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املرحوم حم�سن احلاوي

جامُع احلاوي 
مقّدمة

تفتخ��ر البل��دان باإرثه��ا احل�س��اري ومعامله��ا 
الّتاريخّي��ة القدمي��ة، وت�س��عى جاه��دة للحف��اظ 
عليه��ا وعل��ى �س��كلها املعم��اري وتنقل��ه للأجي��ال 
جي��ًل بع��د جي��ل؛ لأّن��ه ي�س��ّكل، هوّي��ة املجتم��ع 
وخ�سو�سّيت��ه الت��ي متّي��زه ع��ن باق��ي املجتمع��ات، 
وُيعدُّ مبنزلة املنهج الذي مُيكن درا�سته والتَّعّرف 
م��ن خلل��ِه عل��ى تاري��خ تل��ك البل��دان، وق��ْد �س��ّكل 
ال��ّراث الإ�س��لمّي يف كثري م��ن املجتمعات جانبًا 
مّهمًا، ومتّيز بالعمارة، كبناء وتاأ�سي�س امل�ساجد، 
فاأ�سبح��ت اإح��دى الرم��وز التاريخي��ة ال�س��اخمة، 
حّت��ى اأخ��ذْت مت��لأ الأم�س��ار وامل��دن الإ�س��لمّية، 
ومدين��ة الب�س��رة كان��ت - وما ت��زال- تزخر بهذا 
امل��وروث امله��ّم، كم��ا امت��ازت بق��ِدم م�س��اجدها، 

ومنه��ا )جام��ع احل��اوي(.

تاأ�سي�س اجلامع واأهّميّته وموقعه:
ُيع��ّد جام��ع احل��اوي اأح��د امل�س��اجد التاريخّي��ة 
القدمي��ة الب��ارزة يف حمافظ��ة الب�س��رة، اخت��زن 
ب��ن جنبات��ه تاري��خ املدين��ة لع��ّدة اأجي��ال، اإذ ميتّد 
عم��ر ه اإىل م��ا يق��رب م��ن )110( ع��ام تقريب��ًا، 
فق��ْد ُبن��ي يف ع��ام )1329ه��� - 1908م(، عل��ى 

م�س��احة تق��در ب���)320م2(. 
مقاب��ل  التميمّي��ة  منطق��ة  يف  اجلام��ع  يق��ع 
حمّلة الق�سلة، التي كانْت ُت�سّمى - �سابقًا- حمّلة 
��ارة، وق��ْد ّت  )الأم��ري عل��ي( ، ق��رب ج�س��ر اخل�سّ
اإطلق ا�س��م )احلاوي( عليه، ن�س��بًة اإىل موؤ�س�ّسه 
احلاج )حم�س��ن احلاوي(، اأّما داعي التاأ�سي���س، 
فه��و لفتق��ار املنطق��ِة اآن��ذاك اإىل امل�س��جد؛ اإذ 
لي���س فيه��ا م�س��جٌد، فارت��اأى احل��اج )حم�س��ن 
واإن�س��اء  لإقام��ة  منزل��ه  تخ�سي���س  احل��اوي( 
م�س��جد للمحّلة، وتوىّل بنف�س��ه رعاية �س��وؤونه، ثّم 
 بع��ده جنل��ه املرح��وم احل��اج )جعف��ر احل��اوي(،

بعده��ا اآل��ت م�س��وؤولّية اإدارة �س��وؤون امل�س��جد اإىل 
احل��اج )�سادق جعف��ر احلاوي(.

اأن�سطة امل�سجد
لإقام��ه  مكان��ًا  اجلام��ع  ك��ون  ع��ن  ف�س��ًل 
��لة اليومّي��ة والدع��اء اإىل اهلل تع��اىل، فه��و  ال�سّ
كث��رية،  واجتماعّي��ة  دينّي��ة  اأن�س��طه  يحت�س��ن 
منه��ا: اإقام��ه ال��ّدورات القراآنّي��ة واإقامة املجال���س 
 ،احُل�سينّية، لتجديد الولء ملحّمد واآل حمّمد

وء على �سريهم العطرة املباركة يف  وت�سليط ال�سّ
. منا�س��بات ولداته��م و�س��هاداتهم

مراحل امل�سجد العمرانّية: 
مراح��ل  بع��ّدة  تاأ�سي�س��ه  من��ُذ  اجلام��ع  ّم��ر 
الط��ن  م��اّدة  م��ن  اأوًل  بن��اوؤه  ت  اإذ  عمرانّي��ة؛ 
والق�س��ب، عل��ى ي��د احل��اج )حم�س��ن احل��اوي(، 
وبع��د م��ّدة م��ن الزم��ن، ّت اإع��ادة البن��اء عل��ى ي��د 
احل��اج )جعف��ر احل��اوي(، وم��ن َث��مَّ ت��وىّل اأح��د 
املح�سنن وهو )ابو و�سيم( اإعادة البناء الداخّلي 

واخلارج��ّي للجام��ع.
��ة �ُس��مّيت با�س��م  وي�س��ّم امل�س��جد مكتب��ة خا�سّ
اجلامع، حتتوي على جمموعة من الكتب الدينّية 
والعلمّية، ويحتوي اجلامع - اأي�سًا - على مغت�سٍل 
ومن��ارة بارتف��اع )7( اأمت��ار، ُبني��ت م��ن احلدي��د.

اأئّمة اجلماعة وابرز املوؤّذنني واخلدم: 
تعاق��َب عل��ى اإمام��ة اجلماع��ة يف امل�س��جد كلٌّ 
من: )ال�س��يخ عبد احل�س��ن املظّفر، وال�س��ّيد عبد 
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العزي��ز ال�س��رع، وال�ّس��يخ عب��د ال�س��هيد الأ�س��دّي، 
وال�س��ّيد اأحم��د اجلاب��رّي، اأّم��ا اأب��رز َم��ن خ��دم يف 
امل�س��جد فهم: )ال�س��ّيد حممود ابو و�س��يم واحلاج 
عّبا���س، واحل��اج ع��لء احل��اوي، واحل��اج حمادي 
»اأب��و فار���س«(، واأب��رز املوؤّذن��ن يف امل�س��جد ه��و 

امل��وؤّذن ))جا�س��م((.
اأبببرز ال�ّسببخ�سّيات العلمائّيببة واأعببام املنببر 

احل�سببيّني التي زارت امل�سببجد
ال�ّس��خ�سّيات  اأب��رز  اإىل  التط��ّرق  اأردن��ا  اإذا 
العلمائيّ��ة الت��ي زارْت امل�س��جد فالقائم��ة تط��ول، 
ال�ّس��خ�سّيات  فِم��َن  بع�سه��ا،  �س��نذكُر  ولكّنن��ا 
ال�ّس��يخ  الدكت��ور  امل�س��جد  زارْت  الت��ي  الب��ارزة 
)اأحم��د الوائل��ي(، و ال�ّس��يخ )باق��ر املقد�س��ّي(. 
اأّما اأعلم املنرب احل�سينّي، فقْد قراأ ِمن على 
منرِبه: )ال�ّس��يخ حمّمد البي�سايّن، وال�ّسيخ ناجي 
وال�ّس��يخ  ال�س��اعدّي،  وال�ّس��يخ وارث  ال�س��اعدّي، 
ال�ّس��ويج، �س��عيب  وال�س��ّيد  البدي��رّي،   با�س��م 

وال�ّس��يخ عب��د املنع��م امل�س��كور، وال�ّس��يخ جنر���س 
املالك��ّي، وال�ّس��يخ عّم��ار ال�س��تيلي، واآخ��رون.

خامتة
امل�سايق��ات  م��ن  لكث��رٍي  امل�س��جد  تعّر���س 
م��ن  كون��ه  الأ�سع��دة؛  خمتل��ف  عل��ى  الأمنّي��ة 
امل�س��اجد املوؤّث��رة يف ا�س��تقطاب ال�ّس��باب، ف��كان 
حم��ّل اأنظ��ار اجله��ات الأمنّي��ة يف ذل��ك الوق��ت، 
لكّن��ه بق��ي �سام��دًا يوؤّدي ر�س��الته عل��ى الرغم مْن 

كّل امل�سايق��ات الت��ي م��ّر به��ا.
تل��ك ه��ي بي��وت الّرحم��ن، جعله��ا اهلُل تع��اىل 
مهبط��ًا للأفئدة، وبل�س��مًا ل��لأرواح، حتّط رحالها 
فيه��ا لتغت�س��ل ِم��ْن درن الذن��وب، فت�سفو القلوب، 

وت�س��تنري بالّدع��اء والطاع��ة وذك��ر اهلِل العظيم.


