
1234

ِ َواْلَيْوِم  ِ َمْن اآَمَن ِباللهَّ ا َيْعُمُر َم�َساِجَد اللهَّ َ قال تعاىل:  اإِنهَّ
َفَع�َسى   َ اللهَّ اإِلهَّ  َيْخ�َش  َوَلْ  َكاَة  الزهَّ َواآَتى  َلَة  ال�سهَّ َواأََقاَم  اْلآِخِر 

اأُوَلِئَك اأَْن َيُكوُنوا ِمَن اْلُْهَتِديَن التوبة اآية 18

اأهّم  كونها  الجتمع،  ًة يف حياة  اأدوارًا مهمهَّ ال�ساجُد  اأّدْت 
اأنظار  حمطهَّ  فكانْت  الإ�سلمية،  واحل�سارة  العرفة  معال 
الوؤمنني، ومن  الباحثني والخت�سني، ومهوى قلوب  كثري من 
ال�ساجد الب�سرية التي لها اأثرها الكبري يف الجتمع هو جامع 
متييزًا  ادة(،  ال�سهَّ )جامع  اأحيانًا  عليه  ُيطلق  الذي  خوز  نهر 
لغريه من ال�ساجد يف منطقة نهر خوز، ول َتعني هذه الت�سمية 
اأهل  يجمع  الل  بيوت  من  بيت  هو  بل  بال�سادة  خمت�شٌّ  اأنهَّه 

النطقة والناطق القريبة على الطاعة والعبادة والدعاء.

املوقع و�سنة الت�أ�سي�س 

خوز  نهر  قرية  يف  ادة(،  ال�سهَّ خوز)جامع  نهر  جامع  يقع 
القدمية  ال�ساجد  من  وهو  اأبي اخل�سيب  ق�ساء  اإىل  التابعة 
اإذ يرجع بناوؤه اإىل �سنة )1936م(، وكان بناوؤه  يف الق�ساء، 
منطقة  يف  ومتوا�سعًا  ب�سيطًا  بناًء   - التاأ�سي�ش  بداية  يف   -
ٍة  لدهَّ موقعه  يف  وبقي  اأوًل،  الق�سب  من  ُبني  اإذ  )البلد( 
النزلة منطقة  يف  بناوؤه  اأُعيد  ُثمهَّ  الزمن،  من   معينة 
من   - اآنذاك   - وُبني  خوز(،  )نهر  يف  احلايل-  – موقعه 
د �سنة  الطني واللنب، ومرهَّ مبراحل التعمري والبناء، حتهَّى ُجدِّ
حممد  ال�سيخ  الفقيه  العظمى  الل  اآية  من  باإيعاز  1993م 
اأمني زين الدين ، وكان القائم باأعمال البناء والِعمران 
بن  حممد  ال�سيد  بن  عدنان  ال�سيد  الرحوم  عليه  وال�سرف 

ال�سيد جا�سم الكامل )رحمهم الل تعاىل(، وكان وقتًا حرجًا 
الل  من  بتوفيق  ولكن  اآنذاك،  رة  متوِفّ البناء  مواد  تكن  ول 

ًة اأخرى. د ال�سجد واأعيد بناوؤُه مرهَّ ة اأهل النطقة �ُسيِّ وِهمهَّ

ال�سيد  كلٌّ من  وهم  ال�سادة،  نفقة  ال�سجد على  ُبني  وقد 
�سلمان ال�سيد ح�سن الكامل وال�سيد علي ال�سيد ح�سن الكامل 
اأحفاد ال�سيد جا�سم الكامل العروف والدفون يف منطقة �سط 
العرب، وكان ُيدير العمل يف ذلك الوقت ال�سيد حبيب ال�سيد 

ح�سن الكامل.

دواعي الت�أ�سي�س واأن�سطة اجل�مع

فاإنهَّ  م�سجٍد،  اأِيّ  لتاأ�سي�ش  داٍع  وجود  من  لُبدهَّ  كان  ولهَّا 
لة  الهدف الرئي�ش من تاأ�سي�ش هذا ال�سجد هو اإقامة  ال�سهَّ
البيت  اأهل  منا�سبات  ولإحياء  تعاىل،  الل  وعبادة  والذكر 

»عليهم ال�سلم«، اإذ باإحياء ذكرهم حتيا القلوب. 

هي  ــ  تاأ�سي�سه  منذ  ــ  للجامع  الرئي�سة  الأن�سطة  ومن   
الدينية،  بالنا�سبات  والحتفال  والعبادة  ال�سلة  اإقامة 

اأبي   يف ق�ساء  اآل حممد  ن�سر علوم  الف�سل يف  له  وكان 
�سباب  با�سم موكب  ال�سجد موكٌب  �ش يف  اأُ�سهَّ اخل�سيب، كما 
ال�سعائر  النطقة جميع  اأهل   - ُيحي - من خلله  نهر خوز، 
الهدى  ومنار  الإ�سعاع  مركَز  فكان   ، البيت  لأهل  الدينية 
يف منطقة اأبي اخل�سيب و�سعلًة اميانيًة متهَّقدًة ل تخبو، كما 
ام اآية الل ال�سيخ حممد اأمني  كانْت ُتقام فيه �سلة اجلمعة اأيهَّ
زين الدين و ال�سيخ حممد طاهر اخلاقاين )رحمهما الل(، 

ام ال�ستينيات وال�سبعينيات. اأيهَّ

ويف وقتنا احلا�سر ُتقام الدورات القراآنية لرتبية النا�سئة 
وال�سباب من اأهل قرية نهر خوز والقرى القريبة، خ�سو�سًا 
يف العطل ال�سيفية ويح�سرها كثري من ال�سباب لينهلوا من 
رو�ش والحا�سرات الفقهية  علوم القراآن ومعارفه كما ُتقام الدُّ

والعقائدية والأخلقية من قبل اإمام اجلامع.

الدين  زين  اأمني  حممد  ال�سيخ  زمن  يف  تعقد  كانْت  كما 
ولدة  مبنا�سبة  اخلا�ش  الحتفال  منها  واحتفالت،  ندوات 
ة �سخ�سيات باختلف  الإمام احل�سن الذي ُتدعى اإليه عدهَّ
م�ساربهم، وكان عريف احلفل الذي يدير الحتفال �سنويًا هو 
�ُش لادة اللغة  الأ�ستاذ الرحوم حممد علي اإ�سماعيل وهو مدِرّ

العربية يف الب�سرة .

ليلة  كل  يف  ُيقراأ  ٌد  حُمدهَّ عباديٌّ  برنامٌج  يوجد  واليوم 
اأي�سا حما�سرات  كالدعاء وزيارة للمع�سوم وغريها، وتقام 
توجيهية من قبل اإمام اجلامع، فمثًل يوم ال�سبت حما�سرة 
دينية، ويوم الأحد ُيقراأ دعاء حديث الك�ساء ويوم الأثنني ُتقراأ 
زيارة عا�سوراء ويوم الثلثاء ُيقراأ دعاء التو�سل ويوم الأربعاء 

تكون حما�سرة دينية ويوم اخلمي�ش ُيقراأ دعاء كميل واجلمعة 
حما�سرة دينية، ويكون اجلامع عامرًا باحل�سور.

اأئمة اجلم�عة 

العزيز زين  ال�سيخ عبد  نهر خوز  لة يف م�سجد  ال�سهَّ اأمهَّ 
الدين ، جاء بعده عدٌد كبرٌي من العلماء والفقهاء منهم 
جنله العال اجلليل اآية الل العظمى الفقيه ال�سيخ حممد اأمني 
زين الدين ، ُثمهَّ ال�سيخ حممد طاهر اخلاقاين  ُثمهَّ 
ال�سيخ علي زين الدين، وا�ستمرْت احلركة الدينية تزداد 
ن�ساطًا يف ال�سجد وا�ستمر ين�سر علومه ومعارفه بني اأو�ساط 
وبعد  الرحلة،  تلك  الوؤمن يف  ال�سباب  ُثلهَّة من  لوجود  النا�ش 
اأمني زين الدين  اآية الل العظمى الفقيه ال�سيخ حممد  وفاة 
، اآلْت التولية اإىل جنله العّلمة ال�سيخ �سياء الدين زين 
وُيلقي حما�سرات  ه الل(، فكان يقيم اجلماعة  الدين )اأعزهَّ

الوعظ والإر�ساد يف اجلامع.

واإ�سافة اإىل ما ذكرنا من العلماء فقد اأَمهَّ ال�سلة يف هذا 
ال�سجد البارك كلٌّ من ال�سيخ حممد حممد طاهر اخلاقاين 

وال�سيخ علي رجب وال�سيخ ح�سن الع�سفور. 

خطب�ء املنرب احل�سيني واملوؤذنون

كان  فقد  ال�سجد،  هذا  يف  اخلطباء  باأبرز  يتعّلق  وفيما 
يرتقي النرب يف هذا ال�سجد البارك كلٌّ من اخلطيب احلاج 
اخلم�سينيات،  وبداية  الأربعينيات  نهاية  هذا  وكان  اأحمد 
ر�سا  حممد  وال�سيخ  الدك�سن  ال�ستار  عبد  ال�سيخ  كذلك 
الدك�سن  علي  وال�سيخ  الدك�سن  �ساحب  وال�سيخ  الدك�سن 

العظمى  الل  اآية 
حممد  ال�سيخ  الفقيه 
 اأمني زين الدين
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واآخرين.

يف  حناجرهم  و�سدحْت  ال�سجد  هذا  يف  ن  اأذهَّ ن  َمّ واأبرز 
ال�سيد  بن  جعفر  وال�سيد  كرمي  ال�سيد  البارك،  الكان  هذا 
بع�ش  يف  اإليه  ويرجع  اجلامع  يحت�سن  وكان  الكامل،  حبيب 
خليل  احلاج  وكذلك  الكامل  وال�سيد عدنان  الفقهية،  الأمور 

مو�سى.

اأبرز الوجه�ء 

ال�سن  وكبار  الوجهاء  من  ال�سجد  يرتاد  َمن  وحول 
ال�سيد  ُيذكر  ح�سورهم،   عند  البارز  التاأثري  لهم  الذين 
كامل  وال�سيد  داود  وال�سيد  عدنان  )ال�سيد  واأولده،  �سلمان 
ُيحيون  اإذ كانوا  الكبري يف اجلامع،  الدور  الذين كان لهم   )
النا�سبات  واإحياء  اجلامع  خدمة  يف  وُي�سهمون  النا�سبات 
زون ال�سباب لإحياء ذكر اأهل البيت  واإبراز  الدينية وُيحفِّ

مظلوميتهم للنا�ش.

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 اإبراهيم ال�سيد توفيق ومن بيت �سيهود احلاج �سيهود 
الذي  العاتي  �سلمان  احلاج  وكذلك  ال�سيهود،  فالح  واحلاج 
العا�سر من  يوم  القتل احل�سيني  له دوٌر كبرٌي يف قراءة  كان 
الحرم، وكان له �سدى يف نفو�ش ال�سلني، والآن اأحفاد احلاج 
منهم،  القتل،  قراءة  يف  هم  جدِّ �ِسرية  على  العاتي  �سلمان 

ح�سني موؤيد احلاج �سلمان العاتي.

كذلك ال�سيد زكي ال�سيد عدنان الكامل.

التطور العمراين للم�سجد

وبخ�سو�ش التطوُّر العمراين يف ال�سجد، فقد مرهَّ ال�سجد 
َر كما هو عليه اليوم  ُثمهَّ طِوّ اأ�سلفنا -  مبراحل عديدة - كما 
تاأثره باحلرب  ات نتيجة  ة مرهَّ اإىل الهدم  عدهَّ �ش  اأن تعرهَّ بعد 
عام1986م  ففي  الثمانينيات،  يف  الإيرانية   - العراقية 
– الإيرانية  العراقية  احلرب  اإثر  لهجوٍم  الب�سرة  �سْت  تعرهَّ
له  �سْت  تعرهَّ الذي  الق�سف  نتيجة  بكامله  ال�سجد  فاأنهار 

منطقة اأبي اخل�سيب.

اإىل  للم�سجد  بناء  من  اليوم  نراه  ما  تاريخ  ويعود 
22م  فيها  احلرم  طول  م�ساحة  على  َد  �ُسيِّ فقد  �سنة1993م، 
من  اأكرث  فتبلغ  وملحقاته  ال�سجد  م�ساحة  اأما  وعر�سه12م، 
600 م2، ويف النية اإن�ساء مكتبة خلدمة اأهل الق�ساء ورفدهم 

بالعلومة الفيدة.

وقد ُبني مغت�سٌل يف ال�سبعينيات من القرن الا�سي قرب 
اأبي  مدينة  اأطراف  من  النا�ش  ويق�سده  له،  وتابٌع  اجلامع 
هون يف  اخل�سيب لتغ�سيل موتاهم فيه، ويعمل فيه اأنا�ش متفِقّ
هذا الجال، ل يبتغون من عملهم هذا اإلهَّ الأجر والثواب من 

الل تعاىل.

امل�س�يق�ت

�ش ال�سجد لكثرٍي من ال�سايقات من قبل اأجهزة  وقد تعرهَّ
ال�سلطة  فقد اأُغِلَق يف عام 1979م، اإثر تظاهرٍة قادها �سباُب 
َق  فُطِوّ احل�سيني،  العزاء  اإقامة  من  ُمِنُعوا  عندما  القرية 
ال�سجُد ُثمهَّ اقُتِحم من قبل اأزلم النظام البائد واأعُتِقل كثرٌي 

التي  ال�سايقات  عن  ف�سل  بع�سهم،  واأُعِدم  ال�سباب  من 
اإقامة  نتيجة  البائد  النظام  قبل  من  اجلامع  لها  يتعر�ش 
 العزاء احل�سيني على �سيد ال�سهداء

باأداء  م�ستمر  م�ساجدنا  كبقية  خوز  نهر  م�سجد  ويبقى 
واللتزم  ال�سلم  ال�سباب  يجمع  والثقافية  الدينية  ر�سالته 
النا�سبات  اإحياء  على  ويواظب  احلنيف  الدين  بتعاليم 
الدينية، وم�سداقا لقوله تعاىل يِف ُبُيوٍت اأَِذَن الّلُ اأَن ُتْرَفَع 
ِرَجاٌل    اِل  َواَل�سَ ِباْلُغُدّو  ِفيَها  َلُه  ُي�َسّبُح  ا�ْسُمُه  ِفيَها  َوُيْذَكَر 
َواإِيَتاآِء  َلِة  ال�سّ َواإَِقاِم  الّلِ  ِذْكِر  َعن  َبْيٌع  َوَل  اَرٌة  ِتَ ُتْلِهيِهْم  ّل 
اُر ِلَيْجِزَيُهُم  الّزَكـاِة َيَخاُفوَن َيْومًا َتَتَقّلُب ِفيِه اْلُقُلوُب َوالأْب�سَ
ِلِه َوالّلُ َيْرُزُق َمن َي�َساآُء  الّلُ اأَْح�َسَن َما َعِمُلوْا َوَيِزيَدُهْم ّمن َف�سْ

. ِبَغرْيِ ِح�َساٍب
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