
مقدّمة
تفتخ��ر البل��دان ب�إرثه��ا احل�ض��اري ومعامله��ا
التّاريخ ّي��ة القدمي��ة ،وت�س��عى جاه��دة للحف��اظ
عليه��ا وعل��ى �ش��كلها املعم��اري وتنقل��ه للأجي��ال
جي� ً
لا بع��د جي��ل؛ لأ ّن��ه ي�ش � ّكل ،هو ّي��ة املجتم��ع
وخ�صو�ص ّيت��ه الت��ي مت ّي��زه ع��ن باق��ي املجتمع��ات،
و ُيع ُّد مبنزلة املنهج الذي ُيكن درا�سته والتَّع ّرف
م��ن خالل� ِه عل��ى تاري��خ تل��ك البل��دان ،وق� ْ�د �ش� ّكل
�لامي يف كثري م��ن املجتمعات جانب ًا
ال� ّتراث الإ�س ّ
م ّهم ًا ،ومت ّيز بالعمارة ،كبناء وت�أ�سي�س امل�ساجد،
ف�أ�صبح��ت �إح��دى الرم��وز التاريخي��ة ال�ش��اخمة،
�ذت مت�ل�أ الأم�ص��ار وامل��دن الإ�س�لام ّية،
ح ّت��ى �أخ� ْ
ومدين��ة الب�ص��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).

ت�أ�سي�س اجلامع و�أه ّمي ّته وموقعه:
ُيع� ّد جام��ع احل��اوي �أح��د امل�س��اجد التاريخ ّي��ة
القدمي��ة الب��ارزة يف حمافظ��ة الب�ص��رة ،اخت��زن
ب�ين جنبات��ه تاري��خ املدين��ة لع� ّدة �أجي��ال� ،إذ ميت ّد
عم��ر ه �إىل م��ا يق��رب م��ن ( )110ع��ام تقريب � ًا،
فق� ْ�د ُبن��ي يف ع��ام (1329ه�ـ 1908 -م) ،عل��ى
م�س��احة تق��در ب�ـ(320م.)2
يق��ع اجلام��ع يف منطق��ة التميم ّي��ة مقاب��ل
كانت ُت�س ّمى � -سابق ًا -حم ّلة
حم ّلة الق�شلة ،التي ْ
(الأم�ير عل��ي)  ،ق��رب ج�س��ر ّ
اخل�ض��ارة ،وق� ْ�د ّت
ؤ�س�سه
�إطالق ا�س��م (احلاوي) عليه ،ن�س��ب ًة �إىل م� ّ
احلاج (حم�س��ن احلاوي)� ،أ ّما داعي الت�أ�سي���س،
فه��و الفتق��ار املنطق � ِة �آن��ذاك �إىل امل�س��جد؛ �إذ
لي���س فيه��ا م�س��ج ٌد ،فارت ��أى احل��اج (حم�س��ن
احل��اوي) تخ�صي���ص منزل��ه لإقام��ة و�إن�ش��اء
م�س��جد للمح ّلةّ ،
وتول بنف�س��ه رعاية �ش��ؤونهّ ،ثم
بع��ده جنل��ه املرح��وم احل��اج (جعف��ر احل��اوي)،
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جام ُع احلاوي

املرحوم حم�سن احلاوي

بعده��ا �آل��ت م�س ��ؤول ّية �إدارة �ش ��ؤون امل�س��جد �إىل
احل��اج (�صادق جعف��ر احلاوي).
�أن�شطة امل�سجد
ف�ض� ً
لا ع��ن ك��ون اجلام��ع مكان � ًا لإقام��ه
ال�ص�لاة اليوم ّي��ة والدع��اء �إىل اهلل تع��اىل ،فه��و
ّ
يحت�ض��ن �أن�ش��طه دين ّي��ة واجتماع ّي��ة كث�يرة،
منه��ا� :إقام��ه ال� ّدورات القر�آن ّي��ة و�إقامة املجال���س
ا ُ
حل�سين ّية ،لتجديد الوالء ملح ّمد و�آل حم ّمد،
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وت�سليط ّ
ال�ضوء على �سريهم العطرة املباركة يف
منا�س��بات والداته��م و�ش��هاداتهم .
مراحل امل�سجد العمران ّية:
ّم��ر اجلام��ع من� ُ�ذ ت�أ�سي�س��ه بع � ّدة مراح��ل
عمران ّي��ة؛ �إذ مت بن��ا�ؤه �أو ًال م��ن م��ا ّدة الط�ين
والق�ص��ب ،عل��ى ي��د احل��اج (حم�س��ن احل��اوي)،
وبع��د م� ّدة م��ن الزم��نّ ،ت �إع��ادة البن��اء عل��ى ي��د
احل��اج (جعف��ر احل��اوي) ،وم��ن َث� َّ�م ت� ّ
�ول �أح��د
املح�سنني وهو (ابو و�سيم) �إعادة البناء الداخ ّلي
واخلارج� ّ�ي للجام��ع.
خا�ص��ة ُ�س��م ّيت با�س��م
وي�ض� ّ�م امل�س��جد مكتب��ة ّ
اجلامع ،حتتوي على جمموعة من الكتب الدين ّية
مغت�سل
والعلم ّية ،ويحتوي اجلامع � -أي�ض ًا  -على
ٍ
ومن��ارة بارتف��اع (� )7أمت��ارُ ،بني��ت م��ن احلدي��د.
�أئ ّمة اجلماعة وابرز امل�ؤ ّذنني واخلدم:
تعاق� َ�ب عل��ى �إمام��ة اجلماع��ة يف امل�س��جد ك ٌّل
من( :ال�ش��يخ عبد احل�س�ين املظ ّفر ،وال�س� ّيد عبد
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العزي��ز ال�ش��رعّ ،
�دي،
وال�ش��يخ عب��د ال�ش��هيد الأ�س� ّ
�ري� ،أ ّم��ا �أب��رز َم��ن خ��دم يف
وال�س� ّيد �أحم��د اجلاب� ّ
امل�س��جد فهم( :ال�س� ّيد حممود ابو و�س��يم واحلاج
ع ّبا���س ،واحل��اج ع�لاء احل��اوي ،واحل��اج حمادي
«�أب��و فار���س») ،و�أب��رز امل�ؤ ّذن�ين يف امل�س��جد ه��و
امل��ؤ ّذن ((جا�س��م)).
�أب��رز ّ
ال�ش��خ�ص ّيات العلمائ ّي��ة و�أع�لام املن�بر
احل�س��ي ّني التي زارت امل�س��جد
�إذا �أردن��ا التط � ّرق �إىل �أب��رز ّ
ال�ش��خ�ص ّيات
زارت امل�س��جد فالقائم��ة تط��ول،
العلمائيّ��ة الت��ي ْ
فم��نَ ّ
ال�ش��خ�ص ّيات
ولك ّنن��ا �س��نذك ُر بع�ضه��اِ ،
زارت امل�س��جد الدكت��ور ّ
ال�ش��يخ
الب��ارزة الت��ي ْ
(�أحم��د الوائل��ي) ،و ّ
ال�ش��يخ (باق��ر املقد�س� ّ�ي).
فقد قر�أ ِمن على
�أ ّما �أعالم املنرب
احل�سينيْ ،
ّ
(ال�ش��يخ حم ّمد البي�ضا ّ
ينّ ،
من ِربهّ :
وال�شيخ ناجي
�اعديّ ،
�اعديّ ،
وال�ش��يخ
وال�ش��يخ وارث ال�س� ّ
ال�س� ّ
ال�س��ويج،
با�س��م البدي� ّ
�ري ،وال�س � ّيد �ش��عيب ّ

وال�ش��يخ عب��د املنع��م امل�ش��كورّ ،
ّ
وال�ش��يخ جنر���س
املالك� ّ�يّ ،
وال�ش��يخ ع ّم��ار ال�ش��تيلي ،و�آخ��رون.
خامتة
ير م��ن امل�ضايق��ات
تع ّر���ض امل�س��جد لكث� ٍ
الأمن ّي��ة عل��ى خمتل��ف الأ�صع��دة؛ كون��ه م��ن
امل�س��اجد امل�ؤ ّث��رة يف ا�س��تقطاب ّ
ال�ش��باب ،ف��كان
حم � ّل �أنظ��ار اجله��ات الأمن ّي��ة يف ذل��ك الوق��ت،
لك ّن��ه بق��ي �صام��د ًا ي�ؤ ّدي ر�س��الته عل��ى الرغم منْ
ك ّل امل�ضايق��ات الت��ي م � ّر به��ا.
تل��ك ه��ي بي��وت ال ّرحم��ن ،جعله��ا ُ
اهلل تع��اىل
مهبط� ًا للأفئدة ،وبل�س��م ًا ل�ل�أرواحّ ،
حتط رحالها
فيه��ا لتغت�س��ل ِم��نْ درن الذن��وب ،فت�صفو القلوب،
هلل العظيم.
وت�س��تنري بال ّدع��اء والطاع��ة وذك��ر ا ِ
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