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جامُع �سلهِة احل�سن

مقدّمة
قب��ل بن��اء �جلام��ع، �عت��اد �أه��ايل منطق��ة �ش��لهة 
�حل�ش��ن عل��ى �إقام��ة منا�ش��باتهم �لديني��ة �لت��ي تتمّث��ل 
 ،غالبًا باإقامة جمال�س �لعز�ء على �شيد �ل�شهد�ء
تاري��خ  ويع��ود  �ملنطق��ة،  يف  و�لدو�وي��ن  �مل�شاي��ف  يف 
ه��ذه �ملر��ش��يم �إىل م��ا قب��ل �لأربعيني��ات م��ن �لق��رن 
�لأم��ر  �ل�ش��يخ عب��د  للمرح��وم  وق��د كان  �لع�ش��رين، 
�ملن�ش��وري دوٌر كب��ٌر يف �إحي��اء ه��ذه �ل�ش��عرة �ملبارك��ة 
يف تلك �ملنطقة، وبعد �زدياد �أعد�د �ملعزين، �أ�شبحت 
تل��ك �جلم��وع، فط��رح  �مل�شاي��ف و�لدو�وي��ن ل ت�ش��ع 
�ل�ش��يخ عب��د �لأم��ر فك��رة �إن�ش��اء م�ش��جد للأه��ايل، 
��ل �جلمي��ع ه��ذه �لفك��رة، و�جتمع �أ�ش��ر�ف ووجهاء  فتقبَّ
�ملنطقة، وت�شابقو� على فعل �خلر�ت، فتربع كل و�حد 
منه��م مب��ا جت��ود ب��ه نف�ش��ه، م��ن �أج��ل ني��ل هذ� �ل�ش��رف 

�لعظي��م، ومت �ختي��ار �ملوق��ع للبن��اء.

امل�ِقُع وامل�ؤ�ّس�س وزماُن التاأ�سي�ِس
�لتابع��ة  َيق��ُع �جلام��ُع يف منطق��ِة �ش��لهِة �حل�ش��ِن 

لق�ش��اء �لقرن��ة �ش��مال حمافظ��ة �لب�ش��رة، �ش��ارك يف 
تاأ�شي�ش��ه وبنائ��ه �أغل��ب �أه��ايل �ملنطق��ة، ومت بن��اوؤه م��ن 

م��اّدة �لط��ن، ع��ام )1948م(.

املراحُل العمرانيُة والتم�يُل
بع��د م��رور �ش��بعة �أع��و�م م��ن بن��اء �جلام��ع، �أخ��ذ 
�ت  و�لتغ��رُّ �لأمط��ار  غ��ز�رة  ب�ش��بب  يت��اآكل؛  �لبن��اء 
��ة، فارت��اأى �لأه��ايل تهدمي��ه و�إع��ادة بنائ��ه م��ن  �ملناخيَّ
جدي��د، فّتم��ت �إع��ادة �لبن��اء م��ن م��اّدة �لط��ن كذل��ك، 
ل��ْت كّل  ولك��ن بطريق��ة خمتلف��ة، وه��ي )�للِّ��ِن(، وتكفَّ
ع�ش��ائر �ملنطق��ة بتجهي��ز كّمّي��ة م��ن �للِّ��ِن من �أجل �ش��ّد 
�حلاجة �للزمة لبناء �جلامع، وكان ذلك �لتجديد يف 

�لبن��اء ع��ام )1955م(.
�جلدي��د  �لط��ن  ب��د�أ  �أع��و�م،  ع��ّدة  م��رور  وبع��د 
بالتاآكل- �أي�شًا-، فقّرر �لأهايل بناءه من ماّدة �لطابوق 
�ملفخور؛ من �أجل حّل هذه �مل�شكلة، فتّم ت�شكيل جمعّية 
ة بجمع �لأمو�ل من �لأهايل لبناء �جلامع، �أطلق  خا�شّ
عليه��ا )جمعي��ة �لّدره��م(، وه��ي عب��ارة ع��ن ��ش��ر�ك 
�ش��هري يق��وم ب��ه كّل َم��ن يري��د �مل�ش��اركة يف �لبن��اء، ويف 
غ�ش��ون م��ّدة م��ن �لزم��ن، مّت جم��ع �ش��ّتن دين��ارً�، وب��د�أ 
�لأهايل - وكعادتهم - بامل�شاركة يف �لبناء، ومّت تكليف 

��اء )�لأ�ش��طة(، �حل��اج )ف��رج( وه��و م��ن �لأخ��وة  �لبنَّ
�لركم��ان وي�ش��كن ق�ش��اء �لُقرن��ة، ولك��ن مل يك��ن �ملبل��غ 
�لذي ُجِمع كافيًا لإمتام �لعمل، فنفذ يف بد�ية �ل�شروع 
��ار �لب�شري��ّن �إ�ش��هامات  بالبن��اء، وكان لبع���س �لتجَّ
�لبن��اء، منه��م: �حل��اج )جن��م(  �إكم��ال  و��شح��ة يف 
ع مببلغ خم�ش��مائة دينار،  ��ار �لقرن��ة، �ل��ذي تربَّ �أح��د جتَّ
وكانت للحاج )�ش��عيد �أبو معا���س( م�ش��اركة مببلغ مائة 
دين��ار، ف�ش��ًل ع��ن �إهد�ئه مكتبة خ�ش��بية مع ما حتتوي 
م��ن �لكت��ب �إىل �جلامع، وتاج��ر �آخر من �ملنطقة كانت 
ل��ه م�ش��اركة مببل��غ خم�ش��مائة وخم�ش��ون دين��ارً�، وق��ْد 
ترّبع �حلاج )عّبا���س حبيب �ل�ش��اوي( بفر��س �جلامع؛ 
�إذ ق��ام باأخ��ذ قيا�ش��ات �جلام��ع، وبع��ث به��ا �إىل �إي��ر�ن، 
ُنق���س عليه��ا  وق��ْد  �لفاخ��رة،  بال��ّزو�يل  ومت جتهي��زه 
)وق��ف �حل��اج عّبا���س حبي��ب �ل�ش��اوي �ىل جام��ع �ش��لهة 
�حل�ش��ن �ش��نة 1385ه���(، ول ي��ز�ل ع��دد منه��ا موج��ود 
�لآْن. وبع��د ت�شاف��ر كل ه��ذه �جله��ود، �كتم��ل  حل��ّد 
�لبن��اء م��ع جتهي��ز�ت �جلام��ع ع��ام )1965م(، وبق��ي 
ه��ذ� �لبناء �ش��اخ�شًا حت��ى عام )2004م(، بعدها قام 
�حل��اج )كاظ��م جمعة عب��د �هلل( بتو�ش��عته، وهو متويّل 
�جلام��ع، �ل��ذي لَزم ه��ذه �لتولية منذ بد�ية �لتاأ�شي���س.

م�ساحُة اجلامِع وملحقاته
بع��د �أْن مّت��ت �لتو�ش��عة يف ع��ام )2004م(، �أ�شيفت 
فاأ�شبح��ت  �حل��رم،  م�ش��احة  �إىل  م�ش��احة)100م2( 
)250م2(، بعد �أن كانت )150م2(، لت�شبح �مل�شاحة 
�لكلي��ة للجام��ع )650م2(، لت�ش��ّم �ملغت�ش��ل و�ملطب��خ 
و�ملغا�ش��ل و�حلّمام��ات، ف�ش��ًل عن مكتب��ة كبرة �شمن 
�ملكتب��ات �لعاّم��ة �لت��ي �أ�ّش�ش��ها �ملرج��ع �لكب��ر �ل�ش��ّيد 
حم�شن �حلكيم ، ت�شّم �لعديد من �لكتب �ملّنوعة، 
وك��ذ� �أ�شي��ف �إىل �لبن��اء منارة ترتفع خم�ش��ة �أمتار من 

�أعل��ى �ش��طح �جلامع.

ن�ساُط اجلامع
و�لأعم��ال  �لن�ش��اطات  م��ن  �لعدي��د  للجام��ع 
�لعبادية، ف�شًل عن �شلة �جلماعة و�إحياء منا�شبات 
�أه��ل �لبي��ت . �إْذ يحت�ش��ن �جلام��ع ن�ش��اطًا قر�آني��ًا 
��زً� لتعلي��م �لق��ر�ءة �ل�شحيح��ة للق��ر�آن �لك��رمي،  يَّ ُمَ
وختم��ة قر�آني��ة م�ش��تمّرة، ي�ش��ارك فيه��ا �ملُ�شّل��ون كل 
ي��وم، وه��ي عب��ارة ع��ن ق��ر�ءة �شفحت��ن م��ن �لق��ر�آن 
�لكرمي، وبعد �نتهاء �خلتمة ُي�شتاأنف �لعمل على ختمة 
�أخ��رى مبا�ش��رًة، وه��ي يف �لوق��ت نف�ش��ه ختم��ة تعليمية؛ 
�إذ ُت�شّح��ح فيه��ا �لأخط��اء �لتي من �ملمكن �أْن يقع فيها 

�لق��ارئ.
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مت�ّل اجلامع
 مت��ويّل �جلام��ع هو )�حل��اج كاظم جمعة عبد �هلل(
در��ش��ته  �أكم��ل  )1933م(،  �لب�ش��رة  مو�لي��د  م��ن 
�لأكادميي��ة، ّث��م مّت تعيين��ه يف �ملج��ال �لرب��وي ع��ام 
�لعربي��ة  �لّلغ��ة  ملاّدت��ي  �أ�ش��تاذً�  و�أ�شب��ح  )1960م(، 

�ش��لمية. و�لإ
�لتاأ�شي���س  بد�ي��ة  من��ُذ  �جلام��ع  �ش��وؤون  ت��وىّل 
و�إىل يومن��ا ه��ذ�، ويف ع��ام )1998م(، تقاع��د م��ن 
�ش��لك �لتدري���س �حلكوم��ي، و�ش��بَّ كّل جه��ده م��ن �أج��ل 
�لرتقاء بن�شاط �جلامع، وفعًل توىّل هو بنف�شه �شلة 
�جلماع��ة، و�أخ��ذ ُيعط��ي �لدرو���س �لقر�آني��ة لل�ش��باب 
و�لأطف��ال، حت��ى تعلَّ��م ج��ّل �أه��ايل �ملنطق��ة عل��ى يدي��ه، 

�ل�ش��لة. �أوق��ات  يف  �لأذ�ن  رفع��ه  ع��ن  ف�ش��ًل 

خطباُء املنرِب احل�سيني
لل�ّش��يخ عب��د �لأم��ر �ملن�ش��ورّي دوٌر ب��ارٌز يف 
خدم��ة �ملن��رب �حل�ش��يني يف جام��ع )�ش��لهة �حل�ش��ن( 
يف بد�ي��ة تاأ�شي�ش��ه، بعده��ا �رتق��ى �ملن��رب �لعدي��د م��ن 
�خلطب��اء، منه��م �ل�ش��ّيد )نبي��ل( و�ل�ش��ّيد )جا�ش��م( 
و�ل�ّش��يخ )ف��وؤ�د �ملزعل��ي(، و�ل�ّش��يخ )�إبر�هي��م(، و�مل��ل 
)ط��ارق(، و�مل��ل )حمم��د(، وكان��ت مر��ش��يم ق��ر�ءة 

�حل��ر�م  حم��ّرم  م��ن  �لعا�ش��ر  يف  �حل�ش��يني  �ملقت��ل 
�ده، �أمث��ال: )�ل�ش��ّيد  تق��ام �ش��نويًا يف �جلام��ع م��ن روَّ
�شادق، و�ل�ّشيخ �شلح، و�ل�شّيد عبد �لرز�ق، وحممود 
حم��ادي، وم�ش��ر عب��د �لك��رمي، و�ل�ش��تاذ ميث��م كاظ��م، 

ف�ش��ًل ع��ن �ملت��ويل �حل��اج كاظ��م جمع��ة(.

امل�ؤّذن�ن وخدمة اجلامع
ن يف ه��ذ� �جلام��ع �ملرح��وم �مل��ل )عب��د  �أول َم��ن �أذَّ
�لر�شا �لهادي(، وهو رجل كبر �ل�ش��ّن، لزم �حل�شور 
و�لأذ�ن عل��ى �لرغ��م ّم��ا ُيو�جه��ه م��ن �شعوب��ات، م��ن 
غ��ز�رة �لأمط��ار يف ف�ش��ل �ل�ش��تاء، ووع��ورة �لطري��ق، 
وبع��د وفات��ه يف ف��رة �ل�ش��بعينيات �أ�شب��ح �ملت��ويّل ه��و 
�أمث��ال �حل��اج:  �مل��وؤّذن م��ع م�ش��اركة بع���س �لأُخ��وة، 
)عب��د �جللي��ل( )مدي��ر مدر�ش��ة �ل�شر���س(، و�ملرح��وم 

)ح��لوي(، و�ل�ش��ّيد )�ش��ادق(، و�آخ��رون.
�أّم��ا بخ�شو���س خدم��ة �جلام��ع، فه��م ُك��ُر، منه��م 
�أولد �ملت��ويّل، وجم��ع م��ن �أبن��اء �ملنطق��ة، وق��د تعّر���س 
�لبع���س منه��م، للم�شايق��ات، ب��ل و�أع��دم �آخ��رون م��ن 
�ل�ش��لطة �لبعثّية �لظاملة، وهم: )�ل�ش��هيد �ل�ش��ّيد جعفر 
طال��ب، و�ل�ش��هيد �ل�ش��ّيد مك��ي �أحم��د(، و�أح��د �خل��دم 
يًا ملّدة ع�شرة �أعو�م  لوِحق حّتى غاب عن �لأنظار ُمَتخفِّ

�إىل ح��ن �ش��قوط ذل��ك �لّنظ��ام ع��ام )2003م(، وه��و 
�ل�ش��ّيد )حمم��د ه��ادي(، وق��د كان��ت �ل�ش��لطات �لبعثية 
تر�قب وتلحق �لكثر من �ملوؤمنن، ومن �شمن �لذين 
لوحقو� �ل�ّش��يخ )عبد �لأمر �ملن�شوري(، حّتى ��شطّر 
�إىل �لهجرة خارج �لبلد يف �لثمانينيات، وبقي �إىل �أن 
. تويف وُدفن غريبًا يف جمهورية �إير�ن �لإ�ش��لمية
ذه��ب �لطغ��اة وبق��ي جام��ع )�ش��لهة �حل�ش��ن( منارً� 

ي�شعَّ منه نور �لهد�ية و�لإميان.


