  تعَرضت  الغاشم، 
سنوات،  لعدة  اامال  تعاي  وبقيت  والتخريب، 
ديوان  قبل  ترميُمها عام )2011م( من  أعيد  أن  إى 
وامطبوعات،  بالُكتب  تزويُدها  وتَم  امحافظة، 
الثقاي،  نشاطها  تستأنَف  أن  استطاعت  وبذلك، 
وُتقِدَم خدماِها العلمية للمستفيدين منها مَرة أخرى.

ما تويه امكتبُة من امطبوعات
ختلَف  رفوفها  وعى  أروقتها  بن  امكتبُة  تضُم 

ختَلِف  من  والدورياِت  وامطبوعاِت  الكتِب 
واحديث،  كالقرآن  كثرة؛  علوم  ومن  العناوين، 
ومعاجم  واانجليزية،  العربية،  واللغة  والفلسفة، 
وقواميس اللغة، وكتب الباغِة، والتاريِخ، واأدِب، 
يرجع  التي  وامراجع  امصادر  من  وغرها  والفنوِن، 

اليها الباحثوَن والدارسون.
وكذا تضم امكتبة قسا خاصا بالطفل حوي أنواع 
)2013م(  عام  ي  افتتح  وقد  وامطبوعات،  الكتب 
جهز  والقسم  العامية،  اليونيسيف  منظمة  قبل  من 
كذلك بشاشاِت عرٍض ) الداتا شو(، وجموعٍة من 

احاسباِت، وااقراِص التعليمَية.
ااقبال عى امكتبة 

متنوعة؛  رائح  من  واسعًا  إقباا  امكتبة  تشهد 
إا أن الرحَة امتميزة ي ذلك كانت رحة الطلبة؛ 
كتابة  أجل  امصادر؛  اى  هؤاء  حاجة  باعتبار 
البحوِث العلميِة؛ إذ ا يمكُن ااستغناُء عن الكتاِب 
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أَنه  واضح؛  هو  كا  امهمة  هذه  إمام  ي  الورقِي 
الوقت،  ذلك  ي  امعلومة  لتحصيل  الوحيُد  امصدُر 
التكنولوجية  الوسائِل  توُفر  فبسبِب  اليوم،  وأّما 
خاله  من  يمكن  الذي  كاإنرنت،  امتطورة، 
احصوُل عى امعلومات امختلفة حِل احاجة بصورة 
سيعة وسهلة، فقد تراجَع ااقباُل عى امكتبة إى حٍد 
اخاصة  نكهته  الورقي  للكتاب  يبقى  ولكن،  كبر، 

عند الكثرين مع ميع ذلك.
طريقُة الفهرسِة امّتَبعِة ي امكتبة 

أّما طريقُة الفهرسِة التي تعتمدها امكتبُة ي تصنيف 
وترتيب ما حوته من امطبوعات وغرها، فكانت ي 
السابق نظاَم البسِط وامقاِم، وأما تصنيف امكتبة حاليًا، 

فهو نظام )ديوي( الَعْرِي امعروف ي امكتبات اليوم.
عودُة احياِة اى امكتبة

تشهُد مكتبُة امَْدْيَنِة اليوَم نشاطًا واسعًا؛ فهي تفتُح 
أبواَها عى الدوام للزائرين مرحبة هم عى اختاف 
واجامعات،  امدارس  طلبة  وخصوصا  رائحهم، 
من  لانتهال  يقُصدوها  الذين  امثَقفن،  عن  فضًا 

علومها وما حوته من الدر وامرجان والبساتن.
مكتبٍة  افتتاِح  اى  امكتبة  عى  امسؤولون  ويطمح 
رقميٍة مواكبة للتطور، وكذا تسعى اى زيادة رصيِدها 
من امطبوعاِت والكتِب؛ بغيَة تقديِم أفضِل اخدمات 

اُمْمِكنة.
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شائٍق  لقاٍء  ي  نافعٌة،  وجارُب  أكاديمٍي،  سرُة 
علم  أستاذ  مع  اخطوة  جَلة  َحرير  أسُة  أجرته 
النفس ي كلية الربية/جامعة البصة، الدكتور عّياد 

اساعيل صالح. 
اخطوة: من هو الدكتور عّياد اسمعيل صالح بإجاز؟ 
من  صالح،  اساعيل  عّياد  الدكتوُر،  اأستاذ،   -
دراستي  أكملُت  )1968م(،  البصة  حافظة  مواليد 
ي  مدارِسها،  ي  واإعداديَة  وامتوسطَة  اابتدائيَة 
العاَي اجامعَي ي  التعليَم  امحافظِة، وأكملُت  مركِز 
جامعة البصة، وكان تعليمي العاي ي َمعهد إعداد 
امعِلمن وامعلاِت ي البصة بعد الدراسة اإعدادية، 
امقاِم ااول، وحاصٌل عى شهادة  إّي معلٌم ي  أي: 
البكالوريوس ي اإرشاد النفِي والربوِي من كليِة 

ومن  )1989م(،  العام  ي  البصة،  جامعِة  الربيِة/ 
اماجستر ي عام  نفسها حصلُت عى شهادة  الكلية 
الربوي، وي  النفس واارشاد  )1994م(، ي علم 
ي  الدكتوراه  شهادة  عى  حصلُت  )2004م(  عام 
والفضل  والربوِي،  النفِي  واارشاد  النفس  علم 
اأول اى آبائنا امعلمن اأوائِل، الذين بذلوا ُجهدا، 
وتصَببوا عرقًا، وقَضوا وقتًا ي تعليِمنا ألف باء احياة.

وقد تأثرُت بأساتذي اأفاضِل ي التعليم اجامعِي، 
وأخَص بالذكر منهم اأستاذ الدكتوَر سعيد جاسم 
ااسدّي، واأستاذ الدكتور حسن نوري الياسي، 
واأستاذ  جاسم،  حيدر  شاكر  الدكتور  واأستاذ 
الدكتور عامر حسن ياس، واأستاذ الدكتور مهدي 

صالح هجرس، وغرهم.

مع الدكتور

وحواٌر علمٌي ي اأروقة علم 
النف�س الربوي

عّياد ا�شماعيل

حوار: واء سباهي
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وغر  امنشورة  اأبحاث  أهم  ماهي  اخطوة: 
امنشورة لكم ؟

من  العديَد  قَدْمُت  مساعدًا،  مدِرسًا  كنُت  منُذ   -
ُرتبة  اى  خاها  من  ُرّقيُت  والدراسات،  اأبحاث 
فُرّقيت  اأبحاث،  بعَض  بعَدها  وقّدمُت  امدِرس، 
العديَد  أيضا  وقدمت  امساعد،  اأستاذ  مرتبِة  اى 
خاها  من  ُرّقيُت  التي  والدراساِت  اأبحاث  من 
حينا  به  افتخُر  بحٌث  وي  اأستاذَية،  مرحلة  اى 
ائتاِف  منَظمة  البحثِي  الفريق  عى  مرفًا  كنُت 
من  امكون  اامريكيِة،  اانساِن  وحقوِق  القلِب 
)2014م(،  عام  ي  بحثًا  قَدمنا  إذ  نفسانّين؛  تسعِة 
للصدمِة  امتعِرضن  عاِج  حوَل  علميًة  دراسًة  كاَن 
ُسلوكّيا،  عاجًا  وكان  قار،  ذي  حافظة  ي  النفسيِة 
والعلوِم  النفِي  الطِب  قسم  ي  البحُث  هذا  وُنر 

السلوكَيِة ي جامعِة جورج واشنطن.
اخطوة: ما هي أهُم امناصِب التي َشَغَلها الدكتوُر 

عياد اسمعيل صالح خال مسرته العلمية؟ 
- عملُت مقِررًا لقسِم اارشاِد النفِي والربوِي 
العلوِم  لقسِم  مقِررًا  وعملُت  سنوات،  عِر  مَدة 
)1994-1998م(،  عامي  بن  والربويِة  النفسيِة 
وعملُت منُذ عاِم )1998م( وحتى عام )2001م( 
مقِررا لقسِم العلوِم النفسيِة الربويِة، وعملُت رئيسًا 
لقسِم اارشاِد النفِي والربوِي ي عامي )2001-

2002م(، وكذا عملُت عى مستوى رئاسة اجامعِة 
اجامعِي  والتدريِب  التدريِس  طرائِق  لتطويِر  مديرًا 
ومنذ  )2000م(،  عام  وحتى  )1999م(  عام  منذ 

عام )2003 م( وحتى عام )2006م(.
ومركِز  امستمِر،  التعليِم  مركز  مديرًا  أعمل   -
امهنِي  امستوى  عى  هذا  التعليمَيِة.  الوسائِل 
وخدمة  النشاطات  مستوى  عى  وأما  والوظيفِي، 
عّار  مؤسسة  ي  نفسيًا  خبرًا  ازلت  فأنا  امجتمع، 
اخرَية العامَية، وخبرًا نفسيًا ي اهيئة الطبَيِة الدولَيِة 
الدوائِي،  وغِر  امادِي  غِر  النفِي  العاِج  جال  ي 
الفؤاد  هجة  مركِز  ااستشارَية  اهيئة  ي  وعضوًا 

للتأهيل الطبِي والنفّي.
التي  العلمّية  امهرجاناِت  أهُم  هي  ما  اخطوة: 

شاركتم ها ؟
ي  امشاركَة  تتطلُب  اجامعِي  العمِل  طبيعُة   -
العلميِة  النقاشيِة  واحلقاِت  والندواِت  امؤمراِت 
ي  شاركُت  ااختصاص  وضمَن  اهادفِة،  والربويِة 
ندواٍت ومؤمراٍت داخليٍة وخارجية، ومن امؤمرات 
العامية التي شاركُت ها: امؤمُر العامُي اأول أهوار 

العراق، الذي ُعقد ي لندن عام )2006م(.
غُر  اخرى  اهتمماٌت  لديكم  هل  اخطوة: 
خارَج  قرأَها  التي  الكتُب  هي  وما  خُصصكم؟ 

التخُصص؟
- ي قراءاٌت أدبيٌة وقراءاٌت ي جال الدين والثقافة 
العاَمة، ومن الكتب التي قرأها: )قصُة اايان( لنديم 
العلمَية،  الَساسة  من  نوعًا  فيها  أرى  فأنا  اجر؛ 
وأيضًا قرأُت كتاب )العودُة اى ااهوار(، والكتاب 
ُمرجم قرأُته َسبَع َمّرات؛ لساسة أسلوب امؤلف، 
ورقِي امرجم، وقرأُت ي جال ااختصاص كَل ما 
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)علم  كتاب  مثل:  التخصصية،  امعرفة  جال  ي  يأي 
النفس العصبي(، وهو كتاٌب يقِدُم لنا صورة أَن علم 
النفس هو علم بايو سيكولوجّي، علٌم نفٌي، لكن، 
العصبي، وأجهزة  البيولوجي ي اجهاز  عى أساس 

اجسم الداخلية.
ي  الربوِي  بالواقع  الدكتور  رأي  هو  ما  اخطوة: 

مافظة البصة؟
بالعديد  تزخر  البصة  حافظة  إن  احقيقة،   -
والربوية  العلمية  والقابليات  اامكانيات  من 
اافضل  نحو  نطمُح  ما  دائا  لكن،  التخصصيِة، 
نبحُث  ودائا  اجامعي،  العاي  التعليم  مستوى  عى 
خال  من  اليوم؛  به  نشعر  ما  وهذا  اافضل،  عن 
علميٍة  أقسام  واستحداث  الطلبة،  أعداد  قبول  سعة 
جديدة،  بحثية  ومراكز  جديدٍة،  وكلياٍت  جديدٍة، 
قاعاٍت  وبناء  الطلبة،  بقبول  التوسع  خال  ومن 
دراسيٍة جديدٍة، وتزويد هذه القاعات بالتكنولوجيا، 
الواقع  تطوير  ي  تساهم  التي  العوامل  من  وغرها 

الربوِي ي امحافظة.
عياد  للدكتور  امؤلفات  أهم  هي  ما  اخطوة: 

سمعيل صالح؟
سعيد  الدكتور  واأستاذ  أنا  مؤخرًا  لنا  صدر   -
الواحد  عبد  امساعد  واأستاذ  اأسدي،  جاسم 
ي  النجاِح  نسِب  تدّي  حول  كتاٌب  حمد  حمود 
بصدد  واآن،  )2009م(،  عام  ي  اجنوبيِة  امنطقِة 
وااجتاعيِة  النفسيِة  اجوانب  حول  كتاب  إصدار 
الطبع،  قيد  العراق  جنوب  ي  اأهوار  لسكاِن 

ي  اأهوار  لسكاِن  ااجتاعيَة  احياَة  فيه  تناولُت 
امنطقة اجنوبية ي العراق، وخاصة أهوار حافظات 
امنطقة  أهوار  باعتبار  البصة، والنارية، وميسان؛ 
اجنوبية متفردة امثيل ها ي ميع أنحاء العام، وهذا 
التفرد جاء من العمق التارخِي ها، الذي يمتُد أكثر 
من مسة آاف سنة، وها إرٌث حضارٌي واجتاعٌي، 
ااناط  من  واسعًا  طيفًا  لدهم  َوّلد  التفرُد  وهذه 
السلوكية ااجتاعية، والنظام القبل، وآليات الزواج 
ومتطلبات  العمل،  وطبيعة  والتكاثر،  وامصاهرة 
خال  من  اه  شاء  وإن  الضيف،  وإكرام  العمل، 
عن  ُيغني  ما  القارئ  اى  نقدم  سوف  الكتاب،  هذا 
حياة هذه الفئة من شعبنا، بعد ما عانوا من التهجر 

واحرمان والقسوة.
التي  امهّمة  اأقسام  من  اارشاد  قسُم  اخطوة: 
تؤِثر ي الواقع امجتمعِي ي البصة، فم هو تأثُر هذا 

القسِم ي واقِع امجتمِع البصّي؟
- بكل تأكيد، إَن قسَم اارشاد النفي والربوي 
البصة، قسٌم مهٌم وعريٌق،  الربية/ جامعة  ي كلية 
يمتد أكثر من )30( سنة. وهذا القسم خّرج أجياا 
أدوارًا  مارسوا  الذين  وامرشدات،  امرشدين  من 
فّعالة ي حافظة البصة؛ إذ يارُس قسٌم منهم العمَل 
ي امؤسسات الربوية )امدارس(، والقسُم ااخُر ي 
وطبيعة  واايتام،  للمسنن  ااجتاعية  الرعاية  دور 

العمل يكون انسانّيا اجتاعيا هذا امرشد الربوي.
اى  بحاَجٍة  عمريٍة  مرحلٍة  أبرُز  هي  ما  اخطوة: 

اهتمٍم وارشاٍد من ِقَبِل اُمرشد الربوي 
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تكوُن  فتكاُد  امراهقة،  مرحلُة  مرحلٍة هي  أبرُز   -
مرحلَة وادِة نفسيٍة جديدٍة للمراهِق، وهذه الوادُة 
اجديدُة حتاُج مَد يِد العوِن هم عى امستوى النفي، 
وعى امستوى ااجتاعي، وعى امستوى الشخي، 
وعى امستوى الدراي، لكي يتجاوز هذه التغرات 
ااجتاعية، التي يمُر بحياِة امراهِق؛ أنه يمُر ي هذه 
الفرة ي دّوامة الصاع النفي، وبالتاي، إعداد هذه 
الشاب ليكون رجا للمستقبل؛ حتى يواجه احياة، 
الطموح  ويرسم  طريقه،  يشق  امتاعب،  ويتحمل 

نحو امستقبل.
؟  البصي  بالراث  اهتمماُتكم  هي  ما  اخطوة: 

وماذا يمثُل لكم هذا الراث ؟ 
براثِها وعلائِها،  البصُة غنيًة  ُتَعُد  احقيقة،  - ي 
تكون  حينا  ولذلك،  البصُة،  أها  فخرًا  ها  وكفى 
الباحثن  من  مجموعٍة  مؤمٌر  أو  نقاشيٌة  حلقٌة  هناك 
البصة  واقع  أو  الثقاي،  البصة  واقع  فيه  يناقش 
سواء  فيها،  امشاركة  اى  سّباقن  نكون  ااجتاعّي، 

كنا باحثن، أو حارين، أو من مهرة احضور.
اخطوة : ما رأُي الدكتور بمبادرة العتبة العباسية 
البصِة، وبكل جوانبه،  بتاريِخ  ُيعنى  بتأسيس مركٍز 

ومن ضمنها اجانب الثقاي؟ 
العباسية  بالعتبة  اإشادة  من  ابَد  تأكيد،  بكل   -
يدعمون  فهم  امقدسة؛  العتباِت  وسائر  امقدسة 
العلميَة  وامراكَز  البحثيَة  امراكَز  متميز  بشكل 
مراكز،  هكذا  مثل  إنشائهم  عن  فضًا  والثقافيَة، 
ما  والكتب  وامؤلفات  اإصدارات  من  ولدهم 
إضافِة  عى  يعَملون  أَهم  القلَب؛  ويثلُج  ُيفرح 
نوعيٍة واضحٍة وملموسٍة للمعرفة اانسانية بصورة 
والعراق،  ااسامي،  امجتمع  ولواقع  عامة، 
قد  البصِة  تراث  ومركُز  خاصة،  بصورة  والبصة، 
هذه  خاِل  من  البصّي؛  امجتمع  ي  فاعليَته  أثبت 
اللقاءاِت، وااصداراِت، وتسليِط الضوِء عى واقع 
فكُل  العلمية،  الشخصيات  من  متلكه  وما  البصة 
التقدير وااعتزاِز ما تقدمُه العتبُة العباسيُة امقدسُة، 

وما يقِدُمه امركُز من جهود. 
لكم  نتقّدم  أن  إّا  يسُعنا  ا  اختام،  ي  اخطوة: 
التوفيَق  لكم  ونتمّنى  والتقديِر،  اامتناِن  بخالِص 
أفضل  لواقٍع  خدمًة  العلميِة؛  امجااِت  ميع  ي 

للمجتمع البصي.
موصوٌل  واامتناُن  والتقديُر  الشكُر   -
البصة،  تراث  ومركز  العباسيِة،  وللعتبة  لكم، 
وحراتكم، وكُلنا أمٌل ي أن نكوَن ي خدمِة ديننا، 
وأَمتنا، وعراقنا، وبصتنا. ومن اه العون والسداد. 
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الت�شمياُت القدمُة ي الب�شرة

احلقةر الثالثةر
بقلم: اأستاذ كريم عاوي
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تسمياٍت  عن  والثانية  اأوى  احلقتن:  ي  ذكرُت 
كانت ُتطلق عى امَِهن، وأصحاها، والّشوارع، وغرها، 
وسأذكر ي هذا اجزء تسمياٍت ُأَخر ها صلٌة بامِهن أيضًا.
عربّيٍة  أو  فارسّيٍة،  عربّيٍة  مزاوجٍة  من  تأي  والتسمية 
امقطع  مثل:  امقاطع،  استعال  حيث  من  أحيانًا،  تركّيٍة 
ُحِصلًة  بوصفها  جاءْت  مقاطع  من  وسواه  )چي(، 

للوجودين الفارّي والعثاّي َعر القرون:
ُيسّمى  وخائطها  )العباءات(،  )الِعبي(  بائع 
عى  و)الِعبي(  )عبايچّية(،  واجمُع:  )العبايچي(، 
أنواع: الّصيفّي، وهي ِمَن الُصوف، وألواُها: )اأسوُد، 
أَما  والّرصاُي(،  الفاتح،  والقهوائُي  والقهوائُي، 
الشتوي، فِمن )الوبر، وامارينا، والچوخ(، وألواُها مثل 
ألوان الّصيفّي، وأشهُر خّياطي الَعباءات موجودون ي 

الزبر، وي العّشار مقابل قهوة التّجار. 
وكان  )قندرچي(،  وصانُعها  اأحذية  بائع  وُيسّمى 
يعرضها  كان  التي  اأحذية  أشهر  من  )البنر(  حذاء 
أيضًا-  واشتهر  امغايز،  سوق  ي  القندرچّي(  )حسن 
وكان  القندرچّي(،  )صاجي  اهندي  اأحذية  صانُع 
يصنُع  وكان  الذهب،  صائغي  سوق  هاية  ي  مكانه 
قياَس  يأخُذ  إْذ  )التوصاه(؛  الطلب  حسَب  اأحذيَة 
بن  اختاٍف  َحُسبًا من وجود  واليرى؛  اليمنى  القدم 
القدمن، وكان يستعمل جلد )الّروغان(، و)الكاحي( 
حسب رغبة الّزبون، وكانوا يقولون: »أحذية )صاجي( 

وَي العمر«؛ جودها!
والرب  اأكل  )مواعن(  ُتسّمى  )امواعن(:  باعة 
)خرده  ومُعها:  فروش(،  )ُخرَده  والزجاج  الفرفوري 
فروشّية(، ومن أشهر اخردة فروشّية: احاج )سام( قرب 
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)للمواعن(  خّياطًا  وكان  حينذاك  اخضري  جامع 
و)امواعن(  الّشاي،  )قواري(  وخاّصة  امكسورة، 
الكبرة، وُتطَلق عليه تسمية خّياط )فرفوري(، وكان 
يتجّول ي اأزّقة وهو حمل أدوات اخياطة، وهي: 
يصيح:  وهو  وَمعجوٌن،  وِمْزَرٌف،  وتٌر،  وبه  قوٌس 

خّياط فرفوري.. خّياط فرفوري!
)الُكتبي(،  فُيسّمى  والقرطاسّية،  الُكتب  بائُع  أّما 
)عّل  الكتبي  اهرج  سوق  وي  )الصّحاف(،  أو 

النجفي(، وي سوق امغايز )عبد احميد جواد(.
والطحن،  كالتّمن،  الغذائّية،  امواّد  بائع  وكان 
من  جاءت  وقْد  )معايِْشچي(،  ُيسّمى  والزيت، 
امعيشة، ومنهم: )حّمد فائز، وحسن الفائز، واحاج 
عّباس الريسم ي سوق امقام(، وكان والدي منهم، 

واجمُع: )معايشچّية(.

وبائُع امواِد امختلفة اُأَخر ُيسّمى )بّگال(، يعني 
اخّضارة،  سوق  ي  )كاظم(  احاج  ومنهم:  )بّقال(، 

واحاج )حمد الَسامرائي( بّقاٌل ي سوق امقام. 
مثل:  ويبيعها،  النحاس  أواي  يصنع  الذي  أّما 
وغرها،  الَقهوة،  وَدات  والُصواي،  اأكل،  ُقدور 
سوُق  سوُقهم  وُيسّمى  )الَصَفار(،  ُيسّمى  فكان 
الُنحاس،  )مواعَن(  ينّظُف  أيضًا  وهو  الّصفافر، 
عملّيُة  وُتسّمى  الِصفر(،  )مواعن  ُتسّمى  التي 
الصَفاريّن: )جاسم  أشهر  )تبييض(، وِمن  التنظيف 

وهاشم(. 
الَتَنك  من  اأدوات  بعض  يصنع  الذي  وُيسّمى 
من  النفط  سحب  آلة  مثل:  الدهن(  )صفائح 
)تنكچي(،  وغرها  النفط،  ومصّب  الّصفيحة، 
التنكچّية  وأشهر  التنكچّية،  سوق  سوقهم  وُيسّمى 
أَنه  العويان(؛  )حّمد  وُيسّمى  راي(،  )حّمد 

ُمصاٌب ي رقبته، ويميل إى أحد اجوانب.
احّاق: كان ُيسّمى )امزِين(، واجمُع: )ْمزاْيَنة(، 
عى  كان  و)الِزيان(  )الِزيان(،  ُتسّمى  واِحاقة 
و)الرچم(،  و)الروص(،  )القلم(،  موديات: 
كانوا  احّاقَن  وبعض  و)الطوبة(،  و)احوف(، 
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أدوات  حمُل  وهو  واأزّقة  الطرق  ي  يتجَولوَن 
أو )صفيحة دهن(، جلس  احاقة وكرسّيًا صغرًا، 

عليها َمن يرغب باحاقة.
وِمن احّاقن امشهورين )سس( ي أَول سوق 
الّصائغن،  سوق  ي  صالح(  و)حّمد  امطاعم، 

و)حسقيل مني( ي بداية سوق امغايز. 
التذاكر  وقاطع  )حيمچي(.  الَلّحام  وُيسّمى 
)بّوابچي(،  ُيسّمى  التكتات(  )قاطع  الِسينا  ي 
ومنهم: )بوابچي( سينا احمراء امتشِدد )حّمد عل 
امرحوم  وداِر  داِرنا  مقابل  يسكُن  وكان  شّناوي(، 
بالّدخول ّجانًا مع  لنا  )شاكر إساعيل(، وا يسمح 

كِل حاواتنا. 
وُيسّمى امختّص باِختان )مطّهرچي(، وأشهرهم 
وااثنان  )غيدان(،  واحّاق  يوسف(،  )أبو  احّاق 
يرتدي  كان  يوسف(  و)أبو  امقام،  سوق  ي  كانا 
)الچّراوّية( البيضاء، وكانت عملّية )الّطهور( ُجَرى 
تقوم  إْذ  واحٍد؛  وقٍت  ي  امحّلة  أطفال  من  لعدٍد 

احلو(،  كـ)احامض  الواهلّية(  بـ)طِش  الطفل  عائلة 
عى  و)امَلَبس(  العروس(،  و)أصابع  و)امصقول(، 
ُتقيم  كانت  اميسورة  العوائل  وبعُض  الطفل،  رأس 
لطفِلها حفًا لثاث لياٍل متتاليٍة؛ أَها ُتَعُد من لياي 

اأفراح، مثل أفراح الَزواج.
كُي امابس: وُيسّمى صاحب هذه امهنة وما يزال 
يستعمل  كان  حينذاك  و)اأوَتچي(  )اأوَتچي(، 
وبعد  النار،  لتأجيج  النخيل  خوص  من  )مهّفة( 
ارتفاع حرارة )اأوي(، يقوم باستعاله، وبعد فرٍة، 
امهّفة،  استعال  يعود  اأوي،  حرارة  تقُل  عندما 

وتتطّلب هذه العملّية منه جهدًا كبرًا.
سوق  ي  )باقر(  امشهورين  )اأوتچّية(  ومن 
وكان  اأوَتچي(،  )باقر  عليه  ُيطَلق  وكان  امطاعم، 
معروفًا هذا ااسم، وكان طويًا جّدًا ُيلفت النظر، 
قابل  يقولون:  بأَنُه طويٌل  أحد اأشخاص  ُذِكر  فإذا 
العّشار،  رطة  مقابل  و)ياسن(  اأوجي؟  باقر 

و)كاظم( ي سوق اهرج.
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هو الّشيُخ: ممد جواد ابُن الشّيخ عل ابن الّشيخ 
عبد الّرضا ابن الّشيخ جواد احاج جر، السهانـي، 
السهانـِي  الّشيِخ  الّنجفي، ويّتصُل نسُب  اِحمري، 

ببيٍت من أراِف السهانـّين ومشائِخهم.
ُولد ي الّنجف اأرف مهوى القلوب واأفئدة، 
الكرى  الشيعة  العلمية، وجامعة  الدراسة  وحارة 
ي  )1330هـ/1911م(،  سنة  اُحَويآش،  مّلة  ي   -
أقرانه وزمائه طالبًا  العريقة. وشّب بن  ظِل ُأرتِه 
ُعرف باجِد وامثابرِة واحضوِر عنَد أفاضِل اأساتذِة 

وأعام ِاَحوزة.

�شماحِة ال�شيخ ال�َشهانـّي
1429هـ( -1330 (

امصدُر: اموقُع الرسمُي للعامِة السهاّي

َترجمٌة موجزٌة حياة

من  اخامسة  ي  وهو  الُيْتم  مرارَة  السهانـُي  ذاق 
عّل  الشيُخ  والُده  انتقل  أن  بعد  الريف؛  عمره 
 )1916-1335( سنة  رّبه  جوار  إى  السهانـُي 
الشيخ  والُده  وكان  اأربعن،  يناهُز  ُعمر  عن 
عل من أوائل امحّصلن ي العلوم الدينيِة، ومن 
امرموقة، فتوى رعايَته وتوجيَهه جُده،  الشخصيات 
العلم، امجاهد، واحجة امفضال، الشيُخ عبد الرضا 

السهانـّي.
العلوم  بدراسة  الَسهانـُي  الشيخ  إلتحق 
توافر  حتى  العمر،  مقتبل  ي  واأدبية  اإسامية 
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والعربية،  الدين  علوم  من  جدًا  مهمٍة  حصيلٍة  عى 
عند أساتذة أعام وأقران جدين، فتقدم ي دراسته، 
وحاَز عصا السبق بن أقرانه، ما جعله موضَع العناية 

والرعاية من أساتذته.
درس  العلوَم الفقهَيَة، واُأصوليَة، واحكمَة، 
العلوم  ي  اأوفَر  احَظ  وناَل  واحساَب،  وامنطَق، 
تلتهُم  واعية  وحافظٍة  واجتهاِد  بجٍد  وآداها  العربية 
توجيِه  من  له  توافر  ما  مع  الشعريَة،  النصوَص 
ُأستاذه،الشيخ مهدي احجار، الذي رعاه رعايًة أبوَية 
من الناحية اأدبية، ومال إى نظم الشعر بتشجيع من 
امرحوم الشيخ مهدي احّجار وهو ي سّن السادسة 
ُأستاذه احّجار،  ينظمه عى  ما  عرة، وكان يعرض 
تنمية  ي  ُأستاذه  فضل  ويذكر  وهّذبه،  له،  فيصلُحه 
امتنبي،  ُيلزمه بحفظ شعر  هذه اموهبة لديه؛ إذ كان 
ذلك  أجل  ويتابعه  يوميًا،  ويمتحنه  واأرجاي، 

ي  القواي  وانتظمت  مراسه،  ي  عوده  صلب  حتى 
ُجبلت  بيئة  مطالبه، ي  امعاي ي  واستجمع  مراميه، 
عى حِب الشعر ونظمه. وكانت له عى حداثِة سّنه 

مشاركاٌت أدبيٌة ي مناسبات عديدة.
كانت  التي  النجفيِة،  الندوات  ي  مشاركًا  وبرَز 
وما  مشاركات،  له  فكان  أدبية،  مناسباٍت  ي  ُتعقد 
عديدٍة  حقٍب  مرور  بعد  توافرها  عدُم  له  يؤسُف 
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عليها، فضاعت بن تراكاِت الزماِن وتشُدد احال.
بحاِس  واإرشاد  الدعوة  جال  ي   واشتغل
تلك  يرَز ي  أن  الشيوِخ، واستطاَع  الشباِب وحنكِة 
اأوساط كواحٍد من امصلحَن امحرمن، حتى أّن 
استحصاِل  النجِف  إى  الوفوَد  بعثوا  البصة  أهاي 
حسن  السيد  اإمام  الدينِي،  امرجِع  موافقة 
هذه  علاِء  ُأسة  إى  السهانـُي  لينضم  احكيم؛ 
رحاَله  وحَط  الواجِب،  نداَء  فلّبى  الُكرى،  امدينة 

فيها، وقاَم فيها بَخَدمات جليلة.
ومن بوادره اخّرة التي تعكس واءه الصادق 
الَنِص  موكِب  تأسيُسه   ،النبوي البيت  أهل 
احسينِي، الذي كان يؤُم العتباِت امقدسَة ي امناسبات 
اإسامية  الوحدة  نحَو  سعُيه  وكذلك  الدينَية، 
لاحتفاات  بإقامته  وذلك  عملية؛  بخطوات 
السنوية بمناسبة استشهاد اإمام عل، التي كان 
حار فيها نخبٌة متازٌة من علاء العراق وُأدبائه من 

الفريقن، ثم ُجَمع هذه النتاجات ضمن كتاب يصدر 
سنويًا ويوّزُع بامجان. 

ي  ومشاركتِه  السهانـِي  مّرات  ننسى  وا 
مؤَسسات الرعايِة اخريِة وااجتاعية. 

الكبَر ي حّلة  آثاره اخالدة تأسيُسه امسجَد  ومن 
الشيخ  )جامع  بـ  يعرف  الذي  بالبصة،  اأصمعّي 
السهانـي(، وُيعُد من َأكر َمساجد البصة، مساحُته 
ثاثة آاف مر مربع، وقد أنشأه سنة ) 1385هج / 

1966م (.
قام السهانـي بنشاطات واسعة ي صّد احركة 
إى  بالّسلطات  حدا  ما  هدفها،  حقيق  عن  الشيوعية 
العبدُي  صالح  العسكرُي  احاكُم  فأصدر  مضايقته؛ 
)كركوك(،  حافظة  من  )داقوق(  إى  بإبعاده  أمرًا 
وتدّخلت  هناك.  اجرّيُة  اإقامُة  عليه  وُفرضت 
كرباء؛  إى  ولكن  ورجع،  عنه،  لإفراج  امرجعّيُة 
حّدة  خّفت  أن  وبعد  احكيم،  اإمام  بنصيحة  أخذًا 
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الّتوّتر، رجع إى البصة مزودًا بكتاب لإمام احكيم ي وجوب 
مؤازرته ومعاضدته واالتفاف حوله.

علم  ي  دراسة  فلديه  متعددة  اهتامات  السهاي  للشيخ 
امنطق وعلم العروض ولديه اهتامات بالقانون، وخاصة قانون 
من  وبالرغم  والشعر،  باأدب  مهتا  كان  كا  امدنية،  ااحوال 
كل ذلك م همل اجانب العمل، ولذلك اسس جامعا للصاة 
والعبادة ايانا منه بأمية هذا اجانب ي حياة امجتمع كا كانت 
من  ختلفة  مناطق  ي  للعبادة  اماكن  عدة  انشاء  ي  حاوات  له 

البصة.
اسسه  الذي  اجامع  ي  يدفن  ان  السهاي  الشيخ  اوى 
للذكر  اسسه  الذي  اه  بيت  ي  تعلقه  ولشدة  بذلك  منه  اعتزازا 
والعبادة فكان كا اوى ودفن ي مقدمة اجامع بعد وفاته عام 
حيث  كثرًا  يبق  م   2003 عام  عودته  وبعد  2008ميادي. 
اأعى  الرفيق  إى  فانتقل  الكريم،  جواره  إى  تعاى  اه  اختاره 
عام 2008م، بعد أن ترك إرثًا كبرًا من العلم واجهاد وبعض 

امصنفات. 
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معركِة  ي  اخوارِج  َزْحَف  الب�شرة  اأهِل  ُد  �شَ
ُدواب )�شنة 65هـ(

عبد العزيز مسلم

بعد الفراِغ الّسياِي الذي ُمنيت به دولة بني سفيان 
بعَد هاك يزيد بن معاوية، ورفض ابنه معاوية الّثاي 
الوايات  معظم  ي  اضطراباٌت  حصلْت  الُسلطَة، 
وقامْت  ثوراٌت،  أثرها  عى  فظهرْت  اإسامّية، 
حروٌب، منها: ثورة عبد اه بن الّزبر وسيطرته عى 
والكوفُة،  والبصُة  احجاُز  لُه  فدانْت  امكّرمة،  مّكة 
ي  الّثقفّي  امختاِر  وثورِة  الّتَوابن،  ثورِة  ظهوُر  ثّم 

الكوفة. 
من  جموعٌة  فاستغّلْت  اأحداث،  وتسارعْت 
الّظروف،  تلك  اأهواز  ي  تتمركُز  كانْت  اَخوارج 
وصاُروا يغزوَن القريَة تلَو اأخرى، بقيادة زعيمهم 
نافع بن اأزرق)1(، فرَوعوا الِنساء، وقتُلوا الِرجال، 
وقال  معتقده،  ِمْن  وتَرأ  بدعوهم)2(،  آَمَن  َمْن  إّا 
اأهواز،  عى  بذلك  فسيطُروا  ضال،  عى  كان  إّنه 

وطرُدوا واها. 
لدخوِل  خَططوا  شوكُتُهم،  قويْت  أْن  وبعد 
البصِة، التي كانْت منشغلًة بخافها الذي كان بن 
اأزِد وميم؛ بسبب مسعود بن عمرو واي البصة)3(.

وبعد أْن َعِلم أهُل البصة أَن اخوارَج متوِجهوَن 
اجتمُعوا  أمرهم،  عن  منشغلٌة  الّدولَة  وأَن  إليهم، 
ذلك  ويشكوَن  يستشروَنه،  َقيس،  بِن  اأحنِف  إى 

إليه، وقاُلوا: ليس بيننا وبن العدّو إّا ليلتان، فقال 
كم إْن ظفُروا به، كِفعلهم  اأحنُف: إّن ِفْعَلهم ي ِمْصِ
عند  فَنُسوا  َعدِوكم،  جهاِد  ي  َفِجّدوا  سواِدكم،  ي 
فاجتمع  عدِوهم،  ضّد  وتوَحدوا  خافاِهم،  ذلك 
إليه عرُة آاف مقاتل، وقْد أَمُروا عليهم مسلَم بَن 
عبيس بَن كريز، فلّا نفذ من جر البصة، أقبل عى 
الّناس، فقال: إّي ما خرجُت أمتاَر ذهبًا وا فّضًة، 
إّا  فا وراءهم  إْن ظفرُت هم،  قومًا  وإّي ُأحارُب 
سيوُفهم ورماُحهم، فَمن كان شأُنه اجهاَد، فلينهْض، 
وَمْن أحَب احياَة، فلرجْع، فرجَع َنَفٌر يسٌر، ومى 
أخُذوا  اخوارج،  بجيش  التَقوا  فلّا  معه،  الباقوَن 
م عْن أرضها، حّتى  م عن البصة، ويدفعوَهُ حوزوَهُ
إذا بلغا مكانًا ِمْن أرِض اأهواز ُيقال له )دواب(، 
عى  فكاَن  وتزاَحُفوا،  لبعض،  بعُضهم  الّناُس  هَيأ 

جيش اخوارج زعيُمهم نافُع بُن اأزرق.
إقتتَل اجيشاِن قتاًا شديدًا، حّتى تكَرْت الِرماُح، 
وكُثر  والُعُمد،  بالُسيوف  اخيُل، وتضارُبوا  وُعقرْت 
جيِش  قائُد  امعركة  ي  فُقتَِل  واجراُح،  القتُل  فيهم 
بن  نافُع  اخوارج  وزعيُم  عبيس،  بن  مسلم  البصة 
إْن  قائًا:  ابُن عبيس تقَدم أصحابه  اأزرق، وكان 
ُأصبُت، فأمُركم الّربيُع بن عمرو الغّداّي، وهو من 
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بني يربوع، فلّا ُأصيب ابن عبيس، أخَذ الّربيُع الّرايَة، 
وكاَن نافُع بُن اأزرق قْد استخلَف عبيَد اه بن بشر 
قتاًا  فاقتتلوا  أيضًا،  يربوع  بني  من  اماحوز)4(  بن 
نِيفًا وعريَن يومًا، ُقتل  القتاُل  شديدًا، حّتى استمّر 
بينهم،  الّطرفن، وتفَشْت اجراُح  فيها عدٌد كبٌر من 
يرُب  منهم  الَرجُل  كان  حَتى  الَتعُب،  وأصاَهم 
الَرجَل فا ُيغني شيئًا من اإعياء، وُقتل الّربيُع قائُد 
احمرّي،  احّجاج  عى  أمعوا  ثّم  البصة،  جيِش 
وعاَد  إحاٍح،  بعد  إّا  الّراية  يستلَم  أْن  رفَض  الذي 
القتاُل مْن جديٍد، حّتى انتقَضْت الُصفوف، وصاُروا 

كراديس.
اَحّجاُج مع أحد فرسان اخوارج، وهو  تبارَز  ثَم 
الّراسبُي، فاختلفا بَرَبتن، كُل  عمراُن بُن احارث 
البصِة  جيِش  أمَر  وتوّى  اآخَر،  َقَتَل  منها  واحٍد 
حارثُة بُن بدر الغّداّي، وقْد حاوَل أْن يشَد ِمن أْزِر ما 
تبّقى ِمْن أصحابِِه، لكن، بينا هم كذلك؛ إْذ جاءْت 
سّيٌة إى اخوارج من الياَمة، وكانْت بأوج قَوها؛ إْذ 
ْم  لكْن،  الغلبُة،  هم  فكانْت  القتاَل،  شهدْت  تكْن  ْم 
التي  امواجهة  هذه  بسبب  البصة؛  بدخول  يظفُروا 
هذه  ي  قادهم  أبرز  وخُروا  يتوّقعوها،  يكونوا  ْم 

امعركة، وهو رأس اخوارج نافُع بُن اأزرق.
امصادر

1- تاريخ الطري، ج4، ص477.
2- رح هج الباغة ابن أي احديد، ج4، ص140.

3- اأغاي أي الفرج اأصفهاي، ج6، ص386.

اهوامش:
الوائّل.  البكرُي،  احنفُي،  قيس،  بن  اأزرق  بُن  نافُع   -1
تسّمت  التي  اخوارج  فرق  إحدى  اأزارقِة،  فرقة  مؤسُس 

باسمه.
عثمن  عى  ثار  ثم  أمره،  أّول  عباس  بن  ال  عبَد  صحَب 
واقعُة  أن جاءت  إى   ،بن أي طالب وأّيد عّل  بن عفان، 
صّفن وحادثُة التحكيم بن عل  ومعاوية بن أي سفيان، 
التحكيم،  عى  للموافقة  امؤمنن  أمر  عى  الضغط  فمرسوا 
ء الفتنة، التي كادت أن تشق  فوافق أمُر امؤمنن من أجل َدرآ
من  )قرية  حروراء  ي  اجتمعوا  التحكيم  وبعد  جيشه،  عى 
ضواحي الكوفة(، ونادوا باخروج عى عل، وكانت تلك 

بداية فرقة اخوارج.
2- هي دعوٌة قائمٌة عى التكفر وسفك الدماء؛ ففي أصل 
ُيعُد كافرًا وخالدًا  عقيدهم أن من عمل الكبائر من الذنوب 
ي نار جهنم، وأّن فكَرهم مناهض لفكر الدين احنيف، الذي 

جاء به النبي؛ من الرمة، والرأفة، والتسامح.
بُن عمرو اأزدي، هو من أجاَر عبيَد ال بن  3- مسعوُد 
البصة بعد هاك يزيد بن معاوية،  به أهل  زياد عندما وثَب 
فقالت  البصة،  عى  مسعودًا  واستخلف  الشام،  اى  فخرج 
ترضاه  رجا  إا  علينا  نوّي  وا  نرى،  ا  وقيس:  ميم  بنو 
ذلك  أدُع  وا  ال،  عبيُد  استخلفني  مسعود:  فقال  ماعُتنا، 
أبدًا، وخرج ي قومه حتى انتهى اى القص فدخله، ثم صعد 
من  عصابة  فجاءت  أتاه،  من  كل  يبايع  وأخذ  امسجد،  منر 
اخوارج اى امسجد، فقتله أحدهم، وظنت اأزد أن ميم قد 
قتلوا مسعودًا، ونشب عى أثر ذلك اقتتال كبر، كانت هايُته 

الصلَح.
اماحوز،  بن  بشر  بُن  ال  عبيُد  هو  اماحوز،  ابُن   -4
ي  اأزارقة  اخوارج  رئيُس  التميمي.  الربوعي،  السليطي، 
بعد  خلفه  ثم  اأزرق،  بن  نافع  مع  كان  وماحوَها.  اأهواز 
مقتله، اشتبك ي معارك مع قادة عبد ال بن الزبر، وهم: عمر 
بن عبيد ال بن معمر، واُمهّلب بن أي صفرة، وُقتل أخرًا عى 

يد جيش امهلب.
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الصفحة ااوى مخطوطة بعض امشكات ي الصحيفة الكاملة الصحيفة السجادية(،
امؤلف مهذب الدين امد بن عبد الرضا البصي ي بلدة حيدر اباد، نوع اخط نسخ
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السجادية( الصحيفة  الكاملة  الصحيفة  امشكات ي  بعض  ااخرة مخطوطة  الصفحة 
بخط امؤلف مهذب الدين امد بن عبد الرضا البصي ي بلدة حيدر اباد، نوع اخط نسخ
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نوع  اجزائري،  بن عبدالنبي  الناسخ حسن  الكاي ج 2بخط  الصفحة ااوى من خطوطة اصول 
اخط نسخ
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الصفحة ااخرة من خطوطة اصول الكاي ج2 بخط حسن بن عبدالنبي اجزائري
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صفحة من كتاب هذيب اأصول يظهر فيه ملك للسيد نعمة ال اجزائري
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العامة الشيخ عبد اخر الدربندي

صورة نادرة جامع اجمهورية ي البصة. من ارشيف الدكتور حسن ضاحي الزهري

مرزا عناية ال )1866-1954م(
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الصفحة ااوى لعدد من جريدة )مرقعة اهندي(، وهي إحدى اجرائد التي كانت تصدر ي 
البصة - صور بعض ااعداد مفوظة ي ارشيف مركز تراث البصة
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صفحة من جريدة )النهار( البصية 
 صورة اجريدة مفوظة ي مركز تراث البصة، العدد 46- 1967

الَشيخ عبد امهدي امظَفر
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صورة نادرة مثل زيارة املك غازي اى مطار البصة

الوي عبد االه ي البصة، الصورة تعود لتاريخ 1939م
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صورة مثل اجمهر الرياضية ي مبنى ملعب اموانئ لكرة القدم
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ُعرفت مدينُة البصة منُذ الِقدم بتعُدد امََهِن، واِحَرِف، 
ُعرفت  وكذلك  واميكانيكَيِة،  اليدويِة  والِصناعاِت 
كسوِق  التاريخ،  َعَر  اشَتهرت  التي  الكبرة،  بأسواقها 
وسوِق  الَنّدافن،  وسوِق  الداكر،  وسوِق  اَخّضارة، 
امَغايِز، التي ُتعد مركزًا لبيع البضائِع داخَل مدينِة البصة.
ومن بن اأسواق الشهرة ي البصة ما يسمى بسوق 
)التنكچَية(، وقد يطلق عليه سوق الِصفاِفر، الذي ُيَعُد 
واحدًا من أقدم اأسواق ي البصة؛ إذ يعوُد تارُخه اى 

ما يقارب قرنا من الزمن.
البصة،  مدينة  وسط  العشار  منطقة  ي  السوق  يقع 
)الداكر(،  وسوُق  )اخَضارة(،  سوق  به  حيط  حيث 
وُيّعُد من أكِر اأسواِق وأضخِمها، وهو امركُز الرئيُي 
امدينِة  عموِم  ي  امنترِة  وامحاِل  اأسواق  لتموين 
بامواِد من خزانات اماء، والتنانِر احديِد، والسخاناِت، 

واُمَرداِت، وسواقي اَجَملوناِت، وغرها.
التنكچية تبييض أواي  كانت مهنُة احرفّين ي سوق 

عل سلمن كنعان
الطبخ؛ لأكل، وبعض اأواي التي تستعمل للغسل.

من  امنزليِة  امواِد  ميِع  بصناعِة  السوُق  هذا  ويمتاز 
ي  امهنِة  هذه  أصحاُب  يعتمُد  إذ  )القصدير(؛  الَتَنك 
السابِق عى صفائِِح الَسْمِن النباِي، بعد أن يشروا تلك 
العوائِل  من  أو  الغذائية،  امواد  وكاء  من  الصفائح، 

سابقا.
)البليت(  الچينكو  مادة  أصبحت  فقد  حاليا،  وأما 
متوفرة بدًا عن مادة التنك، ما أدى اى السهولة ي عمل 

الكثر من الصناعات.
وأما بالنسبة أدوات العمل التي يستخدمها احرفيون 
ي هذا السوق، فهي عادة ما تكون بسيطًة؛ فهي عبارة عن 
ِمَقٍص، ومطرقٍة، وكورٍة )بريمز(، وجرمال، وهو مسطرة 
)التنك(،  حافات  وتعديل  لتسوية  تستخدم  احديد  من 
إبراز  منها  ُيستفاد  )النكر(؛  تسمى  آلة  اى  باإضافة 
)حاشية البليت(، ومادة الـ )قاي( لَلحيم اأجزاء امراد 

جميعها، بااستعانة بـ )الكورة( لصهر تلك امادة.

َ�شناعة �َشّخان اماء )الكيزر(ي الب�شرة
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هذا  صناعات  إحدى  امقال  هذا  ي  نتناول  وسوف 
التي  )الگيزرات(،  السخانات  صناعة  وهي  السوق، 
تنقسم إى ثاثة أنواع: النفطّي، والغازّي، والكهربائّي، 
الذي  النفطَي،  السّخاَن  يستعملون  كانوا  السابق،  ففي 
يعمل بادة النفط اأبيض، وأَما السخان الغازُي، فيعمل 
الكهربائِي  للسخان  بالنسبة  وأما  السائل،  الغاز  بادة 
ي  قليًا  استعاله  كان  فقد  اليوم،  اأسواق  ي  امتوفر 
اماي، إا أنه أصبح بعد مدة ميزًا بن أنواع السخانات 
ي  واأمان  والرتيُب،  النظافُة،  حيُث  من  اأُخرى؛ 

ااستعال؛ فقد أصبح اإقباُل عى اقتنائِه كبرًا.
وأما طريقة صناعِة السخان، فتكون عى نوعن:

اأول: اجدارّي
وهو الذي يعّلق عى اجدار، ويستوعب )60-40-

80( لرًا من اماء.
الثاي: اأري

نسبًة  ويستوعب  اأرض،  عى  يوضع  النوع  وهذا 
صناعة  وتكون  طّن.  نصف  إى  تصل  قد  اماء  من  كبرًة 

هذا السخان حسب الطلب.
يتكّون السخان من َخزاٍن داخٍل يكون بداخله اماء، 
مع قاعدة ي اأعى واأسفل، وصاِم ُدخول اماء وصام 
اخّزان؛  ها  يلُف  عازلة  ومادة  هوية،  وصام  خروجه، 

لغرض احفاظ عى حرارة اماء.
له،  مظهرًا  فيعتر  للسخان،  اخارجي  الغاف  وأّما 
فيكون  السخان،  صناعة  ي  امستعمُل  )البليت(  وأما 
يستعمل  الداخل،  للخزان  فبالنسبة  الُسْمك؛  حسَب 
ثاثة  ملمر ونصف،  أو  ملمر،  السمك  ذو  البليت  فيه 

ملمرات.
العمل  بداية  ففي  مراحَل؛  بعدِة  السخاِن  عمُل  يمُر 
البليُت  يقطُع  ثم  للسخان،  امطلوُب  القياُس  ُحَدد 
ُتَلُف قطعُة البليِت بَشكٍل  حسَب القياسات، بعد ذلك، 
اسطواٍي أو مدّوٍر، ثم ُجرى عليها عمليُة اللحام، وبعد 

له  ُجعل  ثم  اأعى واأسفل،  من  بقاعدٍة  ُيكَبُس  ذلك، 
صَاُم دخوِل اماء وصَاُم خروجه مع صَام هويٍة ي أعى 

اخَزان؛ لُيساعد عى تفريِغ الُبخار ي الَسّخان.
اخّزان؛  داخل  حرارٍي  )هيٍر(  وضع  نوبة  تأي  ثم 

يعمل عى تسخن اماء داخل اخزان.
عازلٌة  مادٌة  توضع  ثم  الَداخل،  للخّزان  بالنسبة  هذا 
ُيلُف ها اخّزاُن الَداخُل؛ لغرض احفاظ عى استمرارّية 
حرارة اماء، وأَما اخّزاُن اخارجُي، فيتكّون من قاعدٍة ي 

اأعى واأسفل، ويعتر مظهرًا خارجَيًا للسّخان.
ختلفة؛  فإها  الَسخانات،  بأسعار  يتعّلق  ما  وي 
فأسعار السخانات امحلَية ختلف عن أسعار السّخانات 
امستوردة؛ إذ أَن السَخاَن امستورَد يراوح سعُره بن )80 
( و)100( ألف دينار عراقي، فيا السَخان امحّل تكون 
ي  اأولية  امواد  عى  يعتمد  وذلك  بكثر،  أعى  أسعارُه 
الُسوق، وأيضًا بحسب الطلِب وامواصفات التي يطلبها 
ألف   )200-150( بن  أسعارها  تكون  وقد  الزبون، 
بداية  ي  السخان  اقتناء  عى  الناس  إقبال  ويكون  دينار، 

فصل الشتاء عادة. 
حسن،  أبو  امرحوم  منهم:  السوق،  هذا  شخصَيات 
وأبو  نجم،  أبو  اه،  عبد  وزاير  راي،  حمد  وامرحوم 

هادي، وحمد كوزان، وحمد حسن، وغرهم.
عام  بعد  كبرٍة  بنسبٍة  الّسوِق  هذا  ي  العمل  تراجَع 
من  امستوردِة  امنتوجاِت  بَسبِب  وذلَك  )2003م(؛ 
امواد؛  السوَق وأغَرقته بجميِع  َغَزت  التي  البلد،  خارِج 
وذلَك بسبب ُرخِص السلِع امستوردة نسبَة اى امحلية، 
ومالَيتها، وتنُوِع الديكورات؛ فقد أَثَرت كثرًا عى حركة 
امحاِل  أصحاب  بُمعظم  دفَع  ما  وهو  السوق،  ي  البيع 
أصحاِب  من  البعَض  لكن  وبيعها،  حاِهم،  إغاق  اى 
امحاِل حافظ عى هذه امهنَة، وما يزال يارُسها؛ تشجيعًا 

للمنتوج امحِل، وحفظًا عى الراِث اموروث. 
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هل تعلم؟
من قاموس تاريخ البصة ي 14 قرنا

بقلم: حامد البازي
هذا امقال للمؤِرخ البصِي حامد البازي، 
ُنر ي جريدة النهار/ صفحة اأدب، العدد 
1967م(،  الثاي  )16كانون  بتاريخ   ،)45(
رياضيٌة  أدبيٌة  جريدٌة  هي  النهار  وجريدة 
حريِرها  ومديُر  صاحُبها  البصة،  ي  تصدُر 
َسلان  امحامي  الشر، ورئيُس حريرها  عّبود 

اابراهيم.
اخالدُة  ااساميُة  العربيُة  امدينُة  البصُة 
ااعال  جائل  من  التاريخ  ها  سجل 
بعَض  نثبَت  أن  أردنا  الذين  العظام،  أبنائها 
مع  اجريدة،  هذه  صفحات  عى  توارخهم 
الصحافة،  سجات  وسفر  اأحكام،  تطور 
كُل  ليحفَظ  امتفرقة؛  واحوادث  وامساجد، 
بصٍي هذه الصفحَة، فهي من تارخه امجيد.

حافِة الب�شرَية  من ار�شيِف ال�شَ

وتراثها  البصة  عِن  اأقام  ُه  سّطرتآ ِمَا  ِحفظًا 
وامجّاِت  الّدورّياِت  ي  ُنِر  قدآ  ّما  وأعامها 
وتاشيه،  اندثاره  ِمنآ  وخشيًة  قديًم،  امختلفة 
وامجّات  الُصحف  مَن  ملًة  أّن  وخصوصًا 
عنَد  إّا  عليها  تعثُر  تكاد  وا  بااندثار،  مهّددة 
اأوحدّي مَن اأدباِء وامثّقفَن؛ ورغبًة ي نِرها 
واإفادة ّما تضّمنته منآ أفكاٍر ورؤًى ومعلوماٍت، 
ارتأتآ هيأة ترير جّلة )اخطوة( فتَح باٍب بعنوان:
ُيسّلط  البصية(،  الصحافة  ارشيف  )من 
ّما كتَب منآ مقااٍت عن البصِة  الضوء فيه عى 
ي الُصحف وامجّات القديمة(، ُينر فيه مقاٌل 
ذكر  مع  ُذكر،  ما  مراعاًة  سابقًا؛  ُنِر  ّما  أكثُر  أو 
امقال، من اسم صاحبِِه، واسم اجريدة  تفاصيل 
اقتى  ما  وهذا  وعددها،  نرتآه،  التي  امجّلة  أو 

مّنا الّتنويه به.
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انتقال البصة السياي
ُأسست البصُة سنة )#14(. 

حدثت وقعُة اجمل سنة )#36(. 
دخلت البصُة حت احكم اأموي سنة )#42(.

دخلت حَت اُحكم العباي سنة )#131(.
ُحِفر هُر أي اخصيب سنة )#140(.

َحَدثت ثورُة ذى النفس الزكية سنة )#144(.
احتَل ابو الرايا البصة سنة )#200(.

احتَل الزنُج البصة سنة )#255(.
احتَل القرامطُة البصة سنة )#287(.

ُبنيت اموفقيُة البصة احديثة سنة )#267(.

صاَرت حَت ُحكم البوهين سنة )#336(.
صاَرت حَت ُحكم السلجوقين سنة )#447(.

َدَخلت حَت اُحكم الترى سنة )#795(.
َدَخلت حَت ُحكم ُحكومة اخروف اأسود سنة 

.)#814(
َدَخلت حَت ُحكم ُحكومة اخروف اأبيض سنة 

.)#874(
َدخلت َحت ُحكم الدولة الصفوَية سنة )#914(.
سنة  العثانية  احكومة  ُحكم  َحت  َدخلت 

.)#953(

َدخلت َحت ُحكم آل أفراسياب سنة )#1005(.
َرجعت البصة للُحكم العثاي سنة )#1078(.

احتَل اانجليُز البصَة سنة )1333 هـ(.
َدخلت البصُة ي احكم الوطني سنة )#1340(.
َدخلت ي ظِل احكم اجمهوري سنة )#1378(.

أّوُل يء دخَل البصَة
أّوُل َمطبعٍة َدَخَلت البصَة سنة )#1306(.

سنة  البصة  َدَخَل  الغازَية  للمياِه  َمعمٍل  أّوُل 
 .)#1307(

أّوُل طاحونة جارَية ي البصة )#1305(.

أّوُل ماِكنة ثلٍج ي البصة سنة )#1300(.
أّوُل ماِكنٍة حزِم الصوِف بالبصة )#1286(.

أّوُل ماِكنة لِعْرق السوس )#1286(.
أّوُل ناٍد ُأسس ي البصة سنة )#1329(.

أّوُل هّباشة بخارَية بالبصة )#1323(.
أّوُل معَية سياسَية ي البصة )#1326(.

أّوُل ركٍة للنقِل بالبصة سنة )#1315(.
أّوُل طريٍق ُبلط ي البصة )#1340(.

أّول انتخاباٍت للُمختارين بالبصة )#1215(.
أّوُل بلدَية ي البصة )#1286(.

أّوُل حكمِة مييٍز )#1286(.
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أّوُل قنصلَية أجنبَية بالبصة )1162هـ(.
أّوُل راهٍب كرمل دخل البصة )1042هـ(.

أّوُل زراعٍة للقطِن بالبصة )1307هـ(.
أّوُل طاعوٍن َحَدث بالبصة )116هـ(.

أّوُل قحط أصاَب البصَة )327هـ(.
أّوُل ثانوية ُأسست بالبصة )1345هـ(.

أّوُل سيارٍة اسُتخدمت للنقل )1336هـ(.
أّوُل َمعمل للكاي بالبصة )1351هـ(.

تأسيُس بعِض الركات بالبصة
ُأِسَست ركُة أصفر سنة )1794م(.

ُأِسَست ركُة گَري َمِكْنزي )1840م(.
ُأِسَست ركُة سْريك )1890م(.

ُأِسَست ركُة سيمرن كريبيان )1896م(.
ُأِسَست ركُة اوي )1900م(.

ُأِسَست ركُة هلس أخوان )1908م(.
ُأِسَست ركُة اندروير )1905م(.

ُأِسَست ركُة البّچاري )1918م(.
ُأِسَست ركُة أمد مدي مّا حسن )1920م(.

ُأِسَست الركُة اأفريقية
ُأِسَست ركُة فادلر )1921م(.

ُأِسَست ركُة نفط الرافدين )1920م(.
ُأِسَست ركُة مزرعِة كوت السِيد )1922م(.

ُأِسَست ركُة مارين )1939م(.
تواريُخ بعض مساجد البصة

ُأِسَس جامُع عبد اه آغا سنة )953هـ(.
ُأِسَس جامُع الزبر )979هـ(.

ُأِسَس جامع الِفْرسى )1000هـ(.

ُأِسَس جامُع القام )1167هـ(.
ُأِسَس جامُع عزيز آغا )1240هـ(.
ُأِسَس جامُع امجصة )1300هـ(.

ُأِسَس جامُع امرزا )1323هـ(.

ُأِسَس جامُع الفيل )1332هـ(.
جرائد صدرت ي العهد العثمي
َجريدُة البصة سنة )1895م(.

َجريدُة اإيقاظ َصَدَرت )1909م(.
َجريدُة الَتهذيب )1909م(.

َجريدُة إظهار احّق )1909م(.
َجريدُة ُمَرَقَعة اهندّي )1909م(.

َجريدُة الَفيض )1910م(.
َجريدُة الَبصة الَفيحاء )1910م(.

َجريدُة الَرشاد )1910م(.
َجريدُة آنى )1910م(.

َجريدُة التاج )1911م(.
َجريدُة امِنَر )1911م(.

َجريدُة الّدستور )1912م(.
َجريدُة َصدى الّدستور )1913م(.

حوادث متفِرقة
سنة  البصة  ي  )النزول(  مرض  حدث 

)1228هـ(.
زار مدحْت باشا البصَة )1286هـ(.
تّم إنشاء جر أم الروم )1920م(.
حدثت معركُة الُشَعيبة )1334هـ(.

ُأِسَست حَطُة قطار ِجر الغربان )1342هـ(.
تَم إنشاء جر امقام )1340هـ(.
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تَم بناُء متصفَية البصة اَحديثة )1356هـ(.
تَم إنشاء مطار البصة الكبر )1357هـ(.

وفياُت بعِض أعياِن البصِة من الّعهد القديم
أبو اأسود الدؤي ُتوِى سنة )69هـ(.
اأحنُف بُن قيس ُتوِى سنة )72هـ(.

امهَلُب بُن أي ُصفَرَة ُتوِى سنة )83هـ(.
الفرزدُق )110هـ(.

احسُن البصُي )110هـ(.
بّشار بُن برد )176هـ(.

اخليُل بُن امد )170هـ(.
سيبويه )177هـ(.

أبو نؤاس )199هـ(.
ُقْطرب )206هـ(.

اأصمعي 213هـ(.
اجاحظ )255هـ(.

امازي )249هـ(.
امره )286هـ(.

احريري )516هـ(.
وفياُت بعِض أعيان البصِة من العهِد اَحديث

العامُة، السيد نار البحراي )1910م(.
العامُة، السيد حمد شر اموسوي )1927م(.

السيد طالب باشا النقيب )1928م(.
امد باشا الصانع )1930م(.

السيد مهدي القزويني )1940م(.
الشيخ عبد امهدي امظفر )1944م(.
الشيخ صالح باش اعيان )1944م(.

السيد سليان فيي )1951م(.

العامة، السيد عبد اه اخليفة )1954م(.
السيُد زيد النقيب )1956م(.

الوجيُه عبد الكاظم الشمخاي )1953م(.
حاج إبراهيم البچاري )1957م(.

حاج سليان الّذكر )1957م(.
الوجيُه عبد امحسن الشعيبّي )1961م(.

الوجيه حّنا جرائيل أصفر )1902م(.
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إذ  العظيم؛  وامقاُم  العميُم  الفضُل  للعلمء 
احاُل  ُيعرُف  أقاُمهم  به  جاَدت  وبم  بجهوِدهم 
والّصواب،  اخُر  فيه  ما  اى  العباُد  وَيَتدي  واحرام، 
فكانوا بحٍق ورثَة اانبياء، وبحٍق فاَق مداُدهم دماَء 
عى  احُث  القدِي  احديث  ي  جاء  لذا،  الشهداء؛ 
معرفِة شأِن العلمِء، وتعظيم مقامهم؛ فقد جاء فيه أنه 
تعاى قال لعيسى : »يا عيسى، َعِظم العلمَء، واعِرفآ 
النبّين  إا  خلقي  ميِع  عى  فّضلُتهم  فإَي  فضَلهم؛ 
وامَرسلن، كفضِل الشمِس عى الكواكِب، وكفضِل 
الُدنيا، وكفضل عى كِل يء«)1(. وما  الخرِة عى 
التعريِف  كانت هذه اأسطُر والكلمُت إّا من باِب 

بالعلمِء وآثاِرهم اخالدة.
معرفة  ي  اأقوال  )حاوي  خطوطُة  أيدينا  وبن 
امخطوط،  مقدمة  ي  مؤِلُفها  أسمها  كم  الرجال(، 
وهي أثٌر جليٌل معروٌف تعتمُد عليه الطائفُة ي بابِه، 

لعلم من أعام زمانه.

خطوطُة
حاوي ااأقوال ي معرفِة الِرجال

الشيخ مدرك شوكان احسون

امؤِلف
والفاضُل  الفقيُه،  وامجتهُد  الزاهُد،  العامُة  هو 
اجزائرّي،  َسعد،  بُن  النبِي  عبُد  الشيُخ  الِنحريُر، 

اأسدّي، البصّي.
وتارخًا  سرَته  والراجِم  امعاجِم  ُكُتُب  َتذكر  م 
ونشأتِه،  رأِسه،  مسقِط  وحِل  لوادتِه،  حددًا 
عن  وهناك  هنا  من  َمَحاٍت  غر  َحياته،  وتفاصيِل 
تاريُخ  يبقى  لذا،  العلمَيِة،  وآثاِره  وفضِله،  درِسه، 
من  ولكن،  معلوم،  غَر  نشَأته  وبداياُت  وادتِه، 
أن َمسقط رأِسه هو  لنا  يظهُر  القرائِن،  بعِض  خاِل 
مدينُة البصة، ي إحدى ُجُزرها الشالَيِة، وحديدًا، 
قضاء امَْدْينة؛ إذ َرَح الشيُخ ي تعريف نفِسه قائا : 
»الشيُخ عبد النبي ابُن الشيخ سعد، اجزائرّي حتدًا، 

والغروُي حصيا، واحائرُي مسكنًا«)2(.
ويظهر -أيضا- من العبارة امتقدمة أن الشيخ عبد 
النبي م يستقَر ي مكاٍن حَدٍد، بل تنَقَل بن مسقط 
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النجف،  ي  العلميِة  احوزاِت  وجوِد  وأماكن  رأسه 
فا  إيران،  باد  وبعِض  امنورة،  وامدينة  وكرباء، 
ومكان  رأسه،  مسقط  هي  اجزائر  منطقة  أن  شك 

نشأته.)3(
وقد اَخَذ الشيُخ عبُد النبي من قضاء امدينة مسكنًا 
له مدة من الزمن، حتى بعد أن شَب ودرَس العلوَم 
امسافر(  )زاُد  كتاِب  صاحَب  الكعبَي  أن  الدينية؛ 
عَرف اجزائَر قائًا : »هي َعَلٌم مواضَع كثرٍة، منها: 
َبني َمنصور، وَبني َميد، وَهُر عنر، وهو أكر  قريُة 
هُر  ومنها:  هر.  ثاثائة  عى  يشتمل  مواضعها، 
صالح، ودياُر بني أسد، والفتحُة، ودياُر بني حمد، 
وامنصوريُة،  والباطنيُة،  الَسُبع،  وهُر  والقاُع، 
اى كوت  والبلتاُن، وغُرها، وتنتهي  وااسكندريُة، 

معَمر«.)4(

ترمِة  ي  اجزائرُي  اه  نعمُة  السيُد  ذكَر  وكذا 
نفِسه، أَن الشيَخ عبَد النبِي اجزائرِي كان له مسجد 
فيها، قال : »فبقيُت ي اجزائر مع أخي ي الصّباغَية 
اَحديِث  َهذيب  َرح  ي  ورعُت  أشهر،  ثاثَة 
أخيارًا  أهَلها  فرأينا  َهر صالح،  إى  انتقلنا  ثم  هناك، 
عن  منَزهن  اايان،  أهِل  من  وعلاَءها  صلحاء، 
كاما،  إحسانًا  إلينا  كُلهم  فأحسَن  واَحَسد،  الِنفاِق 
مسجدًا  لنا  وبَنوا  َأكثر،  َأو  َأشهر  سَتَة  هناك  فبقينا 
جامعًا كاَن من اأَول يصّى فيه شيُخنا اأجُل، خامُة 
اجزائرّي، وكّنا نصّل  النبي  عبُد  الشيُخ  امجتهدين، 

عة«.)5( فيه ماعًة اُمُ
التي  القرائن واأحداث،  من خال جموعة من 
القوُل  يمكُن  وتامذتِه،  أساتذتِه  بعُض  إليها  أشاَر 
العاِر  القرِن  منتصِف  حدود  ي  كانت  وادَته  بأَن 
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ااردبيل،  أمد   للموى  معارًا  فكان  اهجرِي، 
والسيد حمد صاحِب )امعام( والشيخ البهائي«.)6(

التي  الفرة  الشيخ قد عاَش ي  وعى هذا، يكون 
بدأ فيها اأتراك باحرب، وااحتال مدينة البصة، 
أمثال: إسكندر  ُقساة، من  أتراٌك  فيها واٌة  برز  التي 
سيطرهم  حقبة  وي  وأمثاها،  باشا،  وحسن  باشا، 
بن  امعركُة  ففي سنة )975#( وقعت  البصة؛  عى 
أمراء اجزائِر واحكومِة الركيِة بقيادة اسكندر باشا، 
ودارت امساجاُت والتهديداُت التي احتفظ ها لنا 
بينهم، ووقعت مقتلٌة  القتاُل  ، واشتد  بينهم  التاريخ 
عظيمٌة ي جيش إسكندر باشا، فلّا رأى ذلك، إرحل 

عنهم منهزمًا.)7(
دراسة  مكاَن  كانت  فقد  اأرف،  النجف  أما 
الشيخ؛ كا يفهم ذلك من بعض تواريخ ااجازات.

وأما كرباُء، فقد كانت َسَكنًا له، وبالتحديد، ي 
فيها  برزت  إذ  تقريبًا؛  حياتِه  من  اأخرين  العقدين 
بعُض ُكُتبه، منها: كتاُب )امبسوُط ي اإمامة(، الذي 
كتابه  وكذلك   ،)#1013( سنة  كرباء  ي  منُه  فرَغ 
احل؛  للعامة  اأصول(  رح  ي  الَتقريب  )هايُة 

حيث فرغ منه ي كرباء سنة )#1010(.
كتابه  أَن  امصادُر  َذَكَرت  فقد  امَنَورُة،  امدينُة  أّما 
اموسوم بـ)ااقتصاُد ي رِح اإرشاد( كان قد ُأِلَف 
 بطلب من ابِن شدقم امدِي ، والظاهُر أَن الشيَخ
مناسِك  وأداء  للزيارة  الباد  تلك  اى  سافر  قد  كان 

احّج .
وأما شراز وأصفهان، فإن بينها كان حل وفاته؛ 
فقد جاء ي كتاب )الفوائد( امنسوب للشيخ البهائِي 
من  عَر  الثامَن  اخميس،  يوم  ُتُوِيَ  اجزائرَي  أَن 
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ُمادى اأوى، سنة إحدى وعريَن وَألف، ي قرية 
بن أصفهان وشراز، وقرُه اآن ي شراز.)8(

اى  نعُشه  »وُنقل  النجفُي:  امرعُي  السيُد  قال 
الفوائد  كتاب  من  ااخرة  الفائدة  ي  كا  شراَز 
بخِط  ورأيُت   ، العامل  الدين  هاء  الشيخ  للعامة 
بعِض العلاِء أَن قَره ي َحَرم السيِد اجليِل أمد بن 
اامام موسى الكاظم ، الشهر بـ )شاه جراغ(«.
إا أَن امرعَي نفسه قال : »م أره هناك ي رحلتي 
وقع  الذي  الزلزاُل  به  ذهب  ولعله  البلدة؛  تلك  اى 

هناك«.)9(
مكانُته ااجتمعّية

نيله  -بعد  اجزائرّي  النبّي  عبُد  الشيُخ  حاَز 
درجة ااجتهاد- ي باده وحواليها امقاَم امرموَق، 
والرف امؤَيَد ،بحيُث أصبَح قوًة مؤثرًة عى جتمِعه 
لومَة  اه  ي  خشى  وا  فُيطاُع،  يأمُر  فكاَن  وحيِطه؛ 
أداء  خصوصًا ي  الَشخصَية،  بقَوة  ُعِرَف  فقد  ائم؛ 
عن  والنهي  بامعروف  اأمر  من  الرعَية،  وظائِِفه 

امنكر، وتأثره ي نفوس سامعيه، وقبول أوامره.
كا  احكايات،  بعُض  ذلك  ي  عنه  ُنقلت  وقد 
ذكرها أحُد تامذته، وأشار إليها اأفندي ي رياضه 
قائا: »حاكم إليه فريقان ختصان ي باد القطيف، 
عظيمة،  وبساتن  ونخيل،  واماك،  أموال،  حول 
وكانت حت يد أحدما؛ إذ تبلُغ عرَة آاِف َجريب 
اَطلَع  وعندما   ، ااخرى  تعارُض  بينٌة  منها  ولكٍل   ،
عى ذلك، َحَكَم باحِق لذوي البِينة اخاِرجة، وانتزع 
هم ميَع ذلك بمعونة حاكم البلد، هجرس بن حمد 

اجزائرّي.)10(

ما قاله العلمء فيه
َكُثَرت كلاُت الثناء ي حقه، منها: ما ذكره احسُن 
إذ قال:  امقال(؛  الباغُي ي كتابه )تنقيح  بُن عّباس 
جِيَد  الكام،  نقَي  العلم،  كثَر  وقتِه،  عامَة  »كان 
التصانيف، من َأِجّاء جتهدي هذه الطائفة ...جزاه 

اه عن اامامية أفضَل اجزاء«.)11(
)روضات  ي  اخونسارُي  عليه  أثنى  وكذا 
بل  جليًا،  مدققًا،  فاضًا،  »كان   : فقال  اجّنات(؛ 
والفقه، واحديث،  نبيًا، ي اأصول،  عامًا، حققًا، 

والرجال«.)12(
آثاُره وُمصّنفاُته

صّنف كتبًا عدة، منها : 
1- )ااقتصاُد ي رح اإرشاد(

اقتص  امذكور،  اارشاد  كتاب  عى  حاشيٌة  وهو 
فيها عى الفتوى، وم تتم.

2- حاشيٌة عى )امخَتَص النافع( ي الفقه للمحّقق 
احّل.

3- )هايُة التقريب ي َرح التهذيب( 
وهو رٌح لكتاب العامة احل ي ُأصول الفقه، 

فرَغ منه ي كرباء )#1010(.
احديث  ي  اأحكام(  هذيب  عى  )حواي   -4

للشيخ الطوي.
5- )جواباُت امسائِل الَثاث(

تلميذه جابر  أسئلة سأله عنها  لثاثة  أجوبة  وهو 
النجفي.

6- كتاب )مبسوط ي اإمامة(
فرغ منه ي كرباء سنة )#1013(.
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َمعرفة  7- )حاوي اأقوال ي 
الِرجال( 

بن  الذي  امخطوُط  وهو 
بأربعة  مطبوٌع  كتاٌب  وهو  يدينا، 
وطبع  مؤخرًا  ُحِقَق  وقد  أجزاء، 
طبعته اأوى ي سنة )#1418(، 
إحياء  اهداية  مؤسسة  قبل  من 

الراث بمدينة قم امقدسة.
موضوُع امخطوطة

)عرٌي / ي علم الرجال (
مقدمة  عى  امؤلف  رتبها  وقد 

ومقاصد وخامة.
أّول  »هو   : الطهراُي  قال 

كتاِب ُرّتب فيه الرجاُل عى أربعِة 
أقسام: الصحيُح، اموّثُق، احسُن، 

الضعيُف«.
الشيُخ  الكتاَب  وصَف  وقد 
امازندراُي،  اساعيل  بُن  حمُد 
َأحوال  امَقال ي  )ُمنَتهى  صاحُب 
الرجال(، فقال: »وهَو أّوُل كتاٍب 
َرّتب مؤلُفه الرجاَل فيه عى أربعِة 
أقسام - بحسب القسمة اأصلّية 
للحديث - : الصحيُح، واموّثُق، 
يذكر  وم  والضعيُف،  واحسُن، 

غالَب امجاهيل .
قبَله  التي  الرجالّيُة  والكتُب 

عى  مقّسمٌة  أو  مقّسمة،  غُر  إّما 
قسمن، مثل : اخاصة، ورجال 

ابن داود .
ثم إَن امؤَلَف )رمه اَه تعاى( 
ابتدأ كتاَبه هذا، واختتَمه ـ أيضا ـ 

بفوائد جّيدة وحسنة .
ابِن  مذاق  من  يقرُب  ومذاُقه 
ملٍة  تضعيِف  ي  الغضائرِي؛ 
التضعيَف،  ايستحُق  ّمن  وافيٍة 
من  ملًة  الضعفاِء  ي  فأدرَج 

اِحسان واموّثقن«.)13(
أوُل امخطوط

فقد  امخطوِط،  أوُل  وأّما 
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اللهم  »نحمُدك  قوُله:  فيه  جاء 
امقال  لصحيِح  هديتنا  ما  عى 
وحبوَتنا  اأقوال،  خاصِة  من 
بُحسن  الِرجال  َفهارِس  من 
َمن  عى  ونصّل  وااعال،  الرِد 
اأعال،  َضعيَف  محَبته  قبلَت 
اأدياِن  ِعَوَج  بريعته  وعدلَت 
هايَة ااعتدال، وعى آله اجارين 
عى ذلك امنوال ي ميع اأقوال 
ااتصال،  عى  صاًة  واأفعال، 

مرفوعًة من اآزال وفيا ا يزال.
أّما بعُد، فا خفى عى أَن علَم 
احديِث خطٌر وقُعه، كثٌر نفُعه؛ إذ 
عليه مداُر أكثر اأحكاِم الرعَيِة 
العمليِة، وبه ُتعرف أعظم امسائُل 

الفرعية النظرية... .
بعَد  الكتاَب  هذا  فكتبُت 
الوّهاِب،  العزيِز  من  ااستخارِة 
وسَميته )حاوي اأقوال ي معرفة 

الرجال(... «.
آخُر امخطوط

فقد  امخطوط،  آخر  وأما 
اهاِء،  -بَفتح  »اَهمداُي  فيه:  جاء 
امهملِة-  وبالداِل  اميِم،  وسكوِن 
ي  قبيلٌة،  َمدان،  اى  منسوٌب 
قبيلٌة  امهملة،  بالدال  القاموس 
بلدٌة  امعجمة  وبالذال  باليمن، 

بناه مداُن ابُن العلوج بُن سام بُن 
نوح الربوعُي، منسوٌب اى يربوِع 

بِن مالك بن َحنظلة بن مالك«.
مكاُن تواُجِد امخطوطة

امخطوطة  نسُخ  تتواجُد 
ما عثرنا واطلعنا عليه- -حسب 

ي أربعة أماكن، وهي كاآي:
الشورى،  جلس   ، طهران   -1

برقم )9024(.
وهي نسخٌة كاملٌة مقروءٌة من 
تعليقاُت  وعليها  امؤِلف،  ِقَبل 
وتصحيحاُت  واستدراكاُت 

امؤِلف، واشتباهاُت الناسخ.
2- طهران ، مروى، برقم )208(.
وهي نسخٌة كاملٌة جيدُة اخّط .
برقم  مروى،  طهران،   -3

.)168(
من  اأَول  للجزء  هي  النسخُة 
من  ناسُخها  فرَغ   ، فقط  الكتاب 
نسخها ظهَر يوِم الثالَث عَر من 
ربيٍع اأوِل، سنة سبَع عرَة بعد 

األف. 
3- مكتبُة السيد امرعّي النجفّي، 

قم امقَدسة، برقم )6502(.

اهوامش
النراقي:  امحقق  ـ  اأيام  عوائد   -1

ص 532.
اجنات،:  روضات   -2

ج4،ص268.
علم  ي  ااقوال  حاوي  ينظر   -3
الرجال: ج1،مقدمة التحقيق، ص 36.
اجنات:  روضات   -4

ج4،ص269.
ال  نعمة  السيد   - نورالراهن   -5

اجزائري: ج1، ص 21.
6- حاوي ااقوال ي علم الرجال: 
ج1 ، مقدمة التحقيق، ص 11، تكملة 

أمل المل :ج3، ص 390.
7- حاوي ااقوال ي علم الرجال: 

ج1 ،مقدمة التحقيق، ص 40.
علم  ي  ااقوال  حاوي  ينظر:   -8
التحقيق،  مقدمة   ، ج1  الرجال: 
 : الفقهاء  طبقات  موسوعة  ص36، 

ج11،ص 179.
9- حاوي ااقوال ي علم الرجال: 

ج1 ، مقدمة التحقيق، ص38.
معرفة  ي  ااقوال  حاوي   -10
الرجال: ج1، مقدمة التحقيق، ص 18ـ 

.19
ص  ج4،  اجنات،:  روضات   -11

.269
اجنات،:ج4،  روضات   -12

ص268.
أحوال  ي  امقال  منتهى   -13
ص  التحقيق،  مقدمة  ج1،  الرجال: 

.31
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-احلقة الثامنة-
)الُدعاُء للولِد، و�شوُء العاقبِة(

الشيخ عل الغزي
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هُزنا  فا  عليها،  ثابتَن  نكوَن  َأنآ  اَأمَل  لكّن  واضحٍة،  عقيدٍة  عى  نكوَن  َأنآ  اجميِل  من 
- حّتى آخِر حظٍة ي حياتنا؛ فإِّن اُأموَر بَخواتيِمها، ومن هنا،  العواصُف -َضُعَفتآ أم إِشتدتآ
ِلًم  ترُز قيمُة ُحسِن العاقبِة، التي كاَنتآ دعوَة اأنبياء، فهذا نبُي الِ يوسُف يقول: »َتَوّفني ُمسآ
ني بالّصاحن«)1( ، وقد جعَلها اُل وعدًا للمتقن: وإّن للمتقن حسُن مئاب، جُنت عدٍن  وَأحقآ
مفتحًة هم اابواب)2(، بينم كاَن سوُء العاقبة وعدًا للطاغن: وإِّن للطاغَن َلُر مئاب، جهنم 

.)3(يصلوها فبئس امهاد

ما  جهِة  من  ينشأ  العاقبِة  ُحسِن  عى  واحرُص 
حياتنا  ي  واُمْغرياِت  الِفَتِن  َكثرِة  من  امؤمُن  يراه 
اى  ااحياِن  بعِض  ي  َتصُل  وااجتاعَية،  اليومَية 

مرحلٍة جُد ي نفِسَك فيها خوفًا منها عى دينك. 
وّما كاَن ـ وا زاَل ـ يعرض الكياَن الشيعَي هو 
أبنائِِه؛ أسباٍب ختلفٍة، منها  ظهوُر اخافاِت بن 
البسيُط ومنها اجليُل، ومنها اُمِحُق ومنها الباطُل. 
فإَِها  اخافاِت؛  هذه  مثِل  ظهوِر  من  َعَجَب  وا 
أموٌر طبيعيٌة تعرُض كَل كياٍن اجتاعٍي مها كاَنْت 
خلفَيُتُه، عاوة عى إَنُه ُيمِثُل ي جانٍب منه صورًة 
إهيٌة  ُسَنُة  هو  الذي  وااختبار،  الباِء  ُصَوِر  من 
واحياَة  اموَت  خلَق  الذي  البر،  بني  مع  جري 
 )4(ليبلَوكم أُيكم أحسُن عمًا وهو العزيز الغفور
وإخوانِنا  ابنائنا  بعَض  نفتقَد  أْن  امؤسَف  ،لكَن 
وقوع  أّن  يتصَورون  حينا  اخاف؛  لذلك  نتيجًة 
تعتقد  التي  الواحدِة  الطائفة  أبناِء  بن  ااختاف 
مذهَب  فيركون  خطئها،  عى  دليٌل  حٍق  عى  إِها 
احِق اى غره، وهذا ما جرى مع أحِد أبناء رجٍل 

، ومن  بصٍي كان ي زمن اإمام العسكري 
احّجاج  عن  الراوندُي  رواه  ما  ي  وذلك  شيعتِِه؛ 
بالبصِة  ابني  »َخَلْفُت  قال:  العبدِي،  ُسفياَن  بن 
الدعاء  أسأُله    حمد  أي  اى  وكتبُت  عليًا،  
مؤِمنًا.  كاَن  إْن  ابَنَك  اُه  إَي: رحَم  فكتَب  اْبني، 
قال احّجاُج: فوَرَد عَل كتاٌب من البصِة إَِن ابني 
ماَت ي ذلك اليوم الذي َكَتَب إَي أبو حمد بَموتِِه. 
الذي  لاختاف  اامامة؛  ي  َشَك  ابني  وكاَن 

َجرى بَن الشيعة«)5(.
مفاُد احديث 

وي مفاِد احديِث نقاط. وهي:
أوًا: م ُتسعْفنا ُكُتُب الراجِم برمة )للحجاج 
إَنُه  النُص عى  العبدي(، نعم، دَل هذا  بن سفيان 
اإماَم  عاَر  البصة،  يسكُن  بصُي،  َعبدٌي، 

العسكرَي، وكاَن من شيعتِِه.
اإماِم  حياِة  ي  برَزْت  التي  اأموِر  من  ثانيًا: 
العسكري  هي كثرُة إِخبارِه  عن امغَيبات؛ 
هذا  ي   امعصومَن باقي  عن  صدَر  با  قياسا 

83 العدد 11/ جمادى الأوى 1439هـ



الظروف  طبيعُة  هو  ذلك  منشَأ  أَن  والظاهُر  الشأِن، 
فقبل  وبعَدها؛  اامامَة  توّليه  قبَل    عاشها  التي 
اى  متوجهًة  اانظاُر  كاَنْت    اهادي  اإماِم  وفاِة 
كونِِه  ي    اهادي  اإماِم  بن  حمد  السيِد  أخيِه، 
اإمام  انتقاِل  بعَد  خصوصًا  أبيه؛  بعد  من  اإماَم 
اهادي  اى سامراَء، وبقاء السيِد حمد ي امدينِة 
من  عنه  ُعرَف  با  هناك،    اهادي  َأبيه  أمَر  يدبُر 
من  التوجُه  وهذا  والعلم،  والتقوى  الصاِح 
عامِة الشيعِة م يكْن اإماُم اهادي  يقُف ي 
وجهه راحًة وبشكٍل علني، وإِنا كاَن ُيشُر 
ذلك  ي  اأمَر  أَن  إى  واأخرى  الفرِة  بن 
ليس عائدًا لتوَجه الناِس، كقوله  للعطار 
حينا سأَلُه عن اأمِر مَن من ولدهـ  والعطاُر كاَن 
ُخرَج  حّتى  َأحدًا  ّصوا  َخُ »ا   : ـ  حمد  لسيد  يظُنه 

إليكم أمري«)6(. 
ذلك  وراء  من    اهادي  اامام  هدَف  ولعَل 
بطِش  من    العسكري  اإماِم  عى  احفاُظ  هو 
سيكوُن  اهادي  ابن  بأَن  علٍم  عى  فهي  الُسلطات؛ 
منه اخلُف احَجُة امنتظُر، الذي يمُأ اأرَض قسطًا 
وعدًا، وي ذلك هديٌد سافٌر ملكهم، ما سيدفُعُهم 
سيد  بإمامة  اانطباع  هذا  َأثِر  عى  وأذَيته؛  ماحقته 
ي    أباه  زاَر  أْن  بعَد    ُأغتيَل  أبيِه  بعد  حمد 
َبَلد  مدينة  ي  فُسَم  امدينة،  اى  عائدًا  وَقَفَل  سامّراء 

احالية، وكان عمره )19( سنة.
وبعد توّليه  لإمامة، استمرت تلك الظروف 

داَره  ُتراقُب  السلطِة  أجهزُة  كانْت  إذ  الضاغَطة؛ 
اى  مضافًا  اجديد.  امولد  رصد  أجل  من  وعياَله؛ 
اامام  توّي  بعَد  بالفعِل  ُولد    احجة  اامام  أن 
العسكري   لإمامِة بسنٍة واحدة؛ فإَن وفاَة اإمام 
اهادي  كاَنْت سنة )254#(، ووادته كاَنْت 
  سنة )255#(، ّما أوجب عى اامام العسكري
مزيد احيطَة ي امحافظة عى بقية اه )َعّز َوَجَل( ي 

أرضه. 
من  جعفُر  أخوه  كان  مّا  أكثَر  اأمُر  اشتَد  وقد 
له  تعرض  ما  مع  داره.  وعى  عليه  السلطة  عيوِن 
العسكرُي من احبس مرتن: مرًة ي زمن امهدي 
 وعلمه امعتمد.  زمن  ي  وأخرى  العباي، 
َتفرُق  إذ ُروي عنه قوله: »سنة سّتن  إمامتِِه؛  بِقَصِ 

. شيعُتنا«)7( ، وفيها ُقبَض
 ومع هذه الظروف الضاغطِة، كاَن يلزُم اإماَم
التعريَف بإمامته للناس، وا سبيل أسع لذلك من 
إِعاِل الُقُدرات الغيبَيِة، التي ُأتيحْت هم  ِمن ِقَبِل 
َأَثَرْت بالعديد منهم، فصاروا عى  الَساء. وبالفعِل، 
أثرها اى القوِل بإمامته. عاوة عى أها عملت عى 

تثبيِت من اعتقَد به وم ينصف عنه.
اى  أَدْت  التي  اخافاُت  تكوَن  َأْن  َيبُعُد  ا  ثالثًا: 
بظهور  مرتبطًة  كاَنْت  باإمامة  العبدِي  ابن  شِك 
ي    البيت  أهل  اى  وانتساهم  بالبصة،  الُزْنج 

مطلِع َحَرَكتهم، ثَم با سفكوه من الدماء.
من  العبدِي  ابِن  وقَع  ما  يكوَن  أْن  ينبغي  رابعًا: 
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سوء العاقبة بسبِب شِكِه عرًة لنا؛ ي أْن ا نستعجَل 
ما  مجَرِد وجوِد  عليه  نحُن  با  والتشكيِك  الشِك  ي 
قد يثُر الشبهَة واارتياب، وأْن ُنَدِعَم َسامَة َعقيدتِنا 
اَخِر،  ِفْعِل  عى  واُمداومِة  وامَعرفِة،  بااّطاع، 
واحلم، وعى رأِس ذلك الَتقوى؛ فقد َوَرَد ي َميع 

ذلك أَنه ّما َيْضَمُن لإنساِن ُحسَن العاقبة)8(.
اهوامش

1- سورة يوسف: 101.

2- سورة ص: 50-49.

3- سورة ص: 55-54.
4- سورة املك: 2.

الصاط  وينظر:   .445/1 واجرائج:  اخرائج   -5
امستقيم: 208/2/ح22 وكشف الغمة: 422/2.

6- الكاي: 326/1/ح7.
7- اثبات الوصية: 265 كفاية اأثر: 412.

واميزان:  110/1-113/ح9  الرائع:  علل   -8
224/8 و54/13 و18/17 تفسر اأمثل: 309/7 

و518/14.
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 ارف عبد احسن

حينم نتحّدث عن البصة، فا بّد أنآ جّرنا احديُث 
كانت  التي  العلمّيِة،  ومدرستِها  الزاخر،  تراثِها  إى 
اأصَل واأساَس مدرستي الكوفِة وامدينِة وغرما 
من احواِر العلمّية، وكانت مقصدا لُطاب العلم، 
منها  خرج  التي  اأصيلة،  الفكرية  امدارس  وإحدى 
العلمء ي خصصات متعددة متنوعة، فكان  فطاحُل 
واحضارِة  والراِث  الفكِر  إثراء  ي  البارز  الدور  هم 

اانسانية وتطورها.
ومن هؤاء ااعام العديدين عُل بُن بال بن أي 
معاوية، الذي ُوصف بأّنه شيُخ الشيعة ي وقته، فكان 

عاما وكان فقيها)1(. 
الوادة

امعروف  أن  إا  وادته،  تاريَخ  امصادُر  تذكر  م 
الرابع  القرن  بداية  أو  الثالث  القرن  ُولد ي هاية  أنه 

اهجري تقريبا.

�شيُخ ال�شيعة
ي الَب�رة

اأَبو اح�شن، علُي بُن بال 
ابن اأَبي معاوية

امشايخ
الّنبهاي،  الفضل،  بن  اَه  عبيد  شيوخه  من 
عباد  بن  الوارث  عبد  بن  ومزاحم  الطائّي)2(، 

البصي)3( وغرهم. 
الرواة عنه

بابن  الشهر  الواحد  عبد  بن  أمد  عنه  ويروي 
عبدون، شيخ النجاي والطوي، كا ي )الفهرست( 
ويروي عنه حمد بن حمد يعني الشيخ امفيد وحمد 

بن عل بن نوح السراي، كا ي النجاي)4(. 
التوثيق

وَثقه ملٌة من علاء الرجال، وقالوا: شيُخ أصحابنا 
فَأكثر، من أصحاب اإمام  بالبصة، سمَع احديَث 

  .)5(أي احسـن الثاي ، عل بن موسـى الرضا
داعيًة  كان  بامرِي،  »ليس  حجر:  ابن  عنه  وقاَل 

إى الَرْفض«)6(. 
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ي  واضح  حجر  ابن  قبل  من  تضعيفه  وسبُب 
كامه امتقدم؛ فإنه كان شيعيا من الدعاة اى  التشيع، 

وهو ما أساه ابن حجر بالرفض. 
امؤلفات

له كتاُب )الرشد والبيان()7(، وكتاب )الغدير()8(، 
الذي أخَر به أمُد بُن عبدون عنه. 

وكذا له كتاُب )امسح عى الرجلن(، وكتاٌب ي 
فضل العرب، وكتاٌب ي إيان أي طالب، وغُر 
ذلك)9(. وأخر بكتبه حّمُد بُن حّمد، وأمُد بُن عّل 

بن نوح)10(.
الوفاة

بال  بِن  عِل  وفاَة  أَن  البغدادي  إساعيل  ذكر 
ومائتن)11(.واأرجُح  مسن  سنة  حدود  ي  كانت 
لرواية  وثاثائة؛  مسن  حدود  ي   كانت  وفاَته  أَن 
الشيِخ امفيد )امتوى 413#( وطبقتِه عنه)1(.                          
قد سلطنا  نكون  أن  نأمل  القليلة،  وهذه ااسطر 
مع  ولكن،  اجليل،  العام  هذا  عى  الضوء  بعض 
موجَته  ركب  قد  والدين  العلم  إن  اأسف،  شديد 
بخس،  بثمٍن  دينه  باع  من  ذمَم  فاشروا  الساسُة، 
فزَيفوا اَحقائَق، وَغَبنوا حَق العلاء الذين ا يوافقون 
حجر  ابَن  أَن  كيف  رأينا  وقد  وتوُجهاهم؛  آراَءهم 
أسقط شخصية الرجل العام بمجرد كونه »داعية اى 
الرفض«، ولكَن اه يأبى إا أن تبقى احقيقُة ناصعًة، 

وا يمكن إخفاؤها مها حاول اُمبغضون. 

اهوامش
معجم  135؛  احل،  داوود  ابن  داوود،  ابن  رجال   -1

رجال احديث، السيد اخوئي، 12/ 308.
مؤسسة  ي  العلمية  اجنة  الفقهاء،  طبقات  موسوعة   -2

.275/4 ، اامام الصادق
3- اأماي، للشيخ الطوي، 159. 

4- رجال النجاي، 265، 290. 
نقد  التفري،  290؛   ،265 النجاي،  رجال  ينظر:   -5
147/1؛  الروجردي،  امقال،  طرائف  234/3؛  الرجال، 

السيد اخوئي، معجم رجال احديث، 308/12.  
6- لسان اميزان، 208/4. 

7- الفهرست، ابن النديم، 278. 
8- الذريعة، آغا بزرك، 25/16؛ بحار اانوار، العامة 

امجلي، 157/37.
9- الفهرست، للطوي، 161؛ معام العلمء، ابن شهر 

اشوب، 102؛ مناقب آل اي طالب، 2/ 228. 
 /4 للمزندراي،  الرجال،  احوال  ي  امقال  منتهى   -10

.357
11- هدية العارفن، 1/ 673. 

12- اارشاد، 2/ 370؛ اأماي، 101.  
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سرِة  ي  اخوِض  وقبَل  يٍء،  كِل  قبَل 
اإشارة  من  ابَد   ، التارخَيِة  الشخصّياِت 
باأحداِث  ملٌء  البصَة  تاريَخ  أَن  اى 
َما  كبرًا؛  أثرًا  تركت  التي  وبالشخصّياِت 
عى  العريقة،  امدينة  هذه  ضخًا  تراثًا  وّلَد 
جاِل  ففي  كُثر؛  جاات  وي  َمة،  َأْصعدة 
امثال، ترُز  امؤِثرِة عى سبيِل  الشخصّياِت 
عليها  يسَلْط  م  مهمٌة  تارخيٌة  شخصيٌة 

تستحّق،  با  اأقاُم  تتناوْها  وم  الضوُء، 
وبالشكِل الذي يتناَسُب وحجِمها التارخِي 
الكبِر، وهَي شخصيُة َمْسَمِع بِن عبِد املِك 
البصِي، امشهور بـ )َمْسَمِع َكْرديْن(، وقد 
ونحن  امؤرخن،  العلاء  بعُض  ذكَرها 
الشخصيِة  إى بعض جوانب هذه  نتعَرُض 
با يسمُح به امقاُم من خاِل أولئك العلاء.

َم�ْشَمِع بِن عبِد امَِلِك الَب�شرّي
َقَب�ٌس من �شرِة

)كان حَياً ما بن عام 148 وعام 183 هـ(

ياسن يوسف اليوسف
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ذكر شخصيَتنا البصيَة امعروفَة الشيُخ النجاي، 
بُن  املِك  عبِد  بُن  »َمْسَمُع  فقال:  امحَنُك،  الرجاُي 
َمْسَمِع بُن مالِك بُن َمْسَمِع بُن َشْيبان بُن ِشهاِب بُن 
بُن  ربيعُة  وهو  جحدر،  بُن  َعّباد  بُن  َعمرو  بن  قلع 
َسعِد بن مالك بن َضبيعَة بُن َقيس بُن َثْعَلبة بُن ُعكابَة 
بُن َصعِب بُن عّل بُن َبكر ابُن وائل، أبو سّيار، املّقُب 
َكردين، شيُخ َبكِر بِن وائل بالبصِة، ووجُهها، وسّيُد 
املِك  عبِد  بِن  أخيِه عامِر  أوجَه من  امَساِمَعة، وكان 

وابنِه. وله بالبصة َعِقٌب منهم.....«)1(. 
روى عن أي َجعفٍر روايًة يسرًة، وروى عن 
أي عبِد اّهِ، وأكثَر، واختَص به. وقال له أبو عبد 
اّه : »إّي ُأِعُدك أمٍر عظيٍم يا أبا السّياِر )سّيار 

ظ(.
َوَروى عن أي احسن موسى. له نوادُر كثرٌة، 

وروى أّيام الَبسوس«)2(.
بن)3(  »كردين  بالقول:  الطوي  الشيخ  وذكره 
له  أبا سّيار،  يكّنى  بُن مسمع،  املِك  عبِد  بُن  مسمع 
كتاب، أخَرنا به أمُد بُن عبدون، عن عّل بِن حمد 
بِن الُزبر، عن عِل بِن احسن بِن فّضال، عن حمِد بِن 
الَربيع، عن حمِد بِن احسِن بِن شّمون، عن عبِد اّه 

اأصّم بن عبد الرمن، عنه«)4(.
أصحاب  ي  )تارة(  رجاله  ي  الشيُخ  وعّده 
سّيار،  أبا  يكّنى  َكردين،  »َمْسَمُع  قائًا:   ، الباقر 

كوى«)5(.
قائًا:   ، الصادق  أصحاب  ي  و)أخرى( 

»مسمُع بُن عبِد املك كردين«)6(.
قائًا:   ،الصادق أصحاب  من  الرقُي  وعّدُه 

»كردين، وهو مسمُع بُن عبِد املك، البصُى، عربٌى، 
مدنٌى، من بني قيس بِن َثعلبة، يكّنى أبا ِسنان«.

ويعلُق السيُد اخوئُي ي رجاله بالقول : »إَن ملَة 
)أبا سنان( حّرفٌة، والصحيُح: أبا سّيار، كا يظهر من 

ساير الراجم«)7(.
مالك  بِن  مسمِع  ي  روي  »ما   : الكِيُ  وقال 
أبا  كردين أي سّيار ، قال حمد بن مسعود : سألُت 
َفّضال عن مسمع كردين  بِن  بِن احسِن  احسِن عِل 
البصة،  أهل  من  مالك،  ابُن  : هو  فقال   ، سّيار  أي 

وكان ثقة«)8(. 
وقال الَعامة احُل ي اخاصة: »مسمُع بُن مالك 
  ، وقيل : ابُن عبِد امَلك ، ويقال : إَن الصادَق 
قال له أَوَل ما رآه : ما اسمك؟ فقال : َمْسَمع ، فقال 
: ابُن من ؟ فقال : ابن مالك، فقال: بل أنت َمْسَمُع 

بُن عبد املك«)9(.
َمع كردين من الروايات ما ُرِوَي عن َمسآ

من  العديُد  املك  عبد  بن  مسمِع  عن  ُنقَل 
ذكره  ما  الرواياِت  هذه  أهِم  مْن  ولعَل  الروايات، 
الباب  ي  الزياراِت(،  )كامِل  كتاب  ي  َقوَلَويه  ابُن 
الثاي والثاثن، امعنون بعنوان )ثواب من بكى عى 
احسن بن عل(: »حدَثني حمُد بُن عبِد اه بن 
جعفِر اِحْمَرِّي عن أبيه عن عِل بِن حمد بن سام عن 
البصّي، عن  بن ماد  اه  عبِد  بن خالد، عن  حمِد 
عبد اّه بن عبد الرمن ااصّم، عن مسمع بن عبد 
املك كردين البصِي، قال: قال ي أبو عبد اّه عليه 
السام: يا مسمُع، أنَت من أهل العراق، أما تأي قَر 
أهِل  عنَد  مشهوٌر  رجٌل  أنا  ا؛  قلت:  احسن؟ 
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البصة، وعندنا من َيتبُع هوى هذا اخليفَة، وعدُونا 
كثٌر من أهِل القبائِل، من النّصاب وغرهم، ولسُت 
فيمِثلوَن  ُسَليان،  ِوْلِد  عند  حاي  يرفعوا  أْن  آمُنهم 
ي. قاَل ي: أفا تذكُر ما ُصنَع به؟ قلت: نعم، قال: 
َيرى  فَتْجَزع؟ قلُت: إي واّه، وأستعُر لذلَك حّتى 
يستبَن  حتى  الطعام  من  فأمتنُع  عَل،  ذلك  أثَر  أهل 
ذلك ي َوجهى. قال: رحَم اّهُ دمعَتك، أما إنك من 
يفرحوَن  والذين  لنا،  اَجَزِع  أهِل  من  ُيَعّدون  الذين 
ويأمنون  زننا، وخافوَن خوفنا،  ِحُ لفرِحنا، وحزنون 
آبائي  حضوَر  َموتَِك  عنَد  َسَرى  إنك  أما  أمّنا،  إذا 
لك، ووصّيَتهم ملك اموِت بك، وما َيلَقوَنك به من 
البِشارة أفضُل، ومَََلك اموِت أرُق عليَك، وأشُد رمَة 

لك من اأّم الشفيقة عى ولدها. 
ه  احمُد  فقال:  معه،  واستعرُت  استعَر،  ثم 
البيِت  الذي فضلنا عى خلقه بالرمة، وخَصنا أهَل 
منُذ  لتبكي  والساَء  اأرَض  إن  مسمُع،  يا  بالرمة، 
من  لنا  بكى  وما  لنا،  رمًة  ؛  امؤمنَن  أمِر  قتِل 
قتلنا،  منُذ  امائكِة  دموُع  َرَقَأت  وما  أكثُر،  امائكِة 
وما بكى أحٌد رمًة لنا وِما َلقينا إّا رَمه اُه قبَل أْن 
خرَج الدمعُة من عينِه، فإذا سالت دموُعه عى خِده، 
أَن  فلو  الَبحر(،  َزَبد  مثَل  اُه ذنوَبه ولو كانت  )غفَر 
قطرًة من دموِعه سقطت ي َجهَنم، أطفأت حَرها 

حتى ا يوجد ها حّر، .... احديث«.)10(.
  منآ عارُه َمسَمع من امعصومن

عاَر مسمع ثاثَة من اأئمة امعصومن؛ فقد 

 وعن اإمام الصادق ، روى عن اإمام الباقر
وكان ختّصًا به وعن اإمام الكاظم؛ إذ عاش ي 

عصه. 
من َروى عن َمسَمع

مثل:  كثرون،  فهم  مسمع،  عن  روى  من  وأما 
أبان بن عثان، وعّل بن رئاب، وحّمد بن أي ُعَمر، 

وغرهم.
وقَع  »وقد   : الفقهاء  طبقات  موسوعة  ي  ذكر 
 ، مسمع ي أسناد كثر من الروايات عن اأئمة
ي  ُفصلت  موردًا،  وعرين  وأربعًة  مائتن  تبلغ 

موسوعة طبقات الفقهاء.
بأهِل  الشديِد  بتمُسِكه  َتْشهُد  كثرٌة  أخباٌر  وله 
حقوِق  وإِخراجه  إمامه،  وإِطاعته   ، البيِت 
أمواله عى كثرِها، بل أراَد أْن جمَع كَل مالِه وحمله 
اى اإمام، ولكن اإمام أبى عليه ذلك، بل سمح له 

بحّق مالِه الذي مله اليه«)11(.
بقي أمران ذكرما السيُد اخوئُي أعى اُه مقامه، 

ما:
اأّول: إَن ما ذكرناه عن الكّي؛ من سؤال حمد 
بن مسعود بن فّضال عن مسمع، وتوثيِق ابن فّضال 
إّياه، هو اموافق أكثِر الُنسخ، ولكَن نسخَة العّامِة 
م  ولذلك،  التوثيق،  عن  خاليتن  كانتا  داوٍد  وابِن 

يذكراه.
من  فإّن  الُنسخ؛  بقَية  ي  ما  صّحُة  قوّيًا  وامظنون 
البعيد جدًا أن يسأَل حمُد بن َمسعود بن فّضال عن 
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رجًا  كاَن  كردين  مسمَع  فإَن  وحّله؛  مسمع  والد 
معروفًا، ويبعُد من مثِل حمِد بن مسعوٍد أن ا يَطلع 
عى ذلك، فا حالة أَن السؤال كان راجعًا إى حالِه 
من جهة الوثاقة وعدمها، وقد سأَل حمُد بُن مسعود 
عَل بَن فّضاٍل عن مثِل ذلك كثرًا، فأجابه ابُن فّضاٍل 
عن  تنّزلنا  ولو  وعدمها..  الوثاقة  من  حالِه  ببيان 
ذلك، فا شّك ي ُحْسِن الرجل، ووجاهته، ويكفي 
ي ذلك ما ذكره النجاُي من امَدح، إذًا، ا وجَه ما 
ُنسب إى بعضهم؛ من قوله: م َيثبت عندي لُه مدٌح 

معتٌد به.
أّن  النجاَي ذكَر ي آخر عبارتِه  إَن  الثانى:  اأمر 
أّم  والبسوُس  الَبسوس،  أّياَم  روى  كردين  مسمَع 
كانت  الشيبانِى،  مّرَة  بِن  َجساس  خالة  وهي  امرأٍة، 
ِماه  ي  وائل  ُكليُب  فرآها  َساب،  ها  يقال  ناقٌة  ها 
ت بيَض طٍر كان قد أجاَره، فرمى ِرَعها  وقد َكَرَ
فهاَجت  فقتَله،  ُكَليٍب  عى  َجّساٌس  فوثَب  بسهم، 
سنًة،  أربعَن  بسببها  وائل  ابن  وتغلَب  َبكر،  حرُب 
ُسّميت حرُب  الُشؤم، وها  امثُل ي  حتى ُرَب ها 

الَبسوس، ذكره الزبيدي ي تاج العروس.
ولكَن  ضعيٌف،  إليه  الشيخ  فطريُق  كاَن،  وكيَف 
طريَق الصدوِق إليه صحيٌح، وإن كان فيه القاسُم بُن 

حمد اجوهرُي؛ فإَنه ثقٌة عى اأظهر. انتهى.
الضوِء،  بعَض  نسِلط  أن  امقالة  هذه  ي  أردنا 
الشخصياِت  من  شخصيٍة  عن  وجيزًة  محًة  ونعطي 
؛  البيت  التي روت عن أهل  البصية،  التارخيِة 

لبيان فضلها، وما  نقله فطاحل علاؤنا اأعام؛  با 
دّونه التاريخ حوها. 

اهوامش
1- هنا بياض.

 ،) النجاي  )رجال  الشيعة  مصِنفي  أسمء  فهرست   -2
النجاي، ص 402.

3- إن كلمة : ) ابن ( ، بن كلمتي: )كردين( و)مسمع( 
من سهِو قلِم الشيِخ أو من َغَلط الُنّساخ؛ فإّن )كردين( لقُب 
ي  نفُسُه  والشيُخ  النجاُي،  به  رح  ما  عى  نفسه،  مسمع 
رجال  )معجم  ي  اخوئُي  السيُد  ذكَر  كم  وغُرما،  الرجال، 

احديث(، ج 19، ص174.
4- الفهرست، الطوي، ص203.

5- رجال الطوي، الطوي، ص145.
6- رجال الطوي، ص312.

7- معجم رجال احديث، اخوئي، ج19، ص175.
8- رجال الكي: 310 / 560.

9- اخاصة: 171 / 13.
ابن قولويه، باب 32 ) ثواب من  الزيارات،  10- كامل 

) بكى عى احسن بن عل
الصادق  اامام  الفقهاء- مؤسسة  11- موسوعة طبقات 
ج2  السبحاي  جعفر  الفقيه  العامة  بإراف  السام  عليه 

ص533.
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بن  ابراهيم  يعرف  ا  منا  من 
يسمع واحدة  م  منا  أدهم؟! ومن 
من حكاياته؟! ومن م يتأثر بواحد 
من مواقفه؟! ومن م يزدد قربا منه 
تعاى بعد سمع ما مر به ي حياته 

من حوادث؟!
من هو إبراهيم بن أدهم؟

إبراهيم  إسحاق،  أبو  هو 
جابر  بن  زيد  بن  منصور  بن 
من  التميمي،  ويقال:  العجل، 
الثاي  القرن  ي  أعام التصوف 

اهجري، من أهل بلخ.
كان واحدا من زهدة أبناء املوك 
والسلوك،  السر  أرباب  ورؤساء 
الشيخ  وذكر  ساطينهم،  من  بل 
الصمد  عبد  بن  الدين  عز  الفقيه 
بعض  أن  البهائي  الشيخ  والد 
الدنيا  أهل  من  واأكابر  املوك 
علمهم  وكثر  ممهم  علت  إذا 
الربانية  العناية  وحظتهم  باه 
وحده،  باه  وتعلقوا  الدنيا،  تركوا 
احاي،  وبر  أدهم،  بن  كابراهيم 
لكال  فإهم  الكهف؛  وأصحاب 
يشغلوا  أن  يرضون  ا  رشدهم 

قلوهم بغر اه تعاى حظة عن.)1(

الشيخ الدكتور ممود العيداي

بن  واإبراهيم  الب�شرة  اأهل 
اأدهم وا�شتجابة الدعاء

سبب توبة إبراهيم بن أدهم
ونقل ي سبب توبته أمور كثرة، 
الصيد  اى  إذا خرج  إنه كان  فقيل: 
أربعائة  يديه  بن  كان  غره  أو 
فركب  وفضة،  ذهب  من  عمود 
فأثار  كلب،  ومعه  الصيد  اى  يوما 
إذ  يطلبه  هو  فبينا  ثعلبا  أو  أرنبا 
هتف به هاتف ا يراه: يا إبراهيم، 
أهذا خلقت؟ أم هذا أمرت؟ ففزع 
ير  فلم  ويرة،  يمنة  ينظر  ووقف 
ثم  ابليس.  اه  لعن  فقال:  أحدا، 
أخرى،  مرة  بفرسه  وركض  حرك 
ثم  مرات،  ثاث  ذلك  به  ففعل 
هتف به هاتف من قربوس الرج، 
خلقت،  هذا  ما  واه،  فقال: 
إنتبهت،  فقال:  أمرت.  هذا  وا 
رب  من  نذير  جاءي  انتبهت، 
بعد  اه  عصيت  ا  واه،  العامن، 
فرجع  ري.  عصمني  ما  إذا  يومي 
اى أهله، فخى عن فرسه، ثم جاء 
وكساءه  جبته  فأخذ  أبيه  راع  اى 
وزهد  الدنيا  وترك  ثيابه  اليه  ودفع 

فيها.)2(
قصة  توبته  سبب  ي  ونقل 
بمسيس  أحس  أنه  وهي:  أخرى، 

من  فنادى:  بيته،  سطح  عى  رجل 
ذا.  أنا  ها  واحد:  له  فقال  هو؟ 
فقال: وماذا تطلب هنا؟ قال: إبا 
عجبا!  وا  فقال:  مني،  ضاع  قد 
سطح  من  اإبل  يطلب  وهل 
تطلب  أنك  كا  فقال:  البيوت؟! 
امعرفة وأنت ي هذا الزي. فتنبه ما 

أريد منه.)3(
ي  قال  البلخي:  شقيق  وقال 
عليه،  أنت  عا  أخري  إبراهيم: 
وإذا  أكلت،  رزقت،  إذا  فقلت: 
منعت، صرت، قال: هكذا تعمل 
كاب بلخ عندنا. قلت له: فكيف 
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رزقت،  إذا  قال:  أنت؟  تعمل 
آثرت، وإذا منعت، شكرت.)4(

إبراهيم وأهل البيت ^
سياحته  أيام  ي  انتهى  أنه  ذكر 
بمكة   الباقر موانا  خدمة  اى 
أنفاسه  بركات  عن  وأخذ  امرفة، 
يروي  وكان  أخذ،  ما  الريفة 
وأدرك  بل  يرويه،  ما  بعض  عنه 
واجتمع   السجاد سيدنا  زمن 
وله  أيضا،   الصادق باامام 

معه قصة طريفة لطيفة.
والقصة: أنه قدم ابراهيم الكوفة 
عى عهد امنصور، وقدمها أبو عبد 
يريد   فخرج  ،الصادق اه 
العلاء  فشّيعه  امدينة،  إى  الرجوع 
الكوفة.  أهل  من  الفضل  وأهل 
وكان ي من شّيعه الثوري وإبراهيم 
بن أدهم، فتقّدم امشّيعون، فإذا هم 
بأسد عى الطريق، فقال هم إبراهيم 
جعفر  يأي  حتى  قفوا  أدهم:  بن 
 ،اإمام ما يصنع، فجاء  فننظر 
 فذكروا له حال اأسد، فأقبل
بأذنه  فأخذ  اأسد،  من  دنا  حّتى 
أقبل  ثّم  الطريق،  عن  نّحاه  حتى 
الّناس  إّن  أما  فقال:   عليهم
حملوا  طاعته،  حق  اه  أطاعوا  لو 

عليه أثقاهم.)5(
إبراهيم وأهل البصة

أدهم  بن  إبراهيم  مَر  أنه  ونقل 
الناس  فاجتمع  البصة،  ي أسواق 

اه  إن  إبراهيم،  يا  فقالوا:  عليه، 
ُعوِي  أدآ كتابه:  ي  يقول  تعاى 
ندعو  بالنا  فا   ،)6( َلُكمآ َتِجبآ  َأسآ
لنا؟!  يستجيب  فا  سبحانه  اه 
مات  أنه  البصة،  أهل  يا  فقال: 
ي قلوبكم عرة أشياء. فقالوا: ما 

هي يا أبا إسحق؟، فقال:
فلم  اَه  عرفتم  أنكم  أوها: 

تطيعوه.
 ’ الرسوَل  عرفتم  أنكم  وثانيها: 

فلم تَتبعوا سنته.
وثالثها: أنكم عرفتم القرآَن فلم 

تعملوا با فيه.
اه  نعمَة  أكلتم  أنكم  ورابعها: 

فلم تؤّدوا شكَرها.
اجنَة  عرفتم  أنكم  وخامسها: 

فلم تطلبوها.
الناَر  عرفتم  أنكم  وسادسها: 

فلم هربوا منها.
وسابعها: أنكم عرفتم الشيطاَن 

فلم حاربوه، ووافقتموه.
وثامنها: أنكم عرفتم اموَت فلم 

تستعّدوا له.
اأمواَت  دفنتم  أنكم  وتاسعها: 

فلم تعتروا هم.
وعارها: أنكم تركتم عيوَبكم 

واشتغلتم بعيوب الناس.)7(
واآن، أما آن لنا نحن أيضا أن 

ننتبه من غفلتنا؟!

اهوامش
احسيني  العقد  أنظر:   -1
الشيخ حسن  الدين  )الطهمسبي(، عز 
الشيخ  والد  العامل  الصمد  عبد  بن 
البهائي، عنى بتصحيحه وطبعه: السيد 
گلبهار  طبعة:  اليزدي،  امدري  جواد 

يزد، ج1، ص46.
الفداء  أبو  والنهاية،  البداية   -2
القري  كثر  بن  عمر  بن  إسمعيل 
عبد  تقيق:  الدمشقي،  ثم  البصي 
هجر  دار  الركي،  امحسن  عبد  بن  ال 
واإعان،  والتوزيع  والنر  للطباعة 
ج13،  م،   1997 اأوى،  الطبعة: 

ص495.
ي  اجنات  روضات  أنظر:   -3
العامة  والسادات،  العلمء  أحوال 
امرزا ممد باقر اموسوي اخوانساري، 
ج1،   ،#1320 قم،  اسمعيليان،  مكتبة 

ص139ـ 150.
وأنباء  اأعيان  وفيات  أنظر:   -4
الدين  العباس شمس  أبو  الزمان،  أبناء 
بكر  أي  بن  إبراهيم  بن  ممد  بن  أمد 
امحقق:  اإربل،  الرمكي  خلكان  ابن 
صادر،   دار  النار:  عباس،  إحسان 

بروت، 1900م، ج1، ص32.
الداعي ونجاح  عدة  أنظر:   -5
احّل،  فهد  بن  أمد  الشيخ  الساعي، 
اموحدي  أمد  عليه:  وعلق  صحه 
ااسامي،  الكتاب  دار  القّمي، 
اانوار  بحار   .97 ص96ـ  1410هـ، 
ااطهار  اائمة  أخبار  لدرر  اجامعة 
امجلي،  باقر  ممد  الشيخ  اموى   ،^
ج47،  لبنان،  بروت،  الوفاء،  مؤسسة 

ص137.
6- غافر: من الية 60.

البيان،  جمع  تفسر  أنظر:   -7
بن  الفضل  عى  أبو  ااسام  أمن 
العامي أهل  امجمع  الطري،  احسن 

البيت، ج2، ص14. 
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بَشّار )يسار( بُن أمد البصُي، م ُيذكر ي أصولِنا 
رواياته  من  ويظهر  غِرنا.  مصادر  ي  وا  الرجالَية، 
أنه عاَر اإماَم العسكرّي، وكانت رواياُته ي 

.النص عى امامته
رواياُتُه…

حمد،  بن  »عل  عن  الكلينُي  رواه  ما  اأوى: 
أمد  بن  بشار  عن  الكوي،  حمد  بن  جعفر  عن 
البصي، عن عل بن عمر النوفّل، قال: كنت مع أي 
احسن ي َصْحِن داِره، فمَر بنا حمٌد ابُنه، فقلت 
ا،  فقال:  بعدك؟  صاحُبنا  هذا  فداك،  ُجِعْلُت  له: 

صاحبكم بعدي احسُن«)1(. 

رّي َب�ّشارر بنر اأحمد الَب�شْ

الشيخ عل الغزي

عن  حمد،  بن  عّل  »عن  الكلينُي  رواه  ما  الثانية: 
جعفر بن حمد الكوي، عن بشار بن أمد، عن عبد 
 : اه بن حمد اأصفهاي، قال: قال أبو احسن
صاحُبُكم بعدي الذي يصّل عّل، قاَل: وم نعرف أبا 
حمٍد قبَل ذلك، قال: فخرج أبو حمد فصَى عليه)2(. 
عن  حمد،  بن  عل  »عن  الكلينُي  رواه  ما  الثالثة: 
عن  أمد،  بن  بشار  عن  الكوي،  حمد  بن  جعفر 
موسى بن جعفر بن وهب، عن عل بن جعفر، قال: 
كنُت حارا أبا احسن  مّا ُتُوّي ابُنه حمد، فقال 
للحسن: يا بنّي، َأْحِدْث ه ُشكرا؛ فقد أحدَث فيَك 

أمرا.)3(
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َبْكرر بنر عبد املك الب�شرّي
]اأعنق[،  اأعتق  وائل،  بُن  املك  عبد  بُن  بكُر 
البصّي، ساكُن اليامة، م ُيذكر ي امصادر الرجالية 
ي ُكُتب علائنا، نعم، ي لسان اميزان ذكر اسَمه فقط 
قائًا: »بكُر بُن عبد املك)4(، له روايات ي مصادرنا، 

وهي:
حديثًا(،  )اأربعن  كتاب  ي  ُروي  ما  ااوى: 
ساكِن  البصّي،  املك  عبد  بن  »بكر  عن  بسنده 
الُصغرى،  فاطمَة  عن  احسن،  بن  عّل  عن  اليامة، 
 قالت: خرَج رسوُل اه ،عن فاطمَة الُكرى
وتعاى  تبارَك  اَه  إَن  فقال:  عرفه،  يوم  الناس  عى 
باهى بكم ي هذا اليوم، وغفَر لكم عاّمة، وغفَر لعٍل 
خاّصة، وإي رسوُل اه إليكم، غُر معاتٍب لقومي، 
أَن  خري    جرائيل  وهذا  لقرابتي.  عائب  وا 
وبعَد  حياي  ي  علّيًا  أحَب  َمْن  السعيِد  حَق  السعيد 
حياي  ي  أبَغَضه  َمْن  الشقِي  كُل  الشقَي  وأَن  وفاي، 

وبعَد وفاي«)5(. 
الثانية: خلُق اه  النبّي والوي  من شجرة 

واحدة. 
ما ُروي ي البحار عن »أماي الطوي: ماعٌة عن 
أي امفَضل، عن رجاِء بِن حيى، عن داود بن القاسم، 
بن  عيسى  بن  هارون  عن  الفضل،  بن  اه  عبد  عن 
عن  أبيه،  عن  شعبة،  بن  حمد  بن  بكار  عن  هلول، 
أبيه،  عن  احسن،  بن  عّل  عن  املك،  عبد  بن  بكر 

 :قال: قال رسول اه ،عن جّده أمر امؤمنن
وَخلَقني  أشجاٍر شّتى،  من  الناَس  اُه  خلَق  عُل،  يا 
فرُعها،  وأنَت  أصُلها،  أنا  وأنَت من شجرٍة واحدٍة، 

فطوبى لعبٍد مَسك بَأْصلها، وأكَل من فرعها.)6(
»بكر  الطوي هو  الشيخ  أماي  امذكور ي  أقول: 
بن املك اأعتق البصي)7(، بدل »عن بكر بن عبد 
املك امذكور ي َسَند كتاب البحار، والظاهر صحة 
ما صَححه صاحب البحار؛ بقرينة روايته عن اامام 

 .زين العابدين
الثالثة: ما روي ي )رسالة طرق حديث من كنت 
َحَدَثنا[  ]أي:  ثنا  ملول،  بن  »هارون  عن  مواه(، 
بكار بن حمد بن شعبة، ثنا أي، حدثني بكر بن عبد 
املك بن وائل اأعنق، عن حمد بن عار بن ياس، 
عن أبيه مرفوعا: ُأوي َمْن آمَن ي وصَدقني بواية 
عّل، فَمن وااه، فقْد َتَوّاي، ومن تواي، فقد توّى 

اه.)8(
اهوامش

1- الكاي: 325/1/ح2.

2- الكاي: 326/1/ح3.
3- الكاي: 326/1/ح4. وعنه: اارشاد: 315/2.

4- لسان اميزان: 206/56/2.
5- اأربعون حديثًا: ص33/ح11.

6- بحاُر اأنوار: 19/15/ح30 و324/38/ح36.
7- أماي الشيخ: ص610/ح9.

8- رسالة طرق حديث من كنت مواه: ص97/ح112.
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نهر )اأبو الفلو�س( 
مقَتَب�ٌس من كتاب )اأبي اخ�شيِب ي ما�شيها القريب(

 ياسن صالح العبود

يقُع هُر )أبو الفلوس( جنوَب مدينِة أي اخصيب، 
ويبعد عنها بحواي مسَة كيلو مرات تقريبا، وُسميت 
الفلوس(، وكان  بقرية )أبو  بالنهر  التي ُحيط  القريُة 
بناه  الذي  الَقبِل،  البصة  سوُر  قديا  القرية  هذه  ي 
سنة  ي  البصة  متسلم  وهو  اغا(،  اه  )عبد  آنذاك 

)1212هـ(، اموافق لسنة )1797م(.
كان هذا النهُر يصُل اى سوِر البصة شاا، وفيها 
هٌر خرُج من )قرية سليان( حتى يصل اى البحر ي 

)خور عبد اه(، وكانت تسر فيه السفُن الراعية. 
وكان عى هر )أبو الفلوس( عرون قصا، تعود 

لتجار البصة. 

لوجود  فقد كان  باسمه؛  النهر  تسمية  وأما سبب 
عدة خافر عليه تأخذ الريبة عن امحاصيل الزراعية 

التي يصدرها أبناء امنطقة بواسطة اأبام. 
وهناك رواية اخرى لسبب التسمية، وهي: أنه كان 
هرا دجلة والفرات يصبان منفصلن عن بعضها ي 
اخليج العري بالقرب من مدينة )اأحواز(، وكانت 
)ااسكندر  جيش  مر  وقد  )بيشان(،  قديا  تسمى 
امقدوي( هذه امنطقة أثناء عودتة منتصا ي فتوحاته 
عى اهند وإيران، وسار بجيشه بعد أن سيطر عى هذه 
امنطقة حاذيا هر الفرات، وأمر قائده )أبو جولوس( 
ببناء ميناء عى هر الفرات ي هذه امنطقة، وقد حفر 
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أبو  )هر  باسمه  النهر  وسمي  اميناء،  بعد  يمتُد  هرا 
اميادي،  الثالث  القرن  ي  ذلك  وكان  جولوس(، 
اى  جولوس(  )أبو  كلمة  حولت  الزمن،  وبمرور 
ااسم  هذا  حمل  النهر  وظل  الفلوس(،  )ابو  كلمة 

حتى اان.
)عّبارة(،  هناك  كانت  الفلوس(  )أبو  هر  وعى   
امواطنن  بنقِل  تقوُم  )الُدوبة(،  يسموها  وكانوا 
شخص  كل  من  تؤخذ  أجور  لقاء  النهر  ضفتي  بن 
أو  العّبارة  وهذه  ااخرى،  الضفة  اى  اانتقال  يريد 
الدوبة كانت مشدودًة بأساِك اى ضَفَتي النهر، يقوم 
أشخاٌص مسؤولون عنها بشِدها وسحبِها اى اجانب 

ااخر من النهر، وي عام )1930م(، أنشئ عى هر 
مُر  السياراُت  وصارت  خشبٌي،  جٌر  الفلوس  أبو 
الفاو، وي  اى  الذي يصل  الطريق،  اى  متجهة  عليه 
جٌر  الفلوس  أبو  هر  عى  أنشئ  )1940م(،  عام 
يربط  أصبح  الذي  اجديد،  الطريق  هاية  ي  عائٌم 
قريَة باب سليان بقرية أبو الفلوس، وقد استخدمته 
لنقل  الثانية  العامية  احرب  ي  الريطانية  القوات 
قواها عر هذا اجر، وي عام )1972م(، تَم إنشاء 
من  بدًا  الفلوس  أبو  هر  عى  ثابٍت  حديدٍي  جٍر 

اِجِر العائم.

97 العدد 11/ جمادى الأوى 1439هـ



اأمثاٌل �شعبّيٌة
مقتب�ٌس من كتاب )المثال ال�شعبّية( للدلي�شي)1(
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اسُمه،  ُذكر  إذا  من  هو  الفاضل،  الَنّسب،  الريُف  امعنى: 
قبل  رَحه  وتنسموا  به  أحسوا  مكان،  اى  توَجه  إذا  أي:   ، َحَرَ

ُحضوره، وهو دليُل ُحِب الناس له.
ويرب من جري ذكُره عى لسان ماعة وإذا به يقدُم عليهم.

قال الريُف الرُي :
رائَِحة الَغوِر  ِرياِح  ِمن  َلنا  َهّبت 

بَِرّياِك َعَرفناها  الُرقاِد  َبعَد 

إسرزگ: إسرزق ، أي: أطلب الرزق.
امعنى: إن أول ما جب أن تبدأ به ـ أها الرجل ـ هو أن تبني 

لك بيتًا يؤويك، ويؤوي أسَتك.
وقد ُيراد به الزواج، أي: تزَوْج، وا خَش الَفقَر؛ فإَن اَه هو 
الذي سرزُقك عند السعي ومواصلة العمل، وكذلك احاُل 

إذا ما أردَت أْن تبنَي دارًا.
وُيرُب من ا يقدم عى الزواج، وا عى ابتناء بيت خوَف 
َف  َفَسوآ َلًة  َعيآ ُتمآ  ِخفآ َوإِنآ  تعاى:  قال  لديه؛  ما  ونفاِد  الفقِر 

 .)2(ِلِه إِنآ َشاء إِّن اَل َعِليآٌم َحِكيآٌم نِيآُكُم اُل ِمنآ َفضآ ُيغآ
اهوامش

1- كتاب اامثال الشعبية ي البصة / مع ورح  عبد اللطيف 
الدليي /ج1 ص17.

2-   )سورة التوبة: الية 28(.

ِره  إبُن اَحاِل بِِذكآ

ِزَگ ال  َرآ إبِن بيَتك واسآ
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جموعٌة  فيه  يتجّمُع  الذي  امكاُن  هي  القريُة 
فيه جتمعا  فيه، ويكّونون  الناس، ويستقّرون  من 
القرية  ُسّكان  عدُد  يراوُح  ما  وعادة  هم،  خاصا 
قد  القرى  وُسكان  آاف،  والعرة  امئة  بن  ما 
يكونون من قبيلة أو عشرة أو عائلة واحدة، وقد 
هذا  ي  ونريد  ختلفة،  عائات  عدة  من  يكونون 
القرى  من  جموعة  عى  الضوء  نسلط  أن  امقال 

اجنوبّية ي مدينة البصة وكم يأي:

رَيُة اجنوبَيُة الُقرى الَب�شْ
إعداد : د. عبد اجبار احلفي

- الَراضعّيُة: تقُع جنوّي اُخورِة مبارًة. وعليها 
من  ُسّكاِها  أغلُب  اُخورة.  َهر  مدخل  عند  جٌر 
البحرين ي العهد العثاي حتى 1333هـ ـ 1914م.

ـ مّناوي اللَجْم: قريٌة صغرٌة تقُع غرَي الراضعية، 
يفصلها الطريُق العاُم الذي يأي من العشار  إى أي 

اخصيب، وتقُع امَْطيحُة رَقه، وفيها جامع.
امآَطيحة: تقُع جنوّي هِر اُخورة، وحُدها رقًا   -
هر  وجنوبًا  الزبر،  صحراء  وغربًا  اللجم،  مّناوي 

100



قريُة صغرٌة كانت ي  الّراجي: وهي 
العامرة،  بالبساتن  العثاِي مكتَضة  العهد 

والفواكه امتنوعة.
النخيل،  الِنعاج: قريٌة صغرٌة حوي بساتَن  أُم   -
وجنوبًا  الراجي،  ورقًا  امطيحة،  ِشاًا  حُدها 
البهاْدِرَية، وغربًا صحراء الزبر. يشقها طريٌق فرعٌي 
ضيٌق من الطريق العام الذي يأي من خورة البصة 
إى الّراجي، فيها مسجٌد صغٌر ومقهى، وفيها بيت 

آل حاجم من اُأَسِ القديمة. 
طريق  عى  واقعٌة  صغرٌة  قريٌة  اجلبي:  كوت   -
رق  البصة  ُخورة  من  اآي  العمومّي،  الّراجي 

وتقُع  اللجم:  مّناوي 
يأي  صغٍر  َهٍر  عى 
من  وهي  الراجي،  هر  من 
عبد  أوقفها  التي  الُذرية  اأوقاف 
تعوُد  باش،  دال  أو  كاتب  باش  القادر 
تزَوجها  التي  بناتِه،  إحدى  إى  القريِة  ملكيُة 

امرحوُم احاُج حمود باشا العبد الواحد.
رّية: قريٌة صغرٌة تابعٌة مقاطعة الّراجي،  - الَبهادآ
حتوي عى بساتن نخيل، وُتسقى من هر الراجي 
ملكًا  )1811م(  سنة  ي  كانت  الِنعاج،  أِم  جنوِب 

أحد ذرية آل راشد آل سعدون. 
تقع  البصة،  ُقرى  أشهر  من  قرية  الراجي:   -
جنوب الراضعَية، ويشُقها طريٌق مبَلٌط يصُل قضاَء 
 أي اخصيب، وخرُقها هٌر كبٌر يسمى هر الّراجي،

هر الراجي اجنوي
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اخورة،  بعد  هر  ثاي  وهو  العرب،  شط  من  يأي 
خشبٌي  جٌر  وعليه  الزبر،  صحراء  إى  وينتهي 
صالٌح مرور السيارات، وفيها مزارُع نخيل، وبساتُن 
امائة.  عامرٌة، ومن هرها تتفرع أهٌر كثرٌة تزيُد عى 
جامع  فيها  والقصب،  والطن  احجارة  من  بناؤها 

عليه مئذنة. 
- عويسيان: موقُعها بعد ُعبور اجر اخشبِي عى 
هر الّراجي مبارًة، وتسميُتها نسبًة إى عيسى أحد 
مالكيها. وتقسم إى قسمن: اأوُل يقُع عى الطريق، 
امرحوم  بناه  الذي  الثاي،  باجامع  ينتهي  والثاي 

الشيخ أنس باش أعيان سنة )1727م(.
َلة آل زهر: قريٌة صغرٌة حُدها  وآ َ - عبد اليان ومآ
الطريُق  ِشاًا عويسيان، وجنوبًا مهيجران، خرُقها 
الرق  جهة  ومن  الفاو(،  ـ  اخصيب  )أبو  العاّم 
تقُع عى شِط  التي  قريُة أي سال وحولة آل زهر، 
العرب، كُلها نخيل وأشجاٌر مثمرٌة، وم حصل فيها 

تغير من العهد العثاي لغاية عام )1980م(.
الطن  من  بناُؤها  قريٌة  مصلح:  شيخ  فّجُة   -
ُسِمَيت  الفاحن،  من  ُسّكاها  أغلُب  والقصب، 

أجداد  أحد  السام،  العبد  مصلح  الشيخ  إى  نسبًة 
ومركز  مقهى،  وفيها  أعيان،  باش  القادر  عبد 
للرطة، وهي واقعة جوار َقرية مهيجران، مزارُعها 

من النخيل، وُتسقى من هر مهيجران. 
- مهيجران: وها اسم آخر هو )مهيقران(، وهي 
قرية كبرٌة فيها هٌر كبٌر يأي شَط العرب، ُسميت هذا 
ااسم نسبة إى دخيل آل راشد، سكن ها، وجعلها 
وطنًا له بعد هجرته من الغراف قبل أربع مائة سنة، 
بناؤها من احجارة والطابوق والطن والقصب. فيها 
أربعُة جوامع: أحدها للشيخ مصلح العباي، عليه 
مئذنة، ثم هدمت، وكانت قريًة عامرًة. وفيها مسُة 
حات، هي: قرية بلد الشيخ، بلد سامة ـ بلد حزم 
السادة  مسكن  وهذه  القرية.   - شمس  ما  جبل   -
آل بيت الرفاعي. ومنهم: السيد عبد اه السيد عل 
الرفاعي، يتصل نسبهم باإمام احسن ، وكذلك 

فيها بيوت من آل نعمة. 

باب طويل
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أيضًا )فَجُة يوسفان(، وهي  - يوسفان: وتسمى 
اآن  خرُقها  نخيل  بساتن  عى  حتوي  صغرٌة  قريٌة 
عى  للرطة  خفٌر  وفيها  العام،  اخصيب  أي  طريُق 

الطريق. وفيها مدرسة. 
- يوسفان: تأي بعد فجة يوسفان، كان فيها بيوٌت 
معتوق  حاج  آل  أسة  العرب  شِطِ  عى  وقصوٌر 
جامٌع،  فيها  يوسفان.  فَجة  جنوَب  واقعٌة  النعمة، 
القريتن  هاتن  وبن  حوانيت،  وعرة  ومقهياِن، 

توجُد قريُة فَجِة العرِب متصلة ها.
دان: من القرى الكبرة، وتأي بعد مهيجران،  - َمآ
وهُرها الرابُع بعَد اَخورة، وهو من اأهر الرئيسَية، 
يأي من شِط العرب، وتتفرع منه مئاُت اأهِر لسقِي 

بساتِن الَنخيل، وعليه جٌر مرور السيارات.
ي  القديمة  القرى  إحدى  هذه  اليهودّي:  قرية   -
البصة، كانت موجودة منذ أيام وقائع الزنج؛ إذ بنى 
الرقية  اجهة  اموفقَية ي  مدينَة  العباُي  باه  اموفق 

)1956م(  عام  وي  ها،  مقابلة  العرب  شِط  من 
غَرت احكومة اسمها، فسميت بقرية احمزة، فيها 
الَفاحن،  من  ُسّكاها  وأغلُب  القصب،  من  بيوٌت 

وفيها عدٌد قليٌل من البيوت امبنَية باآُجر.
- الصنكر: تابعٌة لقرية اليهودِي، وا ختلف عنها، 

فيها جامع، ومدرسة ابتدائية، وبعُض احوانيت.
جهة  من  اليهودِي  بقرية  تتصُل  السبيلّيات:   -
أبو  وجنوبًا  العرب،  شُط  رقًا  وحُدها  الشال، 
النخيُل.  مزارُعها  الزبر،  صحراُء  وغربًا  مغرة، 
بالقرى،  بناؤها شبيٌه  العرب،  يأي من شِط  فيها هٌر 
فيها قصور آل النقيب، فمنها لنقيب البصة، السيد 
ي  يسكنها  كان  فخان  قصان  الرفاعي  رجب 
النقيب، نجل  للسيد هاشم  آخران  حياته، وقصان 
السيد أمد باشا النقيب، وفيها جامٌع وريح للسيد 

رجب الرفاعي وسائر أجداِدهم.

هر مهيجران اجنوي

مدخل هر مدان
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الكاملِة  ال�شعرَيِة  ااأعماِل  ي  اأولَيٌة  قراءٌة 

اأحمد َمَطر
حيدر جـاسم امشكور
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أرع  وأنا  اأوى-  -للوهلِة  انتباهي  لفَت 
أحادِي  لشاعر  الكاملة  الشعرية  اأعمل  بقراءة 
مشانِق  عى  وانتص  امحنِة،  أغواَر  َسَر  السر، 
الرِق اهزيلِة، السيد امد مطر، أحد أفراد أبناء 
حتى  وا  مهيد،  وا  مقدمة،  دون  من  اللواء، 
وشعراؤنا  اأفاضُل  أدباؤنا  هم  فأيَن  ديباجة. 
القراء؟! هل  شاعرنا جمهر  تقديم  من  اأكارُم 
أن عا صوُته وصداُه  بعد  الكِل  ِحُسه عن  غاَب 
بالبقاء  وقسمَته  حّظه  أّن  أم  اأنظمة؟!  كل  فوق 
أوجد  ما  جبهتن،  عى  حارُب  مكابرًا  منفردًا 
لزموا  أكثَر هؤاء  اابتعاد؛ أن  ذريعة  لآخرين 
عن  باابتعاد  أنفَسهم  وأراحوا  احيادّيِة،  جانَب 

شغلهم الشاغل؟!

ومن العدل واإنصاف أن ا أجَد أولئَك اأدباِء 
آخر  إى  الطغاة  قارعوا  الذين  الفطاحِل،  والشعراِء 
عن  باكرًا  رحل  معظمهم  لكون  لربا  أنفاسهم؛ 
عامنا، وبعضهم الباقي َمن عجز؛ لكر سِنه أو بعِده 

عن خِط التاس.
واحُق أن نعيَب اجميَع ونديَنهم، با ي ذلك دوُر 
والساطن،  اُمجون  شعراَء  تبجُل  عندما  النر، 
مطر،  امد  القديَر،  شاعَرنا  الكبَر،  امحارَب  وترُك 
اإجاز  سبيل  عى  ولو  تعريٍف،  أو  تشخيٍص  بدون 

والتذكر.
أقول:  بالذكر،  امعنيَن  حقوَق  أغصَب  ا  وحتى 
إَن ذلك راجٌع اى بساطِة وتواضِع الشاعِر الذين عرفا 
كَل سالته  يكتُب  الشعراء  بعَض  عنه، ي حِن جُد 
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اى أن يصل به اى شعراء امعلقات، لكنك ترى امد 
مطر هدوئه الصارخ، وصداه الذي أرعب الطغاة ي 
با  بتذكرهم  النسيان؛  نعمَة  عليهم  وأفسد  منامهم، 
جادت به قرحُته امزمنة، منهاًا بافتاته عى مقارعة 
يتوانى ويتقاعس بعدما قرع طبوَل  الطغاة، دون أن 
الذين  أولئك  استثناء،  با  ميعًا  ضَدهم  احرب 
سلبوا  أن  بعد  حقوقنا،  بأبسط  التمتع  نعمة  حرمونا 

منا اإرادة والكرامة، بقوله ي قصيدة )النبات(:
امنية رهُن  أوطاُننا 

الّصوجان حياِة  ي  والبقيُة 
السيوف تُت  ورقاُبنا 

اللسان فوق  وحقنا 
سجادٌة  وذواُتنا  دراهَم......  ودماؤنا..جري 

لنعاِل أبناِء الذوات
باختيار  يتكَلف  نفَسه، وم  الثائُر م جهْد  فشاعُرنا 
واقعه  من  يستمُد  فهو  الغريبة،  العبارات  من  أناط 
عى  يلفظها  التي  القاي،  والعيش  امزري،  اليومِي 
البحث  ي  شجوَنه  يبُث  امتهرئة،  الصفراء  أوراقه 
العِي والشاق عن تلك الكرامة امغبونة وامحتقرة 
يلفَت  الذوات، وم يذهب بعيدًا حتى  أبناء  من قبل 
انتباَهنا ـ جددًا ـ ويعيَد عى إساعنا تلَك الراجيدَيَة 
الواقعَيَة امقتبسَة من اأمثال الشعبية ذائعة الصيت ي 
أرجاء البلد، إذا م تكن ي أرجاء امعمورة، وهو يردد 

ي قصيدة )مكسٌب شعبّي(:

ملُت شكوى الشعِب ي قصيدي
حارِس العقيدة

وصاحِب اجالِة اأكيدة
قلُت له: شعُبك يا سيَدنا

صاَر عى اَحديدة
هّرأتآ من تته احديدة

شعُبك يا سيَدنا قد أكل احديدة
التي أصبَح  وهذه إشارٌة واضحٌة حالِة اإفاِس 
بل  فحسب،  امادِي  الصعيد  عى  ا  الشعُب،  عليها 
اانقباِض  من  حالِة  عن  فضًا  اأصعدة،  كل  عى 
واانحساِر لكِل معامِ احياِة الطبيعَيِة؛ حيث البداية 
ي إضعاف الروح الوطنية والعلمية ي البلد، وبالتاي 
القاي  منها  ينُج  م  طاحنٍة  حروٍب  إى  العامِة  جّر 

والداي.
اجوانب؛  متعددة  كبرٌة  شاعِرنا  معركَة  لكَن 
لتعُدد أسباب استمرارها؛ فهو يضع الواي كمقياس 
أوٍي ومعيار مصداقٍي لكِل ما يلحُق باأمة بقوله ي 

قصيدة )اأرمُد الَكّحال(:
وطني أُيا اأرمُد ترعاُك الّسم

أصبَح الواي هو الَكّحال فابآر بالعمى
هم  عندنا  اأمر  واَة  بأن  مطر  امد  ينِوه  وهنا، 
أنفاَسهم  أن  وبا  امطلقة،  الصاحَية  أصحاُب 
فله  امجتمع،  عى  وعدوانَيٌة  رانَيٌة  كَلها  امقدسَة 

احُق بأن يبِرنا بالعمى.
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إزالته  يسُهل  ّما  وحيدًا  الواي  يكون  ا  وحتى 
امتنامي؛  بإبداعه  شاعُرنا  أشار  عليه،  والقضاء 
اإنسانية،  جبن  ي  السوداء  اأنظمة  هالة  ليضيف 
وتكميم  الكلمة،  مصادرة  ي  أعاها  وأبشع  وأشنع 
امدّوي،  صوها  سوى  يسمع  ا  حتى  اأفواه؛ 
)انجيل  منشدًا ي قصيدة  وجريدها من اأحاسيس 

بولس(:
ي البدء كان الكلمة

ويوَم كانتآ أصبحتآ ُمّتهمة
وأعَدَمتآها   .. واعتقلتآ  ، وحورتآ  ، فطوردتآ

اأنظمة
ي البدء كان اخامة

الوصِل  حلقِة  اى  يشَر  حّتى  الصورُة  تكتمل  وم 
بقوِة  امدعومُة  احلقُة  تلك  واجاهِر،  النظاِم  بن 
ياُن  السيِف والنظام القمعِي، الذي ا هُمه سوى َسَ
موبوءًة  قراراُته  كانت  مها  اأمة  راين  ي  قراره 
امخرين،  من  كاملٍة  توليفٍة  بإنشاِء  وذلك  وجائرًة، 
وأفواج النفاق، الكادحِة ي تسميم احقائق، وتلويث 
بالبطش  العارمة  السلطان  رغبة  وفق  الوقائع، 

واإذال، بقوله ي قصيدة )قبيلة بوليسية(:
فحيُث رُت ُخٌر يلقي عّى ظّله

َيلُصُق ي كالّنملة
ّري َيسبُح ي َجَ

م كّل ليلة َيطلُع ي ي اُحلآ

باليأس  مزوٌج  طابٌع  شاعرنا  أنفاس  عى  طغى 
واأسى؛ فليس هناك أُي انطباعاٍت بمشاعِر الفرِح 
والنِص ولو عى اَأَمِد البعيد؛ كوَن السياساِت التي 
فا  عقيمًة،  سياساِت  ُتعُد  ُشعوبنا  ضَد  ُمورست 
ِعْبَء  حمل  جديٍد  جيٍل  العقم  هذا  وراَء  إنجاَب 
امسؤولَية التوعوَية إنقاذ اأمة، نعم، هناك حااٌت 
كثرٌة من الوادات اجديدِة، لكّنها واداٌت قيصَيٌة 

متعِرٌة يصعب أن تكوَن ي حقوِل اأسوياء. 
بعيدة  نقدية  بصورة  آرائه  بإبداء  نفَسه  ألزَم  وقد 
عن التعقيداِت اللغوَيِة، واألفاِظ النابيِة، والكلاِت 
السر،  ي  قدمًا  امعنى،  ي  جاهدًا  وسعى  الَركيكة، 
امعهودِة،  وترتِه  وعى  امعروِف،  سياِقِه  ي  متفِردًا 
حمُل افتًة متنوعَة القواي، وأطياف التعابر امنهالة 
اهدِف  تناسُق  حيُث  بالثورة،  والتدفق  بالصدق 
وحقيق الغاية امثى من الشعر اجاّد والكلمة اهادفة، 
ي  سطوَهم  وأباَدت  الطغاة،  أعناق  َبْت  َرَ التي 
واإطراء  الكاذب  بالتبجيل  امنَمقة  ُعروشهم  َقعِر 
وتتزعُمه  اآخُر،  الطرُف  يتبّناه  الذي  امَْمقوت، 
جبهُة الُكفر والَفساد، ّما سا بشاعرنا اى الثريا، بينا 
التاريخ  َنعُل  وتدوُسهم  الثرى،  ينبُذهم  الطغاُة  َظَل 

وأحذيُة الشعوب.



َكرّي الشاعرة: ميدة الَعسآ

�شمو�ٌس ما َم�َشها غروٌب 

نِة الُكروِب والُندوبآ  ي ِمآ
الُقلوبآ سادُة  ِقراهم  ألقى 

ِسها  َوًة ِمنآ أمآ روٌح تعّرتآ َعنآ
الّرطيبآ ُحّبُهُم  وُأِحَفتآ 

َيشوُقها انآغراُسها ي َحقِلهمآ
َتؤوبآ ِوصاِهم  َجنى  وي 

ِشفاؤها  من طائٍف قدآ َمّسها 
والُذنوبآ الثاَم  وَهجُر 

واَعًة ِمطآ َقَدمي  اِليهمآ  َمي 
ي ِعشِقِهم لواِعجي َتذوبآ 

َطليَقٌة  َسمئِِهم  ي  والّروُح 
الُكروبآ طّلَقِت  نِحٌة  أجآ

ِعناِقِهم إى  ى  َعجآ وي  وُخطآ
َهآوى َهوى ُسنآُدِسهم ُدروبآ

ِقِهم ما َهّدي  يطيُب ي ي ِعشآ
َأذوبآ بِه  الّشوِق  قاهِر  ِمنآ 

ُتمآ ساَدي َعنآ سادٍة َفَهلآ َسِمعآ
؟! ُشموُسهم ما َمّسها ُغروبآ
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ا أستطيُع أْن أرسَم خارَطتي ي فهم شخصياِت 
من  تستغرب  وقد  الورقية(،  الطائرة  )عداء  رواية 
العجب؟!  ِمَ  ولكن،  تقرأه؛  سطر  أول  ي  اعراي 
بن  التمييز  عى  القدرة  من  الكثر  لدى  فليس 
امتناقض اللوِي الناتِج عن الفارِق اللوِي والتناقِض 

اللوِي الناتِج عن اللون.
الرؤية حكي عن عاقة اأِب واأبِن؛  فهل هذه 
ي  َشَدَد  قد  ـ  الراوي  وهو  ـ  حسيني(  )خالد  أّن 
أٍب  كيَف  ولكن،  اأسية؟!  اجوانِب  عى  روايته 
أْن يتخّى عن ابنه أجل امركز ااجتاعِي واختاِف 
السوَيِة  اإنسانَيِة  لقاموِس  يمكن  ا  الطبقات؟!! 
حاواُت  بلغت  فمها  امفاهيم؛  هذه  ااعراُف 
ابَنه  يعِوض  أن  يستطيع  فلن  الذنب،  عن  التكفِر 

حناَن اأِب وصحبَة اأِخ احقيقية!
خُر  من  يتكّبده  الذي  اأم  حجُم  هائٌل  هو  كْم 
بيَته، أرَضه، وطَنه! وكم هو أسود مقداُر احقِد الذي 
سفاحَن  قتلًة  ليكروا  اأطفاِل؛  سويداِء  ي  ُيزرُع 

باسِم الديِن، واأوطاِن، واإنسان! الوطن الضائع، 
الصداقة،  اأبوة،  معنى  ااستبداد،  اأرستقراطية، 
الترد،  التطُرف،  احقد،  ااختاف،  اخر، 
اأحام، اأمل، اأم؛ فالعدُل ُيطَبق ي اأرض ولو 
بعد حن، هذا ما ظَل يرَدد ي نفي مع ربِة مقاِع 
َ احّق موجوٌد، وكم أَن  )ُسهراب(، فشعرُت كم أن 

العمَل الطيَب ُيثمُر بطريقٍة واقعَية.
قَصَة  حكي  روائٌي  عمٌل  الورقَية(  الطائرة  )عّداُء 
ي  كابول،  ي  معًا  يشيبان  صَبين  بن  تنشُأ  صداقٍة 
دار واحدة، ولكن، ي عامن ختلفن؛ ف)أمٌر( ابُن 
َرُجِل أعاٍل ثرٍي، بينا )حسٌن( ابُن خاِدمهم، الذي 
امنبوذُة،  العرقَيُة  اأقلَيُة  وهي  )اَهزارة(،  اى  ينتمي 
وهرب  أفغانستاَن،  السوفيُت  يغزو  عندما  ولكن، 
ي  جديدة  حياة  عن  بحثًا  الباد؛  من  ووالُده  أمٌر 
ي  أخرًا  نجَح  أَنه  أمٌر  ويظن  امتحدة،  الوايات 
حسٍن  ذكرى  تعوُد  يؤِرُقه،  الذي  الِر  من  الفرار 

لتطارَده.

)َعّداُء الطائرِة الورقَية ...  خالد ح�شيني(
ممد البصي
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»عندما تقتل رجًا، فأنت ترَق حياًة، ترُق حَق 
زوجتِه ي أْن يكوَن ها زوٌج، ترق من أطفالِه أباُهم، 
عندما تكذُب،  ترق حَق شخٍص ي معرفِة احقيقة، 

وعندما تغُش، ترُق احَق ي امنافسة الريفة<.
أجلَك ألُف مَرٍة ُأخرى

ما  وصُف  يمكُن  ا  حكايٌة،  ذاها  حِد  ي  كلمٌة 
قراءها  عند  اجملة؛  هذه  قراءة  عند  به  أحسْسُت 
استشعرُت امعنى احقيقَي لكلمة )الوّد( و)امحَبة(، 
وأمٍر؛  حسٍن  بن  امحَبة  قصُة  ـ  باختصار  ـ  الروايُة 
بالذنب  الشعوَر  وأمٌر  الطيبَة،  جِسُد  فحسٌن 
وامسؤولية، أّما اأُب، فهو ـ كأكثر اآباء ـ ا حسُن 

التعبَر عن امشاعِر بشكٍل صحيح.
ي  والطفولُة  للطفولة،  حٌي  جسيٌد  الرواية  وي 
احياة،  قسوِة  عن  الغفلُة  امرير،  الواقع  عن  الغفلة 
هو  ما  كُل  فيه  عاٌم  آخر،  عامٍ  ي  تعيَش  أن  الطفولُة 
تلك  بعد  باكرًا  أمٌر  خرها  التي  الطفولُة  ميٌل، 

الصدمة.
مشبعًة  حقيقتها،  عى  احياَة  جسُد  واقعيٌة  روايٌة 

باأم الناتج من اخسارة، بدأت سلسلُة اَخسائر.
- َخسارُة أمر َحسن.

- َخسارُة َصديق.
- َخسارُة أخ.

- َخسارُة طفولة.
- َخسارُة ذات.
- َخسارُة َمنِزل.
- َخسارُة َوطن.

- َخسارُة ِذكَريات.
استعادَها  تى  احقًا،  أمٌر  استعاَدها  ذكرياٌت 

اسرجاُع ذاته، هذا كُل ما مَكَن أمٌر من استعادته.
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سنة  بعد  اخليج  أمّية  تزايُد  أّدى  قلنا: 
الريطانين  لدى  احاجة  ظهور  إى  )1899م( 
تارخي وجغراي  ملّخص  إى وجود  امستعمرين 
السياسّيون  امسؤولون  يستخدمه  امنطقة،  هذه 
مواد  مع  بدأ  إذ  اّدعائهم،  حِد  عى  الريطانّيون 
وعمن  للخليج  واجغراي  التارخي  الدليل  هذا 

ووسط جزيرة العرب ي سنة )1903م(.
الكام  عن  نقل  من  تقدم،  ما  عى  لنؤكَد  ونعود 
الوارد ي الكتاب، ونؤكد عى قرائنا أن ينتبهوا ما ورد 
فيه من مصطلحات؛ فإن ي ذلك الفائدة العظمى ي 
فهم طبيعة نظرة الريطانين إى امسلمن وإى الشيعة 

بوجه خاص.
جاء ي الكتاب:

1- مقابُر الشيعة امقدسة ودفنهم ي العراق
مقدسة  أرض  ي  ُيدفن  أْن  ي  شيعي  كُل  يرغب 
يوَم  حى  سوَف  أَنه  يعتقد  أّنه  وذلك  العراق؛  ي 

احساب بحاية اإمام الذي جاوره ي قره. وامقابر 
اأرحة  أروقة  عن  اخارجة  العراق،  ي  الرئيسيُة 
هي كالتاي: وادي السام ي النجف، ووادي اإيان 
ي  وترمة  الكاظمَية،  ي  قريش  ومقابُر  كرباء،  ي 

سامراء.
داخَل  إيران  ي  الشيعة  اموتى  أجساُد  وتوضُع 
ثَم ترسل اى  قَبة من الطوب حتى تتحَلَل،  غرفة أو 
سميكة  بطبقة  مغّطاة  خشبيًة  توابيَت  داخل  العراق 

من الصوف. كا يصُل عدٌد قليل من اهند.
2- رسوُم إدخال اُجثث اى العراق ودفنِهم فيها

العراق،  اى  اُجثث  دخول  رسوم  اى  باإضافة 
كانت احكومُة الركيُة تتقاض رسوما خاَصة بدفن 
امقَدسة،  امقابر  وي  اأرحة  أفنية  داخل  اُجثث 
العراق عام  الركية رسميا ي  وُيَقَدر دخُل احكومة 
يساوي  ما  أي:  لرة،   )6009( بمبلغ  )1889م( 
عام  وي  اإنجليزية.  اجنيهات  من   )4807(

الشيخ الدكتور ممود العيداي

الق�شم الرابع

قراءة ي كتاب: دليل اخليج
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)1890م(: )11554( لرة.
3- امجتهدون الشيعة ي منطقة اخليج
- امجتهدون والشيعة منهم بشكل عام

فقط،  الشيعة  بن  اليوَم  )جتهد(  لقُب  يستخدم 
وجمُع الشيعُي امجتهُد بن عَدة وظائف، فهو حاٌر 
ي )الاهوت( والريعة اإسامية، وقاٍض رعٍي 
يفصُل تقريبا ي كِل القضايا امدنّية، ويسِجل الوصايا 

وغرها من الوثائق.
أهل  طبقات  كِل  عى  امجتهدين  مرتبة  علَو  إَن 
الشيعة  بن  فكلمُتهم  باماحظة،  جدير  أمٌر  إيران 
قانون، كا يتلَقون مبالَغ كبرًة من امال من أخواهم 

ي الدين ويدفعوها كصدقة أو لأغراض الدينية.
وللمجتهدين نفوٌذ سياي قوٌي ي إيران، وحتى 
حكومات  مع  أحيانا  ويتعارُض  الركي،  العراق  ي 

هذه الباد.
بالفرد  ااعراف  تنِظم  ثابتٌة  مبادُئ  يوجُد  وا 
ي  الرئيُي  العامُل  هو  اُجمهور  فرأي  امجتهد؛ 
ُيْمَنحون  امعرُف هم  امجتهدون  الشأن، وكان  هذا 

شهادات ي ااجتهاد ُتعَرف باإجازة.
- امجتهدون ي النجف وكرباء

أبرز  من  وكرباء  النجف  ي  امجتهدون  َيعَتُر 
عى  الواسع  بنفوذهم  ويسيطرون  هناك،  الفئات 
امجتهدين  وعى  بأكمله  الشيعي  والعام  إيران 
لقب  عليهم  يطلق  اأحيان،  بعض  وي  اآخرين، 
اى  اأصل  ي  تشر  الكلمَة  هذه  أَن  رغم  )الَعَتبة(، 

اأرحة التي يسكنون عندها.

لنفوذهم  امجتهدين؛  يكَرهون  اأتراك  وكان 
السياي.

مارش(  )نيو  اميجور  قام  )1903م(،  عام  وي 
أحوال  دقيقة  بدراسة  بغداد  ي  السياُي  امعتمُد 
البحث  من  سنًة  عرة  ثاث  وبعد  امجتهدين، 
وااستقصاء، إستنتَج أَن عدَد امجتهدين ي النجف 
وكرباء م يزد عن )41( جتهدا، موَزعن عى ثاث 
مراتب حسب ُقَوهم ونفوذهم؛ ففي النجف )20( 

جتهدا، وي كرباء )21(.
عى  احاصلن  اأفراد  عدد  أن  الطبيعي  من 

إجازات اجتهاد يزيد كثرا عن العدد امتقدم الذكر.
4- نقيب البصة

هو  رئيسا  هم  فإَن  السَنة،  اى  بالنسبة  وأما 
)النقيب(، الذي َيعتمد ي مكانته ونفوذه عى َنَسبه، 
ي  اأتراُك  إليه  يسنُده  الذي  الَدور  وعى  وأماكه، 

اأمور السياسَية.
)الِسبيات( عى  البصة هو  لنقيب  امعتاُد  وامقُر 
شِط العرب، كا يوجد له مقٌر كبر ي مدينة البصة، 
الزبر،  من  بالقرب  )الرافدية(  ي  ريفٌي  ومنزٌل 
وجزيرة  عمرو،  هر  ي  زراعيًة  إقطاعيات  ويمتلك 
وكوت  دان،  وَمْ ويوسفان،  ومهيجران،  العن، 
شِط  عى  أخرى  وأماكن  خوس،  وهر  الشيخ، 
النقيُب يملُك ما  العرب، وي عام )1904م(، كان 
يقرُب من مئتي قارب ي البصة واأماكن امجاورة 

ها. 
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بجانِب جامِع امَقام، وخلَف القسِم البلدِي ي 
امواّد  ُتباع  وفيه  )الفّخار(،  سوُق  يوجد  العّشار، 
معامَل  ي  بالّنار  امفخور  الّطن  ِمن  امصنوعة 
ُتسّمى )الُدَوُغ(، ُمفرُدها )ُدوغة(، والُدَوُغ كانت 
التعليمي  امستشفى  قرب  الواقعة  الراضعّية،  ي 
التي  العائلة  أفراِد  ِمن  فرٍد  كُل  وُيسّمى  احاي، 

َملُك ُدوغة )الُدوغه چي(.
والُسوق ما يزاُل موجودًا، وقْد حّول إى دكاكَن 
لبيِع وخياطة )الِچتاري(. وّما ُيصنع ي هذه الُسوق، 

ما يأي:
- اْحبوُب، وُمفردها )ِحب(، واْحبوب ُتستعمل 
حفِظ اماء قبل مِد أنابيب امياه، وهي عى ثاثِة أنواٍع: 

الكبُر، والوسُط، والّصغُر.
أفراِد  عدِد  حسب  اِحِب  نوَع  العوائُل  وَتستعمل 
اِحَب  تستعمُل  العدد  الكثرة  فالعائلُة  العائلة؛ 
اِحَب  تستعمُل  العدد  امتوّسطة  والعائلة  الكبر، 

الوسط، والقليلُة العدد تستعمُل الّصغر.
ولكَن  تقريبًا،  النفط  برميَل  ُيشبه  الكبر  واِحُب 
كأنبوب  رفيٌع ي هايتِِه،  منه، وكذا هو  أطوُل  اِحَب 
اماء، قياس سّتة إنجات ـ طبعًا غر مفتوٍح ي هايته 

كاأنبوب ـ ثّم الوسط، ثّم الّصغر.

الفخارّيات...

بقلم: كريم عاوي

و�شائُل التريد قدمًا

الّداِر،  ساحِة  جوانِب  إحدى  ي  اِحُب  وُيوضع 
ويكوُن  اَخَشب،  ِمن  مصنوٍع  )َمْرَفٍع(  عى  وُيوَضُع 
ارتفاع اِحّب ِمن اأعى بحيُث يتمّكن الشخص ِمن 
ِمن  اأرض  ارتفاُعه عن  بسهولة، ويكون  اماء  أخذ 

اأسفِل قدمًا تقريبًا.
وميع اُحبوب يسقُط من أسفِلها قطرات من اماء 
القطراُت  هذه  وُتسّمى  باستمرار،  اِحّب  من  تنفُذ 

الّناقوط )الّناگوط(. 
وماُء الّناگوط من أصفى امياه؛ أّن اماء ينفُذ ِمن 
اِحّب؛  ي  فيه  العالقَة  الّشوائَب  تاركًا  اِحِب  جدار 
الفّخار  من  إناًء  اِحِب  حَت  العوائُل  تضُع  ولذلك، 
من  اماء  ترُق  أّها  أساس  عى  )البّواگة(؛  تسّمى 

اِحّب.
وُمأ احبوُب باماء بواسطة )الّسّقى(، الذي يأي 
وغرها  واخورة،  واخندق،  العّشار،  أهر  ِمن  باماء 
الِقربة  بواسطة  )امّدة(،  وقت  اماء  ارتفاع  عند 
اأغنياء  وبعُض  والَبَقر،  الَغَنم  ِجْلد  ِمن  امصنوعة 

الذين لدهم أبام يأتون باماء ِمن شِط العرب.
هذا  وُسِميت   ، )ِربة(1  وُمفردها  الَراّي:   -
ااسم ِمن الُشـرب، وُتستعمُل حفِظ اماء، وُمأ ِمن 

ماِء اِحِب.
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اي ختلفُة اأنواع واأحجام، منها: الكبرة  والَرَ
ذات الَفم )احلگ( الواسع، أو الّضِيق، وامتوّسطُة، 
ُعروتان؛  أعاها  ي  ُتوَضُع  ما  ومنها:  والّصغرُة، 

حّتى يكون منظُرها ميًا.
والّراي الّصغرُة ُتستعمُل ي يوم الّنوروز؛ ففي 
ربتن،  أو  بِربة  العائلة  تأي  شباط  شهر  بداية 
من  قطعٍة  ي  الّشعر  أو  اِحنطة  حبوُب  وتوضُع 
ي  الّربة  حوَل  وُتَلُف  اخفيِف،  اأبيض  القاش 
وسطها، وُمأ الِربة باماء، وُتوَضع ي مكاٍن بنحٍو 
يوٍم،  الّشعر ي كِل  لّفة  لّلمس، وُتسقى  تتعّرض  ا 
وي  القاش،  فجوات  ِمن  الزرع  خرج  فرٍة،  وبعد 

قطعًة  الِربة  تكون  النوروز  يوم 
صينّية  ي  العائلُة  فتضُعها  خراء، 

النوروز، كامواّد اُأَخر.
اجميع  يناُم  حن  الّصيف  وي 
الّراي عى  الّسطوح، يضعوَن  عى 
الّدار،  بسطِح  ُحيُط  الذي  احائط 

فمها  وُيغّطى  )احامي(،  وُيسّمى 
ُخوص  من  مصنوٍع  بغطاٍء  )حلگها( 

لتعّرضها  الّربة؛  ماُء  يرَد  حّتى  الّنخيل، 
الّشخص  يريُد  وعندما  اهواء،  لنساِت 
بالّربة، وُيفرغ منها  اماء، ُيمسُك  رب 
الفّخار ُيسّمى )احّبانة(،  إناٍء من  اماء ي 
)الگاص(  الَقَدح  من  أكر  واحّبانُة 

قليًا، ولكّنها رفيعٌة من اأسفل. 
)بْرنِية(،  وُمفردها  الْرنِيات:   -

شكٍل  عى  وهي  الّربة،  ِمن  أكُر  والرنية 

ِمن  عروتان؛  وللرنية  اأحجام،  وختلفة  واحٍد، 
أجل أْن يوضَع فيها حبٌل حملها، و ُتطى الرنيُة ِمن 
اأعى باّدٍة زرقاء أو خراء، وُتستعمُل لنقِل الّلَبِن، 

والُزبَدِة، واحليِب، والُروب.
ارتفاعها  ويبلُغ  )مَدانة(،  وُمفردها  امداين:   -
وفُمها  وسِطها،  ِمن  منتفخٌة  وامدانة  تقريبًا،  قدمًا 
ُمأ  إْذ  اماِء؛  ِحفِظ  إّما  وُتستعمُل  واسٌع،  )حلگها( 
من  والّلبن  الُزبدة  ِحفظ  أو  اِحّب،  من  يرّشح  ِمّا 
عى  وُتشُد  اأرض،  عى  امَدانة  ُتوضع  إْذ  احليب؛ 
إحدى  وتأي  الغرض،  هذا  اأرض  ي  يثّبُت  عموٍد 
تأي  ُتسّمى)اخّض(،  التي  العملّية  ُجِْدَن  ّمن  الّنساِء 
باحليب، وتضُعه ي امَدانة بواسطة 
اخشب  من  مصنوٍع  خاٍص  جهاٍز 
عليه  ُتثِبُت  صليٍب،  شكِل  عى 
قدٌم  طوها  أنبوٍب،  شكِل  عى  عصا 
العصا  وَتُلُف حول  تقريبًا،  ونصٌف 
وجلُس  تقريبًا،  قدمان  طوُله  حبًا 
إحدى  وُمسُك  امَدانة،  خلف  امرأُة 
وُمسك  الُيمنى،  باليد  احبِل  هايَتي 
اليرى،  باليد  اأخرى  احبل  هايَة 
بالُيرى  مّرًة  احبل  بسْحِب  وتبدُأ 
ومّرًة بالُيمنى، ويتحّرك اجهاُز يمينًا 
العملّية،  باحليب، وتستمّر  ويسارًا 

وبعد فرٍة، َتنُتج الُزبدُة والّلبن.
اهوامش

)َمربٌة(  الّلغة  ي  اأصل   -1
ُينظر:  منه.  ُيرب  الذي  للوعاء 

الّصحاح للجوهرّي، ماّدة رب.
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)شخص هذه صفاته ا ُيرى له بغر هذه اخامة(
ترّددُت  لذا  والّصاحن؛  اأولياء  بصفات  مّيز 
كثرًا ي الكتابة عن شخصّيته؛ خوفًا من أنآ ا أعطيه 
حّقه ما رأيُت من ميل خصاله وعمق شخصّيته، وي 

ختلف جوانبها.
أّي  أو  أكتب،  أّي يٍء  أو  أبدأ،  أين  أعلم من  ا 
سأكتب،  لكّنني  الّشهيد،  هذا  بحّق  أصوغ  عباراٍت 
من  وعذرًا  ُيكتب،  أن  مْن  بّد  ا  الّشهداء  فتاريخ 
عن  حديث  الّشهداء  عن  فاحديث  سلفًا؛  الّشهداء 

عن  حديٌث  واإباء،  العّزة  عن  حديٌث  اه،  أولياء 
شهيٍد،  عاِمٍ  عن  احديث  كان  إذا  بالك  فا  اآخرة، 
ي  أسهمْت  التي  الّطاهرة  العامة  عن  احديث  إّنه 
إنقاذ العراق، إّنه احديث عن الّشهيد الّسعيد الّشيخ 

)جعفر عبد الكاظم امظّفر(.
البصة  مدينة  ي   امظّفر جعفر  الّشيخ  ولد 
العلمّية  امظّفر  أسة  من  ينحدر  وهو  1970م،  عام 
للعلم  حّبة  وائّية  أسة  كنف  ي  فعاش  امعروفة، 
بنبل اأخاق،  أظفاره  نعومة  منذ  والعلاء، وُعرف 

ياسن يوسف اليوسف

114



طول  ازمته  التي  البارزة  صفاته  من  الّسخاء  وكان 
حياته.

الّنجف  ي  العلمّية  احوزة  بصفوف  التحق 
اأرف عام 1998م، وإْن كانت له اهتامات دينّية 
وعلمّية قبل هذا التاريخ؛ ما ذكرنا ِمن  كونه ينحدر 

من أسة علمّية .
درس امقّدمات والّسطوح عى يدي أستاذه الّسيد 
ودخل  اأعسمّية،  احسينّية  ي  اأشكورّي  أمد 
الّشيخ  اه  آية  عند  علومه  وتلّقى  اخارج،  البحث 
باقر اإيرواّي، وكان مثاًا ُحتذى به عند طلبة العلوم 
الدينّية، وغرهم من فئات ورائح امجتمع، وكان 

مازمًا لدرسه وُأستاذه.
لديه الكثر من التقريرات، فضًا عن همه الّشديد 
الكبر  واهتامه  والّتاريخ،  اأخاق  كتب  مطالعة 

بدروس احوزة، كالفقه واأصول والعقائد..  .
من  جانبًا  الّشيخ)حسن(  الّشهيد  صهر  لنا  ينقل 

سجاياه، قائًا:
ما  كثرًا  كان  امظّفر(  )جعفر  الّشيخ  الّشهيد  »إّن 
كثرًا  احال  ولضيق  اآخرين؛  حوائج  بقضاء  هتّم 

نيابة  العبادات  لقضاء  نفسه  يستأجر  أن  يضطّر  ما 
ليقي ها حاجة إخوانه امؤمنن، وُيضيف: م يكن 
كان  بل  والّرياسة،  بالّسمعة  مهتًا  )جعفر(  الّشيخ 
ويؤِثر  وخفاء،  بصمت  ه  يعمل  عمله،  ي  خلصًا 
ي َمن حوله تأثرًا فّعاًا بأفعاله قبل أقواله؛ لذا تراه 
عاره،  عّمن  فضًا  به،  التقى  من  كّل  عند  حبوبًا 
 :الّصادق اإمام  لقول  بارزًا  مصداقًا  فكان 
»كوُنوا دعاًة للّناس بغر ألسنتكم، لروا منكم الورَع 

وااجتهاَد والّصاَة واخَر، فإّن ذلَك داعية«)1(.
وامتتّبع لسرة الّشهيد يلمس جلّيًا أّنه كان من 
الّزاهدين ي الّدنيا الّراغبن ي اآخرة، وهذا ما أّكده 
»إّن  قال:  إذ  منه؛  قريبًا  كان  الذي  )حسن(،  الّشيخ 
الّشهيد كان ي كّل تعاماته يطّبق اموازين الّرعّية 
كانْت  ُأسته  مع  عاقته  إّن  حّتى  الّنبوّية،  والّسّنة 
 عاقة نابعة مْن توصيات وتعليات أهل البيت
الّنبوّية  للّسّنة  موافقًا  كان  بناته  مهر  وإّن  لشيعتهم، 
الّريفة، وهذا درس عمّل اجتاعّي مهّم ُحتذى به 

ي عامنا اليوم«.
اه  دين  ي  حتاطًا  ورعًا  متواضعًا  معطاًء  وكان 

115 العدد 11/ جمادى الأوى 1439هـ



يأكل  أْن  ي  يستأذن  نراه  حّتى  مواقفه،  أصعب  ي 
شيئًا من)اخبز( وهو ي مواجهة اأعداء، وهذه من 

صفات العارفن باه الذين ا يبتغون إّا رضاه. 
عى  امواظبن  من  الّشهيد  كان  فقْد  عبادته،  أّما 
امواقف،  أصعب  ي  يركها  يكن  فلم  الّليل،  صاة 
ونادرًا ما كان يرى غر صائم، حّتى إّن أحد مقّربيه 
الّشيخ وهو  يأتينا  أْن  يذكر، قائًا: »إّنني كنُت أمنى 

غر صائم؛ لنحظى بتضييفه وخدمته«.
فلم  مّيزة،  عاقة  فكانت  القرآن،  مع  عاقته  أّما 
التاوة للقرآن،  يفارقه إى حن شهادته، فكان كثر 
كانت  وهكذا  أوقاته،  معظم  ي  التاوة  يرك  فا 
عاقته باإمام احسن، فقْد كانت عاقة خاّصة؛ 
إذ كان »َزّوارًا« لإمام احسن، يذهب إى زيارة 
اإمام مشيًا عى اأقدام من الّنجف إى كرباء، 
أو  يومن  ي  البعض  يقطعها  التي  امسافة  وكانت 
ثاثة أّيام يقطعها الّشيخ ي سّتة أّيام؛ أّنه كان يمي 

ويقف ليخدم الّزائرين عشقًا باُحسن وزّواره.
وبقي  للجهاد،  واستعّد  نفسه  جعفر  الّشيخ  هّيأ 
ينتظر أمر امرجعّية بذلك، وكان استعداده قبل صدور 
الفتوى بمّدة، ومّا كان عارفًا باستخدام الّساح، فلم 
حتج إى دخول دورات ي معسكرات تدريبّية. علم 
العمرة،  مناسك  يؤّدي  وهو  اجهاد  فتوى  بصدور 

فالتحق بعد صدور الفتوى بشهرين تقريبًا، وشارك 
ي معارك بيجي، وأصيب فيها، ومعارك الّصقاوّية، 
حّطاته،  آخر  اموصل  وكانْت  والبشر،  والفّلوجة، 
باجهاد  دربه  رفيق  مع  الّشهادة  رف  نال  فقْد 
الّشهيد الّسعيد السّيد )عبد الّرضا الفّياض( بتاريخ: 
)جياع(  منطقة  معركة  ي  )2016/10/31م(، 
غرب اموصل، بعد أْن سّطر البطوات ي ساحات 
اجهاد، وأذاق اأعداء مرارة الُذّل واهزيمة، وَشَحَذ 
اهمم بن صفوف امجاهدين، هتافاته احاسّية قبل 
أْن يسقط مَرجًا بدم الّشهادة برصاصات غدر من 
الّشامخ  رأسه  استقّرْت ي  والّدين،  اإنسانّية  أعداء 

وجسده الطاهر.
من  كٍل  ي  مهيبًا  تشييعًا  الطاهر  جثانه  شهد 
والبصة،  اأرف  والّنجف  والكاظمّية  سامّراء 
من  بالعلاء  يليق  وداعًا  امؤمنن  قوافل  ووّدعته 
أمثاله، بعد أْن أوى بوصّية عميقة امعاي جاء فيها: 
العباد  »أوي أحّبائي بتقوى اه تعاى الذي مرجع 
إليه، وأوصيهم باإخاص ي العمل، وأْن ا ينظروا 
إى كثرة ما عملوا، بل إى العمل الذي أخلصوا فيه 
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للباري تعاى، وأوصيهم أن يطمعوا برضا اه تعاى 
تعاى:  قوله  وهو  نعيم،  بعده  ما  نعيم  هو  الذي 
فيا  يتحاّبوا  أن  وأوصيهم   ،)2(ِال ِمَن  َواٌن  َوِرضآ
بينهم؛ أّن الّدنيا أصغر من أن حمل أحدنا عى أخيه 
امؤمن شيئًا، أو يظّن به سوءًا من أجل حطام الّدنيا 
اّلِ  ِر  بِِذكآ َأَا  اه،  بذكر  وأوصيهم  الفانية،  الزائلة 
للباري،  بالّتسليم  وأوصيهم   ،)3(الآُقُلوُب َمئُِن  َتطآ
الّتسليم،  هو  واإسام  عباده،  يصلح  با  أبص  فهو 
وينبغي أْن يكون إخوي امؤمنون كاماء الّصاي يروي 
العطشان، وُيطّهر من الّنجاسات، وينبت به الّنبات، 
وأعظمها  أروعها  ما   .ولكم ي  اه  وأستغفر  هذا، 

من وصّية.
الّشهيد، لقْد غاب جسدك عن  الّشيخ  أّها  وداعًا 
حّبيك واأم يعتصهم، لكّن اه يعطي الّصر بقدر 
معهم،  روحك  وبقيت  جسدك  غاب  لقْد  امصاب، 
مازالت  وأفعالك  موجودة،  زالْت  ما  فأنفاسك 
مؤّثرة، وذكراك الطّيبة م تغب، وم تكن لك أمنيات 

ي حياتك الّدنيا إّا حّب اخر لآخرين. 

صابرًا  حياتك  ختمَت  جعفر(،  لك)شيخ  هنيئًا 
صائًا حتسبًا، عرجْت روحك إى اجنان...، فسام 

عليك أّها الّشهيد.
كنَت خفيف امؤونة عظيم امعونة.. فارقَت حّبيك 
م  التي  مسبحتك،  عى  ويدك  شفتيك  عى  بابتسامٍة 
تفارقها، واُأخرى عى زناد ساحك، وآخر كلات 
اّلِذيَن  ِم  َقوآ الآ َدابُِر  َفُقِطَع   : اه  كتاب  من  تلوها 
تقول:  وكأّنك   ،)4(َعاَمَِن الآ َرِب   ِ ِلّ ُد  مآ َ َواحآ َظَلُموا 
العظاء  بقاء للمعتدين، فكنَت بحّق أحد  بدمائنا ا 
الذين خفيت علينا الكثر من مناقبهم، وكنَت أحد 
عّز  بكّل  ونلتها  الّشهادة،  ي  رغبت  امرحلة،  رجال 
لفقدك  قلوبنا  حرق  بك  فخرنا  فبقدر  وشموخ، 
وساٌم  ثراك،  وطّيب  اه  فرمك  أمثالك،  وفقد 

عليك مع اخالدين.
اهوامش

1- وسائل الّشيعة: 76/1، ح2.
2- منآ سورة الّتوبة، من الية )72(.

3- منآ سورة الّرعد، من الية )28(. 
4-  سورة اانعام ، الية 45
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وصلتنا رسالة كريمة ومهمة من وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة وااثار، ااستاذ قيس حسن 
رشيد، ضَمنها عبارات الشكر وااطراء للمجلة وكادرها، هذا نصها :

واعتزاز  بفرح  تسلمنا  وااثار:  السياحة  لشؤون  الثقافة  وزارة  وكيل  رشيد،  حسن  قيس  الفاضل  ااستاذ 
رسالتكم الكريمة، ونشكر مشاعركم الصادقة، وهذه الشهادة القيمة بحق )اخطوة (، التي ستستمر- بتوفيق من 

ال ومة امخلصن -  بعطائها؛ خدمة للراث البصي العريق؛ ُدمَت موفقًا خدمة للثقافة وااثار.
هيئة التحرير
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جناب الدكتور الفاضل حامد هادي صالح: نشكر تواصلك ومتابعتك مجلة اخطوة، وكذا نشكر هذه امشاعر 
الصادقة جاه اخطوة، ونعدك والقارئ الكريم ان اخطوة ستستمر بعطائها خدمة للراث البصي ااصيل، وتأمل 

منكم الكثر. دمت موفقًا .
هيئة التحرير

وصلتنا رسالة كريمة من مدير مطار البصة الدوي، ااستاذ سمر يونس عيان، جاء فيها:
بسم اه الرمن الرحيم

امجلة  إخراج  ي  بذل  الذي  الرائع  اجهد  عى  اخطوة؛  جلة  كادر  جميع  وااحرام  التقدير  كل 
وامواضيع القِيمة الشاملة .

وتقديري جهود الشباب إحياء تراث البصة، وانشطة البصة ؛ لعودة تاريخ وادبيات وشخصيات 
حافظة البصة للواجهة والنر العام؛ لزيادة امعلومات للجيل اجديد، وهذا عمل مّيز .

متمنيًا للجميع التوفيق بعملهم با يبذلونه من انجاز ي ميع اجهات لنقل حضارة وتراث البصة.
             أخوكم: سمر يونس عيان

              مدير مطار البصة الدوي )8 / 1 /2018(

كل الشكر والتقدير لأخ ااستاذ سمر يونس عيان، مدير مطار البصة الدوي  عى رسالته الكريمة جاه جلة 
اخطوة وكادرها، متمنن له النجاح ي عمله؛ خدمة للبصة الفيحاء واهلها الكرام .

هيئة التحرير

وصلتنا رسالة كريمة ومهمة من عميد كلية العراق اجامعة، الدكتور حامد هادي صالح، ضَمَنها 
عبارات الشكر وااطراء للمجلة، وهذا نصها :

عند تواصل بمتابعة ااطاع وقراءة جلة اخطوة، كنت أشعر بأها مصدٌر مهٌم للمعلومات القيمة 
القيمة للكثر من  البحثية  امقاات  الكثر من  الراث والتاريخ البصي؛ فهناك  تتناوها حول  التي 
اأساتذة وذوي ااختصاص، التي تتحف القارئ بامزيد من امعلومات القيمة عن البصة وتراثها 
القيمة؛ للحفاظ عى  التليد، نأمل أن يستمر هذا العطاء؛ ليسعفنا با حتاجه اجميع من امعلومات 

تاريخ وتراث البصة، الذي يعتر من أهم مصادر الراث اإسامي.
نبارك جهود العاملن ي هذه امجلة امعطاء، ونتمنى امزيد من هذا اجهد.
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وصلتنا رسالة كريمة من مدير هيأة احشد الشعبي ي البصة، احاج عار فارس معتوق، جاء ي 
طياها:

احظنا بأنه يوجد جهد كبر يبذل من قبل كادر )جلة اخطوة(، التي نالت اعجابنا بعد ااطاع 
عى مواضيعها، فهي جسد أعوامًا واجياًا مثل احضارة والراث البصي، كبرة بموروثها وماحها 
وصورها اجميلة، يستفيد ويتشوق ها امطلع عى هذا اابداع والوعي الثقاي واابحاث. بالتوفيق 

والتقدم  والنجاح الدائم ......
                    احاج عار فارس معتوك 

مدير هيئة احشد الشعبي / مكتب البصة       

وصلتنا رسالة كريمة من مدير إعام تربية البصة ااستاذ باسم القطراي ّملها ماحظات فنية 
مهمة بخصوص العدد العار من جلة اخطوة، وهو يبارك للمجلة وكادرها هذا اجهد امميز خدمة 
لراث البصة العريق، ويعد صدور امجلة إنجاز كبر يوفر للباحثن مواد مهمه  وجاهزة ، ويضيف 
قائًا : أعتقد أها جله رصينة جدًا من حيث امواضيع والتدقيق اللغوي، أتنمى ها ولكادرها امزيد 
من التقدم خدمة للراث البصي، ولكن لدي بعض اماحظات الفنية التي تتعلق بطبيعة الصحافة . 

باسم القطراي
                 مدير ااعام والعاقات العامة

مديرية تربية حافظة البصة        

شكرا للحاج ااستاذ عمر فارس معتوق مدير هيأة احشد الشعبي ي البصة عى هذه الكلمت الرائعة بحق 
اخطوة ونتمنى له اموفقية ي عمله.  

هيئة التحرير

ااستاذ الفاضل باسم القطراي امحرم  شكرًا لك عى هذه الكلمت الرائعة ي حق جلة اخطوة ، وررنا كثرًا 
بماحظاتكم القيمة ونود أن نعلمك إن هذه اماحظات ستعرض عى هيأة ترير امجلة للنظر فيها ، نأمل وننتظر 

منكم امزيد دمت متابعًا وأخًا عزيزًا فاخطوة منكم واليكم .
هيئة التحرير
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وصلتنا رسالة كريمة من الدكتور جبل امالكي، هذا نصها:
ابراز  ي  امباركة  اخاقة  جهودكم  ونثمن  الرائدة،  الفصلية  امجلة  هذه  اصدار  ميعًا  لكم  نبارك 
وثراء  واابداع،  بالعطاء  احافل  التنوع  هذا  البصة،  مدينة  واحضاري  والثقاي  الفكري  الراث 
امحتوى، وقيمة اموضوعات، التي تنر هذه احلة الرائعة، من التصميم، وااخراج، وهاء الصور، 
واالوان، ومال التنظيم الدقيق. راجيا لكم اموفقية باستمرارية صدور هذه امجلة، وحقيق اهدافكم 

النبيلة لارتقاء بمستواها الفكري والثقاي
وتقبلوا فائق شكري وامتناي

جناب الدكتور الفاضل جبل امالكي امحرم:  تلقينا ببالغ ااعتزاز والرور رسالتكم الكريمة ، ونحن ي 
الوقت الذي نتقدم إليكم فيه بالشكر اجزيل عى مشاعركم الطيبة جاه امجلة، ننتظر  ونامل منكم امزيد. دمت 

موفقًا. 
هيئة التحرير
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• مدير التحرير

نزاُل  فا  الراثِي،  بعطائِها  اُخطوُة  َوتسَتمُر 
امجلة   هذه  من   متنِوَعٍة  أعداٍد  إصداِر  ي  مستمّرين 
احادي  العدُد  هو  وها  الراثَيِة،  الفصلَيِة،  الثقافَيِة، 
عر من هذه امجّلة، نضُعُه  بن َأيدي القّراِء الِكرام 
دؤوٍب  وبعمٍل  عاليٍة،  وهَمٍة  تعاى،  اه  من  بعوِن 

منّظٍم من ِقَبل العاملَن عى إصدار امجَلة.
ـ ي  ـ كالذي سبقه من ااعداد  العدُد  َيُصُب هذا 
ِخدمِة الراِث البصِي؛ ليعرَف العاُم اهوَيَة البصَيَة 
التي  الكثِر من احقائِق  الُغباُر عن  احقيقَيَة، وليزاَل 
طواها الزمُن، وكاد النسياُن أن يلَفها بثوبه؛ فقد َزَخَر 
العدُدـ  كا هو بن أيديكمـ  بالكثر من امواضيِع، التي 
واموروِث  واللَغِة  واَأصالِة  الُراِث  بقضايا  ُتْعنى 
اانساِي ي مدينة البصة أينا كان، وقد خَطْتها أقاٌم 

مبدعٌة ميلٌة.
ونتاجاِت  مفرداِت  عى  العدُد  احتوى  وكذا 
اموَسّعِة  البحثَيِة  للندوة  ُقدمت  التي  البحوِث  بعِض 
احسِن  ااماِم  قاعِة  ي  امركُز  أقامها  التي  الثانيِة، 
)عليه السام( ي العتبة العباسية امقدسة ي كرباء 
عى  الضوَء  اأبحاُث  هذه  َسلطت  إذ  الكرامة؛ 
مدى  وبَينت  الفيحاء،  البصِة  مدينة  امتنِوِع  الراِث 
نبوِغ علاِء البصِة، وأبرزت كعَبهم العاي ي ختلف 
العلوم، ما أسهم بشكل كبر ي تشجيع الباحثن عى 

إثارة دفائن الراث، واستخراِج كنوِزه الدفينة.
عَدَة  العدُد  هذا  تضَمَن  تقَدم،  ما  عى  عاوًة 

امدينة،  هذه  تراَث  تعكُس  متنوعٍة،  تراثيٍة  مقااٍت 
صاحبِة التاريِخ العريِق، والراِث الزاخِر؛ إذ  يتجَول 
وي  الراِث،  أروقِة  بن  امقاات  هذه  ُكّتاب  بنا 

مواضيَع شّتى.
ايسُع جَلَتنا ـ ي هذا العدد اجديد ـ إا أْن تتقَدَم 
َأْسهَم  َمْن  لكِل  اجميِل،  والعرفاِن  اجزيِل،  بالشكِر 
مواضيَع  من  قّدَم  با  وأهداِفها  وجوِدها  َحقيِق  ي 
وحوَز  مسرُها،  تستمَر  كي  واهتام؛  ومقااٍت 
الِدَمن،  خراِء  االكرونية  امعلوَمة  َزَمِن  ي  الثقَة 

وَضعِف اإقباِل عى امعلومة الورقَية.
يقول أمد شوقي:

قرائنا  ظن  حسن  عند  نكون  أن  -أوا-  نأمل 
اأعزاء ي هذا العدد، وُنَجِدد ـ ثانيا ـ هذه امناسبة، 
دعوة الكّتاِب والباحثَن اى أن يتواصلوا مع جَلتهم، 
للمواضيِع  خْصَبًة  فكرَيًة  بيئًة  مثُل  التي  اخطوة، 
للراث  خدمة  القِيمة؛  بكتاباهم  ورفدها  الراثيِة، 
من  )البصِة(  ميعا  أِمنا  ما  لبعض  أداء  البصِي؛ 

َحٍق عظيٍم ي اأعناق.
واُه وُي التوِفيق.

تارَخُهمآ َنُسوا  الَقوِم  َمَثُل 
انآتسابا الناِس  ي  َعّي  َكَلقيٍط 

ذاكرٍة عى  لوٍب  َكَمغآ أوآ 
َتكي ِمنآ ِصَلِة اماي انآِقضابا َيشآ



تتمّتع هذه اللوحة ببعٍد رومانّي فّنٍي حكيه الرسم أكثر ما حكيه اخّط، فهي جّسد عبارة )اُه موانا(، 
مرتسمًة عى شكل طٍر رافٍع جناحيه.

اخطاط وائل الرمضان



�شدر العدد الأول والثاي من جلة )تراث الب�شرة( 
وهي جلة ف�شلية حّكمة تعنى بالراث الب�شري

- �شدر عن مركز تراث الب�شرة -


