الل َوا ْل َي ْو ِم
الل َمنْ � َآمنَ ِب هَّ ِ
قال تعاىل�  :إِ مَّ َنا َي ْع ُم ُر َم َ�س ِاج َد هَّ ِ
ْال ِآخ ِر َو�أَ َق َام ال�صَّ اَل َة َو�آتَى ال َّز َكا َة َو مَ ْل َيخْ َ�ش ِ�إ اَّل هَّ َ
الل َف َع َ�سى
�أُو َل ِئ َك �أَنْ َي ُكو ُنوا ِمنَ مْالُ ْهت َِدينَ  التوبة �آية 18
أهم
�أ ّد ْت امل�ساج ُد �أدوار ًا مه َّم ًة يف حياة املجتمع ،كونها � ّ
فكانت َّ
حمط �أنظار
معامل املعرفة واحل�ضارة الإ�سالمية،
ْ
كثري من الباحثني واملخت�صني ,ومهوى قلوب امل�ؤمنني ،ومن
امل�ساجد الب�صرية التي لها �أثرها الكبري يف املجتمع هو جامع
ال�سادة) ،متييز ًا
نهر خوز الذي ُيطلق عليه �أحيان ًا (جامع َّ
لغريه من امل�ساجد يف منطقة نهر خوز ،وال تَعني هذه الت�سمية
خمت�ص بال�سادة بل هو بيت من بيوت اهلل يجمع �أهل
أ� َّنه
ٌّ
املنطقة واملناطق القريبة على الطاعة والعبادة والدعاء.
املوقع و�سنة الت�أ�سي�س

وكان له الف�ضل يف ن�شر علوم �آل حممد  يف ق�ضاء �أبي
موكب با�سم موكب �شباب
اخل�صيب ،كما �أُ َّ�س�س يف امل�سجد ٌ
نهر خوزُ ،يحي  -من خالله � -أهل املنطقة جميع ال�شعائر
الدينية لأهل البيت  ،فكان مركزَ الإ�شعاع ومنار الهدى
يف منطقة �أبي اخل�صيب و�شعل ًة امياني ًة متَّقد ًة ال تخبو ،كما
كانت ُتقام فيه �صالة اجلمعة �أ َّيام �آية اهلل ال�شيخ حممد �أمني
ْ
زين الدين و ال�شيخ حممد طاهر اخلاقاين (رحمهما اهلل)،
�أ َّيام ال�ستينيات وال�سبعينيات.

�آية اهلل العظمى
الفقيه ال�شيخ حممد
�أمني زين الدين 

ال�سيد جا�سم الكامل (رحمهم اهلل تعاىل) ،وكان وقت ًا حرج ًا
ومل تكن مواد البناء متو ِّفرة �آنذاك ،ولكن بتوفيق من اهلل
وه َّمة �أهل املنطقة ُ�ش ِّيد امل�سجد و�أعيد بنا�ؤ ُه م َّر ًة �أخرى.
ِ
وقد ُبني امل�سجد على نفقة ال�سادة ،وهم ك ٌّل من ال�سيد
�سلمان ال�سيد ح�سن الكامل وال�سيد علي ال�سيد ح�سن الكامل
�أحفاد ال�سيد جا�سم الكامل املعروف واملدفون يف منطقة �شط
العرب ،وكان ُيدير العمل يف ذلك الوقت ال�سيد حبيب ال�سيد
ح�سن الكامل.

ال�سادة) ،يف قرية نهر خوز
يقع جامع نهر خوز(جامع َّ
التابعة �إىل ق�ضاء �أبي اخل�صيب وهو من امل�ساجد القدمية
يف الق�ضاء� ،إذ يرجع بنا�ؤه �إىل �سنة (1936م) ،وكان بنا�ؤه
 يف بداية الت�أ�سي�س  -بنا ًء ب�سيط ًا ومتوا�ضع ًا يف منطقة(البلد) �إذ ُبني من الق�صب �أو ًال ،وبقي يف موقعه مل َّد ٍة
معينة من الزمنُ ,ث َّم �أُعيد بنا�ؤه يف منطقة النزلة
– موقعه احلايل -يف (نهر خوز) ،و ُبني � -آنذاك  -من
الطني واللنب ،وم َّر مبراحل التعمري والبناء ،حتَّى ُجدِّ د �سنة
1993م ب�إيعاز من �آية اهلل العظمى الفقيه ال�شيخ حممد
�أمني زين الدين  ،وكان القائم ب�أعمال البناء وال ِعمران
وامل�شرف عليه املرحوم ال�سيد عدنان بن ال�سيد حممد بن

ومن الأن�شطة الرئي�سة للجامع ـ منذ ت�أ�سي�سه ـ هي
�إقامة ال�صالة والعبادة واالحتفال باملنا�سبات الدينية،
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دواعي الت�أ�سي�س و�أن�شطة اجلامع

داع لت�أ�سي�س � ِّأي
م�سجد ،ف�إنَّ
ٍ
وملَّا كان ال ُب َّد من وجود ٍ
الهدف الرئي�س من ت�أ�سي�س هذا امل�سجد هو �إقامة ال�صَّالة
والذكر وعبادة اهلل تعاىل ،ولإحياء منا�سبات �أهل البيت
«عليهم ال�سالم»� ،إذ ب�إحياء ذكرهم حتيا القلوب.

ويف وقتنا احلا�ضر ُتقام الدورات القر�آنية لرتبية النا�شئة
وال�شباب من �أهل قرية نهر خوز والقرى القريبة ،خ�صو�ص ًا
يف العطل ال�صيفية ويح�ضرها كثري من ال�شباب لينهلوا من
علوم القر�آن ومعارفه كما ُتقام ال ُّدرو�س واملحا�ضرات الفقهية
والعقائدية والأخالقية من قبل �إمام اجلامع.
كانت تعقد يف زمن ال�شيخ حممد �أمني زين الدين
كما ْ
ندوات واحتفاالت ،منها االحتفال اخلا�ص مبنا�سبة والدة
الإمام احل�سن الذي ُتدعى �إليه ع َّدة �شخ�صيات باختالف
م�شاربهم ،وكان عريف احلفل الذي يدير االحتفال �سنوي ًا هو
الأ�ستاذ املرحوم حممد علي �إ�سماعيل وهو مد ِّر ُ�س ملادة اللغة
العربية يف الب�صرة .
عبادي محُ َّد ٌد ُيقر�أ يف كل ليلة
واليوم يوجد برنام ٌج
ٌّ
كالدعاء وزيارة للمع�صوم وغريها ,وتقام �أي�ضا حما�ضرات
توجيهية من قبل �إمام اجلامع ،فمث ًال يوم ال�سبت حما�ضرة
دينية ،ويوم الأحد ُيقر�أ دعاء حديث الك�ساء ويوم الأثنني ُتقر�أ
زيارة عا�شوراء ويوم الثالثاء ُيقر�أ دعاء التو�سل ويوم الأربعاء
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تكون حما�ضرة دينية ويوم اخلمي�س ُيقر أ� دعاء كميل واجلمعة
حما�ضرة دينية ،ويكون اجلامع عامر ًا باحل�ضور.
�أئمة اجلماعة

� َّأم ال�صَّالة يف م�سجد نهر خوز ال�شيخ عبد العزيز زين
ري من العلماء والفقهاء منهم
الدين  ،جاء بعده عد ٌد كب ٌ
جنله العامل اجلليل �آية اهلل العظمى الفقيه ال�شيخ حممد �أمني
زين الدين ُ ،ث َّم ال�شيخ حممد طاهر اخلاقاين ُ ث َّم
وا�ستمرت احلركة الدينية تزداد
ال�شيخ علي زين الدين،
ْ
ن�شاط ًا يف امل�سجد وا�ستمر ين�شر علومه ومعارفه بني �أو�ساط
النا�س لوجود ُث َّلة من ال�شباب امل�ؤمن يف تلك املرحلة ،وبعد
وفاة �آية اهلل العظمى الفقيه ال�شيخ حممد �أمني زين الدين
آلت التولية �إىل جنله اّ
العلمة ال�شيخ �ضياء الدين زين
ْ � ،
الدين (�أعزَّه اهلل) ،فكان يقيم اجلماعة و ُيلقي حما�ضرات
الوعظ والإر�شاد يف اجلامع.
و�إ�ضافة �إىل ما ذكرنا من العلماء فقد �أَ َّم ال�صالة يف هذا
امل�سجد املبارك ك ٌّل من ال�شيخ حممد حممد طاهر اخلاقاين
وال�شيخ علي رجب وال�شيخ ح�سن الع�صفور.
خطباء املنرب احل�سيني وامل�ؤذنون

وفيما يتع ّلق ب�أبرز اخلطباء يف هذا امل�سجد ،فقد كان
يرتقي املنرب يف هذا امل�سجد املبارك ك ٌّل من اخلطيب احلاج
�أحمد وكان هذا نهاية الأربعينيات وبداية اخلم�سينيات،
كذلك ال�شيخ عبد ال�ستار الدك�سن وال�شيخ حممد ر�ضا
الدك�سن وال�شيخ �صاحب الدك�سن وال�شيخ علي الدك�سن
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التطور العمراين للم�سجد

و�آخرين.
و�صدحت حناجرهم يف
و�أبرز َّمن � َّأذن يف هذا امل�سجد
ْ
هذا املكان املبارك ،ال�سيد كرمي وال�سيد جعفر بن ال�سيد
حبيب الكامل ،وكان يحت�ضن اجلامع ويرجع �إليه يف بع�ض
الأمور الفقهية ،وال�سيد عدنان الكامل وكذلك احلاج خليل
مو�سى.
�أبرز الوجهاء

وحول َمن يرتاد امل�سجد من الوجهاء وكبار ال�سن
الذين لهم الت�أثري البارز عند ح�ضورهمُ ،يذكر ال�سيد
�سلمان و�أوالده( ،ال�سيد عدنان وال�سيد داود وال�سيد كامل
) الذين كان لهم الدور الكبري يف اجلامع� ,إذ كانوا ُيحيون
املنا�سبات و ُي�سهمون يف خدمة اجلامع و�إحياء املنا�سبات
الدينية و ُيح ِّفزون ال�شباب لإحياء ذكر �أهل البيت  و�إبراز
مظلوميتهم للنا�س.

كذلك ال�سيد زكي ال�سيد عدنان الكامل.
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ويعود تاريخ ما نراه اليوم من بناء للم�سجد �إىل
�سنة1993م ،فقد ُ�ش ِّي َد على م�ساحة طول احلرم فيها 22م
وعر�ضه12م� ،أما م�ساحة امل�سجد وملحقاته فتبلغ �أكرث من
 600م ،2ويف النية �إن�شاء مكتبة خلدمة �أهل الق�ضاء ورفدهم
باملعلومة املفيدة.

ويبقى م�سجد نهر خوز كبقية م�ساجدنا م�ستمر ب�أداء
ر�سالته الدينية والثقافية يجمع ال�شباب امل�سلم وامللتزم
بتعاليم الدين احلنيف ويواظب على �إحياء املنا�سبات
وت �أَ ِذنَ هّ ُ
الل �أَن ُت ْر َف َع
الدينية ،وم�صداقا لقوله تعاىل فيِ ُب ُي ٍ
ا�س ُم ُه ُي َ�س ّب ُح َل ُه ِفي َها ِبا ْل ُغ ُد ّو َوا َال َ�ص ِال  ر َِجا ٌل
َو ُي ْذ َك َر ِفي َها ْ
ّال ُت ْلهِ يهِ ْم جِ َ
ال�ص َال ِة َو�إِي َت�آ ِء
تا َر ٌة َو َال َب ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر هّ ِ
الل َو�إِ َق ِام ّ
وب َوالأ ْب َ�صا ُرِ ل َي ْج ِز َي ُه ُم
ال ّز َكـا ِة َي َخا ُفونَ َي ْوم ًا َت َت َق ّل ُب ِفي ِه ا ْل ُق ُل ُ
الل �أَ ْح َ�سنَ َما َعمِ ُلو ْا َو َي ِز َيدهُ ْم ّمن َف ْ�ض ِل ِه َو هّ ُ
هّ ُ
الل َي ْر ُز ُق َمن َي َ�ش�آ ُء
اب. 
ِب َغيرْ ِ ِح َ�س ٍ

وقد ُبني مغت�س ٌل يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي قرب
اجلامع وتاب ٌع له ،ويق�صده النا�س من �أطراف مدينة �أبي
اخل�صيب لتغ�سيل موتاهم فيه ،ويعمل فيه �أنا�س متف ِّقهون يف
هذا املجال ،ال يبتغون من عملهم هذا � اَّإل الأجر والثواب من
اهلل تعاىل.
امل�ضايقات
dak-2362-gnkh

كذلك كان بيت احلاج علي واحلاج عي�سى واحلاج مو�سى
واحلاج حم�سن وال�سيد جا�سم وال�سيد حبيب وكذلك من بيت
ال�سيد �إبراهيم ال�سيد توفيق ومن بيت �صيهود احلاج �صيهود
واحلاج فالح ال�صيهود ,وكذلك احلاج �سلمان العاتي الذي
ري يف قراءة املقتل احل�سيني يوم العا�شر من
كان له دو ٌر كب ٌ
املحرم ،وكان له �صدى يف نفو�س امل�صلني ،والآن �أحفاد احلاج
�سلمان العاتي على ِ�سرية جدِّ هم يف قراءة املقتل ،منهم،
ح�سني م�ؤيد احلاج �سلمان العاتي.

وبخ�صو�ص التط ُّور العمراين يف امل�سجد ،فقد م َّر امل�سجد
مبراحل عديدة  -كما �أ�سلفنا ُ -ث َّم ط ِّو َر كما هو عليه اليوم
بعد �أن تع َّر�ض �إىل الهدم ع َّدة م َّرات نتيجة ت�أثره باحلرب
العراقية  -الإيرانية يف الثمانينيات ،ففي عام1986م
لهجوم �إثر احلرب العراقية – الإيرانية
�ضت الب�صرة
تع َّر ْ
ٍ
�ضت له
ف�أنهار امل�سجد بكامله نتيجة الق�صف الذي تع َّر ْ
منطقة �أبي اخل�صيب.

عدم بع�ضهم ،ف�ضال عن امل�ضايقات التي
من ال�شباب و�أُ ِ
يتعر�ض لها اجلامع من قبل النظام البائد نتيجة �إقامة
العزاء احل�سيني على �سيد ال�شهداء 

وقد تع َّر�ض امل�سجد لكث ٍري من امل�ضايقات من قبل �أجهزة
�شباب
ال�سلطة فقد �أُغ ِلقَ يف عام 1979م� ،إثر تظاهر ٍة قادها ُ
القرية عندما ُم ِن ُعوا من �إقامة العزاء احل�سينيُ ،
فط ِّو َق
ري
امل�سج ُد ُث َّم اقت ُِحم من قبل �أزالم النظام البائد و�أع ُت ِقل كث ٌ
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