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ملَّخ�ض البحث

أنجبت مدينة احِللَّة يف القرن العش�رين رجاًل قديًرا من أهل العلم واخلربة واالجتهاد، 
ّ )1916-1981م(، وكان من الرجال  هو الس��يِّد مسلم ابن السيِّد محهُّود احلس��ينّي احِللِّ
العظمء املوسوعيِّني الذين أثروا العراق بعلمهم وعملهم، وفضاًل عن كونه فقيًها جمتهًدا، 
ًقا ومتكلًِّم وفيلسوًفا إسالمياًّا كبًيا . ولتسليط الضوء عىل هذه الشخصيَّة  كان شاعًرا وحمقِّ
ة يف العراق، جاء هذا البحث  العلميَّ��ة والفقهيَّة واألدبيَّة..، وبيان أثره��ا يف احلياة الفكريَّ

ملعاجلة هذه املشكلة.

مة وخامتة وثالثة مباحث، تناول املبحث األول طالئع  ة البحث عىل مقديِّ عت مادَّ ُوزِّ
ًجا عىل بداية  ّ ونش��أته العلميَّة، معرِّ ة يف احِللَّة ووالدة الس��يِّد مس��لم احِللِّ النهضة الفكريَّ
ّ ونسبه ونشأته العلميَّة، وبعض  ة يف مدينة احِللَّة ووالدة السيِّد مسلم احِللِّ النهضة الفكريَّ
ة املؤلَّفة-  سجاياه االجتمعيَّة، وبنيَّ املبحث الثاين نش��اطه الدينّي يف بغداد وآثاره الفكريَّ
املنش��ورة واملخطوطة-وأثره يف التقريب بني املذاهب اإلسالميَّة، ودرس املبحث الثالث 

نشاطه يف الشعر، واهتمماته العلميَّة والفلسفية، ووفاته.

 قىض يف مراحل نش��أته وش��بابه  ّ ��ل البح��ث إىل أنَّ الس��يِّد مس��لم احِللِّ وتوصَّ
��ة، وبغداد، والنجف؛ لطل��ب العلم، والعمل  ��ل بني مدن: احِللَّ س��نوات عديدة يف التنقهُّ

خلدمة املجتمع العراقّي، والسيم يف بغداد واحِللَّة.

كان��ت إمامت��ه يف الصالة  تتميَّ��ز بالروحانيَّة الفائقة، وقد وصفت��ه كثٌي من املصادر 
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، واحلكمة اجلليَّة، وح��رص عىل أداء خطبة  ه��د، والتواضع اجلمِّ التارخييَّ��ة واألدبيَّة بالزهُّ
ي هذه  ��ة التي حرضها كث��ٌي من الناس والش��باب اجلامع��ّي، وكان يغذِّ اجلمع��ة العباديَّ
ة س��ليمة تس��توعب القيم واألخالق  الفئ��ات بالوعي العقائدّي الدينّي، بطريقة حضاريَّ

العربيَّة واإلسالميَّة الفاضلة.

ة وثرائه الفكرّي،  ا بالعلوم الدينيَّة، أمتاز بثقافته العامَّ وعىل الرغم من أنَّه كان خمتصاًّ
وبدا ذلك واضًحا عندما كان جييب عىل سائليه بحلمه ونقاشه العلمّي املوضوعّي الذي 
ة النس��بيَّة(، وعن طبيعة املنك��ر واملعروف،  ُيبه��ر احلارضين عن نس��بيَّة األم��ور )النظريَّ
وطبائع املجتمعات، فضاًل عن تأليف العديد من الكتب التي صدر قس��م منها، والقسم 

اآلخر مازال خمطوًطا.

ّ الرثاء بش��كل كبي؛ وذلك ملوهبته الكبية يف نظم الشعر،  اتقن الس��يِّد مس��لم احِللِّ
ا حزينًا يقطُر دًما ويذري دموًعا،  ولصدق عاطفته، فجاء رثاؤُه لإلمام احلس��ني حاراًّ
ة عىل الدفاع عن قضيَّة اإلمام احلس��ني العادلة،  وعمل بكلِّ َمَلَكته األدبيَّة والش��عريَّ
ة الس�رد  فاته الشعريَّ فة يف املجتمع العراقّي، وبدا واضًحا يف مؤلَّ ونش�رها بني الفئات املثقَّ

التارخيّي واإلشارات التارخييَّة بموضوعيَّة وعلميَّة حمايدة.
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Abstract

In the Twentieth Century, Hilla has given a birth to a man 

who has capable of science, experience and diligence, that is 

Sayyid Muslim bin Hamoud Al-Husseini Al-Hilli (1916-1981), and 

he was one of the greatest Encyclopedias men who enriched 

Iraq with his knowledge and work, he was not only diligent 

jurisprudence, but also a poet , a scholar , a tongue and a great 

Islamic philosopher.

 This search was done to enclose his personality and to shed 

the light on this scientific, moral and literary personality and to 

show his impact on intellectual life in Iraq.

The research was divided into an Introduction, A Conclusion 

and Three Topics. The first topic dealt with the beginnings 

of the intellectual renaissance in Hilla and the birth of Sayyid 

Muslim Al-Hilli, his grew up, his scientific rise, and some social's 

characteristics. The Second Section discussed his religious 

activity in Baghdad and his published intellectual effects and 

the manuscript and his role to convergence of Islamic schools.



38

ود احل�صينّي احِللِّّي واأثره الفكرّي يف العراق د م�صلم بن ال�صيِّد حمُّ ال�صيِّ

The Third Topic studied his work in poetry, his scientific and 

philosophical interests, and his death.

 The researcher has concluded that Sayyid Muslim Al-Hili 

(Allah have mercy on him) spent many years in travelling from 

Hilla, Baghdad and Najaf seeking of knowledge and work for the 

Iraqi community, especially in Baghdad and Hilla.

 His led for Muslims in praying, was characterized by 

superhuman spirituality. Many historical and literary sources 

have described him as asceticism, humility and clear wisdom, 

and he was keening to perform the Friday sermon of, which 

was attended by many people and university youth, and he was 

feeding these groups with religious awareness with a civilized 

way to absorb the values and ethics of Arab and Islamic virtues.

 Although he was a specialist in religious sciences, but he was 

distinguished by his general culture and intellectual richness, it 

was clear when he answered his pupils with his intelligence and 

with the scientific and substantive discussion that dazzled the 

audience about the relativity of things (Theory of Relativity), the 

nature of evil and charity and the nature of societies, In addition 

to, he wrote many books some of them were issued while others 

are still in manuscript.
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Sayyid Muslim Al-Hilli had mastered the lamentation greatly, 

because of his great talent in writing of poetry and to the 

truthfulness of his passion so his lamentation for Imam Hussein 

was so warm, sad, bleeding and tears dropping, and he worked 

with all his literary and poetic property to defend the just cause 

of Imam Hussein, and spread it among educated groups in Iraqi 

society. As it was appears in his poetry, historical narratives and 

historical references objectively and scientifically neutral.
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مة املقدِّ

أنجبت مدينة احِللَّة يف القرن العرشين رجاًل قديًرا من أهل العلم واخلربة واالجتهاد، 
ّ )1916-1981م(، وكان من الرجال  هو السيِّد مس��لم ابن السيِّد مّحود احلسينّي احِللِّ
العظمء املوس��وعّيني الذين أْثروا العراق بعلمهم وعملهم، وقد نبغ السيِّد مسلم بشكٍل 
��ٍر، وحصل عىل االجتهاد يف علوم الدين، فضاًل عن كونه فقيًها جمتهًدا كان ش��اعًرا  مبكِّ
ًقا ومتكلًِّم وفيلسوًفا إسالمياًّا كبًيا، درس عىل أيدي كبار العلمء يف احلوزة العلميَّة،  وحمقِّ
منهم الس��يِّد أبو احلسن األصفهايّن، وكان من تالمذته الس��يِّد عّل احلسينّي السيستايّن، 
والشيخ عّل الغروّي، والشيخ بشي حس��ني الباكستايّن النجفّي، والسيِّد عّل البغدادّي 

احلسنّي.

 أيًضا بأنَّه كان بليًغا وضليًعا بالّلغة العربّية، وله  ّ واش��تهر الس��يِّد مس��لم احِللِّ
ق كثًيا عىل الفق��راء، وكان متواضًعا  ��ه كان يتصدَّ ة، ومن أخالقه العالية أنَّ قصائ��د ع��دَّ
ة من الناس، وكان يعتقد برضورة نرش الثقافة الدينيَّة يف  مع جلس��ائه من خاصتَّه والعامَّ
صفوف الشباب اجلامعّي، فضاًل عن رؤيته الفلسفيَّة للكثي من أمور احلياة ومشكالهتا. 
ولتس��ليط الضوء عىل هذه الش��خصيَّة العلميَّة والفقهيَّة واألدبيَّة، وبيان أثرها يف احلياة 

ة يف العراق، جاء هذا البحث ملعاجلة هذه املشكلة. الفكريَّ

ل  وّزع��ت م��ادة البحث ع��ىل مقّدمة وخامتة وثالث��ة مباحث، تن��اول املبحث األوَّ
ًجا عىل  ّ ونشأته العلميَّة، معرِّ ة يف احِللَّة ووالدة الس��يِّد مسلم احِللِّ طالئع النهضة الفكريَّ
ة يف مدينة احِللَّة ووالدة الس��يِّد مس��لم احلل ونسبه ونشأته العلميَّة  بداية النهضة الفكريَّ
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ة  وبعض س��جاياه االجتمعيَّة، وبنيَّ املبحث الثاين نشاطه الدينّي يف بغداد وآثاره الفكريَّ
فة املنشورة واملخطوطة ودوره يف التقريب بني املذاهب اإلسالميَّة، ودرس املبحث  املؤلَّ

الثالث نشاطه يف الشعر، واهتمماته العلميَّة، والفلسفيَّة ووفاته.

اعتمد البحث كثٍي من املصادر واملراجع تفاصيلها يف ثبت املصادر.
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املبحث الأول

د م�صلم احِللِّّي  طالئع النه�صة الفكريَّة يف احِللَّة وولدة ال�صيِّ
ون�صاأته العلميَّة

: طالئع النه�صة الفكريَّة يف احِللَّة اأّولاً

ا منذ تاريخ إنش��ائها عىل يد أيب احلس��ن عّل بن مزيد  إنَّ ملدين��ة احِللَّة عمًقا حضارياًّ
ها س��يف الدولة صدقة  ة )1012-1017م(، ثمَّ مرَّ األس��دّي الذي حكمها يف امل��دَّ
ل ابن عّل بن مزيد األسدّي يف بداية القرن الثاين عرش  ل ابن منصور بن دبيس األوَّ األوَّ
امليالدّي، والذي اهت��مَّ فيها بالعمران واإلدارة وامليادين العلميَّ��ة، والثقافيَّة، واألدبيَّة، 
��ة، وقد وجد رج��ال الفك��ر واألدب والثقاف��ة الرعاية فأقبل��وا عليه، وقد  والفنيَّ��ة كافَّ
تعاق��ب يف تلك األرسة رج��ال حرصوا عىل رعاية أهل الفك��ر والثقافة واألدب والفن 
وتكريمه��م)1(؛ لذلك كانت مدين��ة احِللَّة األرض اخلصبة التي أصبحت ميداًنا واس��ًعا 
حلركٍة علميٍَّة، وثقافيٍَّة، وأدبيٍَّة، وفنيٍَّة، حتَّى تزاحم فيها أهل الفكر واملعرفة والس��ّيم يف 
مة الكبي جعفر  ��ة زمن العالَّ مي��دان الفق��ه، فانتقلت احلوزة العلميَّة من النجف إىل احِللَّ
(، فكان جملس��ه يضمهُّ أكثر من أربعمئة عامل  ّ ق احِللِّ ب ب�)املحقِّ اهل��ذيّل )ت 676ه�( امللقَّ

وجمتهد)2(.

ويف هك��ذا بيئة وظ��روف، كان ال ُبدَّ من نتاٍج فكريٍّ يميِّز مدين��ة احِللَّة من غيها، 
اق احلس��نّي  خ عبد الرزَّ فبدأت املجالس األدبيَّة، والتعليم، والصحافة الذي بدأها املؤرِّ
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س��نة )1927م(، عندما أصدر العدد األّول من جريدة الفيحاء يف 27 كانون الثاين، ثمَّ 
رت املكتبات وفّن الطباعة يف احِللَّة، وبدأت املدينة تأخذ دورها يف حركة النهوض  تط��وَّ
فه: )النهضة  الفك��رّي يف الع��راق، وقد ذكر الدكتور صب��اح نوري امل��رزوگ بمؤلَّ
اذها عاصمة  ��ة يف احِللَّة. أرش��يف احلياة الثقافيَّة يف احِللَّة منذ تأسيس��ها حت��ى اختِّ الفكريَّ
ًرا، وش��اعًرا، وأديًبا، وفنَّاًنا يف )185(  للثقاف��ة العراقيَّة()3( مرمًجا لنا حياة )567( مفكِّ
ص��ه للنهضة  ل الذي خصَّ صفح��ة م��ن القطع االعتي��ادّي، ب��دأ ترمجته يف الفص��ل األوَّ
العلميَّة، فبنيَّ لنا الظروف التي نش��أت فيها، مرمًجا لنا حياة )125( عال�ًم، وفقيًها، ويف 
متابع��ة لتواريخ وفيات العلمء والفقهاء الذين ذكرهم املرزوگ يف هذا الفصل، نجد أنَّ 
ا القرن  ��ة أنجبت )108( من العلمء منذ تأسيس��ها إىل هناية القرن الثام��ن عرش، أمَّ احِللَّ
العرشون فقد عاش فيه أحَد عرَش عال�ًم وفقيًها، منهم السيِّد مسلم بن محهُّود بن نارص بن 

 
)4(. وأف��رد الدكتور امل��رزوگ الفصل الث��اين للنهضة  ّ ام احلس��ينّي احِل��لِّ حس��ني آل عزَّ
ة؛ إذ أش��ار إىل ازدهار الش��عر، وقد ترج��م ل�)286( ش��اعًرا، فضاًل عن هنضة  الش��عريَّ
القرن العرشين وعدد شعرائها )113( شاعًرا، بضمنهم )4( شاعرات، و)30( شاعًرا 

.)5( ّ شعبياًّا، ويف طليعة أولئك الشعراء السيِّد مسلم احِللِّ

ا: ولدتُه ون�صبه ون�صاأته العلميَّة وبع�ض �صجاياه الجتماعيَّة ثانياً

، ولِد س��نة  ّ هو الس��يِّد مس��لم بن محهُّود بن نارص بن حس��ني بن عّل احلس��ينّي احِللِّ
)1334ه���/1916م( يف مدينة احِللَّة، وتربِّى فيها حتَّى بلغ احلادية عرشة من عمرِه)6(، 
ّ املتوىفَّ س��نة  م��ة محهُّود بن ن��ارص آل العامل احلس��ينّي احِللِّ ويف كن��ف والدِه الس��يِّد العالَّ
حال إىل  )1372ه�(، وبعد ذلك عزم الس��يِّد مس��لم يف عام )1345ه�( عىل أن يشدَّ الرِّ
مدين��ة النجف األرشف، ح��ارضة العلم ودوحة الثقافة؛ ليكون تلمي��ًذا عىل يد علمئها 
األعالم، أع��الم الفقه، واألصول، والفلس��فة، واملنطق، والعرف��ان)7(، وبدأت مالمح 
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ش��خصيَّته العلميَّة واألدبيَّة تتَّضح شيًئا فشيًئا حتَّى أضحى ش��اعًرا كبًيا وفقيًها جمتهًدا 
ًقا متكلًِّم وفيلس��وًفا إس��المياًّا بارًعا، ون��ال االجتهاد املطلق يف احل��وزة العلميَّة يف  وحمقِّ

النجف األرشف)8(.

والس��يِّد مس��لم هو والد العامل البيولوجّي العراقّي والكاتب الس��يايّس واألس��تاذ 
مة السيِّد هادي احلسينّي إمام مسجد  د مس��لم احلسينّي، وأخ العالَّ اجلامعّي الدكتور حممَّ
القطَّان��ة يف مدينة احِللَّة، وابن عمِّ كلٍّ من عامل اآلثار املعروف األس��تاذ طه باقر، وعضو 

.)9( ّ د باقر احِللِّ ، شاعر ثورة العرشين السيِّد حممَّ الربملان يف العهد امللكّيّ

هَنل السيِّد علوَمُه ومعارَفُه من معني األعالم يف عِرِه، وكان من أولئك األعالم: 
د  د حسني احلاج حممَّ د عّل النجفّي العراقّي، والش��يخ حممَّ الش��يخ ضياء الدين عّل حممَّ
د النجفّي  ار الكمبايّن األصفهايّن، والش��يخ مرتىض الش��يخ ع��ّل حممَّ حس��ن معني التجَّ
د رضا الش��يخ موسى الشيخ جعفر  الطالقايّن، والش��يخ حسني الش��يخ عّل الشيخ حممَّ
كاش��ف الغطاء، والسيِّد حسن الس��يِّد آغا بزرگ عّل أصغر فتح عّل إسمعيل املوسوّي 

البجنوردّي)10(.

ّ نخبة من الشخصيات العلميَّة والدينيَّة التي كانت  تتلمذ عىل يد السيِّد مسلم احِللِّ
ومازال��ت ترفد حركة العلم واملعرفة، وتق��ّوي أركان الدين وأوارص املعتقد، ومن هذه 
الش��خصيَّات: الشيخ عّل الغروّي، والشيخ بشي حسني الباكس��تايّن النجفّي، والشيخ 
��د اللويم- األحس��اء-، والش��يخ عبد األمي  )11(، والق��ايض حممَّ ّ حس��ن عوض احِل��لِّ

، وغيهم الكثي. ّ اجلمرّي، وولده رجل الدين السيِّد عزيز احلسينّي احِللِّ

فني، أذكر منهم: األس��تاذ  ودرس عىل يده أيًضا لفيف من أس��اتذة اجلامعات واملثقَّ
الدكتور عبد اجلبَّار الرفاعّي، والسفي الدكتور السيِّد عالء اجلوادّي املوسوّي، والدكتور 
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د  السيِّد عّل احلس��ينّي، والدكتور هباء الوكيل، والدكتور حممود الربيعّي، والدكتور حممَّ
طه السالمّي)12(.

ا عىل الفق��راء، فقد كان يس��ر عطاءه،  ق رساًّ وم��ن أخالقه العالي��ة أنَّه كان يتص��دَّ
ف مع الفق��ي بطريقة حكيمة؛ ليحفظ ل��ه كرامته، وكان متواضًعا مع جلس��ائه  ويت��رَّ
ة من الناس يبتس��م هلم ويرف هلم جهده، وعندما يطول درسه حياول أن يلقي  والعامَّ
به ينصتون إليه طوياًل  قة)13(. وكان طالَّ نكتة من حكايات العلمء؛ ليجعل اجللس��ة مشوِّ
حينم يدخل درسه اخلاص مع تلميذه سمحة آية اهلل السيِّد عالء الدين املوسوّي الغريفّي 
ة  ابن الس��يِّد موس��ى الغريفّي إمام حس��ينيَّة الكريمت، ملا للدرس من خصوصيَّة خاصَّ
تليق بتدريس العلمء أمثال الس��يِّد ع��الء الدين الغريفّي الذي ح��رض عليه األصوَلنِي: 

الفقه والكالم)14(.

ة من الناس، فبعد أن أجازه الشيخ اإلمام  ة والعامَّ حَظي الس��يِّد مس��لم بثقة اخلاصَّ
كاشف الغطاء باالجتهاد، طلب منه القيام بأعباء الشؤون الدينيَّة يف بغداد، ومل يكن هذا 
طلب الش��يخ فقط، وإنَّم كان ذلك طلب أهايل بغداد أنفس��هم، فم كان من السيِّد إالَّ أن 

لبَّى الطلبني مًعا)15(.

��ة، والربية الدينيَّ��ة واملكانة االجتمعيَّة احلس��نة، جعلت من  وهذه النش��أة األرسيَّ
لته ليمرس نشاًطا اجتمعياًّا ورشعياًّا واضًحا  السيِّد مسلم رجل علم، وفقه، وثقافة، وأهَّ
ة كبية نبينه��ا يف املبحث الثاين من هذا  يف العاصم��ة بغداد، وأن يرك خلفه آث��اًرا فكريَّ

البحث.
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املبحث الثاين

ة املوؤلَّفة املن�صورة واملخطوطة،  ن�صاطه الدينّي يف بغداد واآثاره الفكريَّ
واأثره يف التقريب بني املذاهب الإ�صالميَّة

: ن�صاطه الدينّي يف بغداد لاً اأوَّ

د حسني كاشف  ّ درجة االجتهاد، وعنّي مدّرًسا يف مدرسة حممَّ نال السيِّد مسلم احِللِّ
الغطاء بعد أن انتقل إىل مدينة الكاظميَّة منتَدًبا من آية اهلل الس��يِّد أيب احلس��ن األصفهايّن 
م��ن أجل التدريس فيها. ويف بغداد أّس��س الس��يِّد مجعية ُعرفت باس��م )مجعية املقاصد 
��ة اإلس��الميَّة(، وقد عمد يف ه��ذه اجلمعية إىل فتح مدرس��ة دينيَّة اضطلعت بنرش  اخلييَّ
اًل  ّ متنقِّ النرشات والكتب، وإقامة االحتفاالت الدينيَّة املختلفة. وكان السيِّد مسلم احِللِّ
ب��ني احِللَّة وبغ��داد، وكان أهل احِللَّة وأه��ل بغداد يتزامحون عىل احلظوة به واالس��تفادة 
ا هو فكان يرتاح إىل عمله يف احِللَّة وم��ع أهلها إالَّ أنَّه كان يعتقد  م��ن علومه الدينيَّ��ة، أمَّ
��ع يف نرش الثقافة الدينيَّة يف صفوف الش��باب اجلامعّي  برضورة التواجد يف بغداد؛ ليتوسَّ
وعىل املس��تويات كافَّة، فكان كثي من الش��باب حيرض دروسه، وكان أهل االختصاص 
ة، وكانت تلك  يف الفلس��فة، والعلوم الفقهيَّة، واللغة العربيَّة يش��تاقون ملناقش��اته احل��رَّ
احللقات تتَّس��ع أحياًنا ألعداد كبية من احلارضين لإلفادة من تلك املناقشات املفتوحة 
يَّات: الطب،  يَّات، ومنه��م طلبة كلِّ مع بعض أس��اتذة اجلامع��ة وطلبتها من خمتلف الكلِّ

والطب البيطرّي، واهلندسة، والعلوم، والربية)16(.
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وكانت تقيم معه يف بغداد أرسته، منهم ابنه الكبي الس��يِّد عبد العزيز وابنه الشاب 
يَّة الطب ببغداد آنذاك، وكان معه أيًضا أحفاده من أوالد السيِّد  د الطالب يف كلِّ السيِّد حممَّ
ة يف مواضيع إجراء  عبد العزيز، ومن املهمِّ أن نذكر بأنَّ السيِّد مسلم قد متيَّز بميزة خاصَّ
عقود الزواج والطالق، فقد كان يميض عقود الزواج، ويمتنع عن إجراء عقود الطالق، 
ويكرهه��ا ويرف��ض أن يكون طرًفا فيه��ا)17(. وكان أهل مناطق الك��رخ حيرضون ألداء 
اكة، والكريمت، والدوريِّني  الصلوات اليوميَّة مجاعة من مناطق باب الس��يف، والش��وَّ
والبيج��ات، ومن احلارثيَّة، والكاظميَّة، والبيَّ��اع، واملنصور، وحي الرشطة وغيها من 
ار  املناطق. وكان أهل املنطقة فرحني بوجوده يف حسينيَّة باب السيف، وكان بعض التجَّ

بون منه؛ جلاللة مكانته الدينيَّة وصفاته النوعيَّة وزهده العايل)18(. حيبهُّونه ويتقرَّ

ة التي حيرضها كثي  ّ مواضًبا عىل أداء خطبة اجلمعة العباديَّ كان الس��يِّد مس��لم احِللِّ
ي هذه الفئ��ات بالوعي العقائ��دّي الدينّي،  م��ن الناس والش��باب اجلامع��ّي، وكان يغذِّ
ة س��ليمة تس��توعب القيم واألخ��الق)19(، وكان دائًم م��ا يبتدأ اخلطبة  وبطريقة حضاريَّ
يِن َولُِينِْذُروا  ُهوا يِف الديِّ بق��راءة اآلية الكريم��ة ﴿َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكليِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفــٌة لَِيَتَفقَّ

ُهْم َيَْذُروَن﴾)20(. َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ

يات  ��س لنش��اط جامعّي وثقايّف يف مواجهة التحدِّ ّ كان يؤسِّ ويبدو أنَّ الس��يِّد احِللِّ
الت��ي يواجهها الش��باب م��ن خمتلف األح��زاب العلمنيَّ��ة )الالدينيَّة( الت��ي كانت تنرش 
دها  م حركة املجتمع ويس��دِّ ها اإلس��الميهُّون باإلحلاد والفس��اد؛ لُيقوِّ األف��كار التي يعدَّ
��ه كان يؤمن برضورة هذا العمل، وعىل هذا األس��اس كان تفاعل  يف خدم��ة الدين؛ ألنَّ

الشباب املسلم معه تفاعاًل اجيابياًّا)21(.

عال�ًم فقيًه��ا متواضًعا زاهًدا حكيًم تقياًّا ورًعا نش��يًطا  ّ كان الس��يِّد مس��لم احِللِّ
ًم قائًدا، فس��ح املجال أمام الش��باب اجلامعّي لرفع  حمباًّا لدينه وملجتمعه، حمباًّا للخي، معلِّ
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به.  ة التي كان يلقيها عىل اخلواصِّ من طالَّ مستواه وتعزيز كفايته إىل جانب دروسه املهمَّ
وكان كثًيا ما تطرح عليه أس��ئلة فقهيَّة فيجيب عليها وفق رغبة الش��خص، فيش��ي إىل 
فت��وى العامل فيقول: عىل رأي الس��يِّد ف��الن كذا، وعىل رأي املرجع ف��الن كذا، وعندما 

ُيسأل عن رأيه اخلاص جييب عند ذاك فيقول: أرى كذا وكذا)22(.

مة السيِّد محود السيِّد النارص آل العامل عاد إىل مدينة احِللَّة ومجع  بعد وفاة والده العالَّ
بني التدريس فيها وإعطاء دروس بحث اخلارج يف مدينة النجف. وممَّا يروى عن السيِّد 
مس��لم يف العهد امللك��ّيّ أنَّ عبد الوهاب مرج��ان الذي أصبح رئيس ال��وزراء يف ذلك 
ا عليه تس��لهُّم منصب القضاء، فرفض الس��يِّد  العهد، جاء إىل احِللَّة، والتقى الس��يِّد ُملحاًّ

ذلك العرض بشكٍل قاطٍع، وآثر البقاء يف احلوزة العلميَّة والتدريس فيها)23(.

ًة  ألزم أهايل احِللَّة الس��يِّد مس��لم بأن حيلَّ حم��لَّ والدِه، فحلَّ بني أهل��ِه وتالميذِه مدَّ
من الزمان، ثمَّ ما لبث أن رجع إىل النجف؛ ليواصَل درَس��ُه وتدريَسُه لكفاية اآلخوند، 
ورس��ائل الش��يخ األنص��ارّي ومكاس��به، وحيرض عن��دُه نخب��ة من الفض��الء يف درس 

اخلارج)24(.

ة املوؤلَّفة املن�صورة واملخطوطة ا: اآثاره الفكريَّ ثانياً

ّ بغزارة نتاجه الفكرّي، فقد ترك آث��اًرا ومؤلَّفات خمتلفة،  امتاز الس��يِّد مس��لم احِللِّ
فاته، وبقي بعضها اآلخر ينتظر الطبع. وقد ُطبِع بعض مؤلَّ

أ. مؤلَّفاته املنشورة)25(:

املي��زان الصحي��ح ملحوظات عىل كتاب: تاريخ الترشيع اإلس��المّي، ُطبع يف . 1
مدينة النجف عام )1946م(.
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الق��رآن والعقيدة أو آيات العقائد، النجف، )1960م(، وُأعيد طبعه يف مدينة . 2
قّم عام )2002م(، ثمَّ يف عام )2004م(.

يِّني، ُطبع يف دار األرقم للطباعة يف مدينة احِللَّة . 3 نظرة يف املادة أو مناظرة مع املادِّ
عام )2007م(.

قه وعلَّ��ق عليه: . 4 العل��م والعقي��دة، نرشت��ه دار الف��رات ع��ام )2010م(، حقَّ
الدكتور فارس عزيز مسلم.

��ة يف اإلس��الم، النج��ف، )1963م(، وُأعي��د طبعه عام . 5 األص��ول االعتقاديَّ
)2009م( بوساطة دار الصادق للنرش يف احِللَّة.

مرات��ب اليقني عند علمء األخالق، جمموعة من املق��االت نرشهتا جملَّة الغرّي . 6
الصادرة يف مدينة النجف.

الزكاة، نرشته مجعية املقاصد اإلسالميَّة، بغداد، )1951م(.. 7

الصوم، يقع يف جزأين، نرشته مجعية املقاصد اإلسالميَّة يف بغداد.. 8

ديوان ش��عر، مجعه وعلَّق عليه: الدكتور أمحد هادي زيدان، وقد ُنرش بوساطة . 9
دار الصادق للنرش والتوزيع عام )2008م(.

اإلسالم دين الوحدة، ُنرش يف العدد الرابع من جملَّة )رسالة اإلسالم(.. 10

ب. كتب وخمطوطات غري مطبوعة:

1 .. ّ بلوغ الغاية يف رشح الكفاية، يقوم بتحقيقه: السيِّد عالء احلسينّي احِللِّ

بحث يف الرضاع، يقوم بتحقيقه: نخبة من علمء الدين يف النجف.. 2
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الطرائف العلميَّة والظرائف األدبيَّة.. 3

املسائل يف رشح الرسائل.. 4

اشراكيَّة أيب ذّر الغفارّي.. 5

ت  وللس��يِّد مس��لم عدد من املقاالت والبحوث التي ُن��رشت يف الصحف واملجالَّ
العراقيَّة والعربيَّة، مثل)26(:

مراتب اليقني عند علمء األخالق.. 1

موقع علم األخالق بني العلوم.. 2

الوسط عند علمء األخالق.. 3

اإلسالم دين الوحدة.. 4

5 ..يف مولد اإلمام املنتظر

ا: دوره يف التقريب بني املذاهب الإ�صالميَّة ثالثاً

ّ من علمء الدين الداعني إىل الوحدة اإلسالميَّة بني املذاهب  كان السيِّد مسلم احِللِّ
يت ب�)مجاعة التقريب بني املذاهب  ة ُس��مِّ دة، ويعمل ضمن حلقة قياديَّ اإلس��الميَّة املتعدِّ
رين العرب أمثال: ش��يخ األزهر حممود شلتوت،  اإلس��الميَّة( تضمهُّ خية العلمء واملفكِّ
د رضا  د حسني كاش��ف الغطاء، والشيخ حممَّ ّي، والش��يخ حممَّ د تقّي القمِّ والش��يخ حممَّ
اد، والشيخ حسن البنَّا، واحلاج أمني  د جواد مغنيَّة، وعباس حممود العقَّ الش��بيبّي، وحممَّ
احلسينّي، والسيِّد صدر الدين الصدر، والشيخ اآللويّس وغيهم. وساهم أيًضا يف نرش 
ه��ذا الوعي اإلس��المّي الوحدوّي بني الن��اس بكتاباته الكثية يف ه��ذا املنوال، وخطبه 

ومشاركاته الفاعلة يف نرش ثقافة الوحدة ونبذ اخلالفات)27(.
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املبحث الثالث

ن�صاطه يف ال�صعر واهتماماته العلميَّة والفل�صفيَّة

ا د م�صلم احِللِّّي �صاعراً : ال�صيِّ لاً اأوَّ

نبغ الس��يِّد مس��لم يف األدب والش��عر)28(، فضاًل ع��ن التدري��س، وتأليف الكتب 
الدينيَّة، وقد ُطبع له ديواٌن ِش��عريٌّ امتازت قصائ��ده باملديح ل�)آل البيت(. يقول 
 ، ّ األس��تاذ س��عد احلداد: »هناك جانب مهّم يف حياة السيِّد مس��لم السيِّد محهُّود احِللِّ
وهو اجلانب األديّب، وبالتحديد الش��عر. كان شاعًرا وله ديوان مطبوع أصدره الصديق 
أمح��د هادي زيدان، وش��عره يف أغلبه ين��زع إىل احلكمة ورثاء ومديح النب��ّي وآل البيت 

.)29(»األطهار

ّ أنَّه كان بليًغا وضليًعا باللهُّغة العربيَّة، وله قصائد  واش��ُتهر عن الس��يِّد مس��لم احِللِّ
د، ُألقيت يف حس��ينيَّة باب السيف،  ة، منها قصيدة يف رثاء الرس��ول األكرم حممَّ عدَّ

فة أصاًل من ثالثني بيًتا، نذكر منها: مؤلَّ

بِالَقَلِم َأْرثِ��ي��َك  َأْم  ْم��ِع  َب��ال��دَّ ُجِمَأْرثِ��ي��َك  السهُّ األَْدُم��ِع  ُنْطُق  النهُّْطِق  ِمَن  َخْيٌ 
ُمْكَتَتم َك��اَن  ا  ُحْزَنً النهُّْطُق  ُيْعِرُب  ُمْكَتَتِمال  َغ��ْيُ  ُح��ْزٌن  ْمِع  بِِالدَّ َواحلُ���ْزُن 
َجَلٌل َف���اِدٌح  َوَخ��ْط��ٌب  َعظِيٌم  َطَغى َعىَل الَقْلِب َفاْسَتْعَص َعىل الَقَلِمُرْزٌء 
ا ِقَطَعً ُمْقَلتِي  َمآِقي  ِم��ْن  احلََشا  َدِمَس��اَل  َفْيَض  ْمُع  الدَّ ِمنِّي  َفاَض  َقْد  لَِذاَك 
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َم��ْوِق��ُع��ُه َج���لَّ  ُم��َص��اٍب  َوَأيهُّ  ِم��ْن ُع���ْرٍب َوِم���ْن َعَجِمُرْزٌء  ��َة  يِّ َع��مَّ ال��رَبِ
ُرِزَئ����ْت َق���ْد  اهللِ  بِ���َرُس���وِل  ����ًةَ  ُأمَّ بِ���َواِح���ٍد فِ��ْي��ِه ُت��ْف��َدى مُجْ��َل��ُة األَُم���ِمَي��ا 
َفَعُلوا َم��ا  َي����ْدُروَن  َوال  ��ُق��وَن  النََّدِمُي��َص��فِّ َصْفَقُة  ُقْل  َأو  اخلُْسِ  َصْفَقُة  ُقْل 

ويبدو من هذه األبيات مدى املش��اعر التي كان حيملها الس��يِّد مسلم جتاه الرسول 
املصطف��ى، وُتظهر أيًض��ا مالمح املظاهر السياس��يَّة التي طرحها يف ش��عره. وُتبنيِّ 
ته الكب��ية وإجادت��ه ف��ّن الرثاء والس��يَّم رث��اء اإلمام احلس��ني بن ع��ّل بن أيب  ش��اعريَّ
ة يف هذا الف��نِّ األديّب، بل  ّ قصائد ومقطوع��ات عدَّ طالب، فللس��يِّد مس��لم احِللِّ
ّ له القسط األكرب  يمكن القول إنَّ رثاء اإلمام احلس��ني يف ديوان الس��يِّد مسلم احِللِّ
، ملا للحس��ني من مكانة عظيمة  ّ واحلّظ األوفر من العناية لدى الس��يِّد مس��لم احِللِّ
ّ ووجدانه، لذلك كان شعره يف هذا املوضوع  ومنزلة عالية يف حسِّ الس��يِّد مس��لم احِللِّ
من أحسن نظمه وأصدقه عاطفة وأحفله بالتجربة)30(. فقد كتب ديواًنا بعنوان )الديوان 
مة املجتهد السيِّد مس��لم محهُّود نارص احلسينّي  ة اإلس��الم واملسلمني العالَّ الشعرّي حلجَّ
ت )اإلي��من(، و)الغري(،  ت عره، منها جمالَّ (، فضاًل عن قصائد نرشهتا جم��الَّ ّ احِل��لِّ
ع قصائده بني الش��عر  و)البي��ان( النجفيَّة. وهو ش��اعر يلت��زم العروض اخللي��ّل، وتتنوَّ
ع ش��عره ش��كلياًّا بني القصائد  التعليمّي، واإلخوانيَّات من تقريظ وتأبني ونصح. ويتنوَّ
ل الواقع واملش��اهد، وش��كوى ما يعاين من  واألراجيز. تنفرد قصيدته )آالم احلياة( بتأمهُّ

شدائد يف نظرة هتّكميَّة وتصربهُّ مجيل)31(.

ًبا قوافيه  أخرج الديوان بقصائده ومقطوعاته اإلحدى والتس��عني أمح��د زيدان مرتِّ
وف��ق الرتي��ب اهلجائّي، ب��اذاًل جهده يف عنون��ة القصائد الت��ي مل خير ش��اعرها عنواًنا 
ًفا باألع��الم، وخمّرًجا لآليات واألحادي��ث والروايات ال��واردة يف الديوان،  هل��ا، ومعرِّ
ت والصحف التي نرش فيها الش��اعر بعض  معتمًدا مصادَر كثية، فضاًل عن املجالَّ

قصائده)32(.
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د م�صلم احل�صينّي احِللِّّي ا: من معاين الرثاء يف �صعر ال�صيِّ ثانياً

ومن أهم معاين الرثاء يف شعره ما يأيت:

1. معنى البطولة: صار احلس��ني املثل األعىل للبطولة اإلسالميَّة يف سبيل احلق)33(. 
، كقوله: وهذا ُهَو املعنى الذي طاملا طرقه السيِّد مسلم احِللِّ

ا وتدوينًاأل��ق��ى احل��س��ني ل��ن��ا يف س���يِه ِس���َيً بحًثا  ال��ورى  أوَسَعْتها  قد 
ق��وان��ي��ن��ا)34(ق��د س��نَّ��ه��ا م��ث��اًل أع���ىل لِ���ُك���لِّ ُع��ال وأب��ق��اه��ا  ِع���زٍّ  دروَس 

:وقال أيًضا يف قصيدة أخرى خماطًبا اإلمام احلسني

ُم��ُث��ال ��ف��َت��ه��ا  خ��لَّ وق���د  مضيت  ب��ق��ني ف��ي��ن��ا م��ث��ال ال��ع��زِّ وال��ِع��َظ��ِمل��ق��د 
هبا ل��ل��م��ؤم��ن��ني  ت��ض��ح��ي��ٍة  ُأم���ِمدروس  إىل  َت��ل��ق��ى  ُأم����ٌم  م��ض��ت  إذا 

ّ حول معاين اإلباء، وأدارها يف  2. معنى اإلباء: وقد دارت أفكار السيِّد مسلم احِللِّ
َمُه؛ بل كان  د اإلباء وجسَّ أبياته كثًيا، فاإلمام احلس��ني يف موقفه يوم الطف قد جسَّ

:خماطًبا اإلمام احلسني ّ أًبا لُه)35(، يقول السيِّد مسلم احِللِّ

ف���ك���ان ل���ك اب���نً���ا وك���ن���ت األَب����اأي����ا اب�����َن األُب�������اة ق���رن���ت اإلب���ا
ويف قصيدة أخرى خماطًبا اإلمام احلسني أيًضا:

ح��ي��درٍة الطهر  األيبِّ  ب��ن  ي��ا  حم��م��وُدأب��ي��َت  ال��ض��ي��م  أيبهُّ  وب����اإلب����اء 
وال��ع��وُد)36(ب���أن ي��ل أم���ر ه���ذا ال��دي��ن ط��اغ��ي��ٌة الناي  الليايل  يف  سمُيُه 

ّ ه��ي فكرة )طلب  3. طلــب الثأر: ومن األفكار التي راودت الس��يِّد مس��لم احِللِّ
الثأر(، أو الدعوة إليه من )بني أميَّة( وأتباعهم، يقول يف ذلك:

بمنرِمأن���ا ال��ث��ك��وُل ف��ال ق��ل��ب��ي ب��ه َج��َل��ٌد ح���زين  وال  امل��ص��اب  ع��ىل 
ذهبت العىل  رغ��م  ويف  قومي  ب���دِمدم��اء  هل���ا  ي��ث��أر  ُه������ِدرَن ظ��ل��ًم ومل 
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ُن��ف��ث��ْت ن��ف��ث��ٌة  حمتدِمي��ا آل ه��اش��م ه���ذي  القلب  دامي  الصدر  واغر  من 
ألَفْت إْن  للحرب  أنت للرضب ال  الَعَلِمال  ال  للسيف  ال  الغمَد  أسياُفِك 
سيوفكم من  تشيموا  مل  إْن  ُع��ذر  ال��ق��م��ِمال  ب���دل األغ�����مد يف  ُذب���اهَب���ا 
ُمها جتشِّ ح���رٍب  بنو  نساكم  ُسِم)37(ه��ذي  الرهُّ األينق  فوق  الفدافد  قطع 

ّ يش��عُر ويتأملَّ من الظل��م واحليف)38( ال��ذي وقع بأجداده  كان الس��يِّد مس��لم احِللِّ
ته الطاهرين)39(. وأئمَّ

4. اإلشــارات التارخيية: وردت كثٌي من اإلشارات التارخييَّة يف شعر السيِّد مسلم 
، فقد أكثر من ذكر اإلش��ارات التارخييَّة للوقائع واألح��داث التي حدثت يف أثناء  ّ احِل��لِّ
ًثا  ّ متحدِّ واقعة الطَّفِّ وبعدها، ومن تلك اإلش��ارات التارخييَّة، قول الس��يِّد مسلم احِللِّ

:عن اإلمام احلسني

بيٍد ي����ًدا  ي��ع��ط��ي  ب���أن  األيبهُّ  م��ن��ش��وُدي��أب��ى  ���ِز  ال���عِّ وع��ي��ش  ل��ع��زٍّ  إالَّ 
َي���ُم���دَّ ي��ًدا منكوُد)40(ل���ذا أب���ى س��ب��ط ط��ه أن  ال��ذل  وعيش  ق��ًسا  للذل 

، أيًضا يف تلك القصيدة)41(: ّ ويقول السيِّد مسلم احِللِّ

ح��زَّ رأس  أيَّ  ش���م���ٍر  وي����ح  ال���رؤس���اِء)42(ي���ا  ب��ص��دارة  مستأثٍر  م��ن 
إذ يذكر اسم )شمر بن ذي اجلوشن( الذي ُتنسب إليه– بكلِّ عاٍر وشناٍر– جريمة 
ح��زِّ رأس)43( اإلم��ام احلس��ني. وال خيفى عىل املتتبِّ��ع أيًضا اجلن��اس والتصوير يف 
كلمتي )الرأس( و)الرؤس��اء( يف الص��در والعجز، وما هلا من بالغ��ة وإبداع فنِّّي. ويف 

:خماطًبا اإلمام احلسني ّ قصيدٍة أخرى يقول السيِّد مسلم احِللِّ

ن��س��ب��ٌة وذي  ال���ن���ب���يِّ  ب�����َن  ع����ل����وَت هب����ا َم�����ن ع����ال م��ن��س��ب��اأي�����ا 
ُع�������الُه وخ����ام����َس أه�����ل ال��ع��ب��اوي�����ا ب����ن ع�����لِّ ال������ذي ق����د ع��ال
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اجل��ي��اد زف���ف���ت  ملَّ����ا  احل�����رب  وق��������دَت هب����ا خ���ي���ل���َك ال���رشب���اإىل 
وك���ن���ت هب����ا ال���غ���ال���ب األغ��ل��ب��اهن��ض��ت إل��ي��ه��ا هن����وض األس����ود
العدا يف  الفضا  َرح���ب  وك������ان هب����ا ص�������دُرك األرح���ب���اوَض��يَّ��ْق��ت 
وأس�����ل�����َس أخ���ش���نُ���ه���ا م��رك��ب��ال���ك ان���ق���اد ُك�����لهُّ ط���م���وٍح مج���وٍح
ن��ب��اف���ال ُج���ن���ُد ح���زم���ك ي���وًم���ا وه��ى ي����وًم����ا  ع����زم����ك  ح�����دهُّ  وال 
العدا م��ن وح���وش  ال��ف��ال  أخ����ف����ت����ُه����ُم م���ط���م���ًع���ا م���رشب���اوح���وش 
ول������وال امل����ق����ادي����ُر ل����ن ُت��غ��ل��ب��اوم���ا زل���ت ب��ال��ن��ر ي���وم ال��ك��ف��اح
��������ك ف�������رٌد ت����ِف����لهُّ اجل���م���وع ب���ى)44(وإنَّ ال���دَّ مثل  ال��َع��دِّ  يف  وأع����داك 

فه��ذه األبي��ات ُكلهُّها والس��يَّم البي��ت األخي إش��ارة تارخييَّ��ة إىل ش��جاعة اإلمام 
احلس��ني النادرة وبس��الته الفائقة يف مواجهة جيش الظلم والع��دوان)45(؛ إذ يروى 
عن اإلمام احلس��ني أنَّه محل الناس عليه »عن يمينه وش��مله، فحمل عىل الذين عن 
قوا، فم ُرِئ��َي مكثوٌر قطهُّ قد ُقتَِل ُوْلُدُه  قوا، ُثمَّ مَحََل عىل الذين عن يس��اره فتفرَّ يمين��ه فتفرَّ
وأه��ل بيته وأصحابه أربط جأًش��ا من��ه وال أمىض َجناًنا وال أجرأ مقدًم��ا منه، إْن كانت 

الة لتنكشف عن يمينه وشمله انكشاف املعزى إذا شدَّ فيها الذئب«)46(. الرجَّ

وترد يف تلك القصيدة أيًضا إشارة تارخييَّة إىل ما ورد يف األخبار التي تذكر أنَّ رأس 
اإلمام احلس��ني عندما ُرفَِع عىل الرمح تال آياٍت من الق��رآن الكريم وبالتحديد)47( 

:خماطًبا اإلمام احلسني ّ من سورة الكهف)48(، فيقول السيِّد مسلم احِللِّ

الكتاب يتلو  ال��رم��ح  يف  �����ل آي�����ات�����ِه ُم�����ْع�����رب�����ا)49(ورأس����َك  ي�����رتِّ
ّ إىل حادثة وقعت بعد استشهاد اإلمام احلسني، وهي  ويشي السيِّد مسلم احِللِّ

م: بكاء السمء واألرض ملقتل احلسني)50(، إذ يقول عن يوم العارش من املحرَّ

وتدكدَكْت ُزلِزَلْت  فيه  األرض  دما)51(أرى  بكت  قد  والسم  وشجًوا  ُبكاًء 
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ّ أيًضا إىل حادثة نكت ثغر احلس��ني بعد استشهاِدِه  ويش��ي السيِّد مس��لم احِللِّ
بقضيب أو خيزرانة كانت بيد )يزيد بن معاوية()52(، إذ يقول:

تنُكَتُه الوحي  بنت  اب��ن  ثغُر  ب��اخل��ي��زران��ة ظ��ل��ًم ك���فهُّ م��ن��ت��ق��ِم)53(وذاك 
ي، ويثي   والش��كَّ يف أنَّ ذك��ر هذه الوقائع ورسد تل��ك احلوادث يزيد لوع��ة املتلقِّ

غضبه، ويبعث اس��تياءه واس��تنكاره هلذه اجلرائ��م املتالحقة التي ارتكب��ت بحقِّ اإلمام 
.احلسني

ومن األحداث التي تلت واقعة الطَّفِّ وكانت حلقة أو حلقات من سلسلة الطَّفِّ 
هي وقوف عقيلة بني هاش��م حفيدة النبّي األعظم وش��قيقة احلس��ني، السيِّدة 
زين��ب بنت ع��ّل بن أيب طال��ب؛ إذ أخزت )عبي��د اهلل بن زياد( بخطبه��ا البليغة 
ة يف الكوفة)54( وأخزت، كذلك، وأفحمت )يزيد بن معاوية(يف دمشق؛ إذ وقفت  املدويَّ
تق��ول له بكلِّ صالبة وش��جاعة وفصاحة وبالغة »أظننت يا يزي��د حيث أخذت علينا 
أقطار األرض وآفاق السمء فأصبحنا نساق كم ُتساق األرُساء أنَّ بنا عىل اهلل هواًنا وبك 
ع��ىل اهلل كرامة.. الخ«)55(، فأهلب��ت القلوب وأهلمت النفوس ُح��بَّ الثورة واالنتفاض 
ّ ُمشيًدا بذكر عقيلة بني هاشم يف معركة الطَّفِّ  بوجه العتاة)56(، فقال الس��يِّد مسلم احِللِّ

ومنشًدا:

هاِئُلأزي���ن���ب ه���ذي ن���دب���ٌة ع���زَّ وق��ُع��ه��ا ال���رزء  موقع  إذ  منطقي  ع��ىل 
����ك ث��اك��ُلأذاق����ك أن����واع امل��ص��ائ��ب م��وق��ٌف ب��ه ال��س��ب��ط م��ث��ك��ول وإنِّ
موقًفا أس����مُه  ك���ان  م��ا  م��وق��ًف��ا  ب��ه ل���ذوي األل��ب��اب الح��ت دالئ��ُلف��ي��ا 
ج��اللِ��ِه يف  حكى  ق��د  ل��س��اٍن  ج��ه��اَد س���ن���اٍن، واجل���ه���اُد م��راح��ُلج��ه��اُد 
صواعٍق بحرب  ح��رٍب  بني  ق��ن��اب��ل ق�����وٍل دوهن������نَّ ال��ق��ن��اب��ُلرميت 
���َم ف��ي��ه ع��رش��ه��م وع��ري��ش��ه��م ت ح��ص��وٌن م��ن��ُه��ُم وم��ع��اِق��ُلحت���طَّ وه����دَّ
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ن��ارًصا للدين  ك��ان  م��ن  فليكن  وال���ع���واِئ���ُل)57(ك��ذا  ن��ف��ُس��ُه  عليه  هت���ون 
ّ ي��رى أنَّ اجله��اَد مراحل، فمنه جهاد الس��يف و)الس��نان(،  فالس��يِّد مس��لم احِللِّ
ومن��ُه جهاد القلم و)اللس��ان(، وهو يرى أن عقيلة بني هاش��م قد صعق��ت قتلة اإلمام 
ة بالغيَّة  احلس��ني بح��رٍب قوليَّ��ة تفوُق يف تأثيه��ا احلرب الفعليَّ��ة لِ�م فيها من ق��وَّ
هائلة حتطِّم العروش وهتدهُّ احلصون واملعاقل)58(، فدور الس��يِّدة زينب يف ملحمة الطَّفِّ 
م للنهضة احلسينيَّة العظيمة  اًل ومتمِّ ا«)59(. فقد كان مكمِّ وبعدها »دوٌر طليعيٌّ ومهمٌّ جداًّ

أ منها. وجزًءا ال يتجزَّ

ا: اأمثلة لبع�ض ق�صائده ال�صعريَّة ثالثاً

1. من قصيدة: إن كنت آخًذا)60(:
الرتْب أع��ىَل  فخْذ  آخ���ًذا  كنَت  وأدْبإن  وع���ل���ًم  وأخ����الًق����ا  ِح���ل���ًم 
س���اد مج��ي��َع ال��ن��اس ُع��ْج��ًم وع���رْبف���ه���ذه م�����واه�����ٌب َم�����ن ح���ازه���ا
احلسْبف����إهن����ا ل���ل���م���رء ع������ايل ح���س���ٍب ع��ايل  إىل  ُينَْمى  يكن  مل  إن 
ون��س��ْبب���ل ن��س��ٌب م��غ��ٍن ل���ه ع���ن َن��َس��ٍب أص���ٌل  ُي��نْ��م��ي��ه  ي��ك��ن  مل  إن 
ون��ش��ْبال���ع���ل���م زي������ن ل��ل��ف��ت��ى ي��زي��ن��ه م�����اٌل  امل������رَء  َي���زي���ن  وال 
ب��م ي��ن��ب��ي��ك  اهلل  ك���ت���اب  الرتْبف����اق����رأ  ك��ّل  ح��َوى  فضٍل  من  للعلم 
أنتسب فللعلم  ن��س��ب��ًة  رم����َت  وأْبإن  أم  ع����ن  ي��غ��ن��ي��ك  ف����إن����ه 
خ���ارًسا ع����ْدَت  بالعلم  ت��ف��ز  مل  الشنْبإن  ف��ات��ك  ف��ات��ك  إن  ف��ال��ع��ل��م 
س��ب��ًب��ا ل���ل���رق���يِّ  ت��ب��غ��ي  ك��ن��ت  ف��اغ��ت��ن��م ال��ع��ل��م ف���إن���ه ال��س��ب��ْبإن 
َعِمي جهٍل  ب��ذي  علٍم  ذا  ق��اس  بذهْبمن  ف��ح��ًم  ق���اَس  ق��د  كمن  ك��ان 
وج����اه����ٌل ع�������املٌ  ي���س���ت���وون  ال��ك��ت��ْبال  خ���ي  يف  اهلل  ب��ن��ص  ج����اء 
ُع����بَّ����اده م����ن  خي����ش����اه  ال  انتسْبواهلل  ل��ه  وَم���ن  ال��ع��ل��م  أول���و  إالَّ 
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ك���ذْبوه���������ذه س�����نّ�����ة أمح���������ٍد أت����ت وال  ب���ه  إْف�����ٌك  ال  ب��ال��ن��ص 
����ل����ِت ال�����ع�����املَ م�����ن أم���ت���ه ع����ىل َن���ب���يِّ���نَي ب���س���ال���ِف احل���ق���ْبف����ضَّ
وذي ال���ع���ل���م  م���ف���اخ���ُر  خ����الل����ه ب���غ���ي ش������كٍّ وري������ْبف���ه���ذه 
َك���َم���ْن ل���ه ال��س��م��ي هَلْ�����ٌو وط���رْبأَم������ْن ل���ه ال��س��م��ي ع���ل���ٌم وُت���َق���ى

2. قصيدة عديِّ الرواتب)61(:
واألدْبُع��������دَّ ال�������روات�������َب وال����رت����ب امل������ع������ارَف  وُح���������ِز 
ف���ي���م اس���ت���ف���اد وم������ا اك���ت���س���ْبف������امل������رء ُي��������ع��������َرُف ق������دره
وال�����ُع�����ال امل�������ع�������ارف  ال���ن���س���ْبرشف  رشف  ع����ن  ي��غ��ن��ي��ك 
وأْبال�����ف�����خ�����ر ف�����ي�����م ُح�������ْزَت�������ه أم  يف  ال����ف����خ����ر  ال 
ال��نهُّ��َه��ى ذوي  ع��ن��د  ال���ُغ���ْل���ُب  ن���ش���ْبم���ا  أو  م���������اٍل  ن����ي����ل  يف 
إن��������م�����������ا زيٍّ  ح�����س��������ن  األرْبأو  ه�����و  ال�����ك�����مل  ن����ي����ُل 
ع���ط���ْبوامل���������رء ك������ان م�����ن ال��������را ب إذا  ال�����������راب  إىل 
ذه�����ْبم������ا م����ن����ه����ُم َم���������ْن َخ����ْل����ُق����ه م�����ن  أو  ف�����ّض�����ٍة  م�����ن 
������َل������ْبواط�����ل�����ب ص����ح����اًب����ا ط���ّي���ب���نَي ت����ن����ل ع������زي������َز امُل������طَّ
ف����ال����ط����ب����ع ح��������قٌّ م���ك���ت���س���ْبت����ك����س����ْب مج����ي����ل ط���ب���اع���ه���م
م�����ن ك�����ل ح�������قٍّ م�����ا َوَج��������ْبواج�����ه�����د ب���ن���ف���س���ك ق���اض���ًي���ا
ب����ال����ك����ذب خي������ُس م�����ن ك�����ذْبب����ال����ص����دق َأم������س������ك دائ�������م
احل����ط����ْبَف����ْل����َت����ْص����َل����َح����ْن ب�����ني امل����ال محَّ����������اَل  َت������ْغ������ُد  ال 
وت�����ن�����حَّ ع�����ن س�����ي ال���ش���غ���ْبوال��������������رّشَّ ف������اح������ذر دائ��������م
ل���ع���ْبه����������ذي احل�������ي�������اة وش�����أهن�����ا أو  هل�������ٌو  ال�����ن�����اس  يف 
���������ا إهنَّ خت���������دَع���������نَّ���������َك  ُت����ْس����َت����َل����ْبال  ي���������وٍم  ك�������لِّ  يف 
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وَت�������������َوقَّ س��������وَء امل���ن���ق���َل���ْبف������اح������ذْر ع������واق������َب أم����ره����ا
طِ��������������الَب��������������������ه��ا أردَت  ال��ط��ل��ْبوإذا  يف  وأمْجِ���������ْل  ف���اط���ل���ب 
ف������إن������ه خ����������ُي ال���������ُق���������َرْبواق�����������رْب ل���ن���ي���ل امل����ع����وزي����َن

3. من قصيدة: آالم احلياة)62(:
م��ن��اُص وال  احل���ي���اة  س��ئ��م��وا  وق��د رام���وا اخل���الَص وال خ��الُصل��ق��د 
ح���رٍب رصاِع  ب���ني  ف��ي��ِك  ���ك ي���ا ح���ي���اُة هل���م ِع����راصأن�����اٌس  ك���أنَّ
أج���رُح���ِك ال ي��ك��ون ل��ه ق��ص��اص؟ج��رْح��تِ��ه��ُم وم���ا م��ل��ك��وا ِق��ص��اًص��ا
دالصظ����ف����رِت ب����أع����زٍل م��������اذاَد ع��ن��ه درٌع  وال  ال  ح����س����اٌم 
ن��ع��ي��ٍم ع���اش���وا يف  ����اُل  اجل����هَّ وأرب������اُب احِل��ج��ى غ��رث��ى ِخ��اصب���ك 
اختصاصوه������ذي األق�����وي�����اء ب���غ���ي ح���ٍق ب��ك  الضعيف  دون  هل��ا 
امتصاصب����أم����وال ال��ي��ت��ي��م هل����ا اغ����ت����ذاٌء هل��ا  الضعيف  دمِّ  وم���ن 

ا: اهتماماته العلميَّة والفل�صفية الأخرى رابعاً

ا بالعلوم الدينيَّة، إالَّ أنَّ له اهتممات فريدة تكشفها بعض  كان الس��يِّد مس��لم خمتصاًّ
ة النس��بيَّة، فقال له: هل أنت  ة عن النظريَّ ب س��أله مرَّ املرويَّات عنه، ومنها أنَّ أحد الطالَّ
ة النس��بيَّة أم غيك؟ فقال له: نعم أنا الذي سألتكم، قال مبتسًم:  من س��ألتني عن النظريَّ
بل كنت أنت غي الذي أنت اآلن! فقال له: كيف س��يدي؟ قال: إنَّ مجيع اخلاليا تكون 
ات كلِّ  م وتولَّدت خاليا جديدة غيها، وإنَّ ذرَّ اختلفت فقس��م من هذه اخلاليا قد هتدَّ
ت مواضعها، فهل  كت من م��كان آلخر داخل تلك اخلليَّة، فتكون قد تغيَّ خليَّة قد حترَّ
؟! هنا ابتسم مجيع احلارضين حلكمة السيِّد، وكيف  أنت اآلن نفس الذي سألني أم تغيَّ

فسَّ هبذا املثال أنَّ األمور جتري بشكٍل نسبّي)63(.

ة ناقش��ه أحد أساتذة اجلامعة  كان الس��يِّد مس��لم يتمتَّع بالذكاء الواضح، فذات مرَّ
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ع��ن مفهوَمي الص��دق والكذب، وكي��ف أنَّ بع��ض املجتمعات تعدهُّ الك��ذب فضيلة، 
ون أنَّ الص��دق من رذائل األخالق التي  وأنَّ الذي يكذب هو الش��خص الذكّي، ويعدهُّ
تؤدِّي إىل اخلسارات، فكان السيِّد يردهُّ عليه بحلمه ونقاشه العلمّي املوضوعّي الذي هبر 
احلارضين عن نس��بيَّة األمور، وعن طبيعة املنكر واملعروف، وطبائع املجتمعات، فأهبر 

بإجابته احلارضين)64(.

ة كان يناظر مجاعة عىل فكرة  وقد كان الس��يِّد يتمتَّع بحكم��ٍة عاليٍة؛ إذ إنَّه ذات م��رَّ
وج��ود اخلالق، وتزاحم الوقت مع الصالة الفريضة، فدعاه ذلك إىل تأخي نفس��ه قلياًل 
انيِّني،  ة، وهذا خلق العلمء الربَّ من أجل هدايتهم عندما رصف وقته من أجل تلك املهمَّ
وذك��ر هنا قول النبّي األكرم لإلمام عّل، قال: )يا عّل إلْن هيدي اهلل بك رجاًل 
واحــًدا خــري لك من الدنيا وما فيهــا(، ويف قول آخر: )خري لك من محــر النعم(، وقول 

آخر: )خري لك ممَّا طلعت عليه الشمس وماغربت()65(.

وفاته

كان الس��يِّد مس��لم يعاين من األم��راض، ومنها مرض القل��ب، وبعد تقلهُّص 
نش��اطه، رجع إىل احِللَّة، وكان أهل احِللَّة يزورون��ه، ويبدون حاجتهم إىل وجوده بينهم 
واالس��تفادة من��ه؛ لكونه م��ن أبناء مدينته��م)66(. تويف يف يوم األربع��اء 17 مجادى 
األوىل م��ن عام 1401ه���، املوافق 22 من آذار ع��ام 1981م يف احِللَّة، وُنقل جثمُنُه إىل 

النجف األرشف، وُدفن يف مقربهتا)67(.
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اخلامتة

ل بني  ة يف التنقهُّ  يف مراحل نشأته األوىل س��نوات عدَّ ّ قىض الس��يِّد مس��لم احِللِّ
مدن احِللَّة، وبغداد، والنجف، لطلب العلم والعمل خلدمة املجتمع العراقّي، والسيم يف 
بغداد واحِللَّة؛ إذ كان له الكثي من املحبِّني يف مدينتي احِللَّة وبغداد، وكانوا يتزامحون عىل 
احلظوة به واالستفادة من علومه الدينيَّة الغزيرة، وكان يميل يف عمله التبليغّي والفقهّي 
يف مدينة احِللَّة، مس��قط رأس��ه، ذلك أنَّ أهله��ا تربطهم به رابط��ة اجلغرافية والعالقات 
��ة، إالَّ أنَّه اختار التواجد يف  ة واملنزلة االجتمعيَّة ألرسته املش��هورة يف مدينة احِللَّ األرسيَّ
ة، وكانت جمالسه  س خاصَّ بغداد من أجل نرش الثقافة الدينيَّة يف صفوف الشباب املتحمِّ
العلميَّة وخطبه عامرة بأهل االختصاص يف الفلس��فة، والعلوم الفقهيَّة، واللغة العربيَّة؛ 

ة، والسيم مع عدد من أساتذة اجلامعة وطلبتها. ألسلوبه الشيِّق ومناقشاته احلرَّ

كان��ت إمامته يف الصالة تتميَّز بالروحانيَّة الفائق��ة، فكان يتفاعل بحرارة يف قنوته، 
��د وآل البيت. وقد  د بص��وٍت حزي��ن األدعية املأث��ورة عن النب��ّي حممَّ وي��ردِّ
وصفت��ه كثي من املصادر التارخييَّ��ة واألدبيَّة بأنَّه عاملٌ وفقيٌه، فضاًل عن زهده، وتواضعه 
اجل��ّم وحكمته، وكان تقياًّا ورًعا دؤوًبا حمباًّا لدين��ه وملجتمعه وحمباًّا للخي، وحرص عىل 
ة الت��ي حرضها الكثي من الناس والش��باب اجلامعّي، وكان  أداء خطب��ة اجلمعة العباديَّ
ة س��ليمة تس��توعب القيم  ي هذه الفئات بالوعي العقائدّي الدينّي، بطريقة حضاريَّ يغذِّ
��س لنش��اٍط جامع��ّي وثقايّف يف  واألخ��الق العربيَّ��ة واإلس��الميَّة الفاضلة، وكان يؤسِّ
يات التي كان يواجهها الشباب آنذاك، والسيم من األحزاب واحلركات  مواجهة التحدِّ
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ه��ات غي اإلس��الميَّة التي كان��ت تنرش القيم واألفكار الت��ي ختالف الرشع  ذات التوجهُّ
س؛ ألنَّه كان يؤمن برضورة هذا العمل. وعىل هذا األساس كان تفاعل  اإلسالمّي املقدَّ

الشباب املسلم )امللتزم( معه تفاعاًل إجيابياًّا.

ّ يتمتَّع بالذكاء العايل، واحلكمة الباه��رة، وعىل الرغم من  كان الس��يِّد مس��لم احِللِّ
ة وثرائه الفكرّي، وبدا ذلك واضًحا  ا بالعلوم الدينيَّة، امتاز بثقافت��ه العامَّ ��ه كان خمتصاًّ أنَّ
عندما كان جييب عىل س��ائليه بحلمه ونقاش��ه العلمّي املوضوعّي الذي يبهر احلارضين 
ة النسبيَّة(، وعن طبيعة املنكر واملعروف، وطبائع املجتمعات،  عن نسبيَّة األمور )النظريَّ
ف��كان يتكلَّم ويفسِّ لطلبته وجييب عن تس��اؤالهتم، فضاًل ع��ن تأليف عدٍد من الكتب 

التي صدر قسم منها، والقسم اآلخر مازال خمطوًطا.

ّ الرثاء بش��كل كبي؛ وذلك ملوهبته الكبية يف نظم الشعر؛  اتقن الس��يِّد مسلم احِللِّ
ا حزينًا يقطُر دًما ويذري دموًعا،  ولصدق عاطفته، فجاء رثاؤُه لإلمام احلسني حاراًّ
ة عىل إظهار مظلوميَّة اإلمام احلسني، والدفاع  وعمل بكلِّ مَلَكته األدبيَّة والش��عريَّ
فة يف املجتمع العراقي، والس��يم املجتمعني  عن قضيَّته العادلة، ونرشها بني الفئات املثقَّ

، حيث أقام السيِّد مسلم ومارس عمله التبليغّي والفقهّي. ّ البغدادّي واحِللِّ

ة السد التارخيّي واإلشارات التارخييَّة بموضوعيَّة  فاته الشعريَّ وبدا واضًحا يف مؤلَّ
وعلميَّة حمايدة، فهو ال يبالغ يف وصف الش��جاعة واإلباء، وال يف وصف وحشيَّة أعداء 
اإلمام احلس��ني، بل هو ينقل هذه احلوادث احلقيقيَّة بطريقة فنيَّة يف أش��عاره مستنًدا 
ة محاسيَّة فيها كثٌي من  إىل كتب التاريخ الصحيحة واملرويَّات املوثوقة يف أجواء أسطوريَّ

التشويق، فضاًل عن املوعظة والِعربة.
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ة،  )6( ُينظر: محيد املطبعّي، موسوعة أعالم العراق يف القرن العرشين، ط1، دار الشؤون الثقافيَّة العامَّ
د هادي األمينّي، معجم رجال الفكر واألدب يف النجف  ج3، )بغداد، 1998م(، ص242؛ حممَّ
خالل ألف ع��ام، ط2، ج1، )1992م(، ص138؛ صباح نوري املرزوگ، تكملة البابليَّات أو 
��ة، 2006م(، ص253؛ كاظم  ��ة )1900-1970م(، ج3، )احِللَّ تاري��خ احلركة األدبيَّة يف احِللَّ
عبود الفتالوّي، مس��تدرك ش��عراء الغ��رّي، دار األض��واء للتوزيع والن��رش، ج3، )2002م(، 

ص265؛ مكتبة العتبة احلسينيَّة املقدسة، املوقع:
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اب، التقريب بني املذاهب اإلس��الميَّة... عودة إىل البدايات، جريدة  )27( مملكة البحرين، جملس النوَّ
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