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مة ُمقدِّ
ِمَن امل�صاجِد القدميِة واملهّمة يف حمافظة الب�صرة جامُع 
ويج، جامٌع  الُهدى، اأو جامُع املرحوم العّلمة ال�صّيد حامد ال�صُّ
ه اليوم كثرٌي ِمَن امل�صّلني، وخ�صو�صًا اأّيام اجُلَمِع حل�صور  يوؤمُّ

�صلة اجلمعة التي تقام فيه منذ عام 2003م.

�س بديًل عن اأحد  يقُع امل�صجُد يف منطقِة العّبا�صّيِة، وقد اأُ�صِّ
التابع  الفر�صي«  الب�صرة، وهو »م�صجد  القدمية يف  امل�صاجد 
واحل�صينّيات  امل�صاجد  من  جملًة  ت�صمُّ  التي  الفر�صّي،  ملحّلة 
القدمية، الذي كان يوؤمُّ امل�صّلني فيه املرحوم العّلمة ال�صّيد 
ويف   ،حامد ال�صّيد  العّلمة  والد   ،ويج ال�صُّ اأحمد 
فرتة ال�صتينّيات اأرادت الدولُة اأْن تفتَح اأحد ال�صوارِع مّما اأثَّر 
على اجلامع )جامع الفر�صي(، فارتاأى العّلمة ال�صّيد حامد 
وَقْد  )العّبا�صّية(،  منطقِة  يف  اأر�ٍس  قطعَة  يختاَر  اأْن  ويج  ال�صُّ
د امل�صجُد عليها بتوفيٍق ِمَن اهلِل تعاىل، ومبعونِة املوؤمننّي،  �ُصيِّ
الذيَن �صاهموا بقدر ا�صتطاعتهم يف بناء هذا املكان الطاهر، 
غِم مْن اأنَّهم كاُنوا ِمَن الفقراء واملُعِوزين، و قد كانت  على الرُّ

األطاُف �صاحِب الزماِن وِعنايُتُه فيه وا�صحًة جلّيًة.

بداأ بناُء امل�صجِد عام 1965، وا�صتمّر اإىل عام 1968، وعند 
مُة ال�صّيُد حامُد ال�ّصويج اإىل النجف  انتهاء بنائه �صافَر العلَّ
، احلكيِم  الإماِم  املرجِع  املرحوِم  على  ودخَل  الأ�صرف، 

وخاطَبُه، قائًل: “�صّيدنا هذا م�صجُدكم متَّ بناوؤه يف الب�صرة،  
واأنَت ويلُّ هذا الأمِر، فاجعل عليه َمن ت�صاء ولّيًا«، َفَردَّ عليه 
الإماُم احلكيُم ، قائًل: )اأنَت يا �صّيد حامد �صتكوُن ويلَّ 
كاَن،  وهكذا  رعايِتك(،  حتَت  امل�صجُد  ويكوُن  امل�صجد،  هذا 

فقد ظلَّ امل�صجُد حتت الرعايِة الأََبوّية للعّلمة ال�صّيد حامد 
ويج.  ال�صُّ

واأُقيم للم�صجد حفل افتتاٍح ح�صره جنُل الإماِم احلكيِم، 
باقر احلكيم ر�صوان اهلل عليه وجمٌع  ال�صّيد حمّمد  ال�صهيد 

غفرٌي ِمَن املوؤمننَي.

موكُب احِلكمة احل�شّينّية الها�شمّية:
�س موكُب احلكمِة احل�صينّيِة  �صِّ اأُ ويف عام التاأ�صي�س نف�ِصه 
بنايًة  املوكِب  لهذا  ُبِنيْت  وقد   ،ال�صّيد برعايِة  الها�صمّيِة 
كربلء  حمافظِة  يف  وح�صينّيٍة  موكٍب  على  ت�صتمُل  ًة  خا�صّ
الف�صل  اأبي  ال�صرقّية/�صارع  العبا�صّية  منطقة  يف  �صة،  املقدَّ
لتكوَن حمطَّ  الزراعّي؛  امل�صرف  القبلي، مقابل   العّبا�س
حماولٌت  ال�صابِق  للنظاِم  وكاَن  وماأواهم،  الزائريَن  ِرحال 
ها َبقيت �صاخمًة بعنايِة اهلِل وحفظِه، وهي اليوم  لهدِمها، ولكنَّ
لزائري  اخلدمات  بتقدمي  وتقوم  طوابق،  اأربعة  من  مكّوَنٌة 
املوىل اأبي عبد اهلل احل�صني، ف�صًل عن م�صاركِة املوكِب 
وموكب  كبريٍة،  وباأعداٍد  ال�صفرّيِة-الأربعينّية-  الزيارِة  يف 
احلكمِة الها�صمّيِة موكٌب خا�سٌّ باللَّطِم فقط، وغالبًا ما تكوُن 
 ،ويج ال�صُّ زكي  حمّمد  ال�صّيد  العّلمة  نظم  ِمن  الرّدات 
جنل العّلمة ال�صّيد حامد، فقد كاَن �صاعرًا، وله ديوان ي�صمُّ 
اآلف الأبيات من ال�صعر، ولكّنه احرتق مع مكتبِتِه يف تك�صا�س 
ليلَة  النوا�صِب  قبل  من   داُره ُحِرقت  عندما  اأمريكا،  يف 
العا�صر من املحّرم، وُيذَكُر اأنَّ مكتبة ال�صّيد حمّمد زكي كانت 
ت�صمُّ 5000 اآلف كتاٍب، وِمن �صمِنها ديواُن �صعِرِه امَلخطوط.

اأن�شطُة امل�شجِد
لِة واملحافظِة  كان م�صجُد الهدى يقت�صُر على اإقامِة ال�صّ

عن  فف�صًل  كثريٌة،  فالأن�صطُة  اليوم  اأّما  اأوقاتها،  يف  عليها 
اإقامة �صلِة اجلماعة يومّيًا ُتقاُم فيه �صلُة اجلمعِة، وحُتيا 
البيت ووفياتهم،  اأهل  الدينّية من ولدات  املنا�صبات  فيه 
و�صفر،  حمّرم  �صهري  يف  ُة  احل�صينيَّ املجال�ُس  فيه  وُتقام 

وكذلك �صهر رم�صان املبارك.

ة  وكانت ل�صماحِة املغفوِر له ال�صّيد حامد اأن�صطُتُه اخلا�صّ
ه َمن يهتّم بها، منها عنايُتُه باجلانِب  التي يعتني بها، اأو يوجِّ
2003م،  عام  وبعد  القراآن،  نحو  ال�صباب  وتوجيه   ، القراآينِّ
تطّورت ن�صاطاُت امل�صجِد يف هذا املجال وغريه، فخّرَج الكثرَي 
فيه  واأقيمت  ائه،  قرَّ اِظه  وحفَّ الكرمِي  القراآِن  اأ�صاتذِة  ِمن 
الدورات ال�صيفّية مبختلف جمالتها، يف القراآن، والعقائد، 
يخ�سُّ  اأحُدهما  م�صتوينِي،  على  وكانت  والأخلق،  والفقه، 
امل�صجد  يزال  وما  والكباَر،  ال�صباَب  والآخُر يخ�سُّ  الأطفال، 
وتتزايد  منها،  القراآنّية  وخ�صو�صًا  الن�صاطات،  بهذه  يعتني 
باإحياء  ويقوم  القراآن،  ربيَع  كونه  املبارك؛  رم�صان  �صهر  يف 

الأدعّيِة اليومّيِة والحتفالِت باملنا�صباِت الإ�صلمّية.

الهدى”،  “ر�صالة  با�صم  من�صوٌر  امل�صجد  عن  وي�صدُر 
وُيتابع  ال�ّصويج،  زكي  حمّمد  ال�صّيد  املرحوم  اأ�ّص�صها 
عّدة  وتتناول  ال�صاكان،  عبداهلل  ال�صيخ  ف�صيلُة  مو�صوعاِتها 
امل�صجد،  يف  اجلمعة  خطبِة  من  جانب  منها  مو�صوعات، 
العتقادّية  امل�صائل  وبع�س  واأخلقّية،  تربوّية  ومو�صوعات 
املنهُج  فيها  �ُس  ُيدرَّ ن�صوّيًة  حوزًة  امل�صجُد  ويرعى  والفقهّية، 
ٌة  احلوزيُّ املّتبع يف مدينة النجف الأ�صرف، ولها بنايٌة خا�صّ

بها، منف�صلٌة عن امل�صجد.

ال�ّصويج،  حامد  ال�صّيد  املرحوم  بيِد  فكانت  التوليُة  اأّما 

بعدها اآلت اإىل جنله ال�صّيد حمّمد زكي ال�ّصويج، وهي اليوم 
ويج جنل املرحوم ال�صّيد حمّمد زكي  بيد ال�صّيد م�صطفى ال�صُّ
ال�ّصويج، ويتناوب على اإقامة ال�صلة - �صواء كانت جمعًة اأو 
املرحوم  جنل  العدنايّن  �صبَّ  باقر  ال�صّيد  ِمن  ُكلٌّ   - جماعًة 

ال�صّيد حممد �صبَّ العدناين، وال�صّيد م�صطفى ال�صويج.

ويرتبُط مب�صجد الهدى الكثري من امل�صاجِد واحل�صينّياِت 
ال�صّيد  �صماحة  رعاية  حتت  كانت  التي  والقدميِة،  احلديثِة 
مثل  ال�صرعّية،  اأمورها  جميِع  يف  اإليه  ترجع  فكانت  حامد، 
يو�صفان،  وح�صينّية  عوي�صيان،  وح�صينّية  مهيجران،  ح�صينّية 
وديوان اآل جويب التابع للحاج موزان، وح�صينّية البو خم�صني، 
من  وغريها  احليدرّية،  واحل�صينّية  املازين،  بيت  وح�صينّية 
العّلمة  من  ال�صرعّية  توجيهاتها  تاأخُذ  التي  احل�صينّيات 

ويج. ال�صّيد حامد ال�صُّ

املراحل العمرانّية
مّر امل�صجُد بعّدة مراحل عمرانّية، فكانت بداية التاأ�صي�س 
اإىل  امل�صجد  تعّر�س  وقد   ،1968 عام  واكتمل  عام1965، 
اإحدى  وقوع  جراء  – الإيرانّية  العراقّية  احلرب  يف  اأ�صراٍر 
القذائف فيه، فاأغلق امل�صجد مّدًة من الزمن، ويف تلك الفرتة 
ال�صّراجي،  منطقة  يف  احَلْمد  م�صجد  يف  ي�صّلي  ال�صّيد  كان 
وبداأ الرتميم فيه عام 1997م، واأُعيد فتُحه اأمام امل�صّلني يف 

هذا العام، وحتديدًا يف 27 رجب.

حتى  ال�صنوات  تلك  يف  بامل�صّلني  يَغ�سُّ  اجلامُع  كان 
ولتو�صعته  لة،  لل�صّ ُفِتَحت  امل�صجد  يف  املخازن  بع�َس  اأنَّ 
امل�صّلني  اأعداِد  ل�صتيعاب  جماورة  اأر�س  قطعة  �صراء  متَّ 
َع  وُو�صِّ الوقت،  ذلك  يف  حمدودٍة  اإمكانّياٍت  و�صط  املتزايدة 
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اجُلَمع،  اأّيام  امل�صّلني  من  ُتَمُع  ب�صيطٍة  بتّبعاٍت  امل�صجد 
اأغلب  واأ�صهم يف بنائه بع�س مي�صوري احلال، ولكنَّ  و�صارك 
حامد  ال�صّيد  وفاة  وبعد  الفقراء،  هم  البناء  يف  �صارك  َمن 
اإعمار وا�صعة للم�صجد، فقد  ويج عام 2007 بداأت حملة  ال�صُّ
التي  الّدار  ُعْمق  من  اأمتار  ثلثة  له  واأُ�صيفت  امل�صجد  ُهِدَم 
 اأوقفها ال�صّيد للم�صجد، وُبنيت القّبة، ورفعت املنارة بارتفاع
ع الطابق الأر�صّي للم�صجد، حتى و�صل   25 مرتًا تقريبًا، وو�صِّ

. ا�صتيعاُبه اإىل »1100« م�صلٍّ

ُبِنيْت قّبته على  اإْذ  ُبني امل�صجد على طراٍز عمراينٍّ راٍق، 
قبل  من  الكربلئّي  بالكا�صي  وُغلَِّفت  البّنائني،  خرية  اأيدي 
امِلعمار ال�صهري ال�صّيد جلّيل النّقا�س، �صاحب معمل الكا�صي 
ٌة مع العّلمة  الكربلئي يف اأ�صفهان، الذي تربطه علقٌة خا�صّ
ال�صّيد حامد ال�ّصويج، حتى اإنَّ ال�صّيد تويّف يف بيته يف مدينة 

.اأ�صفهان اأثناء عودته من زيارة م�صهد الإمام الر�صا

لل�صّيد  كانت  بل  به،  ة  خا�صّ مكتبٌة  امل�صجد  يف  تكن  ومل 
هات الكتب، وبع�س  ة يف بيته، وحتوي اأُمَّ حامد مكتبُته اخلا�صّ
بيدِه  التي ُخّطت  الكتب  القدميِة، وبع�س  الطبعاِت احلجرّيِة 
مكتبٌة  وهناك  ال�صويج،  اأحمد  ال�صّيد  والده  وبيد  ال�صريفِة، 
اأكرث من  للمرحوم العّلمة ال�صّيد حمّمد زكي ال�صويج ت�صمُّ 
3000 اآلف كتاٍب تقريبًا متَّ تبويبها بعنايٍة، و�صتكوُن مع مكتبة 
اكتمال  عند  اجلليلني  لل�صّيدين  وقفًا  ال�ّصويج  حامد  ال�صّيد 
اأُ جناٌح خا�سٌّ بها؛ ليكونا مكتبًة  البناية املقابلة للجامع و�صُيهيَّ

عاّمًة خلدمة اأهايل الب�صرة الكرام.

�رشُف اخلدمة
كاَن النا�ُس يت�صابقون على اخلدمة يف هذا امل�صجِد املبارِك 

امل�صجد يف  ين  الأذاُن فيه، وِمن موؤذِّ تقّربًا هلِل تعاىل، ومنها 
اأّيام ال�صتينّيات وال�صبعينّيات، املرحوم احلاج اإبراهيم العيد، 
احلاج  جنل  العيد،  حممود  واحلاج  �صبيح،  املل  واملرحوم 
 اإبراهيم العيد، والأخ علي ح�صني ثامر، املعروف بـ)علي مّناوي(،
كونه ي�صكن منطقة املّناوي، والأ�صتاذ الفا�صل املقرئ ال�صيخ 
علي فّيا�س، والأخ كرمي “اأبو علي”، والأخ عماد، واملّل يا�صني 
“اأبو من�صور”، الذي كاَن حملَّ عنايِة �صماحة ال�صّيد حامد 
اء  اأي�صًا، وكثرٌي من الُقرَّ منُذ �صغره وهم ِمن َخَدَمة امل�صجد 

اأمثالهم.

من  وكلُّهم  الإح�صاء،  حدَّ  يفوقون  امل�صجد  هذا  وَخَدمُة 
املتطّوعني، ويتفاوتون يف م�صتوياتهم العلمّية واملاّدية، فمنهم 
الدكتور،  ومنهم  الطالب،  ومنهم  الكا�صب،  ومنهم  التاجر، 
وكان �صماحة ال�صّيد حامد يرّدد دائمًا: »كّلنا َخَدٌم، واأنا كبرُي 
اخَلَدِم«، هذا ما نقله ال�صّيد ح�صن ال�ّصويج ابن �صقيقة ال�صّيد 
على  بنف�صه  ُي�صرف  �صماحُتُه  كان  ما  وغالبًا  ال�ّصويج،  حامد 

طهارة ِفرا�س امل�صجد واأثاثه.

مواقُف ال تن�شى 
امل�صايقات، حاله حال  للكثرِي من  الهدى  تعّر�َس م�صجُد 
بقّية امل�صاجِد الفاعلِة يف العراق، وتعّر�َس �صماحُة ال�صّيد حامد 
ال�ّصويج للكثري من امل�صايقات، واملراقبات الأمنّية امل�صتمّرة ، 
اإْذ كاَن كثريًا ما ُيطَلُب منه اأْن ُي�صارَك اأو يح�صَر الحتفالت 
الدينّية التي ُتقيمها ال�صلطة، وكاَن �صماحَتُه يرف�ُس احل�صوَر 
يف مثل هذه احتفالت، واأّدت احلالة التع�ّصفّية من امل�صايقات 
اأداِء وظائفه الدنّية والعبادّية ب�صكٍل ُمريح،  اإمكان  اإىل عدم 
اإل   احُل�صني ه  زيارَة جدِّ اإمكاِنه  اإىل عدم  الأمُر  بلغ  حّتى 
وغري   ،عبداهلل اأبي  املوىل  وبقرب  كربلء  يف  وهو  ُخفَيًة 

ذلك ِمن الأمور التي يطوُل �صرحها.

وقد َقَدمَّ امل�صجُد يف ذلك الوقت ُثّلًة من ال�صهداء ال�صباب، 
لة فيه، ومن  اأجِل ال�صّ اإّل لرتيادهم امل�صجَد؛ من  ل ل�صيٍء 

اأجل توّجههم الدينيِّ املحظور لدى ال�ّصلطة اآنذاك. 

خامتة
وُيذكَر فيها  ُترفَع  اأن  اهلُل  اأِذَن  التي  حفظ اهلُل م�صاجدنا 
من  املا�صنَي  اهلُل  ورِحم  ورفعًة،  و�صرفًا  علّوًا  وزادها  ا�صُمُه، 
علماِئنا، الذين كاَن لهم الدوُر الفاعُل يف تاأ�صي�س هذه البيوت 
الكماِل  درجاِت  اإىل  واملجتمع   بالَفرد  ترتقي  التي  الإلهّية، 

الروحّي، وحِفظ اهلل الباقني منهم.

 ويج ال�صّيد حامد ال�صُّ


