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 احللي  احلسيني محود السيد بن السيد مسلم
 (م9199 -9191)وأثره الفكري يف العراق

 كلية الرتبية األساسية/جامعة دياىل        أ.د.قحطان محيد كاظم العنبكي                 
  67712717770الموبايل:     drqahatanhamed@gmail.com البريد اإللكتروني:          

 املقدمة

 مسلم هو السيد ،الجتهادوا والخبرة العلم من أهلقديراا أنجبت مدينة الحلة في القرن العشرين رجًلا      
أثروا  الذينالموسوعيين  العظماء من الرجال، وكان (م1191-1111)الحلي الحسيني حمود السيد بن

، فضًلا الدين علوم في االجتهاد على وحصل مبكر بشكلالسيد مسلم  نبغ ،وقد العراق بعلمهم وعملهم
 العلماء كبار يديأ على درسا كبيراا، إسًلميا  اوفيلسوفا  امتكلِّما و  اومحققا  اشاعرا  ا كانمجتهدا  افقيها كونه  عن

 السيستاني ، الحسيني   علي السيد تًلمذته من ،وكاناألصفهاني الحسن أبو السيد منهمفي الحوزة العلمية 
، علي والشيخ ، الباكستاني   حسين بشير والشيخ الغروي   .الحسني   البغدادي   علي والسيد النجفي 

 عديدة قصائد وله العربية، باللغة اوضليعا  ابليغا  كان نهبأ (اهلل رحمه) الحلي مسلم السيد اشتهركما      
 من والعامة من خاصته جلسائه مع امتواضعا  وكان ،راءالفق على كثيراا يتصدق كان العالية خًلقهأ ومن
، فضًلا عن ذلك رؤيته الجامعي الشباب صفوف في الدينية الثقافة نشر بضرورة يعتقد كانو  ، الناس

الفلسفية للكثير من أمور الحياه ومشكًلتها. ولتسليط الضوء على هذه الشخصية العلمية والفقهية 
 واألدبية..، وبيان أثرها في الحياة الفكرية في العراق جاء هذا البحث لمعالجة هذه المشكلة.

 الفكرية النهضة طًلئع األول المبحثتناول  مباحث ثًلثةمقدمة وخاتمة و  علىالبحث مادة  وزعت     
ا على بداية العلمية ونشأته الحلي مسلم السيد ووالدة الحلة في  الحلةمدينة  في الفكرية النهضة معرجا

 نشاطه الثاني بحثوبين الم، االجتماعية سجاياه العلمية وبعض ونشأته ونسبه ووالدة السيد مسلم الحلي
 ،اإلسًلمية المذاهب بين التقريب في دورهو والمخطوطة  المنشورة المؤلفة الفكرية وآثاره بغداد في الديني

اعتمد البحث على الكثير  .ووفاته والفلسفية ،العلمية واهتماماته ،الشعر في نشاطهالثالث  بحثودرس الم
 ثبت المصادر.في من المصادر والمراجع تفاصيلها 
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 املبحث األول

 ووالدة السيد مسلم احللي ونشأته العلمية احللة يف الفكرية ةالنهض طالئع

: طالئع النهضة الفكرية يف احللة  أوالا

 األسدي الـذي مزيد بن علي الحسن أبو على يد إنشائها تاريخ منــــذ حضارياا عمقاا الحلة لمدينة إن     
ـرها ثم ،(م1111- م1112) في المدة حكمها  األول دبيس بن منصور بن األول صدقة الدولة سيف مص 

 فةوكآ واإلدارة بالعمران فيها اهتم والــــذي الميًلدي، عشر الثاني القرن بداية في سدياأل مزيد بن علي بن
 عليه، فأقبلوا الرعاية والثقافة واألدب الفكـر رجال وجد وقد والفنية، واألدبية، والثقافية، العلمية، الميادين

لذلك  ؛(1)والفن واألدب والثقافة الفكر أهل وتكــريم رعاية علــــى حرصـــوا رجال األسرة تلك في تعاقب وقد
 وفنية، وأدبية، وثقافية، علمية، لحركة واسعاا ميداناا أصبحت التي الخصبة األرض مدينة الحــــلة كانت
 إلى النجف من العلمية الحوزة فانتقلت الفقه، ميدان في والسي ما والمعرفة الفكر أهــــل فيها تزاحم حتى
 أكثر يضم مجلسه فكان ،(الحلي المحقق) بـ الملقب( م1211ت) الهذلي جعفر الكبير العًلمة زمن الحلة
 .(2)ومجتهد عالم أربعمائة مـن

 فبدأت المجالس غيرها عن الحلة مدينة يميز فكري نتاج من البد كان بيئة وظروف، هكذا وفي     
 أصــــــدر عندما ،(م1121) عام الحسني الرزاق عـــبد المؤرخ بدأها الــــذي والصحافة والتعليم، األدبية،
وبدأت  الحلة في وفن الطباعـــــة المكتبات تطورت ثم ثاني، كانون 21 في الفيحاء جريدة من األول العدد

 المرزوك نوري صباح الدكتور وقد ذكر الفكري في العراق، النهوض حــــركة فــي تأخذ دورها المدينة
 اتخاذها حتـى تأسيسها منذ الحلة في الثقافية الحياة الحلة.أرشيف في الفكرية النهضة) :بمؤلفه )رحمه اهلل(

 صفحة( 197)في وفناناا ، وأديباا ، وشاعراا ، مفكـــراا( 711)حياة لنا مترجماا (3)(العراقية للثقافة عاصمة
 التي الظروف لنا فبين العلمية للنهضة خصصه الـذي األول الفصل في االعتيادي، بدأ ترجمته القطع من

ا فيها، نشأت  الذين والفقهاء العلماء وفيات لتواريخ متابعة وفي وفقيهاا، ، عالماا( 127) حــــياة لنا مترجـــما
 الثامن القـــرن نهاية وحتى تأسيسها منذ عالماا( 119)أنجبت الحلة أن نجد الفـصل هذا في المرزوك ذكرهم
 ناصر بن حمود بن مسلم السيد منهم ، وفقيهاا عالـــماا عشر أحد فيه عاش العشرين فقد القرن أما عشر،

 إذ ، الشعرية للنهضة الثاني الفصل المــرزوك الدكـــتور ،كما أفرد(4)الحلــي الحسيني عزام آل حسين بن
 وعـــــدد العشرين القـــرن شاعراا، فضًلا عن نهضة( 291) ـل ترجم وقــــد الشعر ازدهار إلى أشار
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الشعراء موضوع شعبياا،وفي طليعة أولئك  شاعراا( 31)و ، شاعرات( 4) بضمنهم شاعراا،( 113)شعرائها
 .(7)بحثنا هذا

 ونسبه ونشأته العلمية
ُ
ا: والدته

ا
 وبعض سجاياه االجتماعية ثاني
، ولد عام )      -هـ1334هو السيد مسلم بن حمود بن ناصر بن حسين بن علي الحسيني  الحلي 
نجفي  التعل م والدراسة، فهو حتى السنة و م( في مدينة الحلة ، كان السيد مسلم حليَّ المولد والنشأة، 1111

، وفي كنف والدِه السيد العًلمة حمود بن ناصر آل العالم (1)الحلة في مدينةالحادية عشرة من عمرِه تربى 
يشد على أن  مسلم عزم السيده(1347وفي عام)، وبعد ذلك (هـ1312)الحسيني  الحلي  المتوفى عام 

علمائها األعًلم،  ا على يدتلميذا ليكون النجف األشرف، حاضرة العلم ودوحة الثقافة، إلى مدينة  الرحال
،وبدأت مًلمح شخصيته العلمية واألدبية تتضح (1)والمنطق والعرفان ،والفلسفة ،واألصول ،أعًلم الفقه

االجتهاد ونال ،  ا بارعااإسًلميا  اوفيلسوفا  امتكلِّما  اومحققا  امجتهدا  افقيها و  ا كبيرااشاعرا شيئاا فشيئاا حتى أضحى 
 .(9)الحوزة العلمية في النجف األشرففي المطلق 

الكاتب السياسي واألستاذ الجامعي الدكتور محمد و عالم البيولوجي العراقي الوالسيد مسلم هو والد      
وابن عم كل  في مدينة الحلة.  -إمام مسجد القطانة -مسلم الحسيني وأخ العًلمة السيد هادي الحسيني

من عالم اآلثار المعروف األستاذ طه باقر وعضو البرلمان في العهد الملكي شاعر ثورة العشرين السيد 
 .(1)محمد باقر الحلي

الشيخ ضياء  :السيد علوَمُه ومعارَفُه من معين األعًلم في عصرِه، وكان من أولئك األعًلم َنهل     
الشيخ محمد حسين الحاج محمد حسن معين التجار الكمباني  و ، الدين علي محمد علي النجفي  العراقي  

الشيخ حسين الشيخ علي الشيخ محمد ، و الشيخ مرتضى الشيخ علي محمد النجفي  الطالقاني  ،و األصفهاني  
السيد حسن السيد آغا بزرگ علي  أصغر فتح علي و ،رضا الشيخ موسى الشيخ جعفر كاشف الغطاء

  .(11)إسماعيل الموسوي  البجنوردي
تتلمذ على يد السيد مسلم نخبة من الشخصيات العلمية والدينية التي كانت ومازالت ترفد حركة العلم      

السيد علي الحسيني   :والمعرفة، وتقو ي أركان الدين وأواصر المعتقد، ومن بين تلك الشخصيات
 ،السيد علي البغدادي  الحسني  و  ،الشيخ بشير حسين الباكستاني  النجفي  ،و الشيخ علي الغروي  و ،السيستاني  

 -اإلحساء -اللويم محمد والقاضي الخالصي جواد الشيخ والعًلمة،(11)الشيخ حسن عوض الحلي  و 
 الدين رجل وولده -البحراني البرلمان عضو -الجمري األمير عبد والشيخ الكشميري حسن السيد والخطيب

 وغيرهم -سابقاا اإلسًلمية إيران جمهورية رئيس -رجائي علي محمد والسيد الحلي الحسيني عزيز السيد
 الجبار عبد الدكتور األستاذ:  أمثال والمثقفين الجامعات أساتذة من لفيف يده على درس كما .الكثير
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 بهاء والدكتور الحسيني، علي السيد الموسوي،والدكتور الجوادي عًلء السيد الدكتور والسفير الرفاعي،
 -سابق وزير -الكمالي شفيق واألستاذ السًلمي طه محمد الربيعي،والدكتور محمود والدكتور الوكيل،
 .(12)وغيرهم

 الفقير مع ويتصرف عطائه يستر كان فقد ،راءالفق على سراا يتصدق انكأنه  العالية أخًلقه ومن     
 لهم ويصرف لهم يبتسم الناس من والعامة جلسائه مع متواضعاا وكان كرامته، له ليحفظ حكيمة بطريقة
 وكان .(13)مشوقة الجلسة ليجعل العلماء حكايات من نكتة يلقي أن يحاول درسه يطول وعندما جهده،
 موسى السيد ابن الغريفي الموسوي الدين عًلء السيد اهلل اية سماحة تلميذه مع الخاص درسه يدخل حينما

 تليق خاصة خصوصية من للدرس لما بشدة كان طًلبه ينصتون له الكريمات، حسينية امام الغريفي
وحَظي .(14)والكًلم الفقه األصولين عليه حضر الذي الغريفي الدين عًلء السيد أمثال العلماء بتدريس
، فبعد أن أجيز باالجتهاد من لدن أستاذِه الشيخ اإلمام كاشف والعامة من الناس بثقة الخاص ةمسلم السيد 

القيام بأعباء الشؤون الدينية في بغداد، ولم يكن الطلب من قبل الشيخ  مسلم الغطاء الذي طلب من السيد
نما كان من قبل أهالي بغداد أ  النشأةوهذه .(17)الب َي الطلبيِن معا نفسهم، فما كان من السيد إال أن فقط، وا 

وثقافة  ،وفقه ،لسيد مسلم رجل علمجعلت من ا ،الدينية والمكانة االجتماعية الحسنةاألسرية، والتربية 
 آثاراا فكرية كبيرة هوأن يترك خلف ،في العاصمة بغداد اشرعياا واضحا ياا و هلته ليمارس نشاطاا اجتماعوأ

 نبينها في المبحث الثاني من هذا البحث.

 املبحث الثاني
 التقريب يف ودوره واملخطوطة املنشورة املؤلفة الفكرية وآثاره بغداد يف الديني نشاطه

 اإلسالمية املذاهب بني
 :نشاطه الديني يف بغداد أوالا 

 مدينة إلى أنتقل أن بعد الغطاء كاشف حسين محمد مدرسة في مدر ساا وعي ن االجتهاد درجة نال      
. وفي بغداد أس س فيها التدريس أجل من األصفهاني الحسن أبو السيد اهلل آية قبل من منتدباا الكاظمية

المقاصد الخيرية اإلسًلمية(، وقد عمد في هذه الجمعية إلى فتح السيد جمعية ُعرفت باسم )جمعية 
قامة االحتفاالت الدينية المختلفة  مسلم السيد كانو  .مدرسة دينية اضطلعت بنشر النشرات والكتب، وا 

 من واالستفادة به الحظوة على يتزاحمون بغداد وأهل الحلة أهل وكان وبغداد الحلة بين متنقًلا  الحلي
 في التواجد بضرورة يعتقد كان انه إال أهلها ومع الحلة في عمله الى يرتاح فكان هو أما الدينية، علومه
 الكثير فكان المستويات كافة ، وعلى الجامعي الشباب صفوف في الدينية الثقافة نشر في ليتوسع بغداد
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 يشتاقون العربية واللغة الفقهية، والعلوم الفلسفة، في االختصاص أهل وكان دروسه، يحضر الشباب من
 تلك من لًلستفادة الحاضرين من كبيرة ألعداد أحياناا تتسع الحلقات تلك وكانت الحرة، لمناقشاته
 كليات: الطب، طلبة ومنهم الكليات مختلف ومن وطلبتها الجامعة أساتذة بعض مع المفتوحة المناقشات

 .(11)والتربية والعلوم، والهندسة، البيطري، والطب
 الطالب محمد السيد الشاب بنهوأ العزيز عبد السيد الكبير بنهأ منهم أسرته بغداد في تقيم معه وكانت     
اأ معه وكان آنذاك ببغداد الطب كلية في  بأن نذكر أن المهم ومن، العزيز عبد السيد أوالد من أحفاده يضا

 الزواج عقود يمضي كان فقد والطًلق، الزواج عقود اجراء مواضيع في خاصة بميزة تميز مسلم قد السيد
 الكرخ مناطق أهل .وكان(11)فيها طرفاا يكون أن ويرفض ويكرهها الطًلق عقود إجراء عن ويمتنع

 والدوريين والكريمات، السيف، والشواكة، باب مناطق من جماعة اليومية الصلوات ألداء يحضرون
 أهل وكان .المناطق من وغيرها الشرطة وحي والمنصور والبياع، والكاظمية، الحارثية، ،ومن والبيجات
 مكانته لجًللة منه ويتقربون يحبونه التجار بعض السيف،وكان باب حسينية في بوجوده فرحين المنطقة
 .(19)العالي وزهده النوعية وصفاته الدينية

 الناس من الكثير يحضرها التي العبادية الجمعة خطبة أداء على مواضباا الحلي مسلم السيد كان     
 تستوعب سليمة حضارية وبطريقة الديني، العقائدي بالوعي الفئات هذه يغذي وكان الجامعي والشباب

 َطاِئَفة   ِمْنُهمْ  ِفْرَقة   ُكلِّ  ِمنْ  َنَفرَ  ))َفَلْواَل  الكريمة اآلية بقراءةالخطبة  ما يبتدأ دائماا وكان ،(11)واألخًلق القيم
 .(21) َيْحَذُروَن(( َلَعلَُّهمْ  ِإَلْيِهمْ  َرَجُعوا ِإَذا َقْوَمُهمْ  َوِلُيْنِذُروا الدِّينِ  ِفي ِلَيتََفقَُّهوا

 الشباب يواجهها التي التحديات مواجهة في وثقافي جامعي لنشاط كان يؤسس الحلي ويبدو أن السيد     
 يعدها اإلسًلميون باإللحاداألفكار التي  تنشر كانت التي العلمانية)الًلدينية( األحزاب مختلف من

 هذا وعلى الدور هذا بضرورة يؤمن كان ألنه الدين خدمة في المجتمع حركة ويسدد موِ ق  ليُ  والفساد،
 .(21)ايجابياا تفاعًلا  معه المسلم الشباب تفاعل كان األساس

ا الحلي)رحمه مسلم السيد كان      ا تقياا حكيماا زاهداا ومتواضعاا وفقيهاا اهلل(عالما  لدينه محباا نشيطاا ورعا
ا للخير ومحباا ولمجتمعه  إلى كفايته وتعزيز مستواه لرفع الجامعي الشباب أمام المجال فسح قائداا ومعلما

 فقهية أسئلة عليه ماتطرح كثيراا وكان.طًلبه من الخواص على يلقيها كان التي المهمة دروسه جانب
 رأي وعلى كذا فًلن السيد رأي على فيقول العالم فتوى الى فيشير الشخص رغبة وفق عليها فيجيب
 .(22)وكذا كذا أرى فيقول ذاك عند يجيب الخاص رأيه عن يسأل وعندما كذا فًلن المرجع
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 التدريس بين وجمع الحلة مدينة إلى عاد العالم آل الناصر السيد حمود السيد العًلمة والده وفاة بعد     
في العهد الملكي أن عبد مسلم . ومما يروى عن السيد النجف مدينة في الخارج بحث دروس وأعطاء فيها

ا عليه تسل م الوهاب مرجان الذي أصبح رئيس الوزراء في ذلك العهد، جاء إلى الحلة، والتقى السيد ُملح  
 .(23)فيها والتدريس العلمية الحوزة في البقاء وآثر منصب القضاء، فرفض السيد ذلك العرض بشكل قاطع

ألزم أهالي الحلة السيد مسلم بأن يحل  محل  والدِه، فحل  بين أهلِه وتًلميذِه مدةا من الزمان، ثم  ما لبث     
أن رجع إلى النجف ليواصَل درَسُه وتدريَسُه لكفاية اآلخوند، ورسائل الشيخ األنصاري  ومكاسبِه، ويحضَر 

 .(24)عندُه نخبة من الفضًلء في درس الخارج
 
ا
 لفكرية املؤلفة املنشورة واملخطوطةا: آثاره اثاني
ا ومؤلفات مختلفة، ، وقد ُطِبَع بعض  من ترك آثارا أمتاز السيد مسلم الحلي بغزارة نتاجه الفكري فقد    

 .وبقي بعضها اآلخر ينتظر الطبع همؤلفات
 (27)املنشورة أ.مؤلفاته

 عام النجف مدينة في اإلسًلمي ،طبع التشريع تاريخ: كتاب على الصحيح ملحوظات .الميزان1
 .م(1141)

ثم  م(2112عام ) قم اإليرانية مدينة في طبعه م(وأعيد1111النجف،) والعقيدة أو آيات العقائد، .القرآن2
 .م(2114عام) في

 م(.2111) عام الحلة مدينة في للطباعة األرقم دار في طبع. الماديين مع مناظرة أو المادة في .نظرة3

 .عزيز فارس الدكتور عليه وعل ق م(،حققه2111عام) الفرات دار نشرته. والعقيدة .العلم4

 الصادق دار م(بواسطة2111عام) طبعه م(وأعيد1113اإلسًلم، النجف،) في االعتقادية .األصول7
 .في الحلة للنشر

 مدينة في الصادرة الغري مجلة نشرتها المقاالت من مجموعة األخًلق، علماء عند اليقين .مراتب1
 .النجف

 .م(1171، بغداد،) اإلسًلمية المقاصد جمعية نشرته. .الزكاة1

 .بغداد في اإلسًلمية المقاصد جمعية نشرته جزأين في يقع. .الصوم9
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 للنشر الصادق دار بواسطة نشر وقد زيدان هادي أحمد األستاذ عليه وعل ق جمعه. شعر .ديوان1
 .م(2119عام) والتوزيع

 ".اإلسًلم رسالة"  مجلة من الرابع العدد. الوحدة دين .اإلسًلم11

 غري مطبوعة وخمطوطات ب.كتب

 .الحلي الحسيني عًلء السيد بتحقيقه يقوم. الكفاية شرح في الغاية .بلوغ1

 .النجف في الدين علماء من نخبة بتحقيقه يقوم. الرضاع في .بحث2

 .األدبية والظرائف العلمية .الطرائف3

 .الرسائل شرح في .المسائل4

 .الغفاري ذر أبي .اشتراكية7

  :(21)العديد من المقاالت والبحوث التي ُنشرت في الصحف والمجًلت العراقية والعربية مثلمسلم وللسيد 
 .مراتب اليقين عند علماء األخًلق.1
 .موقع علم األخًلق بين العلوم.2
  .الوسط عند علماء األخًلق.3
 .اإلسًلم دين الوحدة.4
 .المنتظرفي مولد اإلمام .7

 
ا
 ا: دوره يف التقريب بني املذاهب اإلسالميةثالث
بين المذاهب اإلسًلمية  كان السيد مسلم الحلي من علماء الدين الداعين إلى الوحدة اإلسًلمية     

ة العلماء تضم خير التقريب بين المذاهب اإلسًلمية( )جماعةن حلقة قيادية سمي ت بـويعمل ضم، المتعددة
والشيخ محمد حسين ،والشيخ محمد تقي القم ي،: شيخ األزهر محمود شلتوت أمثال والمفكرين العرب
والشيخ حسن  ،وعباس محمود العقاد،ومحمد جواد مغنية ،والشيخ محمد رضا الشبيبي ،كاشف الغطاء

والسيد صدر الدين الصدر والشيخ اآللوسي وغيرهم. كما ساهم في نشر هذا  ،والحاج أمين الحسيني ،البنا
ومن خًلل خطبه  ،ي اإلسًلمي الوحدوي بين الناس من خًلل كتاباته الكثيرة في هذا المنوالالوع

 .(21)ومشاركاته الفاعلة في نشر ثقافة الوحدة ونبذ الخًلفات
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 املبحث الثالث
 نشاطه يف الشعر واهتماماته العلمية والفلسفية

اأوالا 
ا
 : السيد مسلم احللي ااعر

 له طبع وقد (29)والشعر األدب في نبغ السيد مسلم فقد الديني ة الكتب وتأليف التدريس فضًلا عن     
هناك جانب مهم في حياة )):يقول د. سعد الحداد ".البيت آل"  لـ بالمديح قصائده امتازت شعري ا ديواناا

ا وله ديوان وهو الجانب األدبي وبالتحديد الشعر كان شاعرا  (رحمه اهلل)السيد مسلم السيد حمود الحلي 
لى الحكمة ورثاء ومديح النبي وآل إغلبه ينزع أحمد هادي زيدان وشعره في أمطبوع أصدره الصديق 

 .(21)((طهارالبيت األ
 قصيدة منها عديدة قصائد وله ،العربية باللغة وضليعاا بليغاا كان انه الحلي مسلم السيد عن واشتهر     
 من أصًلا  مؤلفة السيف باب حسينية في القيت وسلم وآله عليه اهلل صلى محمد األكرم الرسول رثاء في

 : بيتاا نذكر منها ثًلثين

 السجم أألدمع نطق النطق بالكلم                فخير أرثيك أم بالدمع أرثيك                  

 مكتتم غير حزن بالدمع فالحزن             مكتتماا كان حزناا النطق اليعرب                  

 دم فيض الدمع مني فاض قد لذاك          قطعاا مقلتي مآقي من الحشى سال                  

 القلم على فاستعصى القلب على         طغى جلل فادح وخطب عظيم رزء                  

 عجم ومن عرب من البرية عم موقعه                جلل مصاب وأي عظيم رزء                  

 مماأل جملة له تفدى بواحد                 رزئت قد اهلل برسول يا أمة                  

 الندم صفقة قل وأ الخسر صفقة قل   ما فعلوا                وال يدرون يصفقون                 

 المصطفى الرسول تجاه مسلم السيد يحملها كان التي المشاعر مدى األبيات هذه خًلل من يبدو     
 كما تبين .شعره في طرحها التي السياسية المظاهر مًلمح اأيضا  تظهر كما ،(صلى اهلل عليه وآله)

شاعريته الكبيرة إجادته فن الرثاء السيَّما رثاء اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب)ع( ؛ فللسيد مسلم 
ن القول إنَّ رثاء اإلمام الحسين )ع(  في الحلي قصائد ومقطوعات عدَّة  في هذا الفن األدبي ، بل يمك

األوفر من العناية لدى السيِّد مسلم الحلي لما للحسين  حظديوان السيد مسلم الحليِّ له القسط األكبر وال
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لذلك كان شعره في هذا  ؛من مكانة عظيمة ومنزلة عالية في حسِّ ووجدان السيد مسلم الحلِّي)ع(
 الشعري )الديوان بعنوان ديوان فقد كتب.(31)عاطفة وأحفله بالتجربةمه وأصدقه الموضوع من أحسن نظ

 قصائد فضًلا عن (الحلي الحسيني ناصر حمود مسلم السيد المجتهد العًلمة والمسلمين اإلسًلم لحجة
 يلتزم شاعر وهو .و)البيان(النجفية و)الغري( )اإليمان( مجًلت منها عصره، ومجًلت صحف نشرتها

. ونصح وتأبين تقريظ من واإلخوانيات التعليمي، الشعر بين قصائده وتتنوع المديح، الخليلي، العروض
 ما وشكوى والمشاهد، الواقع بتأمل الحياة( )آالم:قصيدته تنفرد. واألراجيز القصائد بين شكلياا شعره ويتنوع
 .(31)جميل وتصبر تهكمية نظرة في شدائد من يعاني

 الهجائي الترتيب وفق قوافيهمرتباا  زيدان أحمد والتسعين اإلحدى ومقطوعاته بقصائده الديوان أخرج     
ا باألعًلم ومعرفاا لها عنواناا شاعرها يختر لم التي القصائد عنونة في جهده باذالا   لآليات ومخر جا

 التي والصحف المجًلت عن فضًلا  كثيرة مصادر على معتمداا الديوان في الواردة والروايات واألحاديث
 . (32)قصائده بعض( رحمه اهلل)الشاعر فيها نشر

ا: 
ا
 من معاني الرثاء يف اعر السيد مسلم احلسيني احلليثاني

 ما يأتي: همعاني الرثاء في شعر ومن أهم 

 المعنى ُهوَ  وهذا. (33)الحق سبيل في اإلسًلمية للبطولة األعلى المثل الحسين صار معنى البطولة:.1

 :  كقوله ، الحليِّ  مسلم السيِّد طرقه طالما الذي

 وتدويناا بحثاا الورى أوَسَعْتها قد           ِسَيراا  سيرهِ  في لنا الحسين ألقى

 (34)قوانينا وأبقاها ِعز   دروَس  ُعًل             ِلُكلِّ  أعلى مثًلا  سنَّها قد                

 (:ع)الحسين اإلمام مخاطباا أخرى قصيدة في أيضاا  وقال

 والِعَظمِ  العزِّ  مثال فينا بقين               ُمُثًلا  خلَّفَتها وقد مضيت لقد                

 ُأممِ  إلى َتلقى ُأمم   مضت إذا              بها للمؤمنين تضحية   دروس                
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 فاإلمام كثيراا، أبياته في وأدارها اإلباء، معاني حول الحلِّي مسلم السيِّد أفكار دارت وقد . معنى اإلباء:2

 الحلي مسلم السيِّد يقول ،(37) لهُ  أباا  كان بل ؛ وجسََّمهُ  اإلباء جسَّد قد الطف يوم موقفه في(ع)الحسين

 ( : ع)الحسين اإلمام مخاطباا

 األَبا وكنت ابناا  لك فكان                 اإلبا قرنت األُباة بنَ  أيا   

ا(ع) الحسين اإلمام باامخاط أخرى قصيدة وفي  : أيضا

 محمودُ  الضيم أبي   وباإلباء          حيدرة   الطهر األبيِّ  بن يا أبيتَ                     

 (31)والعودُ  الناي الليالي في سميُرهُ           طاغية   الدين هذا أمر يلي بأن           

   من إليه الدعوة أو( الثأر طلب)  فكرة هي الحلي مسلم السيِّد راودت التي األفكار ومن: . طلب الثأر3

 :  ذلك في يقول ، اعهمبتوأ( أميَّة بني) 

 بمنصرم حزني وال المصاب َجَلد                 على به قلبي فًل الثكولُ  أنا                 

 بدم لها يثأر ولم ظلماا ذهبت         ُهِدرنَ  العلى رغم وفي قومي دماء                 

 محتدم القلب دامي الصدر واغر من   ُنفثْت             نفثة   هذي هاشم آل يا          

 الَعَلمِ  ال للسيف ال الغمدَ  أسياُفكِ        ألَفتْ  إنْ  للحرب ال للضرب أنت ال    

 القمم في األغماد بدل ُذباَبها           سيوفكم من تشيموا لم إنْ  ُعذر ال                 

 (31)الُرُسمِ  األينق فوق الفدافد قطع              تجشُِّمها حرب   بنو نساكم هذي     

 .(31)الطاهرين وأئمته بأجداده وقع الذي (39)والحيف الظلم من ويتألم يشعرُ  الحلي مسلم السيِّد كان     

 السيِّد أكثرفقد  الحلي مسلم السيِّد شعر في التاريخية وردت الكثير من اإلشارات .اإلشارات التاريخية:4

 وبعدها، الطف واقعة أثناء في حدثت التي واألحداث للوقائع التاريخية اإلشارات ذكر من الحلي مسلم

 :)ع(الحسين اإلمام عن متحدثاا الحلي مسلم السيِّد قول التاريخية، اإلشارات تلك ومن

 منشودُ  العِّزِ  وعيش لعز   إال                 بيد   يداا  يعطي بأن األبي   يأبى   
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 (41)منكودُ  الذل وعيش قسراا  للذل                 يداا  َيُمدَّ  أن طه سبط أبى لذا         

ا ، الحلي مسلم السيِّد ويقول  :  (41) القصيدة تلك في أيضا

 (42)الرؤساءِ  بصدارة مستأثر                    من حزَّ  رأس أيَّ  شمر   ويح يا                 

 اإلمام (43)رأس حز   جريمة –وشنار عار بكل –إليه تُنسب الذي(الجوشن ذي بن شمر)اسم يذكر إذ

ا المتتبع على يخفى وال. (ع)الحسين  الصدر في( الرؤساء)و( الرأس)كلمتـــــــــي في والتصوير الجناس أيضا

بداع بًلغة من لها وما والعجز  الحسين اإلمام مخاطباا الحلي مسلم السيِّد يقول أخرى قصيدة وفي. فني وا 

 (  :ع)

 منسبا عًل َمن بها علوتَ                    نسبة   وذي النبيِّ  بنَ  أيا

 العبا أهل وخامَس  ُعًلهُ عًل                  قد الذي عليِّ  بن ويا                 

با خيلكَ  بها وقدتَ                الجياد زففت لمَّا الحرب إلى                   الشرَّ

 األغلبا الغالب بها األسود               وكنت نهوض إليها نهضت                 

 األرحبا صدُرك بها العدا             وكان في الفضا َرحب وَضيَّْقت                 

 مركبا أخشُنها وأسلَس                  جموح   طموح   ُكل   انقاد لك                  

 نبا يوماا  عزمك حد   وال  وهى                 يوماا  حزمك فًل حبذ                 

  مشربا مطمعاا  العدا              أخفتُهمُ  وحوش من الفًل وحوش                 

 ُتغلبا لن المقادير ولوال               الكفاح يوم بالنصر زلت وما                 

نَّك                   (44)الدَّبى مثل الَعدِّ  في وأعداك الجموع                      تِفل   فرد   وا 

 وبسالته النادرة(ع)الحسين اإلمام شجاعة إلى تاريخية إشارة األخير البيت والسي ما ُكل ها األبيات فهذه

 عن))عليه الناس حمل أنَّه(ع)الحسين اإلمام عن يروى إذ ،(47)والعدوان الظلم جيش مواجهة في الفائقة

 روئي فما فتفرَّقوا، يساره عن الذين على َحَملَ  ثُمَّ  فتفرَّقوا، يمينه عن الذين على فحمل وشماله، يمينه



12 
 

 إنْ  منه، مقدماا  أجرأ وال َجناناا  أمضى وال منه جأشاا  أربط وأصحابه بيته وأهل ُوْلُدهُ  ُقِتلَ  قد قط   مكسور  

الة كانت  . (41)((الذئب فيها شدَّ  إذا المعزى انكشاف وشماله يمينه عن لتنكشف الرجَّ

ا القصيدة تلك في وترد  )ع(الحسين اإلمام رأس أنَّ  تذكر التي األخبار في ورد ما إلى تاريخية إشارة أيضا

 مسلم السيِّد فيقول ،(49)الكهف سورة من تحديد(41)وبال الكريم القرآن من آيات   تًل الرمح على ُرِفعَ  عندما

 (:ع)الحسين اإلمام مخاطباا  الحلي

 (41)ُمْعربا آياتهِ  الكتاب              يرتِّل يتلو الرمح في ورأسكَ                    

 واألرض السماء بكاء الحسين)ع(وهي اإلمام استشهاد بعد وقعت حادثة إلى الحلي مسلم السيِّد ويشير

 :  المحرَّم من العاشر يوم عن يقول ،إذ(71)الحسين لمقتل

 (71)دما بكت قد والسما اوشجوا  ُبكاءا            وتدكدَكتْ  ُزلِزَلتْ  فيه األرض أرى            

 كانت خيزرانة أو بقضيب استشهاِدهِ  بعد الحسين ثغر نكت حادثة إلى أيضاا  الحلي مسلم السيِّد ويشير

 :  يقول إذ ،(72)(معاوية بن يزيد) بيد

ا بالخيزرانة            تنُكَتهُ  الوحي بنت ابن ثغرُ  وذاك         (73)منتقمِ  كف   ظلما

 واستنكاره استياءه ويبعث غضبه ويثير المتلقي لوعة يزيد الحوادث تلك وسرد الوقائع هذه ذكر أنَّ  والشكَّ 

 . بحق االمام الحسين)ع( تارتكب التي المتًلحقة الجرائم لهذه

 بني عقيلة وقوف هي الطفِّ  سلسلة من حلقات أو حلقة وكانت الطف   واقعة تلت التي األحداث ومن     

 )أخزت ،إذ(ع)طالب أبي بن علي بنت زينب السيدة( ع)الحسين وشقيقة( ع)األعظم النبي حفيدة هاشم

 في(معاوية بن يزيد) وأفحمت كذلك، وأخزت، (74)الكوفة في المدويَّة البليغة بخطبها(زياد بن اهلل عبيد

 علينا أخذت حيث يزيد يا أظننت ))وبًلغة وفصاحة وشجاعة صًلبة بكلِّ  له تقول وقفت إذ دمشق،

 كرامة اهلل على وبك هواناا  اهلل على بنا أنَّ  اأُلسراء ُتساق كما نساق فأصبحنا السماء وآفاق األرض أقطار
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 الحلي مسلم السيِّد فقال ،(71)العتاة بوجه واالنتفاض الثورة ُحبَّ  النفوس وألهمت القلوب فألهبت (77)((الخ..

 :  اومنشدا  الطف   معركة في هاشم بني عقيلة بذكر ُمشيداا

 هاِئلُ  الرزء موقع إذ منطقي على              وقُعها عزَّ  ندبة   هذي أزينب     

نِّك مثكول السبط به             موقف   المصائب أنواع أذاقك   ثاكلُ  وا 

 دالئلُ  الحت األلباب لذوي به             موقفاا  أسماهُ  كان ما موقفاا  فيا                 

 مراحلُ  والجهادُ  ، سنان   جًلِلِه            جهادَ  في حكى قد لسان   جهادُ   

 القنابلُ  دونهنَّ  قول   قنابل        صواعق   بحرب حرب   بني رميت                 

 ومعاِقلُ  منُهمُ  حصون   وهدَّت              وعريشهم عرشهم فيه تحطَّمَ   

 (71)والعواِئلُ  نفُسهُ  عليه تهون          ناصراا للدين كان من فليكن كذا   

 ،وهو(اللسان)و القلم جهاد ومنهُ (السنان)و السيف جهاد فمنه ، مراحل الجهادَ  أنَّ  يرى الحلي مسلم فالسيِّد

 الفعلية الحرب تأثيرها في تفوقُ  قولية بحرب  ( قتلة االمام الحسين)ع صعقت قد هاشم بني عقيلة أن يرى

 ملحمة في زينب السيِّدة فدور ،(79) والمعاقل الحصون وتهد   العروش تحطم هائلة بًلغية قوَّة من فيها ِلما

 ال وجزءاا  العظيمة الحسينية للنهضة ومتمِّما مكمًلا  كان فقد .(71)(( جدَّاا  ومهم   طليعي   دور  ))وبعدها الطف  

 . منها يتجزأ

ا: 
ا
 أمثلة لبعض قصائده الشعرية:ثالث

ا كنت إن: قصيدة من.9
ا
 (11)آخذ

 وأدبْ  وعـلــــــــــــــماا وأخًلقاا ِحلـماا           الرتبْ  أعـــــــــــَلى فخذْ  أخذاا كـنـتَ  إن       

ا النـاس جـمـيعَ  سـاد                 حـازهــــــــــــــــا َمن مـواهـب   فهـذه            وعـــــــــــرب ُعْجما

 الــــــحسب عـالـي إلى ُيْنَمى يكـن لـم إن                حسب   عـالـــــــــــــــي للـمـرء فإنهـا              



14 
 

 ونسب أصل   ُيْنمـيــــــــــــه يكـن لـم إن            َنَسب   عــــــــــــــــــن له مغن   نسب   بـل        

 ونشب مـــــــــــــال   الـمـرءَ  َيزيـن يـزيــــــــــــــنه                   وال للفتى زيـن العـلـم     

 الرتب كل حـــــــــــَوى فضل   مـن للعـلـم                 بـمـــــــا يـنـبـيك اهلل كتـاب فـاقـرأ           

 وأب أم عــــــــــــــــــن يغنـيك فإنه             بأنــــــــــــتس فللعـلـم نسبةا  رمتَ  إن                 

 الشنـــــــــب فـاتك فـاتك إن فـالعـلـم             خـاســـــــراا عـْدتَ  بـالعـلـم تفز لـم إن                 

 السبب فإنه العـلـــــــــــــم فـاغتـنم                سببــــــــــــاا للرقـيِّ  تبـغـي كـنـت إن                 

ا قـاَس  قـد كـمـن كـان         َعِمي جهل   بذي عـلـــــــــــم   ذا قـاس مـن                   بذهـــــــــب فحـما

 الكتب خــــــــــــير فـي اهلل بنص جـاء                وجــــــــــــــــاهل   عـالـم   يستـوون ال                 

 انــــــــتسب له ومـن العـلـم أولـو إال                 ُعبَّاده مــــــــــــــن يـخشـاه ال واهلل       

 كذب وال بـــــــــــــــه إْفك   ال بـالنص  أتت                 أحـــــــــــــــــــــمد   سن ة وهـذه     

لـتِ                    الــــــــــــــحقب بسـالفِ  َنبـيِّيـنَ  عـلى                 أمته مـــــــــــــــــن العـالـمَ  فضَّ

 وريب شك   بـغــــــــــــــــــــير خًلله                  وذي العـلــــــــــــــــم مفـاخرُ  فهـذه                 

 وطرب َلْهو   السمـــــــــــــــــير له َكَمنْ                 وتَُقى عـلـــــــــــــــم   السمـير له أَمنْ                  

 (11)الرواتب قصيدة عد.2    

 واألدبْ  الـمعــــــــــــــــــــارفَ  وُحزِ                        لرتبوا الرواتبَ  ُعدَّ                  

 اكتسب ومــــــــــــــا استفـاد فـيـمـا                  قـــــــــــــــــــدره ُيعـَرفُ  فـالـمـرء                 

 النسب شـــــــــــــــــــرف عـن يغنـيك                والُعًل الـمعـــــــــــــــــــارف شـرف

 وأب أم فـــــــــــــــــــــي الفخر ال                    ُحْزَته فـيـمــــــــــــــــــــــا الفخر                

 نشب أو مــــــــــــــــــــال   نـيل فـي             الن َهى ذوي عــــــــــــــــند الُغْلبُ  مـا                
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 األرب هـــــــــــــــــو الكـمـال نـيلُ                     إنمـــــــــــــــــــــــــا زي   حسن أو               

 عطب إذا الـتـــــــــــــــــراب إلى ب،                   الـتـــــــــــــــرا مـن كـان والـمـرء               

ة   مـن                    َخْلُقه َمنْ  مـنهــــــــــــــــــــــمُ  مـا                 ــــــــــــبذهـــــــــ مـن أو فض 

 الـــــــــــــــــــُمطََّلب عزيـزَ  تـنل نَ                   طـي بـيـــــــــــــــــــ صحـاباا واطلـب               

 بمكتس حق اا  فـــــالطبع                 طبـاعهـــــــــــــــــــم جـمـيل تكـسبْ                

 َوَجب مـــــــــــــــــــــــا حق   كل مـن                  قـاضـــــــــــــــــــــياا بنفسك واجهد               

 كذب مــــــــــــــــــن يـخسـرُ  بـالكذب                   دائما  ِامسك بــــــــــــــــــــــالصدق               

  الـــــــــــــــــــــحطب حـمَّالَ  َتْغدُ  ال                   الـمـــــــــــــــــــًل بـيـن فْلُتصِلَحنْ                

ا فــــــــــــــــــــــاحذر والش رَّ                  الشغب ســــــــــــــــــــير عـن وتـنحَّ                    دائما

 لعب أو لهــــــــــــــــــو   النـاس فـي                   وشأنهــــــــــــــــــا الـحـيـاة هـذي               

 ُتْسَتَلب يـــــــــــــــــــــــوم   كل فـي                      اإنهـــــــــــــــــــــــ تخدَعنَّكَ  ال               

 الـمـنقــــــــــــــــــــَلب سـوءَ  وَتَوقَّ                   ــــــاأمـرهـــــــــــــ عـواقبَ  فـاحذْر                

ذا  الطلــــــــــــــــب فـي وأْجِملْ  فـاطلـب                    ِطًلَبهـــــــــــــــــــــــا أردتَ  وا 

 الُقَرب خـــــــــــــــــــــيرُ  فإنه                      نَ الـمعـوزيــــــ لنـيل واقـربْ               

 (12)احلياة آالم: قصيدة من.3         

 خًلُص  وال الخًلَص  رامـــــــــــــوا وقـد           مـنــــــــاُص  وال الـحـيـاة سئمـوا لقـد

 ِعراص لهـــــــــــــــم حـيـاةُ  يـا كأنك          حــــــــــــــرب   صراعِ  بـيـن فـيكِ  أنـاس                

ا مـلكـوا ومـا جـرْحِتهـمُ                 قصـــــــــــــــاص؟ له يكـون ال أجـرُحكِ            ِقصــــــــــــاصا

 دالص درع   وال ال حســـــــــــــــــــام                عــــــــــــــــــنه مـاذادَ  بأعزل   ظفرتِ               
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 ِخمـــــــــــــــاص غرثى الـِحجى وأربـابُ            نعـيــــــــــــم   فـي عـاشـوا الجهَّالُ  بك              

 اختصـــــــــــــاص بك الضعـيف دون لهـا             حق   بـغــــــــــــــير األقـويـاء وهـذي              

 امتصــــــــــــاص لهـا الضعـيف دمِّ  ومـن               اغتذاء   لهــــــــــا الـيـتـيـم بأمـوال              

 
ا
 اهتماماته العلمية والفلسفية األخرىا: رابع

ا كان من انه وعلى الرغم       سأله أحد  مرة انه منها فريدة اهتمامات له ان اال الدينية بالعلوم مختصا
 له الفق غيرك أم النسبية النظرية عن سألتني من أنت هل له فقال النسبية النظرية عن طًلبه وجلسائه

 جميع ان قال سيدي؟ كيف له فقلت! اآلن أنت الذي غير أنت كنت بل مبتسماا قال سألتكم، الذي أنا نعم
 قد خلية كل ذرات وان غيرها جديدة خًليا وتولدت تهدم قد الخًليا هذه من فقسم اختلفت تكون الخًليا
 سألني الذي نفس اآلن نتأ فهل مواضعها، تغيرت قد فتكون الخلية، تلك داخل آلخر مكان من تحركت

 بشكل تجري االمور أن المثال بهذا فسر وكيف السيد، لحكمة الحاضرين جميع أبتسم هنا! ؟ تغير أم
 .(13)نسبي

 الصدق مفهومي عن الجامعة أساتذة أحد ناقشه مرة فذات بالذكاء الواضح مسلم يتمتع السيد كان     
 ان الذكي،ويعدون الشخص هو يكذب الذي فضيلة،وان الكذب تعد المجتمعات بعض ان وكيف والكذب،
 العلمي ونقاشه بحلمه عليه يرد السيد فكان الخسارات، الى تؤدي التي األخًلق رذائل من الصدق

 المجتمعات وطبائع والمعروف المنكر طبيعة وعن االمور نسبية عن الحاضرين بهر الذي الموضوعي
 على جماعة يناظر كان مرة ذات إذ أنه عالية بحكمة يتمتع السيد كان فقد .(14)الحاضرين فابهر بإجابته

 هدايتهم أجل من قليًلا  نفسه تأخير الى ذلك فدعاه الفريضة الصًلة مع الوقت وتزاحم الخالق وجود فكرة
لق وهذا المهمة تلك أجل من وقته صرف عندما  اهلل صلى االكرم النبي قول هنا وذكر الربانيين العلماء خ 
 الدنيا من لك خير واحداا  رجًلا  بك اهلل يهدي ألن علي يا: ))قال السًلم عليه علي لًلمام وسلم وآله عليه
 الشمس عليه طلعت مما لك خير)) وقول آخر:،((النعم حمر من لك خير))وفي قول آخر:،((فيها وما

 .(17) ((وماغربت
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 وفاته
 الى رجع نشاطه تقلص وبعد القلب، مرض ومنها األمراض من يعاني اهلل مسلم رحمه السيد كان     
 منه واالستفادة بينهم السيد وجود الى حاجتهم عن يزورونه، ويبدون كانوا الحلة أهل ان السي ما الحلة

 عام األولى من جمادى 11األربعاء) يوم )رحمه اهلل( فيتوف يو .(11)تهممدين أبناء من السيد أن باعتبار
حيث دفن في  األشرف النجف إلى جثماُنهُ  ونقل الحلة، في م(1191 عام آذار من 22الموافق) هـ(1411
 .(11)مقبرتها

  اخلامتة :

 مدن: لتنقل بينسنوات عديدة في افي مراحل نشأته األولى  )رحمه اهلل( الحلي مسلم قضى السيد     
له  إذ كان ة المجتمع العراقي السي ما في بغداد والحلة،مالعلم والعمل لخدوبغداد والنجف، لطلب  الحلة،

 علومه من واالستفادة به الحظوة على كانوا يتزاحمون، و  وبغداد الحلةمدينتي  الكثير من المحبين في
 أهلها سه ، السياما وأنرأمسقط  – الحلة مدينة في والفقهي عمله التبليغيالغزيرة، وكان يميل في  الدينية

 في مدينة الحلة، اال المشهورةسرته ألاالجتماعية والمنزلة  األسرية تربطهم به رابطة الجغرافية والعًلقات
، وكانت المتحمس الشباب صفوف السي ما في الدينية الثقافة نشر من أجل بغداد في التواجد اختار أنه

 الشيق ألسلوبه العربية واللغة الفقهية والعلوم الفلسفة، في االختصاص بأهل مجالسه العلمية وخطبه عامرة
 . وطلبتها الجامعة أساتذة عدد من الحرة السي ما مع ومناقشاته

 بصوت ويردد ،قنوته في بحرارة يتفاعل كانف الفائقة بالروحانية تتميز الصًلة  في امامته كانت     
ته الكثير من المصادر التاريخية صفقد و المأثورة عن النبي محمد)ص( وآل البيت)ع(.و  األدعية حزين

ا بأنه واألدبية ا تقياا فضًلا عن زهده، وتواضعه الجم وحكمته، كما كان وفقيهاا عالما  لدينه محباا دؤوباا ورعا
 الناس من الكثير حضرها التي العبادية الجمعة خطبة داءأ على حرصللخير، و  ومحباا ولمجتمعه
 القيم تستوعب سليمة حضارية وبطريقة الديني العقائدي بالوعي فئاتال هذه يغذي وكان،الجامعي والشباب

كان  التي التحديات مواجهة في وثقافي جامعي لنشاط يؤسس كانو ،العربية واإلسًلمية الفاضلة خًلقواأل
 تنشر كانت التي ذات التوجهات غير اإلسًلمية والحركات حزاباأل السي ما من آنذاك الشباب يواجهها

 هذا وعلى الدور هذا بضرورة يؤمن كان ألنه التي تخالف الشرع اإلسًلمي المقدس؛ القيم واألفكار
 .اايجابيا  تفاعًلا  معه)الملتزم( المسلم الشباب تفاعل كان ساساأل
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ا كان وعلى الرغم من أنه الباهرة، والحكمة العالي، بالذكاء يتمتعالحلي  مسلم السيد كان       مختصا
ا عندما كان  الدينية بالعلوم  بحلمه على سائليه جيبيأمتاز بثقافته العامة وثرائه الفكري، وبدا ذلك واضحا
 المنكر طبيعة وعن،النسبية( )النظريةموراأل نسبية عن الحاضرين بهري الذي الموضوعي العلمي ونقاشه

تأليف العديد  ، فكان يتكلم ويفسر لطلبته ويجيب على تساؤالتهم، فضًلا عنالمجتمعات وطبائع والمعروف
  .طاامخطو  والقسم اآلخر مازال صدر قسم منها من الكتب

كبير، وذلك لموهبته الكبيرة في نظم الشعر ولصدق عاطفته  بشكلالسيِّد مسلم الحلي الرثاء  اتقن     
والشعرية ، وعمل بكل ملكته األدبية اا ويذري دموعا ا يقطُر دما ا حزينا حار  لإلمام الحسين)ع( فجاء رثاؤُه 

على إظهار مظلومية اإلمام الحسين)ع(،والدفاع عن قضيته العادلة، ونشرها بين الفئات المثقفة في 
المجتمع العراقي السي ما المجتمعين البغدادي والحلي حيث أقام السيد مسلم ومارس عمله التبليغي 

 . والفقهي
ا  بداكما       ، مية محايدةبموضوعية وعلالسرد التاريخي واإلشارات التاريخية في مؤلفاته الشعرية واضحا

؛ بل هو ينقل )ع(فهو ال يبالغ في وصف الشجاعة واإلباء وال في وصف وحشية أعداء اإلمام الحسين
على كتب التاريخ الصحيحة والمرويات الموثوقة في  اهذه الحوادث الحقيقية بطريقة فنية في أشعاره مستندا 

  عن الموعظة والعبرة .فضًلا  ة فيها الكثير من التشويق ،ة حماسيَّ أجواء أسطوري
 هوامش البحث

 الرضا عبد ؛(م2111)بيروت، األضواء، دار شرف،األ النجف موسوعة الدجيلي، جعفرينظر: (.1)
 (.م2111) الحلة الفرات، دار مطبعة ، المعاصرون وكتابها بابل أنباء عوض،

موقع كتابات في الميزان: ، ي كتاب النهضة الفكرية في الحلةقراءة فمحمود كريم الموسوي، (. 2)
http://www.kitabat.info 

لألستاذ الدكتور  الذاتية السيرة م(. وتوضح2119صدر الكتاب عن دار األرقم للطباعة، الحلة،)(.3)
 وأقترن،  عقود أربعة من أكثر مدى على ثر بعطاء امتازت نشطة فكرية صباح نوري المرزوك حياة

( م2111 -1111العراقيين والكتاب المؤلفين معجم) موسوعته أهمها والبحوث الكتب بعشرات أسمه
 المكتبة بها رفد أخرى وكتب م(2112عام) ببغداد الحكمة بيت عن صدرت والتي الثمانية باألجزاء
 بن مرزوك بن نوري بن صباح الدكتور وهو الحاضر. عصرنا في حديثة لبيبلوغرافيا وأسست العربية
، م(1171عام) جبران محلة،  الحلة مدينة،  بابل محافظة في ولد،  الحلي الطائي سعيد بن حسين
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 كلية،  بغداد جامعة في االولية الجامعية دراسته وأتم، م(1119عام) الثانوية في الحلة دراسته وأكمل
 زمالة على بعدها حصل ، العربية للغة مدرساا الثانوي التعليم في عمل وقد،  العربية اللغة قسم،  اآلداب
 التركية اللغة تعليم معهد من التركية اللغة دبلوم ونال م(1191 –1193التركية) الجمهورية الى دراسية

 جامعة من( وآدابها العربية اللغة) الشرقية الدراسات في الماجستير شهادة نال،  إستانبول في لألجانب
م(على أثر 2114م(،توفي عام)2111لقب)أستاذ( عام ) على حصل ، م(1197عام) تركيا في انقرة

 جعفر محمد باقربغداد(.وللمزيد عن سيرته الذاتية والعلمية، ينظر:  -حادث سير في طريق)حلة
جامعة بابل، مركز بابل للدراسات ، المرزوك  نوري صباح الدكتور عند البيبلوغرافي الجهد، الكرباسي 

 منشوروال ،11-71م(،ص2111ني، كانون األول، )ركز بابل، العدد الثامجلة مالتاريخية والحضارية، 
ا   م( على الرابط:1/4/2114في جريدة المدى اإللكترونية بتاريخ ) أيضا

http://almadasupplements.com 

 المصدر السابق.محمود كريم الموسوي، (. 4)

 .نفسه المصدر(. 7)

 دار الشؤون الثقافية العامة،، 1ط، العشرين القرن في العراق أعًلم موسوعةحميد المطبعي، : ينظر (.1)
 ألف خًلل النجف في واألدب الفكر رجال معجم األميني، هادي محمد؛ 242ص م(،1119)بغداد،، 3ج

 في دبيةاأل الحركة تاريخ أو البابليات تكملة ،صباح نوري المرزوك؛  139،ص(م1112)،1ج ،2ط عام،
 شعراء مستدرككاظم عبود فتًلوي، ؛  273، صم(2111 ، الحلة،) 3،ج( م1111 –1111) الحلة
: الموقع: المقدسة الحسينية العتبة مكتبة؛217ص م(،2112،)3ج ، دار األضواء للتوزيع والنشر،الغري

http://imamhussain-lib.blogspot.com    

 السنة ،الرابع العدد،  فراتية أوراق مجلة الحلي، العالم آل العزام مسلم السي د الحل ي، سليمان حازم (.1)
 ،لندن )،الحسيني المنبر خطباء معجم،  الحسينية المعارف دائرة ،للدراسات الحسيني مركزال ؛ األولى
 ،منشور على الموقع اإللكتروني:13ص هامش ،2ج(،المتحدة المملكة

 https://books.google.iq 

 .ت. د ، القاهرة  – مصر ، سعد مكتبة علي، بن الحسين الشهداء أبو ،العقاد محمود عباس (.9)
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 : بوك الفيس (علىHilla.Treasures) حلية كنوز موقع(.1)

https://www.facebook.com/permalink 

 القرن في العراقيين المؤلفين معجم عواد، كوركيس ؛242المصدر السابق،ص ،المطبعي حميد(.11)
 ،المصدر السابق ،ياألمين هاديمحمد  ؛(م1111)بغداد، ، اإلرشاد مطبعة والعشرين، عشر التاسع
 ،للطباعة والنشر المواهب مؤسسة واألدب، الفكر أعًلم من المنتخب الفتًلوي، عبود كاظم ؛441ص

 .172،ص(م1111)بيروت،

 ،المصدر السابق. حلية كنوز موقع(.11)

الحرة: ويكيبيديا بتاريخ )أيار مقال منشور في الموسوعة  السيد مسلم الحسيني الحلي،ينظر:(.12)
   https://ar.wikipedia.org/wiki م(:2111

 السيد بن مسلم السيد العًلمة المجتهد. الربانيين العلماء حياة في الذهبية العًلمات الربيعي، محمود(.13)
 على(م21/1/2111)بتاريخ منشور مقال ، اورائدا  اعالما  الشريف سره قدس الحلي الحسيني عزام آل حمود
 http://www.sotaliraq.com: الرابط على( العراق صوت)منتدى موقع

 المصدر نفسه.(.14)

 . السابق المصدر حلية كنوز موقع(.17)

 .13ص هامش ،السابق المصدر ،للدراسات  الحسيني المركز ؛ السابق المصدر الربيعي، محمود(.11)

 . السابق المصدر الربيعي، محمود(.11)

 نفسه.المصدر (.19)

 المصدر نفسه.(.11)

 .التوبة  سورة من(122)اآلية من(.21)

 . السابق المصدر الربيعي، محمود(.21)



21 
 

 المصدر نفسه.(.22)

 . السابق المصدر،  حلية كنوز موقع(.23)

 المصدر نفسه.(.24)

 معجم ؛http://www.iraqnla-iq.com: بغداد في الوثائق الكتب دار في ينظر: فهرست مؤلفاته(.27)
 :البابطين موقعم(منشور على 2114،)3،طوالعشرين عشر التاسع القرنين في يةالعرب شعراءل البابطين

www.almoajam.org 13ص هامش ،السابق المصدر ،للدراسات  الحسيني المركز ؛. 

 . السابق المصدر ، حلية كنوز موقع(.21)

 األيام ، جريدةالبدايات إلى عودة...اإلسًلمية المذاهب بين التقريب، النواب  البحرين،مجلس مملكة (.21)
 .السابق المصدر ،حلية كنوز ؛ موقع البحرانية

 عشر التاسع القرنين في العربية لشعراء البابطين معجم للمزيد عن أعماله األدبية والشعرية ينظر:(.29)
 الثناء، يستحق جهد الحلي مسلم السيد ديوانمقال بعنوان:  الحداد، سعد ؛السابق  المصدر ،والعشرين 
 كاظم ؛ www.alnoor.seعلى الرابط:  (م1/7/2111)نشر بتاريخ ،للثقافة واإلعًلم النورمؤسسة 

 واإلعًلم، للثقافة النور مؤسسة ، الحسينيين شعرائهم وبعض ذبحك البو السادة ، الذبحاوي مهدي السيد
 في الذهبية العًلمات الربيعي، محمود ؛ www.alnoor.se: الرابط على( م1/1/2111)بتاريخ نشر
 على الرابط:(م21/1/2111)مقال منشور بتاريخ الربانيون، العلماء حياة

 http://www.sotaliraq.com (م2111)، الحلة في األدبية الحياة الحلي، سليمان حازم ؛. 

  السابق المصدر ، حلية كنوز موقع(.21)

 رسالة)  ، العشرين القرن في العراقي الشعر في الحسين اإلمام شخصية ،مفتن األمير عبد مهدي (.31)

-26ص ،م(6002 بغداد ،)، القرآن وعلوم اللغة كلية ، اإلسالمية الجامعة ،( غير منشورة ماجستير

 بابل مركز بابل، جامعة الحلي، مسلم السيد ديوان في( ع) الحسين اإلمام رثاء مسلم، عزيز فارس ؛26
، منشور 277،ص(م2111)حزيران، األول، العدد ، بابل مركز مجلة والحضارية، التاريخية للدراسات

 في العربية لشعراء البابطين معجم ؛ www.uobabylon.edu.iq: على الموقع الرسمي لجامعة بابل
 . السابق المصدر ،والعشرين  عشر التاسع القرنين

http://www.iraqnla-iq.com؛
http://www.almoajam.org/
http://www.almoajam.org/
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 .السابق المصدر ،والعشرين  عشر التاسع القرنين في العربية لشعراء البابطين معجم (.31)

( م1/7/2111) النشر تاريخ الثناء يستحق جهد الحلي حمود السيد مسلم السيد ديوان الحداد، سعد(.32) 
 http://shia.com.au: االسترالي الشيعة ملتقى منتدى ،

 التاسع القرنين في العربية لشعراء البابطين معجم ؛271،صالمصدر السابق مسلم، عزيز فارس(.33)
 .السابق المصدر ،والعشرين  عشر

،  1،جم(1113 ، بغداد)، الزهراء مطبعة ، والتشي ع التصوف بين الصلة،  الشيبي مصطفى كامل (.34)
 دار:  وتوزيع طبع ، زيدان هادي أحمد:  عليه وَعلَّق َجَمعهُ  ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان ؛11ص

 . 114ص ،م(2119 ، بابل – العراق،)1ط ، الصادق

 .211المصدر السابق،ص مسلم، عزيز فارس(.37)

 .211ص ، المصدر نفسه(.31)

 . 113ص ، 41ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.31)

 هولندا – روتردام،) أكرم مطبعة ،1ط ، ( عصره شاعر)  الحلي حيدر السيِّد، الحلي سليمان حازم (.39)
 .211،ص،المصدر السابقمسلم  عزيز فارس ؛ 27ص ،م(2113 ،

 .211السابق،ص المصدر مسلم، عزيز فارس (.31)

 . 41ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.41)

 التاسع القرنين في العربية لشعراء البابطين معجم ؛211المصدر السابق،ص مسلم، عزيز فارس(.41)
 .السابق المصدر ،والعشرين  عشر

 . 9ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.42)

 عمر:  تحقيق ، اإلسًلم تاريخ ،( هـ 149 ت)  الذهبي عثمان بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس (.43)
 أبو ؛ 127،ص7ج ،م(1191 لبنان – بيروت) ،1ط ، ، العربي الكتاب دار ، تدميري السًلم عبد
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 عبد بن موفق:  تحقيق والمختلف، المؤتلف ،(هـ397 ت) البغدادي القطني الدار عمر بن علي الحسن
 . 719،ص1ج ،م(1191 ، بيروت، ) 1ط ، القادر عبد بن اهلل

، المصدر مسلم عزيز فارس ؛11-11ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.44)
 .212-211السابق،ص

 . 212السابق،ص المصدر مسلم، عزيز فارس (.47)

 الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسين أبو الدين عز (.41)
 . 11،ص 4ج ،(ت. د ، لبنان – بيروت) ، صادر دار ، التاريخ في الكامل ،األثير بابن المعروف

 في الهداية، ( هـ391ت) (الصدوق الشيخ) القمي بابويه بن الحسين بن علي بن محمد جعفر أبو (.41)
 .113ص ،( هـ1419 ، قم) ،1ط اعتماد مطبعة ،)ع(الهادي اإلمام مؤسسة: تحقيق ، والفروع األصول

 . 137ص ، 11ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.49)

 ، إيران – قم) ،2ج ،1ط النور، طليعة منشورات كربًلء، موسوعة ،بيضون لبيب: ينظر(.41)
 .212،صالسابق  المصدر مسلم، عزيز فارس ؛ 211-211ص ،ه(1431

 . 134ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.71)

 الحسن:  تعليق ، الحسين مقتل كتاب ،العامري األزدي سليم بن مخنف بن سعيد بن يحيى بن لوط(.71)
 .221ص ،ه(1313، إيران – قم)، الغفاري

 .171ص،131ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.72)

 قتلى على الملهوف، ( هـ114 ت) طاووس بن جعفر بن موسى بن علي القاسم أبو الدين رضي   (.73)
 ، بيروت ،)1ط ، سلوني دار ، البًلغ مؤسسة ، الحسون فارس الشيخ: وتقديم تحقيق ، الطفوف
 .212-211ص ،م(2117

 ، األحزان مثير، (هـ147 ت)الحلي نما بن اهلل هبة البقاء أبي بن جعفر بن محمد الدين نجم (.74)
 طريق ،القطيفي منصور اهلل عبد الخطيب ؛ 91ص ،م(1171، األشرف النجف) ، الحيدرية المطبعة



24 
 

 ،م(1112 ، لبنان – بيروت،)1ط ، الثقافية للخدمات المشرق شمس شركة ، الشام إلى الكوفة من الكرام
 .بعدها وما 191ص

 التاسع القرنين في العربية لشعراء البابطين معجم ؛ 213ص المصدر السابق مسلم، عزيز فارس(.77)
 ، المصدر السابق.والعشرين  عشر

 المصدر السابق مسلم، عزيز فارس ؛121ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.71)
 .213،ص

 . 121ص ، السابق المصدر ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان (.71)

 ، لبنان – بيروت) ، للمطبوعات التعارف دار ، كربًلء رحاب في ،كوراني حسين الشيخ (.79)
 .213،ص السابق المصدر مسلم، عزيز فارس ؛121ص ،م(1111

 ، المصدر السابق.والعشرين  عشر التاسع القرنين في العربية لشعراء البابطين معجم (.71)

 المصدر نفسه.(.11)

 المصدر نفسه.(.11)

 المصدر السابق. الربيعي، محمود(.12)

 المصدر نفسه.(.13)

 . نفسه المصدر (.14)

  .نفسه المصدر (.17)

 ،المصدر السابق. حلية كنوز موقع(.11)

 .نفسه المصدر(. 11)
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 واملراجع صادرامل

: القرآن الكريم  أوالا

 .(122)اآلية من/ التوبة  سورة

ا: الرسائل اجلامعية
ا
 ثاني

 رسالة) العشرين، القرن في العراقي الشعر في الحسين اإلمام شخصية ،مفتن األمير عبد مهدي.1 

 م(.6002 بغداد ،)، القرآن وعلوم اللغة كلية ، اإلسالمية الجامعة ،( غير منشورة ماجستير

ا: 
ا
 الكتب العربية واملعربةثالث

 .(م2111)بيروت، األضواء، دار شرف،األ النجف موسوعة الدجيلي، جعفر.1

 في الهداية ،( هـ391ت() الصدوق الشيخ) القمي بابويه بن الحسين بن علي بن محمد جعفر أبو.2
 (. هـ1419 ، قم) ،1ط اعتماد مطبعة ،(ع)الهادي اإلمام مؤسسة: تحقيق ، والفروع األصول

 الصادق، دار:  وتوزيع ،طبع زيدان هادي أحمد: عليه وَعلَّق َجَمعهُ  ، الحلي حم ود مسلم السيِّد ديوان.3
 (.م2119 ، بابل – العراق)،1ط

 ، هولندا –روتردام)، أكرم مطبعة ،1ط ،(عصره شاعر) الحلي حيدر السيِّد الحلي، سليمان حازم.4
 (.م2113

 .(م2111)، الحلة في األدبية الحياة ، ___________ .7

 بن موفق:  تحقيق والمختلف، المؤتلف ،(هـ397 ت) البغدادي القطني الدار عمر بن علي الحسن أبو.1
 .(م1191 ، بيروت)،1ج ،1ط ، القادر عبد بن اهلل عبد

 (. م1113 ، بغداد)،1ج ،الزهراء مطبعة ، والتشي ع التصوف بين الصلة ، الشيبي مصطفى كامل.1

 م(.2112،)3ج ، دار األضواء للتوزيع والنشر،الغري شعراء مستدرككاظم عبود فتًلوي، .9
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 الحسن:  تعليق ، الحسين مقتل كتاب العامري، األزدي سليم بن مخنف بن سعيد بن يحيى بن لوط.1
 (.ه1313، إيران – قم)، الغفاري

 ، األحزان مثير ،(هـ147 ت)الحلي نما بن اهلل هبة البقاء أبي بن جعفر بن محمد الدين نجم.11
 (.م1171، األشرف النجف) ، الحيدرية المطبعة

 .ت. د ، القاهرة  – مصر ، سعد مكتبة علي، بن الحسين الشهداء أبو ،العقاد محمود عباس.11

 (.م2111) الحلة الفرات، دار مطبعة ، المعاصرون وكتابها بابل أنباء عوض، الرضا عبد.12

 الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسين أبو الدين عز.13
 (.ت. د ، لبنان – بيروت)، 4،جصادر دار ، التاريخ في الكامل األثير، بابن المعروف

 ، 3،ج( م1111 –1111) الحلة في دبيةاأل الحركة تاريخ أو البابليات تكملة المرزوك،صباح نوري .14
 م(.2111 ، الحلة)

 حتـى تأسيسها منذ الحلة في الثقافية الحياة أرشيف .الحلة في الفكرية النهضة، ___________.17
 م(. 2119دار األرقم للطباعة، الحلة،) ،العراقية للثقافة عاصمة اتخاذها

 قتلى على الملهوف ،( هـ114 ت) طاووس بن جعفر بن موسى بن علي القاسم أبو الدين رضي  .11
 (.م2117 ، بيروت) ،1ط ، سلوني دار ، البًلغ مؤسسة ، الحسون فارس الشيخ: وتقديم الطفوف،تحقيق

 (.م1111 ، لبنان – بيروت) ، للمطبوعات التعارف دار ، كربًلء رحاب في كوراني، حسين الشيخ.11

 عمر:   تحقيق ، اإلسًلم تاريخ ،( هـ 149 ت)  الذهبي عثمان بن محمد اهلل عبد أبو الدين شمس.19
 .(م1191 لبنان – بيروت) ،1ط ،7ج ، العربي الكتاب دار ، تدميري السًلم عبد

 المشرق شمس شركة ، الشام إلى الكوفة من الكرام طريق القطيفي، منصور اهلل عبد الخطيب.11
 (.م1112 ، لبنان – بيروت)،1ط ، الثقافية للخدمات
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ا
 املقاالت البحوث و: ارابع

، جامعة بابل، المرزوك  نوري صباح الدكتور عند البيبلوغرافي الجهد، الكرباسي  جعفر محمد باقر.1
 م(.2111ني، كانون األول، )مجلة مركز بابل، العدد الثامركز بابل للدراسات التاريخية والحضارية، 

 السنة ،الرابع العدد،  فراتية أوراق مجلة الحلي، العالم آل العزام مسلم السي د الحل ي، سليمان حازم.2
 . األولى

 للثقافة النور مؤسسة ، الحسينيين شعرائهم وبعض ذبحك البو السادة ، الذبحاوي مهدي السيد كاظم.3
  www.alnoor.se: الرابط على( م1/1/2111)بتاريخ نشر واإلعًلم،

موقع كتابات في الميزان: ، ي كتاب النهضة الفكرية في الحلةمحمود كريم الموسوي، قراءة ف.4
http://www.kitabat.info 

 السيد بن مسلم السيد العًلمة المجتهد. الربانيين العلماء حياة في الذهبية العًلمات الربيعي، محمود.7
 على(م21/1/2111)بتاريخ منشور مقال ، اورائدا  اعالما  الشريف سره قدس الحلي الحسيني عزام آل حمود
 http://www.sotaliraq.com: الرابط على( العراق صوت)منتدى موقع

 األيام ، جريدةالبدايات إلى عودة...اإلسًلمية المذاهب بين التقريب، النواب  البحرين،مجلس مملكة.1
 . البحرانية

 م(:2111الموسوعة الحرة: ويكيبيديا بتاريخ )أيارمقال منشور في  السيد مسلم الحسيني الحلي،.1

https://ar.wikipedia.org/wiki   

 ،للثقافة واإلعًلم النورمؤسسة  الثناء، يستحق جهد الحلي مسلم السيد ديوانمقال بعنوان:  الحداد، سعد.9
  www.alnoor.seعلى الرابط:  (م1/7/2111)نشر بتاريخ

 ،( م1/7/2111) النشر تاريخ الثناء يستحق جهد الحلي حمود السيد مسلم السيد ديوان ،________.1
 http://shia.com.au: االسترالي الشيعة ملتقى منتدى
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 بابل مركز بابل، جامعة الحلي، مسلم السيد ديوان في( ع) الحسين اإلمام رثاء مسلم، عزيز فارس.11
، منشور 277،ص(م2111)حزيران، األول، العدد ، بابل مركز مجلة والحضارية، التاريخية للدراسات

  www.uobabylon.edu.iq: على الموقع الرسمي لجامعة بابل

ا: 
ا
 كتب املعاجم واملوسوعاتخامس

 ، 3ج، دار الشؤون الثقافية العامة،1ط، العشرين القرن في العراق أعًلم موسوعةحميد المطبعي، .1
 م(.1119)بغداد،

 بيروت، ،للطباعة والنشر المواهب مؤسسة واألدب، الفكر أعًلم من المنتخب الفتًلوي، عبود كاظم.2
 .(م1111)

 بغداد، ، اإلرشاد مطبعة والعشرين، عشر التاسع القرن في العراقيين المؤلفين معجم عواد، كوركيس.3
 (م1111)

 ه(.1431 ، إيران – قم) ،2ج ،1ط النور، طليعة منشورات كربًلء، موسوعة ،بيضون لبيب.4

   https://ar.wikipedia.org/wiki(: ويكيبيديا)الحرة لموسوعة.ا7

 .(م1112)،1ج ،2ط عام، ألف خًلل النجف في واألدب الفكر رجال معجم األميني، هادي محمد.1

،منشور على الموقع 13ص هامش ،2ج(،المتحدة المملكة ،لندن )،الحسيني المنبر خطباء معجم.1
 https://books.google.iq اإللكتروني:

 :م(منشور على الموقع2114،)3،طوالعشرين عشر التاسع القرنين في العربية شعراءل البابطين معجم.9
www.almoajam.org  

ا: الدوريات
ا
 سادس

 اجلرائد.9

  .نيالبحر دولة ،  اإللكترونيةجريدة األيام أ. 

  م( على الرابط:1/4/2114بتاريخ ) ،)العراق(،جريدة المدى اإللكترونيةب.

http://www.almoajam.org/
http://www.almoajam.org/
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http://almadasupplements.com 

 اجملالت.2

 .األولى السنة ،الرابع العدد،  فراتية أوراق مجلةأ. 

  (.م2111) األول، كانون الثاني، العدد مجلة مركز بابل،ب. 

ا: 
ا
 املواقع اإللكرتونيةسابع

 www.uobabylon.edu.iq: بابل لجامعة الرسمي الموقع.1

 http://almadasupplements.com :اإللكتروني لجريدة المدى لإلعًلم والثقافة والفنون الموقع.2

 http://www.iraqnla-iq.com: بغداد في الوثائق الكتب دارلاإللكتروني  الموقع.3

 : بوك الفيس (علىHilla.Treasures) حلية كنوز موقع.4

https://www.facebook.com/permalink 

 www.alnoor.se: لمؤسسة النور اإللكتروني الموقع.7

   https://ar.wikipedia.org/wiki: (يكيبيدياللموسوعة الحرة)و اإللكتروني  الموقع.1

    http://imamhussain-lib.blogspot.com: المقدسة الحسينية العتبة مكتبةلاإللكتروني  الموقع.1

 http://www.kitabat.info : في الميزان لمنتدى كتابات الموقع اإللكتروني.9

 http://shia.com.au: االسترالي الشيعة ملتقى منتدىلاإللكتروني  الموقع.1

 http://www.sotaliraq.com(: العراق صوت)منتدىلاإللكتروني  الموقع.11

 www.almoajam.org: لمعجم البابطين اإللكتروني الموقع.11

 https://books.google.iq: اإللكتروني الموقع.26
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 (1)مالحق بالصور
 

 
 السيد مسلم في سني الشباب

 
ا  السيد مسلم شيخا

                                                           

 https://www.facebook.com/permalink: بوك الفيس (علىHilla. Treasures) حلية كنوز موقع ينظر: (.2)

 
 

https://www.facebook.com/Hilla.Treasures/photos/pcb.971213412907623/971213202907644/?type=3
https://www.facebook.com/Hilla.Treasures/photos/pcb.971213412907623/971213202907644/?type=3
https://www.facebook.com/Hilla.Treasures/photos/pcb.971213412907623/971213219574309/?type=3
https://www.facebook.com/Hilla.Treasures/photos/pcb.971213412907623/971213219574309/?type=3
https://www.facebook.com/Hilla.Treasures/photos/pcb.971213412907623/971213202907644/?type=3
https://www.facebook.com/Hilla.Treasures/photos/pcb.971213412907623/971213219574309/?type=3

