
جام ُع الإح�سان
مقدمة

اخت��ا َر ُ
�اجد وجعله��ا مكان � ًا للعب��ادة،
اهلل امل�س� َ
ّ
هلل م��ن دخله��ا كان يف
وعظمه��ا وق ّد�س��ها فه��ي بي��وتُ ا ِ
�ضيافت��ه ج � َّل وع�لا ،فل��و ُك ِ�ش��ف ع��ن ب�صري ِتن��ا لر�أين��ا
العبد من
كرم وعط��اءٍ  ،وما يغ�ش��ى َ
عظي��م م��ا ن��رى م��ن ٍ
�وب ،نتع َّل��م فيه��ا ح��ق
الن��ورِ ،وم��ا يح� ُ�ط عن� ُه م��ن الذن� ِ
�كان
العب��ادة ،فامل�س��جد م��كان مق َّد���س وه��و �أعظ� ُ�م م� ٍ
ُيع َب� ُد في��ه اهلل ع� َّز َّ
وجل� ،إذ َ
قال تعاىل ُم ِاطب ًا ر�س��و َل ُه
الكرميَ  :مل ْ�س� ِ�ج ٌد �أُ ِّ�س�� َ�س َع َلى ال َّت ْق َوى ِمنْ َ�أ َّو ِل َي ْو ٍم َ�أ َح ُّق
�وم ِفي� ِه ِفي ِه ر َِج��ا ٌل ُي ِح ُّبونَ �أَن َيت ََط َّه ُروا َو َّ ُ
الل ُي ِح ُّب
�أَن َت ُق� َ
ْالُ َّط ِّه ِري��نَ  التوب��ة.)108(/
كث�ير ٌة ه��ي امل�س��اجد وخ�صو�ص ًا يف بل��د احل�ضارات
واملقد�س��ات بلدن��ا الع��راق ،والب�ص��رة �صاحب��ة ال�تراث
والتاري��خ العري��ق ت�ض��م الكث�ير م��ن ه��ذه امل�س��اجد� ،إذ
�وم مناطقه��ا ،ومن َ
تلك امل�س��اجد (جام ُع
تنت�ش��ر يف عم� ِ
الإح�سان).

1

املرحوم باقر عي�سى ال�سعد

املوقع وامل�ؤ�س�س وزمان الت�أ�سي�س
�رب ،منطق��ة
يق � ُع اجلام � ُع يف ق�ض��ا ِء �ش� ِ�ط الع� ِ
الت ّنومة َّ � ،أ�س�س� ُه احلاج املرحوم (باقر عي�س��ى ال�سعد)
ع��ام (1989م) ،ولك��ن مل تَ�س��مح ال�س��لطة وقته��ا
بافتتاح��ه  ،فبق��ي مغلق� ًا م� ّدة �أربع��ة ع�ش��ر عام� ًا حت��ى
�س��قوط ذل��ك احلك��م اجلائ��ر ع��ام (2003م).

�أن�شطة اجلامع و�أئمة اجلماعة
ُيع � ُّد جام��ع الإح�س��ان م��ن اجلوام��ع الب��ارزة يف
املنطقة ومن �أماكن العبادة امله ّمةُ ،تقام فيه املنا�سبات
اخلا�ص��ة ب�أه��ل البي��ت ،و ُتع َق � ُد في��ه
ال ّدين ّي��ة
ّ
الن��دوات الفكري��ة والثقافي��ة ،ومرا�س��يم ق��راءة دع��اء
التو�س��ل يف كل ليل��ة �أربع��اء و زي��ارة عا�ش��وراء يف لي��ايل
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اجلم��ع ،ول�ص�لاة اجلماع��ة ف�ض��ل ال يح�صي��ه اال اهلل
وح��ده تب��ارك وتع��اىل ،وي��داوم االخ��وة يف جام��ع
االح�س��ان عل��ى �إقام��ة �ص�لاة اجلماع��ة ،وللح�ض��ور دور
بارز يف ا�ستمرارها ،ففي بع�ض الأحيان ميتلئ اجلامع
بامل�صل�ين ،وق��د �أم اجلماع��ة يف ه��ذا اجلام��ع املب��ارك
عدد من امل�شايخ الكرام منهم ال�شيخ عبد اهلل امل�سفر،
وم��ا ي��زال يقي��م اجلماع��ة عن��د ح�ض��وره م��ن النج��ف
الأ�ش��رف� ،إذ يت�أخ��ر ال�ش��يخ �أ�س��عد ويق��دم احل�ض��ور
ال�ش��يخ عب��د اهلل احرتام��ا ملقام��ه العلم��ي وك��ذا ال�ش��يخ
با�س��م امل�س��افرة ،وال�ش��يخ عل��ي �أي��وب ،وال�ش��يخ عب��د
اهلل ال�س��اكان ،حفظه��م اهلل
جميع��ا �أم��ا �إم��ام اجلماع��ة
الرات��ب فه��و ال�ش��يخ �أ�س��عد
ال�صال��ح وال��ذي �أم امل�صل�ين
قراب��ة ع�ش��رة �أع��وام ،وه��ذه
الأن�ش��طة م�س��تمرة عل��ى ط��ول
ال�شيخ �أ�سعد ال�صالح
ال�سنة ،ف� ً
ضال عن فتح دورات
قر�آني��ة وفقهي��ة وعقائدي��ة يف �أي��ام العطل��ة ال�صيف ّي��ة،
و�أن�ش��طة �أخ��ر.
وم��ن �ضم��ن ن�ش��اطات اجلام��ع �-أي�ض � ًا -يق��ام
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�زي ملوالتن��ا فاطم��ة الزه��راء
في��ه ت�ش��يي ٌع رم� ٌ
ي��وم ا�ست�ش��هادها و�آخ��ر حلفيده��ا الإم��ام احل�س��ن
الع�س��كري يف ذك��رى ا�ست�ش��هاده.
ي�ض��م اجلام��ع مكتب��ة �صغ�يرة حتت��وي عل��ى بع���ض
امل�صاحف وكتب الأدعية وبع�ض الكتب ال�ضرورية ،ويف
النية �أن يحت�ضن اجلامع مكتبة (�أنوار الهدى العامة)
فتكون جزء ًا من اجلامع وت�ش��غل الطابق العلوي.

بنا ُء اجلام ِع

للجام��ع مراح��ل عمراني��ة عدي��دة م � ّر به��ا خ�لال
ه��ذه ال�س��نوات الق�ص�يرة ،فق��د ّمت تو�س��عته بع��د ث�لاث
�س��نوات م��ن افتتاح��ه؛ �إذ كان��ت م�س��احته ال تزي��د ع��ن
(100م ، )2قب��ل التو�س��عة ف�أ�صب��ح بعده��ا (216م،)2
والتطوير م�ستم ٌّر يف كل عام من خالل جتهيز اجلامع
ببع�ض احلاجات وامل�ستلزمات التكميلية ،كو�ضع �سقف
ثان��وي ،وط�لاء جدران��ه ،وغ�ير ذلك م��ن االمور..
�كل مك � َّو ٍن م��ن �س��ت َة ع�ش � َر
ُ�ش � ِّيد اجلام��ع عل��ى هي� ٍ
عم��ود ًا ،منه��ا م��ا هو حتت اجل��دار ،ومنها ما هو ظاهر
للعي��ان ،وه��ي مبنزل��ة الدعام��ات الت��ي ي�س��تن ُد عليه��ا
اجلام��ع.
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التولية وخدمة اجلامع
اخلدم��ة �ش��رفٌ كب�يرٌ يف ه��ذه الأماك��ن العبادي��ة
املن�سوبة إىل اهلل جلّ �ش�أنه ،والكثري من أهايل املنطقة
يت�سابق على خدمة اجلامع طمع ًا بالأجر والثواب لكن
م��ن �أب��رز َخ َد َم��ة هذا اجلامع الأ�س��تاذ واملربي (حممد
قا�سم حطيحط).
�أم��ا تولي��ة اجلام��ع فه��ي لأوالد امل�ؤ�س���س املرح��وم
(احل��اج باق��ر) ،لكنه��م اعتم��دوا يف ادارة �ش ��ؤون
امل�س��جد وتهيئة احتياجاته على اال�س��تاذ ال�شيخ (�أ�سعد
ال�صال��ح) و�أعط��وه االذن بالت�ص��رف .
�أ ّم��ا امل�ؤذن��ون فلي���س يف اجلام��ع م ��ؤ ّذن حم � ّدد
يجد نف�س��ه م� ّؤه�ل ًا لرفع الآذان
وخا��ّ�ص ب��ه ،ب��ل ك ّل َم��ن ْ
يتق��دم لرفع��ه ب�ين امل�ص ِّل�ي َن امل�ؤمن�ين ،بع��د �أن �صدح��ت
حنج��رة الأ�س��تاذ حمم��د قا�س��م حطيح��ط كث�يرا برف��ع
الأذان يف ه��ذا اجلام��ع املب��ارك

ز ّوار اجلامع

زار اجلام��ع العدي��د م��ن ال�ش��خ�صيات الديني��ة
والعلمائي��ة ،فمنه��م َم��نْ ت�ش � ّرف يف احل�ض��ور فق��ط،
ومنه��م َم��نْ �ش��ارك وق��ر�أ يف جمال���س الذك��ر ملح ّمد و�آل
حم ّم��د.
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فم��ن العلم��اء زاره (ال�س � ّيد حام��د ال�س��ويج،)
وه��و َم��نْ ق��ام بافتتاح��ه  ،وكذل��ك اخلطي��ب املع��روف
ممن كانت لهم م�شاركة
(ال�شيخ مهدي الطريف) وهو ّ
يف إلق��اء املحا�ض��رات الديني��ة يف منا�س��بات �أه��ل
البيت ،وكذلك اخلطيب احل�سيني (ال�سيد حيدر
اجلزائ��ري)  ،ف�ض�ل ًا ع��ن العدي��د م��ن اخلطب��اء مم��ن
كان له��م ح�ض��ور فاع��ل يف ه��ذا اجلام��ع املب��ارك.
�أ ّم��ا خدم��ة اه��ل البي��ت  م��ن الروادي��د
فهن��اك الكث�ير مم��ن �صدح��ت حناجره��م بذك��ر �أه��ل
البي��ت يف ه��ذا اجلام��ع ،نذك��ر منه��م :ال��رادود
(�أحم��د �أب��و ن��ور) ،وال��رادود (�أحم��د ال�س��امر).

خامتة
تبق��ى امل�س��اجد مدار���س لتخري��ج امل�ؤمن�ين ،وه��ي
�أ�ش��به مبحط��ة ا�س�تراحة يت��زود منها العب��د كل يوم من
�أج��ل تقوي��ة العالق��ة م��ع خالق��ه ال��ذي خلق��ه م��ن �أج��ل
الن�� َ�س ِ�إ َّل
العب��ادة� ،إذ ق��ال تع��اىلَ  :و َم��ا َخ َل ْقتُ ا ْل ِجنَّ َو ْ ِ إ
ُون الذاري��ات .56/
ِل َي ْع ُب �د ِ
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