

لق�ض��اء القرن��ة �ش��مال حمافظ��ة الب�ص��رة� ،ش��ارك يف
ت�أ�سي�س��ه وبنائ��ه �أغل��ب �أه��ايل املنطق��ة ،ومت بن��ا�ؤه م��ن
م��ا ّدة الط�ين ،ع��ام (1948م).

قب��ل بن��اء اجلام��ع ،اعت��اد �أه��ايل منطق��ة �ش��لهة
احل�س��ن عل��ى �إقام��ة منا�س��باتهم الديني��ة الت��ي تتم ّث��ل
غالب ًا ب�إقامة جمال�س العزاء على �سيد ال�شهداء،
يف امل�ضاي��ف والدواوي��ن يف املنطق��ة ،ويع��ود تاري��خ
ه��ذه املرا�س��يم �إىل م��ا قب��ل الأربعيني��ات م��ن الق��رن
الع�ش��رين ،وق��د كان للمرح��وم ال�ش��يخ عب��د الأم�ير
ر يف �إحي��اء ه��ذه ال�ش��عرية املبارك��ة
املن�ص��وري دو ٌر كب�ي ٌ
يف تلك املنطقة ،وبعد ازدياد �أعداد املعزين� ،أ�صبحت
امل�ضاي��ف والدواوي��ن ال ت�س��ع تل��ك اجلم��وع ،فط��رح
ال�ش��يخ عب��د الأم�ير فك��رة �إن�ش��اء م�س��جد للأه��ايل،
فتق َّب��ل اجلمي��ع ه��ذه الفك��رة ،واجتمع �أ�ش��راف ووجهاء
املنطقة ،وت�سابقوا على فعل اخلريات ،فتربع كل واحد
منه��م مب��ا جت��ود ب��ه نف�س��ه ،م��ن �أج��ل ني��ل هذا ال�ش��رف
العظي��م ،ومت اختي��ار املوق��ع للبن��اء.

بع��د م��رور �س��بعة �أع��وام م��ن بن��اء اجلام��ع� ،أخ��ذ
البن��اء يت ��آكل؛ ب�س��بب غ��زارة الأمط��ار والتغ� ُّيرات
املناخ َّي��ة ،فارت��أى الأه��ايل تهدمي��ه و�إع��ادة بنائ��ه م��ن
جدي��د ،ف ّتم��ت �إع��ادة البن��اء م��ن م��ا ّدة الط�ين كذل��ك،
ولك��ن بطريق��ة خمتلف��ة ،وه��ي (ال ِّل� ِبن) ،وتك َّفل� ْ�ت ك ّل
ع�ش��ائر املنطق��ة بتجهي��ز ك ّم ّي��ة م��ن ال ِّل� ِبن من �أجل �س� ّد
احلاجة الالزمة لبناء اجلامع ،وكان ذلك التجديد يف
البن��اء ع��ام (1955م).
وبع��د م��رور ع � ّدة �أع��وام ،ب��د�أ الط�ين اجلدي��د
بالت�آكل� -أي�ض ًا ،-فق ّرر الأهايل بناءه من ما ّدة الطابوق
فتم ت�شكيل جمع ّية
املفخور؛ من �أجل ح ّل هذه امل�شكلةّ ،
خا�صة بجمع الأموال من الأهايل لبناء اجلامع� ،أطلق
ّ
عليه��ا (جمعي��ة ال ّدره��م) ،وه��ي عب��ارة ع��ن ا�ش�تراك
�ش��هري يق��وم ب��ه ك ّل َم��ن يري��د امل�ش��اركة يف البن��اء ،ويف
غ�ض��ون م� ّدة م��ن الزم��نّ ،ت جم��ع �س�تّني دين��ار ًا ،وب��د�أ
الأهايل  -وكعادتهم  -بامل�شاركة يف البناءّ ،وت تكليف

الب َّن��اء (الأ�س��طة) ،احل��اج (ف��رج) وه��و م��ن الأخ��وة
الرتكم��ان وي�س��كن ق�ض��اء ال ُقرن��ة ،ولك��ن مل يك��ن املبل��غ
الذي ُجمِ ع كافي ًا لإمتام العمل ،فنفذ يف بداية ال�شروع
التج��ار الب�صري� ّين �إ�س��هامات
بالبن��اء ،وكان لبع���ض َّ
وا�ضح��ة يف �إكم��ال البن��اء ،منه��م :احل��اج (جن��م)
�أح��د َّ
جت��ار القرن��ة ،ال��ذي ت َّربع مببلغ خم�س��مائة دينار،
وكانت للحاج (�س��عيد �أبو معا���ش) م�ش��اركة مببلغ مائة
دين��ار ،ف�ض� ً
لا ع��ن �إهدائه مكتبة خ�ش��بية مع ما حتتوي
م��ن الكت��ب �إىل اجلامع ،وتاج��ر �آخر من املنطقة كانت
ل��ه م�ش��اركة مببل��غ خم�س��مائة وخم�س��ون دين��ار ًا ،وق� ْ�د
ّتبع احلاج (ع ّبا���س حبيب ال�ش��اوي) بفرا�ش اجلامع؛
�إذ ق��ام ب�أخ��ذ قيا�س��ات اجلام��ع ،وبع��ث به��ا �إىل �إي��ران،
ومت جتهي��زه بال �زّوايل الفاخ��رة ،وق� ْ�د ُنق���ش عليه��ا
(وق��ف احل��اج ع ّبا���س حبي��ب ال�ش��اوي اىل جام��ع �ش��لهة
احل�س��ن �س��نة 1385ه�ـ) ،وال ي��زال ع��دد منه��ا موج��ود
حل � ّد الآنْ  .وبع��د ت�ضاف��ر كل ه��ذه اجله��ود ،اكتم��ل
البن��اء م��ع جتهي��زات اجلام��ع ع��ام (1965م) ،وبق��ي
ه��ذا البناء �ش��اخ�ص ًا حت��ى عام (2004م) ،بعدها قام
احل��اج (كاظ��م جمعة عب��د اهلل) بتو�س��عته ،وهو ّ
متول
اجلام��ع ،ال��ذي ال َزم ه��ذه التولية منذ بداية الت�أ�سي���س.
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جام ُع �شله ِة احل�سن
مقدّمة

ُ
أ�سي�س
املو ِق ُع وامل� ّؤ�س�س
وزمان الت� ِ

َيق � ُع اجلام � ُع يف منطق � ِة �ش��له ِة احل�س� ِ�ن التابع��ة

املراح ُل العمراني ُة والتموي ُل

م�ساح ُة اجلام ِع وملحقاته

بع��د �أنْ ّمت��ت التو�س��عة يف ع��ام (2004م)� ،أ�ضيفت
م�س��احة(100م� )2إىل م�س��احة احل��رم ،ف�أ�صبح��ت
(250م ،)2بعد �أن كانت (150م ،)2لت�صبح امل�ساحة
الكلي��ة للجام��ع (650م ،)2لت�ض� ّ�م املغت�س��ل واملطب��خ
واملغا�س��ل واحل ّمام��ات ،ف�ض� ً
لا عن مكتب��ة كبرية �ضمن
املكتب��ات العا ّم��ة الت��ي � ّأ�س�س��ها املرج��ع الكب�ير ال�س � ّيد
ت�ضم العديد من الكتب امل ّنوعة،
حم�سن احلكيم ّ ،
وك��ذا �أ�ضي��ف �إىل البن��اء منارة ترتفع خم�س��ة �أمتار من
�أعل��ى �س��طح اجلامع.

ُ
ن�شاط اجلامع
للجام��ع العدي��د م��ن الن�ش��اطات والأعم��ال
العبادية ،ف� ً
ضال عن �صالة اجلماعة و�إحياء منا�سبات
�أه��ل البي��ت ْ � .إذ يحت�ض��ن اجلام��ع ن�ش��اط ًا قر�آني� ًا
م َّي��ز ًا لتعلي��م الق��راءة ال�صحيح��ة للق��ر�آن الك��رمي،
َُ
وختم��ة قر�آني��ة م�س��تم ّرة ،ي�ش��ارك فيه��ا املُ�ص ّل��ون كل
ي��وم ،وه��ي عب��ارة ع��ن ق��راءة �صفحت�ين م��ن الق��ر�آن
الكرمي ،وبعد انتهاء اخلتمة ُي�ست�أنف العمل على ختمة
�أخ��رى مبا�ش��ر ًة ،وه��ي يف الوق��ت نف�س��ه ختم��ة تعليمية؛
�صح��ح فيه��ا الأخط��اء التي من املمكن �أنْ يقع فيها
�إذ ُت ّ
الق��ارئ.
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ّ
متول اجلامع

مت� ّ
�ول اجلام��ع هو (احل��اج كاظم جمعة عبد اهلل)
م��ن موالي��د الب�ص��رة (1933م)� ،أكم��ل درا�س��ته
الأكادميي��ةّ ،ث��م ّت تعيين��ه يف املج��ال الرتب��وي ع��ام
(1960م) ،و�أ�صب��ح �أ�س��تاذ ًا ملا ّدت��ي ال ّلغ��ة العربي��ة
وا لإ�س�لامية.
ت� ّ
�ول �ش ��ؤون اجلام��ع من� ُ�ذ بداي��ة الت�أ�سي���س
و�إىل يومن��ا ه��ذا ،ويف ع��ام (1998م) ،تقاع��د م��ن
�س��لك التدري���س احلكوم��ي ،و�ص� َّ�ب ك ّل جه��ده م��ن �أج��ل
االرتقاء بن�شاط اجلامع ،وفع ًال ّ
تول هو بنف�سه �صالة
اجلماع��ة ،و�أخ��ذ ُيعط��ي الدرو���س القر�آني��ة لل�ش��باب
والأطف��ال ،حت��ى تع َّل��م ج� ّل �أه��ايل املنطق��ة عل��ى يدي��ه،
ف�ض� ً
لا ع��ن رفع��ه الأذان يف �أوق��ات ال�ص�لاة.

رب احل�سيني
خطبا ُء املن ِ

ّ
�وري دو ٌر ب��ار ٌز يف
لل�ش��يخ عب��د الأم�ير املن�ص� ّ
خدم��ة املن�بر احل�س��يني يف جام��ع (�ش��لهة احل�س��ن)
يف بداي��ة ت�أ�سي�س��ه ،بعده��ا ارتق��ى املن�بر العدي��د م��ن
اخلطب��اء ،منه��م ال�س � ّيد (نبي��ل) وال�س � ّيد (جا�س��م)
وال�ش��يخ (ف��ؤاد املزعل��ي)ّ ،
ّ
وال�ش��يخ (�إبراهي��م) ،وامل�لا
(ط��ارق) ،وامل�لا (حمم��د) ،وكان��ت مرا�س��يم ق��راءة

5

املقت��ل احل�س��يني يف العا�ش��ر م��ن حم � ّرم احل��رام
تق��ام �س��نوي ًا يف اجلام��ع م��ن ر َّواده� ،أمث��ال( :ال�س � ّيد
�صادقّ ،
وال�شيخ �صالح ،وال�س ّيد عبد الرزاق ،وحممود
حم��ادي ،وم�ض��ر عب��د الك��رمي ،واال�س��تاذ ميث��م كاظ��م،
ف�ض� ً
لا ع��ن املت��ويل احل��اج كاظ��م جمع��ة).

امل�ؤ ّذنون وخدمة اجلامع

�أول َم��ن � َّأذن يف ه��ذا اجلام��ع املرح��وم امل�لا (عب��د
الر�ضا الهادي) ،وهو رجل كبري ال�س��نّ  ،الزم احل�ضور
مم��ا ُيواجه��ه م��ن �صعوب��ات ،م��ن
والأذان عل��ى الرغ��م ّ
غ��زارة الأمط��ار يف ف�ص��ل ال�ش��تاء ،ووع��ورة الطري��ق،
وبع��د وفات��ه يف ف�ترة ال�س��بعينيات �أ�صب��ح املت� ّ
�ول ه��و
امل ��ؤ ّذن م��ع م�ش��اركة بع���ض الأُخ��وة� ،أمث��ال احل��اج:
(عب��د اجللي��ل) (مدي��ر مدر�س��ة ال�شر���ش) ،واملرح��وم
(ح�لاوي) ،وال�س � ّيد (�ص��ادق) ،و�آخ��رون.
�أ ّم��ا بخ�صو���ص خدم��ة اجلام��ع ،فه��م ُك� ُثر ،منه��م
�أوالد املت� ّ
�ول ،وجم��ع م��ن �أبن��اء املنطق��ة ،وق��د تع ّر���ض
البع���ض منه��م ،للم�ضايق��ات ،ب��ل و�أع��دم �آخ��رون م��ن
ال�س��لطة البعث ّية الظاملة ،وهم( :ال�ش��هيد ال�س� ّيد جعفر
طال��ب ،وال�ش��هيد ال�س� ّيد مك��ي �أحم��د) ،و�أح��د اخل��دم
لوحق حتّى غاب عن الأنظار ُمتَخ ِّفي ًا مل ّدة ع�شرة �أعوام
ِ
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�إىل ح�ين �س��قوط ذل��ك ال ّنظ��ام ع��ام (2003م) ،وه��و
ال�س� ّيد (حمم��د ه��ادي) ،وق��د كان��ت ال�س��لطات البعثية
تراقب وتالحق الكثري من امل�ؤمنني ،ومن �ضمن الذين
لوحقوا ّ
ال�ش��يخ (عبد الأمري املن�صوري) ،حتّى ا�ضط ّر
�إىل الهجرة خارج البالد يف الثمانينيات ،وبقي �إىل �أن
تويف ودُفن غريب ًا يف جمهورية �إيران الإ�س�لامية .
ذه��ب الطغ��اة وبق��ي جام��ع (�ش��لهة احل�س��ن) منار ًا
ي�ش َّع منه نور الهداية والإميان.
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