قدمة
ُم ِّ

امل�ساجد القدمي ِة وامله ّمة يف حمافظة الب�صرة جام ُع
ِمنَ
ِ
ال ُهدى� ،أو جام ُع املرحوم اّ
ال�سويج ،جام ٌع
العلمة ال�س ّيد حامد ُّ
ري ِمنَ امل�ص ّلني ،وخ�صو�ص ًا �أ ّيام ا ُ
جل َم ِع حل�ضور
ي�ؤ ُّمه اليوم كث ٌ
�صالة اجلمعة التي تقام فيه منذ عام 2003م.
يق ُع امل�سج ُد يف منطق ِة الع ّبا�س ّي ِة ،وقد �أُ ِّ�س�س بدي ًال عن �أحد
امل�ساجد القدمية يف الب�صرة ،وهو «م�سجد الفر�سي» التابع
الفر�سي ،التي ت�ض ُّم جمل ًة من امل�ساجد واحل�سين ّيات
ملح ّلة
ّ
القدمية ،الذي كان ي�ؤ ُّم امل�ص ّلني فيه املرحوم اّ
العلمة ال�س ّيد
ال�سويج ،والد اّ
العلمة ال�س ّيد حامد ،ويف
�أحمد ُّ
مما �أ َّثر
تفتح �أحد ال�شوار ِع ّ
فرتة ال�ستين ّيات �أرادت الدول ُة �أنْ َ
على اجلامع (جامع الفر�سي) ،فارت�أى اّ
العلمة ال�س ّيد حامد
أر�ض يف منطق ِة (الع ّبا�س ّية) ،و َق ْد
ال�سويج �أنْ يختا َر قطع َة � ٍ
ُّ
هلل تعاىل ،ومبعون ِة امل�ؤمننيّ،
ُ�ش ِّيد امل�سج ُد عليها
بتوفيق ِمنَ ا ِ
ٍ
الذينَ �ساهموا بقدر ا�ستطاعتهم يف بناء هذا املكان الطاهر،
غم منْ �أ َّنهم كا ُنوا ِمنَ الفقراء واملُع ِوزين ،و قد كانت
على ال ُّر ِ
� ُ
وعناي ُت ُه فيه وا�ضح ًة جل ّي ًة.
�صاحب
ألطاف
ِ
الزمانِ 
ِ
امل�سجد عام  ،1965وا�ستم ّر �إىل عام  ،1968وعند
بد�أ بنا ُء
ِ
انتهاء بنائه �ساف َر اَّ
ال�سويج �إىل النجف
العلم ُة ال�س ّي ُد حام ُد ّ
َ
احلكيم ،
إمام
ودخل على
الأ�شرف،
ِ
املرحوم املرج ِع ال ِ
ِ
وخاط َبهُ ،قائ ًال�“ :س ّيدنا هذا م�سجدُكم َّمت بنا�ؤه يف الب�صرة،
أنت و ُّ
أمر ،فاجعل عليه َمن ت�شاء ول ّي ًا»َ ،ف َر َّد عليه
و� َ
يل هذا ال ِ
أنت يا �س ّيد حامد �ستكونُ و َّ
يل
إمام
احلكيم  ،قائ ًالَ �( :
ُ
ال ُ
حتت رعاي ِتك) ،وهكذا كانَ ،
هذا امل�سجد ،ويكونُ امل�سج ُد َ
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فقد ظ َّل امل�سج ُد حتت الرعاي ِة الأَ َبو ّية اّ
للعلمة ال�س ّيد حامد
ال�سويج.
ُّ
افتتاح ح�ضره ُ
احلكيم،
إمام
و�أُقيم للم�سجد حفل
ٍ
ِ
جنل ال ِ
ال�شهيد ال�س ّيد حم ّمد باقر احلكيم ر�ضوان اهلل عليه وجم ٌع
ري ِمنَ امل�ؤمننيَ.
غف ٌ
الها�شمية:
نية
موكب احلِ كمة
ُ
ّ
احل�سي ّ
ّ

موكب احلكم ِة احل�سين ّي ِة
ويف عام الت�أ�سي�س ِ
نف�سه ُ�أ ِّ�س�س ُ
املوكب بناي ًة
يت لهذا
الها�شم ّي ِة برعاي ِة ال�س ّيد ،وقد ُب ِن ْ
ِ
موكب وح�سين ّي ٍة يف حمافظ ِة كربالء
خا�ص ًة ت�شتم ُل على
ٍ
ّ
املق َّد�سة ،يف منطقة العبا�س ّية ال�شرق ّية�/شارع �أبي الف�ضل
الزراعي؛ لتكونَ َّ
حمط
الع ّبا�س القبلي ،مقابل امل�صرف
ّ
للنظام
رِحال الزائرينَ وم�أواهم ،وكانَ
ال�سابق حماوالتٌ
ِ
ِ
هلل وحفظ ِه ،وهي اليوم
لهدمها ،ولك َّنها َبقيت �شاخم ًة بعناي ِة ا ِ
ِ
مك ّو َن ٌة من �أربعة طوابق ،وتقوم بتقدمي اخلدمات لزائري
املوىل �أبي عبد اهلل احل�سني ،ف� ً
املوكب
ضال عن م�شارك ِة
ِ
أعداد كبري ٍة ،وموكب
يف الزيار ِة ال�صفر ّي ِة-الأربعين ّية -وب� ٍ
ً
طم فقط ،وغالبا ما تكونُ
احلكم ِة الها�شم ّي ِة ٌ
موكب ٌّ
خا�ص بال َّل ِ
الر ّدات ِمن نظم اّ
ال�سويج،
العلمة ال�س ّيد حم ّمد زكي ُّ
جنل اّ
العلمة ال�س ّيد حامد ،فقد كانَ �شاعر ًا ،وله ديوان ي�ض ُّم
�آالف الأبيات من ال�شعر ،ولك ّنه احرتق مع مكتب ِت ِه يف تك�سا�س
النوا�صب ليل َة
يف �أمريكا ،عندما ُح ِرقت دا ُره من قبل
ِ
العا�شر من املح ّرم ،و ُيذ َك ُر �أنَّ مكتبة ال�س ّيد حم ّمد زكي كانت
�شعر ِه ا َملخطوط.
ت�ض ُّم � 5000آالف ٍ
كتابِ ،ومن �ضم ِنها ديوانُ ِ
ِ
امل�سجد
�أن�شط ُة

ال�صال ِة واملحافظ ِة
كان م�سج ُد الهدى يقت�ص ُر على �إقام ِة ّ
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عليها يف �أوقاتها� ،أ ّما اليوم فالأن�شط ُة كثري ٌة ،فف� ً
ضال عن
قام فيه �صال ُة اجلمع ِة ،وتحُ يا
�إقامة �صال ِة اجلماعة يوم ّي ًا ُت ُ
فيه املنا�سبات الدين ّية من والدات �أهل البيت ووفياتهم،
املجال�س احل�سين َّي ُة يف �شهري حم ّرم و�صفر،
و ُتقام فيه
ُ
وكذلك �شهر رم�ضان املبارك.

ال�سويج ،وهي اليوم
بعدها �آلت �إىل جنله ال�س ّيد حم ّمد زكي ّ
ال�سويج جنل املرحوم ال�س ّيد حم ّمد زكي
بيد ال�س ّيد م�صطفى ُّ
ال�سويج ،ويتناوب على �إقامة ال�صالة � -سواء كانت جمع ًة �أو
ّ
�شب العدنا ّ
ين جنل املرحوم
جماع ًة ُ -ك ٌّل ِمن ال�س ّيد باقر رَّ
�شب العدناين ،وال�س ّيد م�صطفى ال�سويج.
ال�س ّيد حممد رَّ

اخلا�صة
وكانت ل�سماح ِة املغفو ِر له ال�س ّيد حامد �أن�شط ُت ُه
ّ
باجلانب
يهتم بها ،منها عناي ُت ُه
ِ
التي يعتني بها� ،أو ِّ
يوجه َمن ّ
القر�آ ِّ
ين ،وتوجيه ال�شباب نحو القر�آن ،وبعد عام 2003م،
امل�سجد يف هذا املجال وغريه ،فخ ّر َج الكث َري
تط ّورت ن�شاطاتُ
ِ
ِمن �أ�ساتذ ِة القر� ِآن الكر ِمي وح َّف ِاظه ق َّرائه ،و�أقيمت فيه
الدورات ال�صيف ّية مبختلف جماالتها ،يف القر�آن ،والعقائد،
يخ�ص
والفقه ،والأخالق ،وكانت على م�ستوي ِني� ،أحدُهما
ُّ
ال�شباب والكبا َر ،وما يزال امل�سجد
يخ�ص
َ
الأطفال ،والآخ ُر ُّ
يعتني بهذه الن�شاطات ،وخ�صو�ص ًا القر�آن ّية منها ،وتتزايد
يف �شهر رم�ضان املبارك؛ كونه ربي َع القر�آن ،ويقوم ب�إحياء
باملنا�سبات الإ�سالم ّية.
واالحتفاالت
الأدع ّي ِة اليوم ّي ِة
ِ
ِ

ُ
ات
ويرتبط مب�سجد الهدى الكثري من
ِ
امل�ساجد واحل�سين ّي ِ
احلديث ِة والقدمي ِة ،التي كانت حتت رعاية �سماحة ال�س ّيد
حامد ،فكانت ترجع �إليه يف جمي ِع �أمورها ال�شرع ّية ،مثل
ح�سين ّية مهيجران ،وح�سين ّية عوي�سيان ،وح�سين ّية يو�سفان،
وديوان �آل جويرب التابع للحاج موزان ،وح�سين ّية البو خم�سني،
وح�سين ّية بيت املازين ،واحل�سين ّية احليدر ّية ،وغريها من
أخذ توجيهاتها ال�شرع ّية من اّ
احل�سين ّيات التي ت� ُ
العلمة
ال�سويج.
ال�س ّيد حامد ُّ

وي�صد ُر عن امل�سجد من�شو ٌر با�سم “ر�سالة الهدى”،
ال�سويج ،و ُيتابع
� ّأ�س�سها املرحوم ال�س ّيد حم ّمد زكي ّ
مو�ضوعا ِتها ف�ضيل ُة ال�شيخ عبداهلل ال�ساكان ،وتتناول ع ّدة
مو�ضوعات ،منها جانب من خطب ِة اجلمعة يف امل�سجد،
ومو�ضوعات تربو ّية و�أخالق ّية ،وبع�ض امل�سائل االعتقاد ّية
املنهج
والفقه ّية ،ويرعى امل�سج ُد حوز ًة ن�سو ّي ًة ُيد َّر ُ�س فيها
ُ
خا�ص ٌة
ُّ
احلوزي املتّبع يف مدينة النجف الأ�شرف ،ولها بناي ٌة ّ
بها ،منف�صل ٌة عن امل�سجد.
ال�سويج،
�أ ّما التولي ُة فكانت ِ
بيد املرحوم ال�س ّيد حامد ّ
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العمرانية
املراحل
ّ

م ّر امل�سج ُد بع ّدة مراحل عمران ّية ،فكانت بداية الت�أ�سي�س
عام ،1965واكتمل عام  ،1968وقد تع ّر�ض امل�سجد �إىل
�أ�ضرا ٍر يف احلرب العراق ّية – الإيران ّية جراء وقوع �إحدى
القذائف فيه ،ف�أغلق امل�سجد م ّد ًة من الزمن ،ويف تلك الفرتة
كان ال�س ّيد ي�ص ّلي يف م�سجد َ
احل ْمد يف منطقة ال�س ّراجي،
فتحه �أمام امل�ص ّلني يف
وبد�أ الرتميم فيه عام 1997م ،و�أُعيد ُ
هذا العام ،وحتديد ًا يف  27رجب.
�ص بامل�ص ّلني يف تلك ال�سنوات حتى
كان اجلام ُع ي َغ ُّ
�أنَّ َ
لل�صالة ،ولتو�سعته
بع�ض املخازن يف امل�سجد ُف ِت َحت ّ
َّمت �شراء قطعة �أر�ض جماورة ال�ستيعاب �أعدا ِد امل�ص ّلني
املتزايدة و�سط �إمكان ّي ٍات حمدود ٍة يف ذلك الوقت ،و ُو ِّ�س َع
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عات ب�سيط ٍة جُت َم ُع من امل�ص ّلني �أ ّيام ا ُ
جل َمع،
رب ٍ
امل�سجد بت ّ
و�شارك و�أ�سهم يف بنائه بع�ض مي�سوري احلال ،ولكنَّ �أغلب
َمن �شارك يف البناء هم الفقراء ،وبعد وفاة ال�س ّيد حامد
ال�سويج عام  2007بد�أت حملة �إعمار وا�سعة للم�سجد ،فقد
ُّ
ُ
هُ ِد َم امل�سجد و�أ�ضيفت له ثالثة �أمتار من ُع ْمق ال ّدار التي
�أوقفها ال�س ّيد للم�سجد ،و ُبنيت الق ّبة ،ورفعت املنارة بارتفاع
أر�ضي للم�سجد ،حتى و�صل
 25مرت ًا تقريب ًاِّ ،
وو�سع الطابق ال ّ
ا�ستيعا ُبه �إىل «ٍّ »1100
م�صل.
ُبني امل�سجد على طرازٍ عمرا ٍّ
يت ق ّبته على
ين راقٍ ْ � ،إذ ُب ِن ْ
�أيدي خرية الب ّنائنيُ ،
الكربالئي من قبل
وغ ِّل َفت بالكا�شي
ّ
املِعمار ال�شهري ال�س ّيد جل ّيل الن ّقا�ش� ،صاحب معمل الكا�شي
خا�ص ٌة مع اّ
العلمة
الكربالئي يف �أ�صفهان ،الذي تربطه عالق ٌة ّ
ال�سويج ،حتى �إنَّ ال�س ّيد توفيّ يف بيته يف مدينة
ال�س ّيد حامد ّ
�أ�صفهان �أثناء عودته من زيارة م�شهد الإمام الر�ضا.
خا�صة به ،بل كانت لل�س ّيد
ومل تكن يف امل�سجد مكتب ٌة ّ
اخلا�صة يف بيته ،وحتوي �أُ َّمهات الكتب ،وبع�ض
حامد مكتبتُه
ّ
الطبعات احلجر ّي ِة القدمي ِة ،وبع�ض الكتب التي ُخ ّطت بيد ِه
ِ
ال�شريف ِة ،وبيد والده ال�س ّيد �أحمد ال�سويج ،وهناك مكتب ٌة
للمرحوم اّ
العلمة ال�س ّيد حم ّمد زكي ال�سويج ت�ض ُّم �أكرث من
كتاب تقريب ًا َّمت تبويبها بعناي ٍة ،و�ستكونُ مع مكتبة
� 3000آالف ٍ
ال�سويج وقف ًا لل�س ّيدين اجلليلني عند اكتمال
ال�س ّيد حامد ّ
ُ
خا�ص بها؛ ليكونا مكتب ًة
البناية املقابلة للجامع و�س ُيه َّي�أ جنا ٌح ٌّ
عا ّم ًة خلدمة �أهايل الب�صرة الكرام.
�رشف اخلدمة
ُ

املبارك
امل�سجد
النا�س يت�سابقون على اخلدمة يف هذا
ِ
ِ
كانَ ُ
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هلل تعاىل ،ومنها الأذانُ فيهِ ،ومن م� ِّؤذين امل�سجد يف
تق ّرب ًا ِ
�أ ّيام ال�ستين ّيات وال�سبعين ّيات ،املرحوم احلاج �إبراهيم العيد،
واملرحوم املال �صبيح ،واحلاج حممود العيد ،جنل احلاج
�إبراهيمالعيد،والأخعليح�سنيثامر،املعروفبـ(عليم ّناوي)،
كونه ي�سكن منطقة امل ّناوي ،والأ�ستاذ الفا�ضل املقرئ ال�شيخ
علي ف ّيا�ض ،والأخ كرمي “�أبو علي” ،والأخ عماد ،اّ
واملل يا�سني
“�أبو من�صور” ،الذي كانَ حم َّل عناي ِة �سماحة ال�س ّيد حامد
ُ
ري من ال ُق َّراء
منذ �صغره وهم ِمن َخ َد َمة امل�سجد �أي�ض ًا ،وكث ٌ
�أمثالهم.
َ
وخ َدم ُة هذا امل�سجد يفوقون ح َّد الإح�صاء ،وكلُّهم من
املتط ّوعني ،ويتفاوتون يف م�ستوياتهم العلم ّية واملا ّدية ،فمنهم
التاجر ،ومنهم الكا�سب ،ومنهم الطالب ،ومنهم الدكتور،
وكان �سماحة ال�س ّيد حامد ير ّدد دائم ًا« :ك ّلنا َخ َد ٌم ،و�أنا كب ُري
ا َ
ال�سويج ابن �شقيقة ال�س ّيد
خل َد ِم» ،هذا ما نقله ال�س ّيد ح�سن ّ
ال�سويج ،وغالب ًا ما كان �سماح ُت ُه ُي�شرف بنف�سه على
حامد ّ
طهارة ِفرا�ش امل�سجد و�أثاثه.

ذلك ِمن الأمور التي ُ
يطول �شرحها.
وقد َق َد َّم امل�سج ُد يف ذلك الوقت ُث ّل ًة من ال�شهداء ال�شباب،
ال�صالة فيه ،ومن
ال ل�شيءٍ � اّإل الرتيادهم
َ
امل�سجد؛ من � ِ
أجل ّ
ال�سلطة �آنذاك.
توجههم
�أجل ّ
الديني املحظور لدى ّ
ِّ
خامتة

اهلل م�ساجدنا التي � ِأذنَ ُ
حفظ ُ
اهلل �أن ُترف َع و ُيذك َر فيها
ورحم ُ
اهلل املا�ض َني من
ا�س ُمهُ ،وزادها عل ّو ًا و�شرف ًا ورفع ًةِ ،
ُ
الفاعل يف ت�أ�سي�س هذه البيوت
علما ِئنا ،الذين كانَ لهم الدو ُر
الكمال
درجات
الإله ّية ،التي ترتقي بال َفرد واملجتمع �إىل
ِ
ِ
الروحي ،وح ِفظ اهلل الباقني منهم.
ّ

مواقف ال تن�سى
ُ

تع ّر َ�ض م�سج ُد الهدى للكث ِري من امل�ضايقات ،حاله حال
امل�ساجد الفاعل ِة يف العراق ،وتع ّر َ�ض �سماح ُة ال�س ّيد حامد
بق ّية
ِ
ال�سويج للكثري من امل�ضايقات ،واملراقبات الأمن ّية امل�ستم ّرة ،
ّ
� ْإذ كانَ كثري ًا ما ُيط َل ُب منه �أنْ ُي َ
�شارك �أو يح�ض َر االحتفاالت
الدين ّية التي ُتقيمها ال�سلطة ،وكانَ �سماح َت ُه ُ
يرف�ض احل�ضو َر
التع�سف ّية من امل�ضايقات
يف مثل هذه احتفاالت ،و�أ ّدت احلالة ّ
ب�شكل ُمريح،
�إىل عدم �إمكان �أدا ِء وظائفه الدن ّية والعباد ّية ٍ
حتّى بلغ الأم ُر �إىل عدم �إمكا ِنه زيار َة جدِّ ه ا ُ
حل�سني� إال
ُخف َي ًة وهو يف كربالء وبقرب املوىل �أبي عبداهلل ،وغري
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ال�سويج 
ال�س ّيد حامد ُّ
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