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ملّخ�ُص البحِث

يايّس،  السِّ أو  الفكرّي،  أو  الدينّي،  الطابع  ذات  الشخصّيات  دراسُة  ُتعدُّ 
بعض  يف  الغموض  عن  الكشف  من  عليه  تنطوي  ملا  املهّمة؛  راسات  الدِّ من 
األحداث  صناعة  يف  الشخصّيات  تلك  ولدور  جهة،  من  التارخيّية  الدراسات 
من جهٍة أخرى؛ وقْد شهد التاريخ احلديث واملعارص بروز عدٍد كبرٍي من هذه 
يِّد )حمّمد  السَّ ّية دراسة شخصّية  الّدور. وتأيت أمهِّ أّدْت ذلك  التي  الشخصّيات 
مهدي الّسويج( يف اجلوانب االجتامعّية يف البرصة َعرب طروحاته التي اعتمدت 
عىل اجلُرأة يف قول احلقِّ من دون وجٍل أو حماباٍة هلذا وذاك، سواء يف العهدين: 
الشخصّية  املصالح  عىل  ترتقي  العاّمة  املصلحة  وجْعل  اجلمهورّي،  أم  امللكّي 
الذاتّية؛ ولكونه من اخلطباء املشهورين، ليس عىل مستوى العراق فحسب، وإّنام 
عىل مستوى العامل اإلسالمّي، وملا كان يتمتَّع به من نشاٍط فكريٍّ ميَّزه عن أقرانه؛ 
ينّية، والعقلّية، والنقلّية،  الدِّ ع يف خمتلف املجاالت:  املتنوِّ الفكرّي  نتاجه  برز  إْذ 
االجتامعّية،  القضايا  يف  والتأّخر  التخلُّف  حالة  معاجلة  يف  ذلك  كّل  فوظَّف 
البرصة  العراقّيني يف  والكتَّاب  املؤلِّفني  تأسيس مجعّية  كبرٌي يف  دوٌر  له  كان  فقْد 
عام )1961-1972م(، التي كان فيها عدٌد كبرٌي من رجاالت العلم واملعرفة 
يف  اإلسالمّية  املكتبات  من  العديد  فتح  يف  مشاركات  وله  واألدب،  عر  والشِّ
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  الّسّيد حمسن احلكيم البرصة يف حمّلة اجلمهورّية، بتوجيه من املرجع األعىل 
قْد  ذلك  مجيُع  -آنذاك-؛  انترشت  التي  الشيوعّية  واحلركات  األفكار  ملواجهة 
ل  تكّفل البحُث باستعراضه بام تقتضيه املناسبة، فتوّجهْت هيكلّية البحث لتتشكَّ

يف: مقّدمة، ومبحثني، وخامتة.
واألدبّية،  العلمّية  ومكانته  ونشأته،  وُأرسته،  َنَسَبه،  تناول  األّول:  املبحث 
العلمّية،  احلوزة  يف  العلامء  قبل  من  وإجازاته  وتالميذه،  وأساتذته،  وأعامله، 

فاته، ووفاته. ومؤلَّ
واملبحث الثاين: اختصَّ بدورِه االجتامعّي يف البرصة مْن خالل تأسيس مجعّية 
املؤلِّفني والكتَّاب العراقيِّني، وكذلك دوره يف إقامة املعارض، ورعايته للمرأة، 

وخطابه الّدينّي واألديّب يف البرصة.
ل إليه البحث من النتائج. وجاءت اخلامتة لتخُلص إىل ما توصَّ
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Abstract

It is important to study religious, ideological and 

political personalities for that diminishes ambiguity in 

some historical studies on one side and because of the 

role those personalities play in making events on the other 

side. Many such personalities appeared in recent and 

contemporary history. The importance of studying the role 

of said Mohammad  Mahdi Al-Sewaich in the social affairsin 

Basrah stems from his theses that were characterized by 

frankness without fear or partiality to any side whether 

during the Royal or the Republican eras. He con sidered the 

public interest as prior to his personal one. He eas also a 

well – known or ater not only in Iraq but also in the lslamic 

world.

He was intelle ctually active in a way that distinguished 

him from his counter parts in his diversified intellectual 

production in the different mentalistic and religious a 
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spects which he employed to cure backwardness in society.

He played a great role in founding the Iraqi Association 

of writers and Authors in Basrah (1961 – 1972)that gathered 

many figures of knowledge, arts and poetry. He took part 

in opening many Islamic libraries in Al-Jumhuria area in 

Basrah by direction of the Supreme Referent Sayid Muhsin 

Al-Hakeem to confront communism at that time.

The research id made of an introduction, two sections 

and a conclusion. Section one discusses Sayid Al-Sewaich’s 

Kinship, family, Scientific statue, upbringing, works, 

teachers, students, degrees from scholars in the religious a 

cademy (Hawza), writings and death. Section two discusses 

his social role in Basrah in founding Iraqi Association 

of writers and Authors, holding gallaries and caring for 

women along with his religious and artistic discourse in 

Basrah.
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املقّدمة

ُتعّد دراسة الشخصّيات البارزة يف املجتمع رافدًا مهاًم يف الدراسات التارخيّية، 
ملا هلا من تأثري يف بيان اجلوانب املخفّية من حتريك مسارات األحداث يف اجلوانب 

التي نشطت فيها تلك الشخصّيات، وتركت بصامتا يف جمتمعها.
أو  سياسّية،  آثارًا  تركْت  البرصة  مدينة  يف  الشخصّيات  من  العديد  وهناك 
اجتامعّية، أو اقتصادّية، أو ثقافّية، أو دينّية. وقْد تناولت الّرسائل اجلامعّية قساًم 

منها، ومايزال باآلخر حاجة إىل دراسات لتبيان أدوارهم يف املجتمع البرصّي.
اإلسالمّي  الّدينّي  باجتاهها  متّيزت  شخصّية  دراسة  البحث  هذا  ويتناول 
املتسامح، فضاًل عن أدوار سياسّية وثقافّية وأدبّية، وال غرابة يف ذلك؛ ألّن الّسّيد 
حمّمد مهدي الّسويج انحدر من عائلة دينّية نشطة؛ فعائلته من األب واإلخوان 
القرن  وبدايات  عرش  التاسع  القرن  منتصف  منذ  البرصة،  يف  مميَّز  دور  هلا  كان 

العرشين يف املجال الدينّي واالجتامعّي.
وياول البحث معرفة نشأة الرجل ودراسته، فضاًل عن أعامله ومهنه، وما 
الفكر  أْن يضَعه من مكانٍة دينّيٍة وأدبّيٍة، وكذلك ما تركه من تراث يف  استطاع 
االجتامعّي  نشاطه  معرفة  وكذلك  عر،  والشِّ األدب  ويف  اإلسالمّي،  الفقهّي 

واألديّب، وحّتى الفنِّّي.



322

.. ويج، ن�شاأُتُه، ودوُرُه االجتماعيُّ يِّد حمّمد مهدي ال�شُّ ال�شَّ

جمّلة ف�شلّية حمّكمةتراث الب�شرة

ن البحث من حمورين: ويتكوَّ
األّول: نسب الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج ومسرية حياته.

الثاين: نشاطه الفكرّي والثقايّف والدينّي يف البرصة.
وكتبه،  راته  مذكَّ ومنها  املهّمة،  املصادر  من  عدٍد  عىل  البحث  اعتمد  وقْد 
واللِّقاءات الشخصّية، وغري ذلك من املصادر، إلعطاء صورة عن نشاطاته يف 

البرصة ودوره فيها.
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املبحُث الأّوُل

 ن�سُب ال�ّسّيد حمّمد مهدي ال�ّسويج، وم�سريُة حياِتِه 

- والدُتُه 
يِّد حمّمد مهدي الّسويج يف حمّلة الفريّس التابعة للواء البرصة، يف عام  ولد السَّ
)1923م(. يرتبط نسبه باإلمام موسى بن جعفر، فهو: حمّمد ابن الّسّيد أمحد 
ابن الّسّيد إبراهيم املجاب ابن الّسّيد حمّمد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم ابن 
اإلمام الّصادق ابن اإلمام الباقر ابن اإلمام زين العابدين ابن اإلمام احلسني ابن 

.)1(اإلمام عّل

- اأ�صرُتُه

اأ- والده

ّيد حمّمد والد الّسّيد حمّمد مهدّي يف مدينة اهلفوف عاصمة األحساء  ولد السَّ
يف عام )1854م(، ونشأ وترعرع هبا. بدأ دراسته العلمّية يف األحساء، ثّم انتقل 
يف دراسته إىل النجف األرشف، وحصل عىل درجة االجتهاد، ففّضل الرجوع 
فأصبح  الناس وهدايتهم)2(،  إرشاد  بواجبه يف  أهله وقومه  ر  ليذكِّ األحساء  إىل 
من األعالم يف تعليم الناس، وبمّدة حمّددة، ولكن ترك بلده وهاجر إىل العراق 
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ياسيَّة واالضطهاد الطائفّي الذي كانت متّر به بلدة األحساء،  بسبب الضغوط السِّ
والفروج،  األموال  وإباحة  ماء  الدِّ عىل  قامْت  التي  الوهابّية  باحلركة  املتمثِّل 

واستوطن مدينة البرصة)3(. 
ويف البرصة أصبح الّسّيد حمّمد الّسويج أحد األعالم البارزين، فقْد كان له 
دور مهّم يف هداية الناس وحّل مشاكلهم، وتذكر املصادر التارخيّية أّنه عندما كان 
 )4(يدرس يف حوزة النّجف األرشف كان من أصدقاء الّشيخ حمّمد طه نجف

بني لديه.  املقرَّ
)مدرسة  عليها  أطلق  دينّية  مدرسة  البرصة  يف  الّسويج  حمّمد  ّيد  السَّ أّسس 
العربّية،  والّلغة  الكريم،  القرآن  فيها  س  ُيدرَّ )1896م(،  عام  يف  عادة(  السَّ
والفلسفة،  والبالغة،  والعروض،  والنّحو،  والعقائد،  والفقه،  ياضّيات،  والرِّ

ينّية هناك )5(.  واملنطق، وتوارث أبناؤه الّزعامة الدِّ
)مدرسة  عليه  ُأطلق  الّسويج،  حمّمد  الّسّيد  آخر باسم  دينّي  مركز  وهناك 
مهدي  حمّمد  الّسّيد  ابنه  وتوسعته  بتشييده  قام  الّسويج(،  حمّمد  الّسّيد  ومصىّل 

الّسويج، وكـان باألصل منزل الّسّيد حمّمد الّسويج يف منطقة الّسيمر.
تعمري جامع  منها:  البرصة،  خمتلفة يف  نشاطات  الّسويج  للّسّيد حمّمد  وكان 
كان  الذي  اهلدى(،  مسجد  )حالّيًا  الفريّس  بجامع  املعروف  وهو  باشا،  سنان 
يشهد اجتامعات إسالمّية ُتقام فيه، وخاّصة أّيام ذكرى وفيات األئّمة األطهار، 
وأّسسه سنان باشا)6(، الذي كان معروفًا بأوقافه الكثرية يف سبيل اخلري، ولكن 
العراق  لشؤون  إمهاهلا  مع  اجلامع  هذا  العثامنّية  احلكومة  أمهلت  الزمن  بمرور 
األَُخر، وأصبح أنقاضًا، فتوىّل الشيخ  فارس األحسائّي بناءه، وكان أشهر الذين 
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وا إدارته الشيخ حسن، ثّم الشيخ طاهر املزيدّي، ثّم الّسّيد حمّمد الّسويج، ثّم  تولَّ
ولده الّسّيد أمحد الّسويج، وكان أبناء حمّلة الفريّس قْد جعلوا منه حماّل إلقامة مأتم 
اإلمام احلسني لتالوة القرآن الكريم واالجتامع للوعظ، إىل أْن اهندم بعضه 

لوقوعه يف مدخل شارع اجلزائر، فأعطت احلكومة للمتولِّني عليه تعويضًا)7(. 
التي  الوهابّية  ُأسلوب عقائد  استنكاره  الّسويج  الّسّيد حمّمد  نشاطات  ومن 
القبور  أثارت حفيظة املسلمني والعامل اإلسالمّي، والرتويج لفكرة إباحة هدم 
ما  وهذا   ، علٍّ اإلمام  وإىل   ، النّبيِّ إىل  نسبوها  بأحاديث  وعدوانًا  زورًا 
ل حزنًا عميقًا يف نفس الّسّيد حمّمد الّسويج،  حدث يف عام )1925م(، ما شكَّ
ناحية، ومن  من  هذا  كلِّ وقت،  باستمرار ويف  الفاجعة  تلك  يذكر  متأمّلًا  وظلَّ 
ناحيٍة أخرى كان لقّلة االتصاالت أثر يف عدم نقل هذا احلدث األليم يف العامل 
فاحتّج  واملنابر،  اجلمعة  صالة  طريق  عن  ذلك  استنكر  لذلك  اإلسالمّي؛ 

املسلمون يف البلدان اإلسالمّية، وبخاّصة يف العراق ومرص)8(.
أثرًا فكرّيًا  الّسويج كان يمتلك  الّسّيد حمّمد  فضاًل عن كلِّ ما تقّدم به، فإّن 
والعقائد،  الفقه،  أبواب:  يف  عة  املتنوِّ املؤلَّفات  من  عديدًا  ترك  فقْد  كبريًا، 
والفلسفة، واألصول، ويف الرّد والنقـد، من أبرزها: رفع االشتبـاه يف الدفـاع عن 
الّشيخ األحسائّي )1923م(، وبعض الكتب يف احلديث )خمطوطات(، وتوجد 
لدى الّسّيد رسالة عملّية خمطوطة ألَّفها يف حدود عام )1929م(، وغريها من 

املؤّلفات)9(. 
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ب- والدُتـُه

أهايل  الّسّيدة )حبيبة حمّمد عّل( من  الّسويج هي  الّسّيد حمّمد مهدي  والدة 
املتعّلامت  النّساء  من  وكانت  )1906م(،  مواليد  من  إيران،  يف  كرمان  مدينة 
واجلريئة فــي اخلطابة، وكانْت جُتيد اخلطابة يف املجالس احلسينّية؛ إْذ تقرأ العزاء 

عىل سّيد الّشهداء يف أّيام عاشوراء، وتوّفيت يف عام )1983م()10(. 

ج- اأُخوُتـُه

أمحد  سّيد  من:  كلٌّ  وهم  عديدين،  ُأخوة  الّسويج  مهدي  حمّمد  للّسّيد  كان 
وسّيد  سلامن)14(،  وسّيد  حسني)13(،  وسّيد  رضا)12(،  وسّيد  الّسويج)11(، 
الّسويج إىل األصولّية، وسّيد فاخر)16(.  هاشم)15(، ويف عهده حتّولت ُأرسة آل 
الدولة  يف  ونشاطات  احلوزوّية،  الدراسات  يف  علمّية  نشاطات  هلم  وكانت 

العراقّية يف العهد امللكّي واجلمهورّي.

د- اأبنـاوؤه

وا بعد  كان للّسّيد حمّمد مهدي الّسويج عرش أوالد وعرش بنات، وقْد استمرُّ
الفكرّية  الّدعوة والتبليغ َعرب بعض املؤّسسات  ري عىل هنجه يف  بالسَّ أبيهم  وفاة 
الصاحب،  عبد  الّسّيد  وهم:  أوالده،  من  ثالثة  الشهادة  وساَم  ونال  واخلريّية، 
 والّسّيد عّباس، والّسّيد حسني، الذي اشرتك يف انتفاضة صفر عام)1977م()17(،
والقى ابنه الّسّيد حسني -وهو أحد وكالء الّسّيد حمّمد باقر الّصدر-االعتقال 
ذْت حكم اإلعدام)18(. عند عودته من يوغسالفيا؛ إْذ تعّرضْت له الّسلطات، ونفَّ
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ه-زوجاُتُه 

أنجبْت زوجُتُه األوىل ولدين  الّسويج عّدة زوجات)19(،  الّسّيد  كانت لدى 
أّما  بنات،  وسّت  بنني  مخس  ولدًا،  عرش  أحد  الثانية  زوجته  وأنجبْت  وبنتني، 
الثالثة، فقْد أنجبْت مخسة أوالد، ابنتان وثالثة بنني، فيكون بذلك جمموع أبنائه 

من الّذكور واإلناث )عرشون(، عرشة بنون وعرش بنات)20(. 
الّسويج عّدة زوجات يف  الّسّيد  اخّتذ  آخر  بلٍد  إىل  بلٍد  ترّحل مرغاًم من  وملا 
أم  نفسه  الّسّيدة  اسمها  هندّية  آرملة  من  تزّوج  إْذ  واهلند؛  واإلمارات  سوريا 
ج  وتزوَّ طلَّقها  ثّم  نبتان،  والية  من  هندّية  من  ج  تزوَّ فارقها  أْن  وبعد  عّباس، 
أمواله  ج من هندّية رسقت مجيع  ليتزوَّ أيضًا  بومباي، وفارقها  من إحدى نساء 
بمؤامرة مع خاهلا، لُيفارقها ويغادر من اهلند إىل سوريا، ومل ُيرزق الّسّيد الّسويج 

ّية. ة ُذرِّ من أولئك النِّسوة بآيَّ
لقْد كانت فلسفة الّسّيد الّسويج من الزواج هو صيانة النفس، وزيادة أعداد 

ّية الطاهرة، وملء فراٍغ لكثري من العانسات العازبات)21(. رِّ الذُّ

ن�صاأُتُه ودرا�صُتُه
عام  يف  سنوات،  ستِّ  ابن  وهو  أباه  الّسويج  مهدي  حمّمد  الّسّيد  َفَقَد  لقْد 
)1929م(، وقْد كان هلذا الفقد األثر الكبري يف مسار حياته، وقْد أوكَل به َمن 
ورع  جليل  شيخ  وهو  ه،  ألمِّ زوجًا  ُأخوته  مع  لكفالته  فهيَّأ  به،  ويتكّفل  ُيعينه 
هم واألب احلنون هلم، أاَل وهو  هم، فكان الزوج املثايل ألُمِّ دهم مع أمِّ تقّي، تعهَّ
العربّية،  الّلغة  أعالم  من  َعَلاَمً  كان  أّنه  علاًم  اهلل)22(،  عبد  محادي  حسني  الّشيـخ 
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سًا فيها، وقْد  يج مدرسة الّسّيد حمّمد الّسويج )مدرسة الّسعادة(، ومدرِّ فهو خرِّ
استفاد الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج من علمه الّلغوّي، فكان يلس معه جلسات 
علمّية تدور فيها نقاشات كثرية عن الّلغة العربّية، ومّلا أحّس الّسّيد حمّمد مهدي 
لوَن عبئًا عىل الّشيخ ألّن مورده املايل كان ضعيفًا، مارس عمل  أّنه وأشقاءه يشكِّ

خياطة املالبس للتخفيف عنه)23(.
كانت بداية حياة الّسّيد حمّمد مهدي التعليمّية يف البرصة عىل أيدي معلِّمي 
طة يف  مدرسة والده الدينّية املعروفة بالبرصة )مدرسة الّسعادة(، التي ُتعدُّ متوسِّ
وقتها، فكان موضع اإلعجاب والّدهشة، بعد ذلك دخل مدرسة  فيصل األّول 
إْذ  فتنّقل هبا إىل ثالثة صفوف يف عاٍم واحٍد؛  االبتدائّية)24( يف عام )1936م(، 
رفعت إدارة املدرسة تقريرًا تضّمن شهادة معلِّمي املدرسة وإدارتا بأّن مستوى 
مفتِّشًا  الرتبية  مديرّية  وأوفدت  التدريسّية،  اهليئة  حّتى  يفوق  الدرايّس  الطالب 
يستمع له، وبعد االطالع عىل اختباره من قبل املدرسة، رفعت الّلجنة تقريرًا إىل 
صة؛ إْذ اجتاز الّسّيد مهدي اختباره  الوزارة، وُعرض ذلك عىل جلنة تربوّية متخصِّ
بدرجة امتياز، وعىل أثر ذلك صدر قرار وزارّي بمنحه حّق التعليم يف املدرسة 
التعليم يف  ترك  بعد ذلك  العراق)25(.  معلِّم سنًّا يف  نفسها، وبذلك كان أصغر 
املدارس احلكومّية، وانتقل إىل النجف األرشف عام )1938م( ليكمل دراسته 
الكريم  القرآن  حتفيظ  مدرسة  يف  التدريس  فالتزم  العلمّية،  حوزتا  يف  الدينّية 
عىل  احلصول  أجل  من  العلمّية)26(  احلوزة  دخل  أخرى  جهة  ومن  وجتويده، 
ق تفّوقًا ملحوظًا باجتياز املراحل الدراسّية  كاّفة بكفاءة  العلوم واملعارف، فتفوَّ
وجدارة)27(. وُعنّي أستاذًا مميَّزًا يف حوزة اإلمام كاشف الغطاء، وقّدم الكثري 



329

م.م.حميد �سيالوي لفتة

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

من البحوث التي نال شهادة منحه إّياها اإلمام حمّمد حسني كاشف الغطاء)28( 
يف عام )1952م(، وسط تقدير وإعجاب من مناقشيه من العلامء، ومن جانٍب 
آخر، عمل خطيبًا ناجحًا داخل البلد وخارجه، فهو إىل جانب ذلك كان يواصل 
دت اختصاصاته، وملع قلمه،  الدرس والتأليف وحضور البحث اخلارج؛ إْذ تعدَّ
فًا، وأديبًا، وشاعرًا، يف األوساط العلمّية واألدبّية)29(.     سًا مرموقًا، ومؤلِّ فربز مدرِّ

مهُنُه واأعماُلُه
القرآن  الّصبيان  تعليم  يف  الكتاتيب  عمل  صغره  يف  مهدي  الّسّيد  امتهن 
الكريم، وعمل وهو صغري عند خّياط املالبس، وكان هذا األمر بعد وفاة والده، 
ء مورد رزٍق له وإلخوته، وعمل-أيضًا- بالتعليم  االً، ليهيِّ وبعد ذلك عمل بقَّ
امتهن  دينّيًا.  ومرشدًا  حوزوّيًا،  وأستاذًا  خطيبًا،  ثمَّ  سًا،  مدرِّ ثمَّ  والتدريس، 
عام  وبعد  هبا،  االستمرار  إىل  فدعاه  باهرًا،  نجاحًا  ونجح  فيها،  وبرع  اخلطابة 
)1941م(، عمل باجلانب التجاري، يف تصدير احلبوب والتمور إىل دول اخلليج 
واسترياد  البلدان،  تلك  يف  الدينّي  عمله  جانب  إىل  وباكستان،  واهلند  العريّب 
تسع  وملّدة  البرصة عام )1956م(،  إىل  العريّب  اخلليج  بلدان  املتيرّسة يف  لع  السِّ

سنوات)30(. 
ومن جانٍب آخر، كان الّسّيد مهدي الّسويج كثري التنّقل من حمّلة إىل ُأخرى، 
عمل  له  يكون  أْن  ين  الدِّ رجل  عىل  يب  أّنه  مفادها  خاّصة  نظرة  لديه  فكانت 
خاّص، ويكون لديه مورد يعتمد عليه يف معيشته، كي يؤدِّي واجبه الدينّي عىل 
إْذ  ترّدد؛  كلمته دون  فيقول  عليه،  الّشعب  أو  احلكومة  تأثري  أحسن وجه دون 
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ّيًا كبريًا لسدِّ بعض حاجاته،  إّن التأليف وطباعة الكتب كان ُيدرُّ عليه ربحًا مادِّ
نته ِمن طبع  لذلك استمرَّ يف بيع العقارات ورشائها، فجمع بذلك ثروة كبرية مكَّ

فاته، واإلسهام باألعامل اخلريّية والّصدقات اجلارية)31(.  مؤلَّ

مكانُتُه العلمّيُة واالأدبّيُة
وتتلمذ  األرشف،  النجف  إىل  الّسويج  مهدي  حمّمد  الّسّيد  ه  توجَّ أْن  بعد 
القاسم  أبو  الّسّيد  البحث اخلارج)32( عند  أيدي أساتذتا، وحض دروس  عىل 
اخلوئّي)33(، »متَّيز بفنِّ اخلطابة احلسينّية، ومتّكن منها، وصار يرتقي املنرب يف 
مدن خمتلفة ببلدان اخلليج العريّب حّتى ُعرف بخطابه املميَّز)34(، وكان له منهج 
خاّص به، وطريقة ُعرف هبا، سواء يف اخلطابة أم التأليف ونظم الشعر الفصيح 
والعامي، وكان ُيكثر من الكتابة والتأليف يف مجيع املوارد واألغراض، كام كان 
ُيكثر من كتابة األراجيز الشعرّية التعليمّية، وطبَّق ذلك عىل ولده عّباس، الذي 
كان ُيعاين من صعوبة تعّلم اللُّغة اإلنكليزّية، فكتب له منظومة يف طريقة حفظ 

ة بشكل سلس وبسيٍط«)35(. اللُّغة اإلنكليزيَّ
ثًا  ثّم إّن الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج ُيعدُّ رجاًل موسوعّيًا، أديبًا جلياًل، وحمدِّ
يفاجئ الّسامع بنوادره ومقوالته، فهو خزائن أدب وتاريخ وجتربة، وله يف الشعر 

الشعبّي نظم ظريف، ونوادر ال يأيت عليها احلرص)36(. 
 أّما طرق دراسته، فهي تسري عىل ثالثة ضوابط، هي: االستقراء، والتلمذة، 

والتجربة، وكان سلوكه مع الطبقات كاّفة اعتدايلٌّ حمبوب)37(.  
من  آيات  د  يوِّ كان  القراءة،  يف  مميَّز  وأسلوب  ة  خاصَّ طريقة  -أيضًا-  وله 
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َمن  ويعل  واجلامل،  بالعذوبة  امتاز  بصوٍت  حمارضاته  أّول  يف  الكريم  القرآن 
أهل  ورسالة  القويم  اط  والرصِّ اإلسالم  عن  حمارضاته  إىل  يستمع  املجلس  يف 
العراق،  يف  احلاكمة  البعث  سلطة  تعّرضات  بسبب  بنكسٍة  ُأصيب   .البيت
الّسّيد مهدي  فتوّجه يف حدود عام )1980م( إىل اإلمارات والّشام)38(. أحرز 
احلسينّية،  املجالس  يف  بارز  دور  له  وكان  وجمالسه،  خطبه  يف  نجاحًا  الّسويج 
بحكم  فهو  قراءته،  الستامع  وتسابقت  تافتت  التي  اجلامهري  من  كبري  وعدد 
ذكائه ويقظته وشعوره واتساع معلوماته، أحرز سمعة طيِّبة، ونال شهرة يف ذلك 
ثت النّاس عن خطابته يف أوائل  الوسط، مقرونًا باإلعجاب والتقدير، فقْد حتدَّ
النصف الثاين من القرن العرشين، منهم األستاذ جعفر اهلاليّل)39(، وبرز صيته 
الثقافة املعارصة؛ إذ يطرح  رًا ُيساير  يف البحرين، فقد كان خطيبًا طموحًا متطوِّ
الباقني يف نقل  أبحاثًا جديدة يألفها اجلميع يومئٍذ، وكان له منهجًا خيتلف عن 

أخبار الطفِّ الفاجعة)40(.

اأ�صاتذُتُه 
الفقه  يف  أيدهيم  عىل  ويج  السُّ مهدي  الّسّيد  درس  الذين  العلامء  أبرز 
عبد  والّسّيد  اخلوئّي،  الّسّيد  هم:  العلمّية،  العلوم  وباقي  واألصول  والعقائد 
اهلل  روح  والّسّيد  الغطاء،  كاشف  حسني  حمّمد  والشيخ  الشريازّي)41(،  اهلل 
الّسّيد حمّمد  والّسّيد عّباس شرّب)44(، وكذلك  اخلمينّي)42(، ورشيعتمداري)43(، 

باقر الّصدر)45(. 
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تالمذُتُه 
العلمّية،  احلوزات  يف  كثريون  طلبة  الّسويج  مهدي  ّيد  السَّ يد  عىل  تتلمذ 
كتبه وبحوثه وحمارضاته وأحاديثه يف  تابع  ممّن  الّساحة اإلسالمية  ومثّقفون يف 
املؤّسسات األكاديمّية والتبليغّية يف العراق، وأماكن عديدة من البرصة والنجف 
مة يف  والديوانّية، ويف البلدان التي سافر إليها؛ إذ وصل بعضهم إىل مراحل متقدِّ

العلم واملعرفة يف الدراسات احلوزوّية واألكاديمّية، ونذكر بعضًا منهم:
عام  البرصة  مدينة  يف  ولد  البرصّي:  محود  احلسني  عبد  عارف  الّشيخ   -1
وكان  سبيلهام،  والورع  التديُّن  كان  أبوين  أحضان  يف  وترعرع  )1937م(، 
دراسته  فأهنى  شخصّيته،  صقل  يف  بارز  دور  واألخالقّية  االجتامعّية  للبيئة 
الثاين من عمره، وَعرب دراسته  العقد  طة وهو يف مطلع  املتوسِّ االبتدائّية ودخل 
بدأت بواكري عمله اإلسالمّي، بعد ذلك انتقل إىل النجف األرشف حدود عام 
فرع  فتح  عىل  فوافق   ،احلكيم مهدي  الشهيد  مع  احلوار  وبدأ  )1959م(، 
حلزب التحرير)46( يف النجف األرشف، وانتمى إىل حزب الدعوة اإلسالمّي مع 

الّسّيد طالب الرفاعّي)47(، بعد ذلك دخل الدراسة احلوزوّية)48(.
ّيتها االسرتاتيجّية، وكان ذلك يف عام  انتقل يف عمله احلزيّب إىل بغداد، ألمهِّ
 احلكيم حمسن  الّسّيد  الراحل  للمرجع  وكياًل  أصبح  ذلك  بعد  )1964م(، 
ادة الرشقّية، وإمام جامع الّزوّية. ومن املهاّم التي قام هبا الشيخ  يف منطقة الكرَّ
مجعّية  مشاريع  يف  كبري  دور  له  كذلك  للّشباب،  تزويه  هو  البرصّي  عارف 
ّية  سًا يف ثانوّية اجلواد، ثّم أستاذًا يف كلِّ الّصندوق اخلريّي اإلسالمّي، ثّم عمل مدرِّ



333

م.م.حميد �سيالوي لفتة

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

الفقه وأصول الّدين. له آثار علمّية وفكرّية كبرية. حصل عىل شهادة املاجستري 
بتهمة  اعتقل  متّوز 1974م(  بغداد. ويف )17  اإلسالمّية من جامعة  العلوم  يف 
 13( يف  باإلعدام  عليه  حكاًم  الثورة  حمكمة  فأصدرت  الّدعوة،  حلزب  االنتامء 
ترشين الثاين 1974م(، بعد ما رفض عقد صفقة مع النظام إلطالق رساحه، 

فُأعدم يف سجن أيب غريب)49(.
يوم )1943/3/23م( الزهراء عثامن يف  الزهراء عثمن: ولد عبد  2-عبد 
الّرمحة  نبّي  والدة  ذكرى   ،)#1362( األّول  ربيع  من  عرش  للسابع  املوافق 
حمّمد، وكانت والدته يف قرية اهلوير التابعة إدارّيًا ملدينة البرصة، الواقعة يف 
والكتابة،  القراءة  تعلَّم  األكرب ألبيه؛  الولد  الزهراء  عبد  العراق. وكان  جنوب 
تلك  يف  ابتدائّية  مدرسة  توجد  تكن  فلم  واخلامسة،  الرابعة  بني  عمره  وكان 
فدخل  االبتدائّية،  اهلوير  مدرسة  احلكومة  أّسست  )1955م(  عام  ويف  القرية، 
فيها يف الصفِّ األّول، وبعد إكامل مدرسته االبتدائّية انتقل إىل القرنة للدراسة 
املتوّسطة، وختّرج من املتوّسطة ودخل اإلعدادّية، وبعد ختّرجه مل يكن يف البرصة 
جامعة، فاضطّر للذهاب إىل بغداد، ودخل دار املعلِّمني، ثّم مارس مهنة التدريس 
يف العراق والكويت. له عّدة مؤلَّفات يف حصاد التجربة، يف اجلانب اإلسالمّي؛ 
انتمى إىل حزب الدعوة اإلسالمّي، واضطّر إىل مغادرة العراق بسبب مالحقة 
النظام له، عاد إىل العراق بعد سقوط نظام صّدام، وصار رئيس جملس احلكم يف 
حف املعادية  عام )2003م(، وانتمى إىل املجلس األعىل، وعمل يف بعض الصُّ

للنظام، اغتيل يف حادث تفجري يوم )2004/5/17م()50(.
لواء  إىل  التابعة  اهلوير  ناحية  يف  الّشيخ  ولد  البرصّي:  اهلل  خري  الشيخ   -3
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الفقه  يف  )1969م(  سنة  احلوزوّية  دراسته  أكمل  )1949م(،  سنة  البرصة 
والعقائد واألصول وعلم الكالم والفلسفة، وعمل وكياًل للمرجعّية الدينّية يف 
السابق  النظام  بعد مطاردة  إيران  إىل  الديوانّية والعامرة سنة )1975م(؛ هاجر 
له، وظلَّ ينتقل بني إيران وسوريا ولندن، عمل كأحد املسؤولني يف مركز الثقافة 
اإلسالمّية يف لندن وسويرسا، ويف عام )2003م( عاد إىل العراق، وأصبح عضوًا 

يف جملس النّواب العراقّي، تويف سنة )2014م( يف بريوت بمرض عضال)51(.  
قرية  يف  اهلل  فرج  حسن  الّشيخ  ولد  األسدّي:  اهلل  فرج  حسن  الّشيخ   -4
الرّشش التابعة لقضاء الُقرنة يف البرصة عام )1933م(، فنشأ وترعرع يف ُأرسة 
دينّية حمافِظة يف سلوكها ومواقفها، معروفة بالعلم والتقوى والّصالح، وإّن أبا 
الشيخ حمّمد ابن الّشيخ جواد كان وجيهًا دينّيًا أيضًا. بعد ذلك توّجه إىل النجف 
األرشف للدراسته يف احلوزة، فحض عند الشيخ عّباس املظّفر وغريه من العلامء؛ 
ختّرج يف كّلّية الفقه، وعمل وكياًل للمرجع الّسّيد حمسن احلكيم، بعد ذلك 
أصبح خطيبًا دينّيًا وشاعرًا. له نشاط اجتامعّي وسيايّس كبري. تويّف بعد رصاٍع 
شديٍد مع املرض عن عمر ناهز الثامنني عامًا، وكانت وفاته عام )2007م()52(.

ّيد رضا الّساعايّت: ولد الّسّيد رضا يف عام )1935م( يف مدينـة البرصة،  5-الّسّ
وهو ابن الّسّيد أمحد ابن الّسّيد حممود الفريض، من أهايل املحّمرة. هاجر أبوه 
من املحّمرة بسبب سياسة شاه إيران يف مرحلة العوز ونزع احلجاب من املرأة 
املسلمة. دخل الّسّيد رضا يف مدرسة الّساعي االبتدائّية، وبعد ختّرجه دخل إىل 
املدرسة  تلك  يف  يدرس  وكان  الّسويج،  مهدي  للّسّيد  التابعة  الّسعادة  مدرسة 
التحرير،  حزب  مع  عالقات  للّسّيد  كان  واحلوزوّية.  الدينّية  العلوم  خمتلف 
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وعالقة طّيبة مع الشهيد عبد العزيز البدرّي عند زيارة أعضاء اهليئة إىل البرصة. 
ه أبو زوجته الّسّيد جابر احللو. تويف يف سنة  سكن الّسّيد منطقة الّسيمر مع عمِّ

)1987م(، وُدفن يف النجف األرشف)53(. 

تا�صعاً: موؤلَّفـاُتُه
فقْد سّجلْت  التأليف كبريًا،  الّسويج بحركة  الّسّيد حمّمد مهدي  اهتامم  كان 
ولفتت  الكتب،  أّمهات  بني  كبريًا  رواجًا  القى  فكرّيًا  نتاجًا  مؤّلفاته  بعض 
كتبها  قْد  مصنَّفـاته  أّن  نجد  لذلك  اإلسالمّية؛  املذاهب  أصحاب  عند  األنظار 
العقائد،  يف  كتب  ثمَّ  وُأصوله،  الفقه  يف  كتب  فقْد  خمتلفة،  ومراحل  أبواب  يف 
ودخل يف مناظرات عديدة مع كثري من علامء املسلمني، ومنهم الفرقة الشيخّية 
يِّد الّسويج مؤلَّفات مطبوعة وأخرى ما زالت خمطوطة،  واألخبارّية. وكان للسَّ
واختلفت املصادر التارخيّية يف عددها، وذكر داخل الّسّيد حسن يف كتابه )معجم 
فًا)54(. يف حني  اخلطباء(: أّن مؤلَّفات الّسيِّد الّسويج تربو عىل سّتة وتسعني مؤلَّ
وثامنني  أربعة  عن  تقلُّ  ال  الّسويج  الّسّيد  مؤلَّفات  أّن  القزوينّي:  جودت  ذكر 
فًا. كذلك ذكر حمّمد األمينّي يف كتابه )معجم رجال الفكر يف النجف(: بأهّنا  مؤلَّ
فًا، منها سبع وتسعون مطبوعًا، واملخطوط منها  أكثر من مائة وسبعة وثامنني مؤلَّ

فًا)55(، وُيمكن تصنيفها عىل النحو اآليت)56(: تسعون مؤلَّ

اأ- موؤّلفاُتُه الفقهّيُة

1- ُأرجوزة األلفّية املهدّية يف الفقه )4( أجزاء، النجف، 1974م. 
2- منظومتان يف الفقه وأصوله/ اخلمسامئة يف أصول الفقه )د. م( 1972م.
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ب- موؤّلفاُتُه يف التاريخ
1- القاسم بن اإلمام احلسن)د.م( )د.ت(.

2- مفهوم االشرتاكّية يف اإلسالم، النجف األرشف، 1962م. 

جـ-موؤّلفاُتُه يف االأدب وال�صعر

1- الروضة املهدّية ، شعر شعبّي، )4( أجزاء ، بريوت، 1991م.
2- قصيدة املولد النبوّي الرّشيف، النجف األرشف، 1966م. 

د- موؤلَّفاُتُه يف العقائد واملناظرات 

1- الكلمة املرضّية، النجف األرشف، 1957م. 
2- كلامت أجوبة حول الشيعة، دمشق، 1962م.

هـ- موؤلَّفاُتُه يف التف�صري 

1- البيان يف تفسري آيات القرآن، )جزءان(، بريوت، 1995م. 
2- تفسري بني اجلدران ، )4( أجزاء، دمشق، 1991م. 

و- موؤلَّفاُتُه االأَُخر 

النجف  واحلديث،  القديم  املنطق  علم  يف  الثانية  املهدّية  اخلمسامئة   -1
األرشف، 1976م. 

والرّصفّية،  النحوّية  الدروس  يف  والتقرير  احلذف  يف  املهدّية  الّستامئة   -2
النجف األرشف.
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اإجـازاُتُه
بمنزلة  وهي  واالعتامد،  التوثيق  مستنَد  احلوزوّي  الُعرف  يف  اإلجازة  ُتعدُّ 
وثيقة ختّرج، ومنح درجة علمّية تضاهي الدرجات العلمّية يف الدراسات العليا 
والتقييد،  اإلطالق  بني  وختتلف  الدينّي،  املرجع  عادة  يمنحها  واألكاديمّية، 
ونال  والعلمّية،  ينّية  الدِّ وكفاءته  الّشخص  وثاقة  حسب  والتحديد،  والّشمول 
العليا  التقليد  الّسويج عّدة إجازات حسبّية وروائّية وعلمّية من مراجع  يِّد  السَّ

وأساتذة احلوزة العلمّية، منهم:
1- الّسّيد أبو القاسم اخلوئي.
2- الّسّيد عبد اهلل الشريازّي. 

3- الّسّيد حمّمد الشريازّي. 
4- رشيعتمداري.

5- حمّمد طاهر آل شبري اخلاقايّن.
6- سلامن الشيخ عبد املحسن اخلاقايّن.

7- الّسّيد حممد كاظم الشريازّي. 
8- الّسّيد مجال اخلوئّي.

9- حمّمد بن املهدي احلسن. 
10- الّشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء. 

وفـاُتُه
ع يف )10/ترشين الثاين/2002م()57(،  تويّف الّسّيد الّسويج بحادث سيَّارة مروِّ
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يلتفت  ومل  سوريا،  يف  العام  الّشارع  عبور  ياول  كان  عندما  القنطارة،  قرب 
ملرور السّيارات لضعف برصه، فدهسته سّيارة مرسعة، وأردته قتياًل يف احلال، 
ومل يتوقَّف الّسائق، ووىلَّ هاربًا دون أْن يعرَفه أحد)58(، وعندما شاع اخلرب نقل 
من قبل بعض العراقّيني املقيمني هناك إلجراء املراسيم، ثمَّ ُدفِن بجوار الّسّيدة 

زينب عن عمر ناهز )82( عامًا)59(. 
ومن الشخصّيات املحّبة التي حضت التأبني، كلٌّ من: الشيخ أمحد الوائّل، 
والّسّيد أياد مجال الدين، والّشيخ جعفر اهلاليّل، والعامد مصطفى طالس وزير 
حتقيق  أّي  الّسورّية  احلكومة  ُتظهر  ومل  الوجهاء.  من  ونخبة  السورّي،  الدفاع 
الّسبب كان وراء  أنَّ  التي حدثْت حينذاك)60(، ويبدو يل  حول عملّية االغتيال 
ألسباب  هي  الّسّيد  وفاة  ذكرى  إظهار  وعدم  االغتيال  مالبسات  كشف  عدم 
احلكومة  تشأ  ومل  العراقّي،  للنظام  سياسّيًا  معارضًا  كان  ّيد  السَّ ألّن  سياسّية؛ 
الّسورّية آنذاك أْن تدخل يف مشاكل مع النظام الّسابق، وأّن خطط إغتيال العلامء 
بالّسمِّ واحلوادث واألمراض الطويلة وغري ذلك معروف ومدروس ومشهور 

يف تلك األّيام وأّيامنا هذه. 



339

م.م.حميد �سيالوي لفتة

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

املبحث الثاين

ن�ساُطُه الجتماعّي والثقايّف يف الب�سرة

اع الفكرّي  مارس الّسّيد مهدي عّدة نشاطات يف البرصة، ودخل معرتك الرصِّ
والعلمّي، وجتىلَّ ذلك يف عّدِة أموٍر، منها:

اأّواًل: تعريفه للم�صطلحات العلمّية
بالتطّورات  تأثَّرت  التي  األَُخر  العراقّية  املدن  حال  حاهلا  البرصة  كانت 
العثاميّن  االحتالل  بعد  العراق  يف  حدثْت  التي  الكبرية  ياسّية  السِّ والتغرّيات 
لبغداد يف )1534م(، وكذلك االحتالل الربيطايّن يف )1914/11/22م(، وما 
تال ذلك بسنوات، من تأسيس الدولة العراقّية احلديثة يف عام )1921م(، فقْد 
كانت تلك األحداث املهّمة بداية لتاريخ جديد دخلته البرصة)61(. ويعّد عقدا 
الثالثينّيات واألربعينّيات من القرن العرشين من العقود املهّمة التي مّرْت عىل 
العراق)62(، فَمع غضِّ النظر عن األحداث غري املحسوبة العواقب عىل مستقبل 
البالد، فإّن العراق يف العقدين املذكورين انفتح عىل حميطه اإلقليمّي والعاملّي، 
معروفة  تكن  مل  وثقافّية  فكرّية  نظرّيات  إطار  يف  نشطْت  التي  عالقاته  ر  وطوَّ
اجلامعات  بعض  فظهرْت  الّسابقة،  العقود  خالل  العراقّيني  لدى  ومعهودة 
حف يف البالد، وكثرْت األحزاب  الثقافّية، وازداد عدد الصُّ الفكرّية والنوادي 
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األجنبّية،  حف  والصُّ الكتب  ودخلت  ياسّية،  السِّ نشاطاتا  يف  تفاوتت  التي 
وكثرت الزيارات املتبادلة مع دول العامل املختلفة، وكانت البرصة من املدن التي 

أصاهبا ذلك التغيري بنسبه كبرية)63(.
ويف ظلِّ هذه الظروف، كانت بدايات عمل الّسّيد الّسويج خطيبًا يف البرصة، 
فحتم عليه واجبه الدينّي واالجتامعّي جتاه املجتمع البرصّي، أْن ينشغَل بدراسته 
العلامء  من  العديد  تضمُّ  التي  الّسعادة(،  )مدرسة  أبيه  مدرسة  يف  احلوزوّية 

واخلطباء يف خمتلف العلوم)64(.
الّسّيد أمحد  يد أخيه األكرب  وبعد وفاة والده، واصل دراسته احلوزوّية عىل 
راسة، وكّل هذه الظروف  الّسويج، فأخذ يتنّقل بني البرصة والنجف من أجل الدِّ

دفعته إىل أْن ينهض بنرش تعاليم وأحكام اإلسالم)65(.
ّيد الّسويج فهاًم خاّصًا لبعض املصطلحات، منها )العوملة()66(،  وقْد كان للسَّ
»إْذ كان يراها باختصار فكرة اقتصادّية شاملة وفق أسس ومعايري خاّصة، جتّدد 
نشاط اإلنتاج االقتصادّي؛ إذ إّن عملّية اجلمع واإلفراز هي من ثامر ذلك النشاط 
الذي يقوم عىل أسس متباينة عرب عملّية االسترياد والتصدير لدى البلدان التي 

م نشاط العمل التجارّي، وتعتمد عىل الّضائب وغريها«)67(.  حتجِّ

يِّد ال�ّصويج يف جمعّية املوؤلِّفني والكتَّاب العراقّيني يف  ثانياً: دور ال�صَّ
الب�صرة بني عامي )1961-1972م( 

مع  وانسجامـًا  تينّيات،  السِّ خالل  العراق  يف  العريّب  القومّي  املّد  ظّل  يف 
أْن  وبعد  اليسارّية)68(،  األفكـار  مع  واحتدامه  والفكـرّي  يـايّس  السِّ التطّور 
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رين واخلطباء  ظهرت احلاجة إىل تنظيم يمع الكّتاب واملؤلِّفني واألدباء واملفكِّ
سْت مجعّية املؤلِّفني والكّتاب يف: )21/ ني بالّشأنني العراقّي والعريّب، ُأسِّ واملهتمِّ
سها يف البداية، إاّل إهّنا رسعان ما  ترشين األّول/1960م(، واقترصْت عىل مؤسِّ
يعملون  الذين كانوا  الكّتاب والباحثني،  املجال النضامم عدد كبري من  فتحت 
آنذاك ضمن الّساحة الثقافّية العراقّية، فكان للجمعّية حضور فّعال، سواء عىل 
ياسّية واالقتصادّية، أم عىل املستويات املهنّية  املستويات الثقافّية واالجتامعّية والسِّ
بغداد  يف  هلا  الفروع  من  العديد  افتتاح  عىل  اجلمعّية  عملْت  لذلك  والتنظيمّية؛ 
الّسويج مع  الّسّيد مهدي  واملوصل، وأصبح هلا مقّر وفروع يف البرصة، فعمل 
نخبة من الشخصّيات األدبّية والعلمّية عىل االنضامم إىل مجعّية املؤلِّفني والكّتاب 
برئاسة  العاّمة  البرصة، فاجتمعت هيأتا  التأليف والنرش يف  ُتعنى بشؤون  التي 
انتخاب  وتّم  الثاين/1961م(،  الثالثاء )2/كانون  الّسّيد عّباس شرّب يف مساء 
الّسويج  الّسّيد  واختيار  رئيسًا،  شرب  عّباس  الّسّيد  من  نت  وتكوَّ أعضائها)69(، 
يف  البلدّية  هبو  يف  اجللسة  عقد  بداية  يف  األخري  حثَّ  وقْد  رًا)70(،  وحمرِّ عضوًا 
العّشار )أسد بابل( عىل العمل عىل حتقيق بعض األهداف التي ُتعطي للجمعّية 
صورة واضحة جتاه املشاكل التي يعاين منها العراق، وباخلصوص البرصة، ويف 

املجاالت كاّفة، ومن مجلة األهداف التي حّث الّسّيد الّسويج عىل تطبيقها: 
1- اكتشاف املواهب ورعايتها من أجل إحياء جمد البرصة العلمّي واألديّب.

2- تشجيع ذوي القابليات ونرش مؤلَّفاتم.
3- النهوض باآلداب والفنون والعلوم االجتامعّية والثقافّية.

4- توجيه الناشئة وتشجيعهم.
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5- العمل عىل رفع املستوى العلمّي والثقايّف والدينّي، َعرب إصدار النرشات 
وفتح املدارس.

6- التعاون مع املؤّسسات املامثلة يف البالد العربّية الشقيقة.   
اجلمعّية  أعضاء  من  املوافقة  أخذ  -بعد  الّسويج  الّسّيد  أشار  ذلك  بعد 
اآلخرين- إىل إصدار جمّلة أدبّية فكرّية تصدر باسم مجعّية الكّتاب واملؤلِّفني يف 
البرصة ُأسوة مع باقي الفروع يف املحافظات األَُخر، وأرسى الّسّيد الّسويج خطة 
عمل اجلمعّية يف مقال له »إّن األّمة العربّية تدف إىل توحيد ذاتا، وتكوين جمتمع 
، بل عريّب أصيل، وهذه ثورة عىل كلِّ تبعّية، وعىل  حديث، ال رشقيٍّ وال غريبٍّ
كلِّ استغالل داخّل وخارجّي«، كذلك أّكد الّسّيد الّسويج رضورة العمل عىل 
تعريف النشء بتّيارات الفكر احلّي، وذلك َعرب تقديم روائع الفكر من الثقافة؛ 
بعد ذلك دأب الّسّيد الّسويج عىل أْن يكون للجمعّية نشاط َعرب منافذ عديدة، 
حف، وإقامة الّدورات الثقافّية التي كان يارض  منها: املجاّلت، والكتب، والصُّ

رهيا)71(. فيها ويناقش صفوة من أدباء البرصة ومفكِّ
من  جمموعة  فقامْت  للجمعّية،  حمارضات  تفعيل  إىل  الّسويج  الّسّيد  دعا 
ويج بعنوان:  أعضاء اجلمعّية بإلقاء حمارضاتم، ومنها حمارضة ألقاها الّسّيد السُّ
عر العريّب وأثره يف املجتمع العريّب(. وشارك الّسّيد الّسويج يف الندوة التي  )الشِّ
ها الكائن يف العّشار،  عقدتا اجلمعّية يف مساء الّسبت )6/آب/1966م( يف مقرِّ
األستاذ  النّدوة  وأدار  واالعتيادّية(،  واملثالّية  )الواقعّية  املحارضة:  عنوان  وكان 
حمّمد جواد جالل، وشارك يف النقاش العاّلمة الّسّيد عّباس شرّب، والّسّيد عّباس 
ّيد الّسويج وجهة نظره  ويج، والّسّيد طاهر التميمّي، وبنيَّ السَّ احلاين، والّسّيد السُّ
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د أّن اإلسالم مبنيٌّ عىل األخالق،  عن الواقعّية واملثالّية وربطها باإلسالم؛ إذ أكَّ
عىل  ي  التعدِّ وعدم  اآلخرين،  حقوق  واحرتام  والعفو،  والتسامح،  ة،  واملودَّ
أهل  بأخالق  يتحىّل  أْن  املسلم  عىل  ينبغي  أّنه  املناقشة  يف  بنيَّ  كذلك  حقوقهم، 
البيت. ومن الندوات كذلك ندوة ُعقدْت عن األدب العريّب، وكان يديرها 
الّسّيد عّباس شرّب، وشارك يف النقاش غالب الناهي، وطاهر التميمّي، والّسّيد 
عن  نظره  وجهة  الّسويج  الّسّيد  بنيَّ  وقْد  )صحفي(،  اخلالدّي  وفائق  الّسويج، 
األدب العريّب، وكيفّية التعامل معه، وتشجيع األدباء عىل إعطاء صورة واضحة 
ينطقوا  أْن  عىل  األدباء  وحثَّ  التفرقة،  عن  بعيدة  سياقات  ورسم  الوطن،  عن 
إعطاء  أجل  من  والفّن،  والنثر،  والشعر،  كالعقائد،  نشاط،  من  لدهيم  ما  بكلِّ 

صورة واضحة عن األدب العريّب، وخصوصًا األدب العراقّي)72(.  
ع يف الندوة التي عقدتا اجلمعّية  وكان للّسّيد -كذلك- حضور كبري ومشجِّ
الندوة،  لتلك  مديرًا  الناهي  غالب  الّسّيد  وكان  الرتبوّي،  الواقع  بخصوص 
مْت قراءات يف الشعر  وشارك يف النقاش الّسّيد الّسويج وعّباس احلمدايّن، وُقدِّ
ّيد الّسويج عىل النهوض بالواقع الرتبوّي َعرب رعاية  د السَّ والنثر أيضًا، وقْد أكَّ
وإرساهلم  الّدورات،  وإدخاهلم  الّراحة،  مستلزمات  بتوفري  والطلبة،  املعلِّمني 
عىل شكل بعثات إىل اخلارج، حّتى يتسنّى للمعلِّم أْن ُيبدع يف جمال اختصاصه، 
الركيزة األساس  املعلِّم  هو  الدول، لكون  كباقي  النهوض،  البلد من  ن  فيتمكَّ
لبناء املجتمع)73(. بعد ذلك شارك الّسّيد الّسويج بالندوة التي عقدتا اجلمعّية 
الندوة األستاذان  إدارة  املجتمع(، وكان يف  )أدب  بعنوان:  يف عام )1966م(، 
له  الّسويج، وكان  الّسّيد  النقاش  العطّية(، وشارك يف  الناهي، وطالب  )غالب 
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الدور األكرب َعرب طرحه بعض التساؤالت عن أدب املجتمع وتطّوره، باعتبار 
اإلسالمّي،  الدين  َوفق  مات  املحرِّ من  هو  اآلخرين  حقوق  عىل  التجاوز  أّن 
عىل  وحثَّ  اخلصوص،  هبذا  اإلسالمّية  الرشيعة  أحكام  الّسويج  الّسّيد  فبنيَّ 
احرتام حقوق اآلخرين، وعدم التفرقة؛ ثمَّ دعا الّسّيد الّسويج إىل زيارٍة ألحد 
مؤازري اجلمعّية، بعد أن اجتمع أعضاؤها، وكان ذلك يف يوم اخلميس )11/
أيلول/1966م(، وَعرب جلسة الزيارة تطّرق الّسيد إىل أحاديث عاّمة عن البلد 
األحد  اجلمعّية حمارضة يف مساء  بعد ذلك عقدت  الشعرّية،  القراءات  وبعض 
التكريتّي  الّدكتور سعد عبد اهلل  البلدّية، ألقى خالهلا  )1966م( عىل قاعة هبو 
البرصة  أبناء  من  غفري  حشد  حضها  األطفال(،  )شلل  عنواهنا:  طبِّّية  حمارضة 

وشخصيَّاتا)74(.
استهلَّ الدكتور املحارضة بنبذة خمترصة عن تاريخ املرض، وقال: إّن تارخيه 
الثامن  القرن  املألوف إىل هناية  ُيعرف بشكله  يعود إىل قرون عديدة خلت، ومل 
تعينها  التي  اإلصابة  ومواطن   ، الكلِّ بشكله  املرض  عرض  ذلك  بعد  عرش، 
إىل  ق  تطرَّ اخلتام  ويف  ووبائه،  حضانته،  ة  مدَّ إىل  ق  وتطرَّ له،  املسبِّب  الفايروس 
الوقاية منه، وأحسن الوسائل هو الّلقاح الوقائّي منه، وبعد انتهاء املحارضة بادر 
إىل اإلجابة عن أسئلة احلارضين، وكان للّسّيد الدور األكرب يف طرح األسئلة عن 
املوضوع، والوقاية من املرض وطرق معاجلته، وقْد أشار إىل هذا املرض وكيفّية 

عالجه يف كتابه )كفاية العالجات( اجلزء األّول. 
فضاًل عن ذلك، كان من نشاطه يف اجلمعّية مشاركته بإلقاء قصيدة بمناسبة 
املولد النبوّي الرّشيف )17/ربيع األّول( سنة )1966م()75(، وقْد حض احلفل 
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وخمتلف  املدينة،  يف  والعسكرّية  الدبلوماسّية  واهليئات  واإلدارة  العلم  رجال 
فكان  مصطفى)76(،  هناد  عل  اللِّواء  ف  مترصِّ مة  املقدِّ ويف  والطبقات،  الوجوه 
احلارضين)77(،  إعجاب  ونالت  أبياتا،  معظم  اسُتعيدت  وقْد  الكبري،  األثر  هلا 
هت هبا دار اإلذاعة والتلفزيون يف )9/متّوز/1966م(، وُطِلب إلقاؤها مّرة  ونوَّ
ثانية يف حفل املوفَّقّية فرع مكتبة آية اهلل الّسّيد حمسن احلكيم، وكانت القصيدة 
نت حماور عديدة، منها الوحدة الوطنّية؛ إْذ كان يدعو إىل تكاتف اجلهود  قْد تضمَّ
وتوحيد الرؤى باجتاه مجع الكلمة واالبتعاد عن الطائفّية واحلزبّية والقومّية، أي: 
وهو   ، احلقيقيِّ العدوِّ  إلـى  وااللتفات  الوطنّي،  الشعار  إاّل  الشعارات  كلِّ  نبذ 
إرسائيل، واغتصابه األرايض العربّية، والتوّجه نحو القضّية الفلسطينّية، وكان 

عنوان القصيدة )ُعوُدوا إىل املنقِذ اهلادي()78(.
للكتب  معارض  إقامة  الّسويج  الّسّيد  عليها  ز  ركَّ التي  األمور  مجلة  ومن 
العربّية يف البرصة، وكان ذلك عام )1967م(، مطالبًا بتنظيم عدد من الّسفرات 
عىل  زًا  مركِّ وخارجه،  العراق  داخل  يف  وعوائلهم  اجلمعّية  ألعضاء  السياحّية 
والعامل  العراق  يف  املنترشة  اجلمعّيات  مع  التعاون  رضورة  وهو   ، مهمٍّ جانٍب 
خدمة حلركة الفكر والثقافة، وطالب-كذلك- باالستفادة من أجهزة اإلعالم 
َعرب سنوات عملها  اجلمعّية  لذلك عملت  احلّرة؛  وآرائهم  أفكارهم  إيصال  يف 
وتأكيد  وتنّوعها،  الثقافّية  الّساحة  إحياء  عىل  )1960-1972م(،  من  املمتدة 
اهلوّية، وضامن األصالة، والتفاعل مع ما كان يشهده العامل من متغرّيات فكرّية 
ورعاية  اإلنسان،  حقوق  عن  ودافعت  واقتصادّية،  ودينّية  وسـياسّية  وثقافّية 
الرموز الفكرّية واألدبّية يف البرصة)79(. ويبدو أّن الّسّيد الّسويج كان من الرعيل 
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األّول َعرب نشاطه يف مجعّية الكّتاب واملؤلِّفني بوصفه خطيبًا ومرشدًا، له شهرة 
واسعة يف داخل املجتمع البرصّي، وأكَثر من احتكاكه باملجتمع، لضورة تنبيه 

الناس وإرشادهم نحو التفاعل مع نشاط اجلمعّية يف املجاالت كاّفة. 

ثالثاً: املراأة من وجهة نظر ال�ّصّيد ال�ّصويج يف الب�صرة
للعرب  أنَّ  واملرأة حتت عنوان  الّسويج يثُّ عىل رعاية األرسة  الّسّيد  كان 
ّية مطلقة للّزوج بفعل ما يشاء،  نظامًا معروفًا يقّيد به وهو الزواج، وكانت احلرِّ
وكانت املرأة حمرومة من كلِّ احلقوق والواجبات عىل اإلطالق، فلم يكن هلا حّق 
اإلرث ممّا ترك زوجها، أو أحد أقارهبا، وكان للوالد حّق الترّصف ببناته، يفعل 
ّيئة  هبنَّ ما يشاء، لذلك أّكد الّسيد الّسويج أّن اإلسالم أبطل تلك العادات السَّ
شيئًا فشيئًا، وهناهم عن تلك الفضائح واملنكرات التي كانوا مقتفني أثرها، وبنيَّ 
هلم أّن املرأة مساوية للّرجل، إاّل يف بعض األحوال، ملصلحتها، فقىض عىل تلك 

التقاليد والعادات واألخالق واألفكار البالية)80(. 
ا  َ  وَعرب دعوة الّسّيد الّسويج إىل املرأة والرفق هبا، أشار إىل قوله تعاىل: َيا َأهيُّ
ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَم  ن نَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُقوْا َربَّ النَّاُس اتَّ
ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساء)81(، فبنيَّ الّسّيد الّسويج َعرب هذه اآلية أهّنم من أصٍل واحٍد، 

جال والنساء، الاّليت كانوا يقتلوهنّن خوفًا من الفقر)82(. فال تفاضل بني الرِّ
وأشار الّسيد إىل آية أخرى، كقوله تعاىل: َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق 
اُكم إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطءًا َكبرِيًا)83(، واملراد باألوالد هنا البنات،  ْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ نَّ
كام يف تفسري البيضاوّي، وبنيَّ أّن املراد هنا هو دفن البنات يف حالة احلياة خشيًة 
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ع اإلسالم عىل ذلك أشدَّ التقريع؛ لذلك أّكد الّسّيد الّسويج أّن  من الفقر، وقرَّ
ّية، التي غدْت  للمرأة درجة وقيمة إنسانّية يف اإلسالم مل تصل إليها املرأة األوربِّ
ر منه اإلسالم، وبنيَّ أّنه من وسائط اخلراب  ة للتلّذذ الذي حذَّ سلعة ممتهنة، ومادَّ
ن سواها يف العلوم واحلضارة،  رة عمَّ والدمار. وبنيَّ الّسّيد أّن املرأة املسلمة متأخِّ
وأوعز ذلك إىل جهل الرجل، واستبداده، وعدم االطالع عىل ما ســنَّته الرشيعة 
سة من احلقوق، فإّن الذنب يف ذلك راجع إليه، ال إىل دينه؛ ألّن الدين يأمر  املقدَّ
ّيد إىل األحاديث  السَّ إليها، وأشار  فق هبا، وتعليمها، وتذيبها، واإلحسان  بالرِّ
أيمنكم،  الّصالة، وما ملكت  منها: »الّصالة   ،واألئّمة  النّبيِّ الواردة عن 

-يعني: األرّقاء-، ال تكلِّفونم ما ال يطيقون، اهلل اهلل يف النِّساء«)84(.  
ويج أّن اإلسالم ضمن حقوق املرأة كام ضمن حقوق الرجل،  ويرى الّسّيد السُّ
فاملرأة هلا النصيب األكرب مستندًا إىل قول الرسول حمّمد: »واستوصوا بالنِّساء 
بأهّنا  يقول  إّنه  حّتى  الطبيعة،  أساس  عىل  الرجل  مع  ساواها  فاإلسالم  خريًا«، 
دقيقة الّصنع اإلهلّي، َفُكَرياتا البيضاء أكثر من الرجل، وخصائصها البايلوّجّية 
ختتلف عنه، فهي ليسْت أداة إلشباع الشهوة وتدبري املنزل، وأّكد الّسّيد الّسويج 
يه، وهي مدرسة  حّق املرأة يف املشاركة باالنتخابات، فإّن هلا دورًا البدَّ من أْن تؤدِّ

لشعبها، يرتقي هبا، وينهل من أخالقها، فعىل الّرجل احرتامها ومراعاتا)85(.

رابعاً: ن�صاُطُه يف اإقامة املعار�ص والفنون  
وخاّصة  البرصة،  يف  ُتقام  التي  الفنِّّية  املعارض  يض  الّسويج  الّسّيد  كان 
ُأقيم عام)1955م( الذي  الفنون  فقْد حض معرض  الّرسم وغريها،  معارض 
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ما  ينتقد  كان  األّيام  تلك  يف  ولكنّه  خّلويص)87(،  صفاء  الّسّيد  وبحضور   ،)86(

ُيرصف من أموال وجهود عىل تلك املعارض، واحلشد اجلامهريّي الكبري الذي 
أال وهي  الّسويج  الّسّيد  تشغل ذهن  كبرية  هناك قضّية  كانت  يضه، يف حني 
قضّية فلسطني، وما جرى عليها من احتالل، ويقول: كان من األجدر أْن ُتقام 
ل هذا الفّن نحو فلسطني، وما جرى عليها، كي  املعارض لتنفيذ فنٍّ ما، وأْن نحوِّ

ال ينسى الناس هذا احلدث اخلطري)88(.
الّلغة  وإلتقانه  والفكرّية،  والثقافّية  اخلطابّية  الّسويج  الّسّيد  ّية  وألمهِّ
اإلنجليزّيـة واستيعاهبا، ورشحه لقواعدها، ونظمه )500( بيتًا شعرّيًا للتامرين 
ياحة، كان ذلك دافعًا إلذاعة لندن عىل إرسال  من أجل تعليم الطاّلب لغة السِّ
اإلذاعة  ل  تتحمَّ وأْن  اإلذاعّية،  الربامج  بعض  لتقديم  الّسويج  الّسّيد  إىل  دعوة 
أّنه مل يذهب ألسباٍب مل  فر، وكان ذلك يف عام )1970م()89(، غري  السَّ نفقات 

يذكرها.
فضال عن ذلك، كان للّسّيد نشاط آخر بعد أْن ألحَّ عليه بعض أعضاء حزب 
سه نوري الّسعيد)90(، وحزب األّمة االشرتاكّي الذي  االحتاد الدستورّي الذي أسَّ
افتتاح معرض فنون  أّسسه صالح جرب)91(؛ إذ طلبوا منه إلقاء قصيدة يف حفل 
البرصة، فكانْت قصيدُتُه عن بعض احلّكام اجلهلة وحمدودي الّثقافة، ممّن ُيبِّب 
عبة، وكان عدد  الناس بالشيوعّية أو القومّية، وقْد نظمنت القصيدة بالّضاد الصَّ
العربّية والعراقّية،  حف واملجاّلت  الصُّ بيتًا، وُنرِشْت يف عدٍد من  أبياتا )42( 
مثل: جمّلة الفرقان الّلبنانّية، ولكنّها مل َتْسَلم من بعض احلذف ألسباٍب سياسّيٍة، 

ومطلع القصيدة :
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ومعارِضُبرشى ُتَزفُّ إىل الشباب الناهِض بمعـارٍف  نِضه  فـي 
هو يف احلضارِة كالوريِد النابِضشادْت لنا الفيحاُء أعظَم معرٍض
هو قْد حـوى ِمن رمِز رسٍّ غـامِض)92(للخطِّ والتصويـِر والنَّحِت الَّذي

وآرائه  بأفكاره  الوصول  ُأفق  يمل  كان  مهدي  يِّد  السَّ أنَّ  سبق  ممّا  يّتضح 
التبليغّية  حالت  الرِّ من  بالعديد  فتمّثلْت  بالده،  حدود  خارج  إىل  اإلسالمّية 
والتجارّية، التي كان حصيلتها دخول عدد من الشخصّيات األجنبّية واإلسالمّية 

يف البلدان التي مرَّ هبا إىل اإلسالم.
بشكل  اإلسالمّية  واألفكار  الرؤى  تثبيت  عن  يبحث  كان  أّنه  تبنيَّ  كذلك 
الداخل  يف  املكتبات  من  عددًا  إنشائه  خالل  من  املؤلَّفات  قراءة  عىل  يعتمد 
التي انترشت -آنذاك-، وكان له رأي  واخلارج ملواجهة األفكار والطروحات 

فاته)93(. فيها، وتفنيدها من خالل مجلة من مؤلَّ
وممّا ُيرصد يف حركة الّسّيد االجتامعّية تفانيه يف خدمة مرشوع الوعي والثقافة 
ذلك،  عىل  والدليل  واالنغالق،  التعّصب  عنه  ُيعرف  ومل  املوضوعّية،  بأبعادها 
ذات  شخصّيات  من  نت  تكوَّ التي  العراقيِّني،  والكتَّاب  املؤلِّفني  مجعّية  دخوله 
عليه يف  مؤاخذًا  ذلك  يكون  ورّبام  اإلسالمّية،  طبيعته  قوميٍّ خيتلف عن  توّجٍه 

عملّية تقييم الشخصّية.



350

.. ويج، ن�شاأُتُه، ودوُرُه االجتماعيُّ يِّد حمّمد مهدي ال�شُّ ال�شَّ

جمّلة ف�شلّية حمّكمةتراث الب�شرة

اخلامتُة

يتاج  فيه،  نشأْت  الذي  املجتمع  يف  تأثريها  وتبيان  الشخصّيات  دراسة  إنَّ 
إىل جهٍد كبرٍي يف توضيح ما قامْت به من عطاٍء لذلك املجتمع. وقد اّتضح من 
البحث أنَّ لعائلة السّيد حمّمد مهدي الّسويج األثر الكبري يف تشكيل شخصّيته، 
فضاًل عن ميزاته الشخصّية والعقلّية، ومن َثمَّ متّيزه يف اخلطاب الدينّي املتسامح 
ياسّية والثقافّية  ينّية والسِّ الدِّ املسائل  واجلريء أحيانًا، من خالل إعطاء رأيه يف 
البرصّي  الذين برزوا يف املجتمع  واألدبّية، وقْد اّتضح عطاؤه يف عدد تالميذه 
تدريسه  يف  اتضح  متمّيزًا،  والدينّي  التعليمّي  نشاطه  كان  وقد  واضٍح.  بشكٍل 
للعلوم الدينّية واخلطابة يف مدرسة والده )مدرسة الّسعادة(، وكذلك نشاطه يف 
املجال الثقايّف واألديب يف مجعّية املؤلِّفني والكتَّاب العراقّيني يف البرصة، ما جعلته 
يف  بل  بعينيَّات،  والسَّ تينّيات  والسِّ اخلمسينّيات  عقود  يف  البرصة  يف  بارزًا  معلاًم 

العراق كذلك.



351

م.م.حميد �سيالوي لفتة

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

الهوام�ُص

ّيد درويش احلسني،  )1( للمزيد من التفاصيل عن والدته ونسبه، ُينظر: عبد الّستار السَّ
تصحيح  البالغ  وجمّلة  ص10،  )خمطوطة(:  املوسوّية،  الّسويج  آل  نسب  يف  البهّية  سالة  الرِّ

األوهام يف أنساب األعالم، العدد 8/13، الّصادر يف: )1969/4/1م(.
خص، أعالم هجر من املاضني واحلارضين: 149/3،   )2( هاشم حمّمد الشَّ

)3( املصدر نفسه: 151/3. 
)4( الّشيخ حمّمد طـه نجف )1886-1905م(: هو الّشيخ حمّمد طه ابن الّشيخ مهدي 
ابن الّشيخ حمّمد رضا ابن حمّمد ابن احلاج نجف احلكم آبادي التربيزّي النجفّي، مرجٌع كبرٌي، 
والشيخ  نجف،  جواد  الشيخ  خاله  أمثال:  العلامء،  كبار  أيدي  عىل  ودرس  النجف،  يف  ولد 
برزك  آغا   : ُينظر  للمزيد،  الرجال(،  املقال يف علم  )إتقان  فاته:  مؤلَّ األنصارّي، من  مرتىض 

الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: القسم الثالث، ج1، ص965-961. 
)5( هاشم حمّمد الّشخص، املصدر الّسابق: ص250. 

)6( سنان باشا: وايل البرصة سنة )1000#(، وعزل هناية )1001#(، كان ُيدعى )جفالة 
عبد  لصاحبها  احلياة  جريدة  ُينظر:  للمزيد،  البوســـنة،  من  وهو  باشا(،  يوسف  سنان  زاده 
القادر الّسّياب، الثالثاء )13/حزيران/1967م()5 ربيع األّول 1387#(، العدد )103(، 

الّسنة الثانية: ص3-1.
)7( جريدة احلياة، البرصة، العدد )103(: ص4.

)8( الشيخ عبد اهلل النوري، تديم قبور أئّمة البقيع: ص45- 48؛ والشيخ حمّمد الّسند، 
عامرة قبور النبّي وأهل بيته: ص29.

فقد   ، الّسويج  حمّمد  الّسّيد  تركها  التي  الكتب  عدد  يف  التارخيّية  املصادر  اختلفت   )9(
ذكر الّسّيد هاشم الّشخص أن له ثالثة عرش كتابًا، ثالثة خمطوطة وعرشة مطبوعة، أّما جمّلة 
)املوسم(، فقْد ذكرت أّن له ثالث خمطوطات فقط، أّما ابنه الّسّيد فاخر الّسويج، فقْد ذكر أّن 
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لوالده العديد من الكتب الدينّية يف الفقه واألصول والعقائد. ُينظر: هاشم حمّمد الّشخص، 
املصدر الّسابق: 221/2

ّيد صادق مهدي السويج، يف: 2015/12/3م. )10( مقابة شخصّية مع السَّ
وهبا  )1317#/1900م(،  سنة  األرشف  النجف  يف  ولد  الّسويج:  أمحد  السّيد   )11(
النجف  يف  احلوزوّية  دراسته  بدأ  الّسويج.  حمّمد  الّسّيد  الفقيه  أبيه  رعاية  حتت  وترعرع  نشأ 
وحض فيها املقّدمات والسطوح عىل يد جمموعة من العلامء األفاضل، وبعد أْن أخذ قسطًا 
استقّر يف  أدري هل  هناك، وال  دراسته  إيران إلكامل  إىل  النجف  من  العلم هاجر  من  وافرًا 
غم من أهّنا كانت يف أوج  مدينة قم أم غريها؛ إذ إّننا مل نعرف سبب هجرته من النجف، عىل الرُّ
نشاطها العلمّي والفكرّي؛ بقي يف إيران حدود )7( سنوات، وبعد أْن أصبح فقيهًا جمتهدًا عاد 
إىل وطن أبيه )البرصة( بعد وفاة ابيه تصدى للزعامة الدينية إذ حتول يف تقليده من املدرسة 
السويج،  وآل  الشيخية  بني  العالقة  انقطعت  التحول  وهلذا  األصولية  املدرسة  اىل  الشيخية 
بتاريخ، )2/رمضان/هـ1380-1963م(، ونقل جثامنه  البرصة  مدينة  امحد يف  السيد  تويف 
اىل النجف االرشف ودفن يف مقربة خاصة،  كان سامحته قد ارى االرض وأوىص ان يدفن 
فيها، ومن اثاره تعليقاته عىل الكتب الفقهية، وديوان شهر والكشكول، واملحكم يف رفض 
املخضم مطبوع. للمزيد ينظر: هاشم حممد الشخص أعالم هجرة من املاضني واحلارضين، 

جملد1، ط2، شوال 1416هـ، بريوت، ص309-306.
حمّمد  احلقيقّي  واسمه  )1902م(،  عام  يف  رضا  الّسّيد  ولد  الّسويج:  رضا  الّسّيد   )12(
رضا، ولد يف البرصة وكان من املالزمني ألبيه، وهو أحد طلبة )مدرسة الّسعادة(، وكان من 
قّراء املنرب احلسينّي، تويف بحادث عام )1977م(، وُدفن قرب أبيه يف كربالء. مقابلة شخصّية 

مع الّسّيد حممود فاخر حمّمد الّسويج يف: )2016/2/22م(. 
اجي،  )13( الّسّيد حسني حمّمد الّسويج: ولد عام )1904م(، يف البصــرة يف منطقة الرسَّ
فاخر  الّسّيد  تويّف عام )1957م(. مقابلة شخصّية مع  املنرب احلسينّي،  قّراء   أيضًا من  وكان 

حمّمد أمحد الّسويج يف: )2016/2/23م(.
)14( الّسّيد سلامن حمّمد الّسويج: ولد يف البرصة، وهو من مواليد )1906م(، وهو أحد 
تالمذة )مدرسة الّسعادة(، تويّف الّسّيد عام )1993م(، وُدفن يف كربالء. مقابلة شخصّية مع 

الّسّيد فاخر حمّمد أمحدالّسويج يف: )2016/2/23م(.
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)15( الّسـّيد هاشم حمّمد الّسويج: ولد يف البرصة، من مواليد )1926م(، دخل املدرسـة 
قني، فقْد نجح الثاين عىل املنطقة اجلنوبّية عام )1948م(،  االبتدائّية، وكان من  الطلبة املتفوِّ
يف:  الّسويج  أمحد  حمّمد  فاخر  الّسّيد  مع  شخصّية  مقابلة  واملعرفة.  العلم  حمبِّي  من  وكان 

)2016/2/23م(.
)16( الّسّيد فاخر حمّمد الّسويج: ولد يف البصــرة يف منطقة الرّساجّي، سنة )1928م(، 
تويفِّ أبوه وهو يف عمر)9( أشهر، عمل يف احلدادة، وبعد ذلك يف النِّجارة، وبعد ختّرجه عمل 
القرآن  قراءة  وُييد  احلسينّي،  املنرب  قّراء  من  كان  خلدون،  وابن  الزهاوي  مدرسة  يف  معلِّاًم 

بصوٍت عذٍب، وهو اآلن عىل قيد احلياة. مقابلة شخصّية معه يف: )2016/2/23م(.
شــــباط  يف  األربعني  زيارة  بعد  حدثت  التي  االنتفاضة  وهي  صفر:  انتفاضة   )17(
إىل  النجف  من   احلسني اإلمام  ار  وزوَّ البالد  مجاهري  من  اآلالف  شارك  إذ  )1977م(؛ 
البكر وصّدام حسني، وإقامة حكومة إسالمّية،  كربالء، تتف بسقوط حكومة أمحد حسن 
ت هلا قّوات األمن، وتّم القضاء عليها بالّدّبابات والطائرات، لتخلِّف وراءها مئات  وقْد تصدَّ
جناء، ويف رجب من عام )1979م(، اندلعت االنتفاضة الثانية، عندما  الشهداء وآالف السُّ
أقبلت الوفود من حمافظات العراق كاّفة لبيعة الّسّيد حمّمد باقر الّصدر يف بيته، وذلك يف 
عشّية الثورة اإليرانّية، واستغلَّت الّسلطة هذا التحشيد والتظاهر لضب الوفود املّتجهة نحو 
ُينظر: أمحد  الّسلطة. للمزيد،  بنريان  املتظاهرين  الّصدر، فسقط مئات  باقر  الّسّيد حمّمد  بيت 
العراق  تاريخ  يايّس واالجتامعّي يف  السِّ العسكرّي ودوره  السّيد مرتىض  كاطع،  الّستار  عبد 

املعارص، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة البرصة: ص147.
)18( مقابلة شخصّية مع الّسّيد صادق حمّمد مهدي الّسويج يف: )3/24/ 2016م(.

وبقيت  األصل،  إيرانّية  فكانت  الثانية،  وأّما  األصل،  عراقّية  زوجاته  أّول  كانت   )19(
الرابعة عراقّية  الثالثة، فهي عراقّية األصل، وقْد طلَّقها، وزوجُته  أّما  ته حّتى وفاته،  ذمَّ عىل 
من قضاء الزبري من بيت احِلرز، مل ُتنجب له، فطلَّقها، أّما الزوجة اخلامسة، فإهّنا من لبنان، ومل 
ُتنجب له، والّسادسة من البحرين، ومل تُدم معه إال فرتة وجيزة من الزمن، والّسابعة كانت 
ُينظر:  له.  ُتنجب  إماراتّية األصل، ومل  والثامنة   ، تويفِّ أْن  إىل  ته  ذمَّ بقيت عىل  سورية األصل 

مقابلة شخصّية مع حكيمة حمّمد مهدي الّسويج يف: )2015/12/30م(. 
)20( مقابلة شخصّية مع الّسّيد صادق حمّمد مهدي الّسويج يف: )2016/3/24م(.
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رات مستقّل مهاجر مظلوم: 1/ 315-311. )21( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، مذكَّ
وهي  العّباس،  حمّلة  يف  يسكن  البرصة،  أهايل  من  اهلل:  عبد  محادي  حسني  الّشيخ   )22(
رجل  أبوه  وكان  )1889م(،  مواليد  من  وهو  البرصة،  يف  العّباسّية  ملحّلة  القديمة  املنطقة 
يكون  أْن  عىل  وأرصَّ  اخلمسينّيات،  يف  والكتابة  القراءة  تعّلم  احلسينّي،  للمنرب  وخطيبًا  دين 
يِّد حمّمد الّسويج والد  خطيبًا، بعد ذلك عمل يف خدمة الشيخ طاهر املزيدّي، ويف خدمة السَّ
سّيد مهدي، ُيعدُّ من الفقهاء املتميِّزين؛ ألنَّ له صوتًا عْذبًا ومجياًل يف قراءة املواليد واخلطابة 
احلسينّية، عمل أستاذًا يف )مدرسة الّسعادة(. تويّف الشيخ حسني محادي سنة )1983م(، وُدفن 
بجوار ُأستاذه الّسّيد حمّمد الّسويج. مقابلة شخصّية مع الّسّيد حممود فاخر حمّمد الّسويج يف: 

)2016/1/30م(.
)23( صالح  حمّمد مهدي الّسويج ، املصدر الّسابق: ص28.

يف  يمر  السِّ منطقة  يف  تقع  )1930م(،  عام  ـــست  ُأسِّ األّول:  فيصل  مدرسة   )24(
يمر، وبعد فرتة من الزمن ُأبدل اسمها بمدرسة أيب فراس  البرصة، ثّم ُأبدل اسمها باسم السِّ
احلميدّي،  منطقة  يف  للبنني،  االبتدائّية  دلف  بن  عاصم  باسم  ُتعرف  اآلن  وهي  احلمدايّن، 
قرب اخلضاوّية، ُأدجمت معها مدارس عديدة، ثّم انفصلت عنها، وقْد جاء يف جريدة الّثغر 
ن من )7( معلِّمني، وقال مدير املدرسة: إهّنا تعّرضْت  يمر متكوِّ البرصّية: أّن مالك مدرسة السِّ
لب والنّهب، األمر الذي أفقدها سجاّلتا األصلّية، هذا، وكان يف املدرسة فرق كّشافة  إىل السَّ
باسم  ُينظر:  للمزيد،  واألدبّية.  الرياضّية  النشاطات  يف  دور  لطلبتها  وكان  باسمها،  يت  ُسمِّ
غري  ماجستري  رسالة  )1921-1958م(،  البرصة  يف  والتعليم  الرتبية  تاريخ  عّباس،  محزة 

منشورة، جامعة البرصة: ص58.
)25( حمّمد عّل جهاد وآخرون، معجم األدباء من العرص اجلاهّل حّتى سنة )2002م(: 

ص285.
علامئها،  أيدي  عىل  الدينّية  العلوم  طاّلب  يضــّم  الذي  املكان  وهي  احلوزة:   )26(
جون يف مراتبها من مستوى إىل آخر ابتداًء بثقة اإلسالم، فحّجة اإلسالم واملسلمني،  ويتدرَّ
واألفقه،  واألعلم  األعرف  يكون  أْن  تفرتض يف شاغلها  التي  العظمى،  اهلل  آية  إىل  اهلل  فآية 
وتيِّئ صاحبها إلصدار األحكام، فضاًل عن الفتوى. ينظر: عّل أمحد البهاديّل، احلوزة العلمّية 

يف النجف األرشف معاملها وحركتها اإلصالحّية )1920-1980م(: ص95-94. 



355

م.م.حميد �سيالوي لفتة

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

)27( صالح حمّمد مهدي اخلطيب، املصدر السابق: ص12. 
)28( حمّمد حسني كاشف الغطاء: ولد يف مدينة النجف األرشف عام )1876م(، جّده 
األعىل الشيخ خض بن ييى املالكّي، الذي هاجر إىل النجف من بلدة ضاحة الواقعة جنوب 
مدينة احلّلة، وقْد درس العلوم احلوزوّية عىل يد كبار علامء احلوزة، أمثال الشيخ حمّمد كاظم 
اخلرسايّن، والّسّيد كاظم اليزدّي، واملال رضا اهلندّي، والشيخ حمّمد رضا آبادي، وكان الشيخ 
)1932م(،  عام  القدس  مؤمتر  وحض  والقاهرة،  وصيدا  غّزة  إىل  سافر  فقْد  األسفار،  كثري 
ي يف املؤمترات  وسافر إىل سوريا وإيران ولبنان، وأغلب البلدان اإلسالمّية، فأخذ صوته يدوِّ
للمزيد،  األرشف.  النجف  يف  وُدفن  )1954م(،  عام  تويّف  واإلسالمّية.  الدولّية  واملحافل 

يعة وأصوهلا: ص20-9. ُينظر: حمّمد احلسني كاشف الغطاء، أصل الشِّ
)29( صالح حمّمد مهدي الّسويج اخلطيب، املصدر السابق: ص27. 

)30( املصدر نفسه: ص29.

)31( املصدر نفسه: ص42.
)32( البحث عن حمارضات األستاذ املعّدة من قبله، واملقتبسة من عّدة مصادر، للكشف 
وعادًة  الفقه،  وُأصول  الفقه  فقط،  ماّدتني  يف  الدراسة  وترتّكز  ومناقشاته،  اخلاّص  رأيه  عن 
مبيِّنًا  املوضوع  عن  اإلشكاالت  مجيع  رشح  يتّم  إذ  املوضوع؛  لبيان  حمارضاته  األستاذ  ُيلقي 
دًا أو مفنِّدًا، ويكون املجال عادًة حّرًا للمناقشة، حّتى لو كانت املناقشة رّدًا لرأي  رأيه، ومؤيِّ
األستاذ املحارض نفسه. ُينظر: عبدالرّزاق اهلاليّل، تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثاميّن 
العلمّية  احلوزة  الدرايّس يف  النظام  البهاديّل، ملحة عن  )1638-1917م(: ص106؛ وعّل 
يف النجف األرشف، ضمن موسوعة النجف: 363/6؛ وُأسامة البرصّي، املؤّسسة الدينّية، 
املسلم  بالفكر وقضايا  تعنى  الفكر اجلديد، جمّلة فصلّية  املايض ورضورات احلارض،  ثوابت 

املعارص، العدد )6(، السنة )2(: ص23. 
)33( الّسـّيد أبو القاسم اخلوئّي: ولد يف مدينة خوء يف عام)1899م(، وألقابه املوسوّي، 
اخلوئّي، والنجفّي، ترّبى يف أرسٍة من األرشاف ورجال العلم،  ويف بيٍت من بيوت التقوى 
العلوم  ي  لتلقِّ األرشف  النجف  إىل  )1912م(  سنة  إيران  من  هاجر  والعرفان،  والفضيلة 
وَشَغَل  الرشيف،  عمره  من  رة  مبكِّ فرتة  يف  االجتهاد  درجة  فنال  العلمّية،  احلوزة  يف  الدينّية 
الفقهاء واملجتهدين،  بُأستاذ  ب  ُلقِّ الدراسة لفرتة  متتدُّ  إىل أكثر من )70( عامًا، لذلك  منرب 
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اإلعجاز،  نفحات  البيان،  التقريرات،  أجود  منها:  الدينّية،  العلوم  خمتلف  يف  مؤلَّفات  وله 
معجم رجال احلديث. تويف الّسّيد يف عام )1992م( يف النجف األرشف عن عمر ناهز الـ 
)90( عامًا. للمزيد، ُينظر: صاحب حسني نّصار، الّسّيد اخلوئّي موسوعّيًا، جمّلة املبني، العدد 
األّول، 2005م: ص28-33؛ وهاشم  الفّياض، ملحات عن حياة الّسّيد اخلوئّي: 40-30، 

وسعيد مريزا حسني، أبو القاسم اخلوئّي مسرية نحو النجوم.
)34( جودت القزوينّي، تاريخ القزوينّي يف تراجم املنسّيني واملعروفني من أعالم العراق 

وغريهم )1900-2003(، جمّلد )29(، ص249. 
)35( جودت القزوينّي، املصدر السابق: ص250. 

)36( املصدر نفسه: ص251.

)37( املصدر نفسه: ص251.
خالل  األشـــرف  النجف  يف  واألدب  الفكر  رجال  معجم  األمينّي،  هادي  حمّمد   )38(

ألف عام: املجّلد الثاين، ص697. 
ونشأ  )1927م(،  عام  البرصة  مدينة  يف  اهلاليّل  جعفر  الشيخ  ولد  اهلاليّل:  جعفر   )39(
املدارس  اهلاليّل. درس يف  إبراهيم  بن  احلميد  عبد  الشيخ  العامل  اخلطيب  والده  يد  فيها عىل 
وشاعر  شهري،  وخطيب  فاضل،  عامل  وهو  احلسينّية،  اخلطابة  بعدها  مارس  ثمَّ  احلكومّية، 
آل  مدح  يف  كثرية  قصائد  فله  األدب،  يف  أّما  والنثر،  عر  الشِّ يف  عديدة  مؤلَّفات  له  وأديب، 

البيت. للمزيد، ُينظر: حيدر املرجايّن، خطباء املنرب احلسينّي: 261/4.  
)40( هاشم داخل حسن، املصدر الّسابق: ص158. 

حمّمد  السّيد  ابن  اهلل  عبد  السّيد  العظمى  اهلل  آية  هو  الشريازّي:  اهلل  عبد  الّسّيد   )41(
سنة  شرياز  مدينة  يف  ولد  العظام،  واملراجع  الكبار  الفقهاء  أحد  الشريازّي،  املوسوّي  طاهر 
األبرار،  كبار علامئها  النجف األرشف سنة )1333#(، وحض عند  إىل  )1309#(، هاجر 
النائينّي،  والّشيخ  العراقّي،  ين  الدِّ ضياء  آغا  والّشيخ  اإلصفهايّن،  احلسن  أيب  يِّد  السَّ أمثال: 
وغريهم، وبقي يف النجف األرشف حّتى عام )1345#(، ثّم هاجر إىل مدينة شرياز، وتوىّل 
ينّية إىل أْن اضطّرته الظروف إىل اهلجرة ثانية إىل النجف األرشف  فيها الشؤون العلمّية والدِّ
عام )1354#(، وبارش فيها سعيه الدؤوب يف تدريس بحث اخلارج، ُأصوالً وفقهًا، ورعاية 
الدارسني وتوجيههم، حّتى هاجر منها يف عام )1395#(، واستقّر يف مدينة مشهد املقّدسة 
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يف  العلمّية  احلوزة  تطوير  يف  أسهم  ما  والعلمّية،  ينّية  الدِّ وبمهاّمه  املرجعّية  بأعباء  فيها  قائاًم 
الناس  فيه يشارك  بلد يّل  ين. كانيف أيِّ  الدِّ الكثري من علامء  إْذ ختّرج عىل يديه  مشهد؛ 
املسؤولّية  من  يراه  -فيام  يتجاوب  بام  فيها  وُيسهم  املصريّية،  القضايا  عىل  ويّطلع  مهومهم، 
اخلريّية  أعامله  من  عام )#1405(،  املقّدسة  مشهد  يف   تويّف الرشعّي،  وتكليفه  ينّية-  الدِّ
ّحي للحوزة العلمّية يف مدينة مشهد، وِمن مصنّفاته وآثاره: احلاشية عىل  تأسيسه املركز الصِّ
العروة، كتاب القضاء، االحتجاجات العرشة، كتاب الّصوم، تنقيح األُصول، حمارضات يف 
النجف  يف  ــيايّس  والسِّ الدينّي  الفكر  قادة  الّصغري،  عل  حسن  حمّمد  ُينظر:  وغريها.  احلّج، 

األرشف:ص173- 175.
)42( روح اهلل اخلمينّي: ولد يف مدينة مخني يف إيران عام )1902م(، ترعرع حتت رعاية 
عقد  ويف  عمره،  من  عرش  اخلامسة  قبل  العلمّية  التحصيالت  أكمل  مصطفى،  الّسّيد  أبيه 
الثالثينّيات أصبح من كبار األساتذة يف الفلسفة واحلكمة اإلهلّية، ويف عام )1944م(، أخذ 
يطرح فكرة احلكومة اإلسالمّية، وانتقد حكومة حمّمد رضا هبلوي خصوصًا بعد اختاذه قراراته 
اإلقامة  حتت  ووضع  اعتقل،  لذلك  )1963م(،  البيضاء  بالثورة  يت  سمِّ التي  اإلصالحّية 
األرشف،  النجف  إىل  غادر  وبعدها  تركيا،  اىل  ُنفي  ثّم  )1964م(،  عام  طهران  يف  اجلربّية 
ثّم إىل فرنسا عام )1978م(، بعد ذلك توّجت ثورته باالنتصار عام )1979م(، ويف عهده 
حدثت حرب مدّمرة امتّدت لثامن سنوات مع العراق. تويّف يف الثالث من حزيران من عام 
مشهورة«.  عرفانّية  ومؤلَّفات  شعرّية،  ودواوين  ضخمة،  فقهّية  مصنَّفات  له  )1989م(، 
حسن الّسعيد، مشاعل يف العتمة وإضاءات عن رّواد الوعي اإلسالمّي احلديث: 309/1-
315؛ وفهمي هويده، إيران من الداخل: ص21؛ ونرسين إسامعيل، ملحات من حياة اإلمام 
عمر  وفاروق  92-93؛  ص   :)10( السنة   ،)59( العدد  التوحيد،  جمّلة  الراحل،  اخلمينّي 

فوزي، إيران اخلمينّي... إىل أين، جمّلة دراسات إيرانّية، جمّلد)1(، عدد )4-5(: ص18.
تربيز  يف  ولد  يعة،  الشِّ ين  الدِّ مراجع  أحد  هو  رشيعتمداري:  كاظم  حمّمد   )43(
عام)1906م(، أكمل فيها دراسته االبتدائّية والثانوّية، درس علم االجتامع، وعمل ُأستاذًا يف 
ين يف إيران ويف آذربيجان، ومن املعارضني لسياسة الشاه،  جامعة مشهد، من كبار علامء الدِّ
النقد ضّد السلطة؛ لذلك مل يد نظام  وكان يلتزم جانب احلذر واحلكمة يف ُأسلوب توجيه 
حّتى  الشاه  نظام  يواجه  بقي  الوطنّية،  اجلبهة  يس  مؤسِّ من  وُيعّد  العتقاله،  وسيلة  أّي  الشاه 
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بتطبيق الرشيعة اإلسالمّية  الشاه  إيران )1979م(، طالب نظام  الثورة اإلسالمّية يف  اندالع 
أبو  وصفي  حمّمد  بيته.  يف  وُدفن  )1986م(،  عام  يف  تويّف  )1906م(،  عام  للدستور  وفقًا 
ياسّية يف إيران )1905-1981م(: ص82؛ ونعيم جاسم  مغل، األحزاب والتجّمعات السِّ
ياسة  حمّمد، إيران يف عهد حكومة أمري عّباس هويده )1965-1977م( دراسة يف تطّور السِّ

الداخلّية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة البرصة: ص64. 
ّيد عّباس شرّب: ولد يف مدينة البرصة سنة )1323#(، املوافق )1904م(، نشأ  )44( السَّ
ّيد حمّمد شرّب، ُعنيِّ يف سنة )1947م( قاضيًا ملدينة البرصة، ثّم  وترعرع يف أحضان والده السَّ
مدينة العامرة وجانب الكرخ، درس الفقه واألصول عىل يد والده الّسّيد حمّمد شرّب، والفلسفة 
قني لالجتهاد، له شعر رائع مطبوع،  وعلم الكالم عىل يد جمموعة من العلامء، وكان من املتفوِّ
روائع خـالدة من شعره، وأخرجْت  واملجاّلت  حف  الصُّ مؤلَّفات خمطوطة، نرشْت يف  وله 
الشخصّية  لألحوال  قاضيًا  ُعنيِّ  ذلك  بعد  وصور(،  )جواهر  اخلاّص  ديوانه  لبنـان  مطابع 
يف  اخلرييـّة   الّصادق اإلمـام  مدرسـة  يف  عضوًا  أصبح  كذلك  العمـارة،  لواء  يف  والدينيـّة 
يت )األنفاس(، تويّف عام)1971م(. جعفر اخلليّل، هكذا  البرصة، له قصائـد يف األدب ُسمِّ

عرفتهم: 192/4؛ وجريدة احلياة، العدد)114(، يف: )8/29/ 1967م(.
بتاريخ  بغـداد  يف  املقّدسة  الكاظمّية  مدينـة  يف  ولد  الّصدر:  باقر  حمّمد  يِّد  السَّ  )45(
قاموا  الذين  املراجع واملجتهدين  أنجبت كبار  )1935/2/28م(، وهو سليل أرسة علمّية 
املقّدسة،  والكاظمّية وكربالء  النجف األرشف وسامّراء  العلمّية يف  احلوزات  بالتدريس يف 
ّيد حيدر الّصدر من العلامء يف الكاظمّية، وجّده من مراجع التقليد يف كربالء  وكان الده السَّ
االبتدائّية  العرصّية  املدرسة  ّيد  السَّ الثالثة. دخل  والده وهو يف سّن  تويّف  االفتاء،  دور يف  له 
يد  عىل  واألصول  الفقه  يف  دروسًا  يأخذ  وكان  آنذاك،  الطلبة  أبرز  من  وكان  الكاظمّية،  يف 
لدراسة  األرشف  النجف  إىل  أخيه  مع  ارحتل  عرش  احلادية  سنِّ  ويف  الّصدر،  إسامعيل  أخيه 
ينّية عىل يد كبار علامء احلوزة، بدأ نبوغه منذ عام )1959م(، فوصل إىل  الدِّ خمتلف العلوم 
يِّد حمسن احلكيم، تعّرض إىل اعتقاالت  مرحلة االجتهاد، وكانت لديه عالقة محيمة مع السَّ
عديدة، ويف عام )1980م(، ُأعدم من قبل النظام املباد مع أخته العلوّية آمنة الّصدر، له عّدة 
ُينظر:  وغريها.  لالستقراء،  املنطقّية  واألُسس  واقتصادنا،  فلسفتنا،  كتاب  منها:  مؤلَّفات، 
الشهيد  حياة  من  ومنشورات  ص26-27؛  املواقف:  وسموِّ  الذات  نحو  احلائرّي،  كاظم 
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الّسّيد حمّمد باقر الصدر.  
الشيخ حمّمد  القدس عام )1952م( من قبل  ــس احلزب يف  ُأسِّ التحرير:  )46( حـزب 
تقي النبهايّن، وذلك بعد حصول االنشقاق داخل حركة اإلخوان املسلمني عام )1902م(، 
الفلسطينّيني واألردنّيني املقيمني يف  انتقل بعد ذلك إىل العراق عن طريق الطلبة واألساتذة 
العراق، تقّدم احلزب للحصول عىل ترخيص من وزارة الداخلّية عام )1954م(، إاّل إّن ذلك 
أعضائه  اعتقال  تّم  )14/متّوز/1958م(،  ثورة  بعد  الطلب  ُأعيد  ثّم  بالرفض،  ُرّد  الطلب 
بعد ذلك، وتعّرض احلزب إىل العديد من االنشقاقات بعد عزل النبهايّن عن والية العراق. 

للمزيد، ُينظر: أمحد عبدالّسّتار َكاطع، املصدر السابق: ص67.
)47( طالب الرفاعّي: ولد الّســـّيد طالب داود قنرب عام )1931م( يف منطقة الرفاعّي 
بمحافظة النارصّية، ودرس يف مدارسها االبتدائّية، انتقل إىل مدينة النجف األرشف للّدراسة 
اإلخوان  بحركة  شخصّية  عالقات  له  كانت  )1950-1951م(،  عام  العلمّية  حوزتا  يف 
يس حزب الدعوة  املسلمني وحزب التحرير يف أوائل اخلمسينّيات يف العراق. ُيعّد من مؤسِّ
اإلسالمّية، غادر إىل مرص، وأصبح وكياًل ملرجعّية الّسّيد حمسن احلكيم عام )1969م(، صىّل 
ين اإليرانّيني، انتقل إىل  ره بعض رجال الدِّ عىل جنازة شاة إيران )1980م(، األمر الذي كفَّ
الواليات املّتحدة عام )1985م(، ُينظر: رشيد اخلّيون، أمايل الّسّيد طالب الرفاعّي: ص87. 
يايّس يف حزب الدعوة  )48( حمّمد عبد الّرضا موسى، قبضة اهلدى ودورهم الفكرّي والسِّ

اإلسالمّية حّتى عام )1974م(، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بابل: ص59-54.
)49( حسني لطفي الزبيدّي وآخرون، العراق والبحث عن املستقبل: ص241.

)50( مقابلة شخصّية مع الّسّيد ييى عثامن يف: )2016/1/12م(؛ وفرات عبد احلسني، 
يايّس واالجتامعّي يف التاريخ املعارص، ُأطروحة دكتوراه، جامعة  ين سليم ودوره السِّ عّز الدِّ

البرصة: ص27.
 alebadech@hotmail.com )51(

)52( جمّلة اخلطوة، العدد الثاين: ص13.
)53( مقابلة شخصّية مع الّسّيد مض جابر احللو يف: )2016/3/11م(.

)54( داخل الّسّيد حسن، معجم اخلطباء: 160/4.
)55( حسن عيسى احلكيم، املفّصل يف تاريخ النجف حول أعالم الفكر والعلم واألدب 
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فـي النجف األرشف: 91/27، حرف امليم. 
)56( صباح نوري املرزوك، معجم املؤلِّفني والكتَّاب العراقّيني: 481/7-

.490
)57( ُينظر: كوركيس عّواد، معجم املؤلِّفني العراقّيني يف القرنني التاسع عرش والعرشين 

من)1800-1869م(: جمّلد3، ص346-343.
 )58( ُينظر: الّسّيد مهدي الّسويج، الّدورة العلمّية املنظومة األوىل: ص9-2.

)59( جودت القزوينّي، املصدر السابق: ص323.
)60( جودت القزوينّي، املصدر نفسه.

)61( ُينظر: محيد أمحد محدان، البرصة يف عهد االحتالل الربيطايّن )1914-1921م(: 
ص61-41.

القزوينّي، ودوره االجتامعّي وأثره  التميمّي، أمري حمّمد الكاظمّي  )62( جعفر عبد اهلل 
البرصة )1918-1971م(، رسالة ماجستري غري منشورة: ص35- يايّس يف  الفكرّي والسِّ

.36
)63( جعفر عبد اهلل التميمّي، املصدر السابق: ص36-35. 

يِّد الّسويج، املصدر الّسابق: ص14.  رات السَّ )64( مذكَّ
)65( املصدر نفسه: ص7.

ف البعض العوملة بأهّنا جعل اليشء عاملّي، أو دويّل االنتشار، وجعل  )66( العوملة: يعرِّ
واألسوار  باحلدود  تعرتف  احلديثة، وهي ال  االتصال  واحدة من خالل وسائل  دولة  العامل 
العريّب  االقتصادّي  اع  الرصِّ ومستقبل  العوملة  مرزوق،  اليف  عاطف  الّدول،  بني  واحلواجز 

اإلرسائيّل: 38-37/1.
ّتة العرب: ص287. )67( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، النبوءة واألنبياء السِّ

)68( اليسارّية: هي عبارة عن مصطلح يمثِّل تّيارًا فكرّيًا وسـياسّيًا يسعى لتغيري املجتمع 
إىل حالة أكثر مساوة بني أفراده، ويرجع أصل اليسارّية إىل الثورة الفرنسّية عندما أّيد عموم َمن 
كان يلس عىل اليسار من نّواب التغيرب الذي حتّقق عن طريق الثورة الفرنسّية، ذلك التغيرب 
 https://ar.m.wikipedia.:املتمثِّل بالتحّول إىل النظام اجلمهورّي والعلامنّية .للمزيد ُينظر

ory.
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األوىل،  الّسنة   ،)29( اجلزء  العاّمة،  الثقافة  يف  تبحث  أسبوعّية  جمّلة  العدل،  جمّلة   )69(
1386هـ/1966م: ص58.

)70( تتكون اجلمعّية من أعضاء اهليأة اإلدارّية، وهم كلٌّ ِمن:
1-الّسّيد عّباس شرّب                              رئيسًا 

2-الّسّيد حمّمد جواد جالل                   نائبًا للرئيس 
3-الدكتور حسني عّباس                       مديرًا لإلدارة 

4-الّسّيد غالب الناهي                           أمني رسٍّ
رًا  5-الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج               عضوًا وحمرِّ

6-عبداحلميد الصابونجّي                     عضوًا 
7- الّسّيد حممود احلبيب                         عضوًا 
8-الّسّيد طاهر التميمّي                          عضوًا

 للمزيد، ُينظر: املصدر نفسه: ص58. 
)71( جريدة احلياة، البرصة، العدد )75(، )29/ترشين الثاين/1964م(، الّسنة الثانية.

)72( جريدة احلياة، العدد )61(، الّسنة األوىل يف: )1966/8/16م(.

)73( املصدر نفسه، العدد )76(، الّسنة األوىل يف: )1966/1/29م(.
)74( جريدة النّهار، العدد )91(، الّسنة األوىل، يف: )1966/3/13م(.

والكتَّاب  املؤلِّفني  مجعّية  النبوّي،  املولد  قصيدة  الّسويج  مهدي  حمّمد  الّسّيد   )75(
العراقّيني: ص2.

ف لواء البرصة للفرتة من)13/نيسـان /1966م(، لغاية  )76( عل هناد مصطفى: مترصِّ
)17/كانون الثاين/1967م(، جمّلة وادي الرافدين، البرصة قدياًم وحديثًا، احللقة الثانية: 1/

ص41-29.  
)77( جريدة الربيد، البرصة، العدد )59(، الّسنة األوىل، )21/آيار/1966م(.

)78( قصيدة )ُعودوا إىل املنقذ اهلادي(، مطلعها:

معضلٍة شــــــرِّ  ِمن  خُيلِّصنا  ذا  وملاَمن  أقوالنا  فـــي  جتدهـا  مل 
)79( جريدة احلياة، البرصة، العدد)72(، الّسنة الثانية، )16/آذار/1967م(.

يِّد الّسويج: ص21. )80( مذّكرات السَّ
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)81( سورة النساء، اآلية )1(.
)82( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، كفاية اخلطيب: 53/1 .

)83( سورة اإلرساء، اآلية )31(. 
)84( صحيح البخاري: 199/2.

)85( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، رسالة اخلمس والّسبعون بمناسبة يوم املرأة العاملّي، 
)8/آذار(: ص2.  

يعة والّسنّة: ص204.  )86( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، مائة مسألة مهّمة حول الشِّ
ين عبد العزيز خّلويص، ولد عام )1917م( يف خانقني  )87( صـفاء خّلويص: صفاء الدِّ
خ وأديب وشاعر وصحفي، عمل والده قاضيًا، ثّم حمافظًا يف احلكومة  حمّلة اسكي خان، مؤرِّ
ف عىل  ح يف العهد امللكّي ليكون وزيرًا، وبحكم وظيفة والده استطاع أْن يتعرَّ العراقّية، ُرشِّ
واستقّر يف  باملاسونّية،  م  اتُّ أْن  بعد  العراق يف عام)1970م(  من  العراقّية، خرج  املدن  أكثر 
لندن، عمل أستاذًا لعلم العروض يف الّلغة العربّية بجامعة بغداد، وأستاذًا لألدب املقارن  يف 
جامعة أكسفورد، أصبح رئيسًا للجالية اإلسالمّية يف بريطانيا، له مؤلَّفات عديدة يف األدب 
والّشعر والتاريخ ويف الرتمجة، تويّف يف لندن )1995م(. للمزيد، ُينظر: حمّمد صالح ياسني، 

صفاء خّلويص شخصّية أدبّية ثقافّية مرموقة: ص4.  
بعون بمناسبة يوم املرأة العاملّي 8  يِّد حمّمد مهدي الّسويج، رسالة اخلمسة والسَّ )88( السَّ

آذار: ص205 .
)89( قيص الّشيخ عسكر، جمّلة األرشيف، العدد )69(، 1994م: ص2.

ّية  )90( نوري الّسعيد)1888-1958م(: ولد يف بغداد عام)1888م(، ختّرج من الكلِّ
احلربّية يف إســطنبول عام )1906م(، شارك يف الثورة العربّية ضّد الدولة العثامنّية، عاد إىل 
عىل  العراقّية  ياسة  السِّ يف  مؤثِّر  دور  له  كان  )1921م(،  عام  امللكّي  النظام  قيام  بعد  العراق 
يس  مؤسِّ من  وكان  مّرة،   )14( احلكومة  رئاسة  تسّلمه  َعرب  واخلارجّي  الداخّل  املستوى 
حلف بغداد )1955م(، وعمل عىل إعالن االحتاد العريّب اهلاشمّي بني العراق واألردن عام 
)1958م(. ُينظر: مري برصي، من أعالم املؤّسسـة يف العراق: ص82؛ وعبد الرحيم ماريني، 
موسوعة مشاهري وعظامء وشخصّيات من العامل: ص12؛ وكامل مظهر أمحد، نوري الّسعيد: 

ص24.



363

م.م.حميد �سيالوي لفتة

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

)91( صالح جرب: ولد حمّمد بن صالح جرب النّجار بن عّل يف عام )1896م( يف النارصّية، 
نشأ يف حمّلة اجلامع الكبري فيها، دخل مدرسة الرشيد يف النارصّية عام )1902م(، كان حمّبًا 
للعلم واملعرفة، فتعّلم الّلغة الرتكّية، بعد ذلك دخل املدرسة اجلعفرّية، ُعنيِّ كاتبًا يف إحدى 
بتوقيع  امللكّي، وقام  العهد  ثمَّ أصبح رئيسًا للوزراء يف  العدلّية، وحماميًا بعد ذلك،  املحاكم 
إىل حدوث اضطرابات يف  أّدْت  التي  بورت سموث،  بمعاهدة  ُعرفْت  بريطانيا،  اتفاقّية مع 
عموم العراق قادْت إىل سقوط حكومته. تويّف عام )1957م(. ُينظر: فاطمة صادق عّباس 

يايّس يف العراق حّتى عام )1957م(: ص24-22.  الّسعدّي، صالح جرب ودوره السِّ
)92( مذّكرات الّسّيد الّسويج: ص11.

)93( املصدر نفسه.
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امل�سادُر واملراجُع

- القرآُن الكريُم.

- املخطوطات: 
املوسوّية  الّسويج  آل  نسب  يف  البهّية  سالة  الرِّ احلسني،  درويش  ّيد  السَّ ّتار  السَّ عبد   -1

)املكتبة القادرّية(، بغداد.
لدى  منها  مظلوم،)نسخة  مهاجر  مستقّل  رات  مذكَّ الّسويج،  مهدي  حمّمد  الّسّيد   -2

الباحث(. 

- الكتب
1- آغا برزك الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة، القسم الثالث، مطبعة اآلداب، النجف، 

1912م. 
باقر  الّسّيد حمّمد  الّشهيد  منشورات من حياة  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  اهلل  أنصار   -2

الّصدر، ط2، 1434#-2013م. 
3- حيدر املرجايّن، خطباء املنرب احلسينّي، اجلزء الرابع، الطبعة األوىل، 1981م.

4- جودت القزوينّي، تاريخ القزوينّي يف تراجم املنسّيني واملعروفني من أعالم العراق 
وغريهم )1900-2003م(، ط1، اخلزائن إلحياء الرتاث، 1432#- 2012م. 

5- جعفر اخلليّل، هكذا عرفُتهم، جريدة احلياة، العدد )114(، يف: )1967/8/29م(. 
 -#1430 األوىل،  الطبعة  عقيل،  حمسن  حه:  صحَّ عرفُتهم،  هكذا  اخلليّل،  جعفر   -6

2009م.
مطبعة  )1914-1921م(،  الربيطايّن  االحتالل  عهد  يف  البرصة  محدان،  أمحد  محيد   -7

اإلرشاد، بغداد، 1979م.
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احلديث،  اإلسالمّي  الوعي  رّواد  عن  وإضاءات  العتمة  يف  مشاعل  الّسعيد،  حسن   -8
ط1، بغداد، 2010م.

9- حسن عيسى احلكيم ، املفّصل بتاريخ النجف، ط1، مطبعة رشيعت، قم، #1430.
10- داخل الّسّيد حسن، معجم اخلطباء، دار الضوء، بريوت، ط1، 1997م.

11- رشيد اخلّيون، أمايل الّسّيد طالب الرفاعّي، ط1، دار مدرك، بريوت، 2012م. 
12- رشيد القّسام وصادق احلريّب، بحث )ختّرج الّسّيد حمّمد الّصدر من كّلّية الفقه عام 

1962م(، ط1، مؤّسسة النرباس للطباعة ، 2005م: ص52.
13- الّسّيد مهدي الّسويج، الدورة العلمّية املنظومة األوىل، ط4، مطبعة كريم بدمشق، 

1996م.  
تة العرب، ط1، مؤّسسة البالغ،  14- الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، النبوءة واألنبياء السِّ

بريوت، 2000م.
والكّتاب  املؤلِّفني  مجعّية  النبوّي،  املولد  قصيدة  الّسويج،  مهدي  حمّمد  الّسّيد   -15

العراقّيني، مطبعة القضاء، النجف األرشف، 1386#- 1966م.
ند، عامرة قبور النبيِّ وأهل بيته، بريوت، ط1، 1431#- 2010م. 16- الشيخ حمّمد السَّ

17- الشيخ عبد اهلل النورّي، تديم قبور أئّمة البقيع، دار الفكر، مرص، 1965م.
املعارص،  التاريخ  يف  ينّية  الدِّ للمرجعّية  الوطنّي  الّدور  الفضّل،  مهدي  صالح   -18

بريوت، 2011م.
19- صالح اخلرسان، أضواء عىل حتّرك املرجعّية واحلوزة العلمّية يف النجف األرشف، 

)1958-1963م(، بريوت، 2004م.
اع االقتصادّي العريّب اإلرسائيّل، ط1،  20- عاطف اليف مرزوق، العوملة ومستقبل الرصِّ

2008م.
القارئ،  دار  اجلبورّي،  سلامن  كامل  قه  حقَّ الرّشيعة،  شيخ   ، ّ احللِّ احلسني  عبد   -21

2005م.
22- عبدالرّزاق اهلاليّل، تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثاميّن، )1638-1917م(، 

بغداد، 1959م.
23- عبد الّرحيم ماريني، موسوعة مشاهري وعظامء وشخصّيات من العامل، دار املحّبة، 

2002م.
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األرشف،  النجف  يف  العلمّية  احلوزة  يف  رايّس  الدِّ النظام  عن  ملحة  البهاديّل،  عّل   -24
ضمن موسوعة النجف، دار األضواء، بريوت، 1995م.

25- عّل أمحد البهاديّل، احلوزة العلمّية يف النجف األرشف معاملها وحركتها اإلصالحّية 
)1920-1980م(، بريوت، 1993م. 

ط1،  العراق،  بغداد،  األهلّية،  والنرّش  الطبع  رشكة  األحالم،  الرّشقّي،  عّل   -26
1383#- 1963م.

القاهرة،  ط2،  والنرش،  للرتمجة  األهرام  مركز  الّداخل،  من  إيران  هويده،  فهمي   -27
1988م.

يايّس يف العراق حّتى عام  28-  فاطمة صادق عّباس الّسعدي، صالح جرب ودوره السِّ
)1957م(، دار الّشؤون الثقافّية، بغداد، 2008م. 

29- كاظم احلائرّي، نحو الذات وسموِّ املواقف، ط1، قم، #1427.
30- كامل  مظهر أمحد، نوري الّسعيد، مكتبة اليقظة العربّية، بغداد، ط1، 1994م.

31- حمّمد الغروّي، مع علامء النجف األرشف، ط1، بريوت، 1991م.
بابل  مؤّسسة  مرموقة،  ثقافّية  أدبّية  شخصّية  خّلويص  صفاء  ياسني،  صالح  حمّمد   -32

للثقافة واإلعالم، بغداد، 1959م.  
33- مري برصي، من أعالم املؤّسسـة يف العراق، لندن، 2005م. 

34- حمّمد أمني نجف، علامء يف رضوان اهلل، نبذة يسرية عن حياة )170( عاملًا، مطبعة 
الفرقان، النجف، )د.ت(.

35- حمّمد عّل جهاد وآخرون، معجم األدباء من العرص اجلاهّل حّتى سنة )2002م(، 
ط1، بريوت، 1422#-2002م.

يعة وُأصوهلا، ط7، دار الكتاب العريّب ودار  36- حمّمد احلسني كاشف الغطاء، أصل الشِّ
املنار، 1963م. 

العدد  التوحيد،  جمّلة  الراحل،  اخلمينّي  اإلمام  حياة  من  ملحات  إسامعيل،  نرسين   -37
نة )10(، إيران، 1992م. )59(، السَّ

األرشف،  النجف  يف  ــيايّس  والسِّ الدينّي  الفكر  قادة  الّصغري،  عّل  حسن  حمّمد   -38
مؤّسسة البالغ، ط2، بريوت، 2009م.
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39- حمّمد رضا النعاميّن، شاهد األّمة وشاهدها، ط1، إيران، قم، 2000م.
/8( العاملّي  املرأة  يوم  بمناسبة  بعون  والسَّ اخلمسة  رسالة  الّسويج،  مهدي  حمّمد   -40

آذار(، ط1، بريوت، 2000م. 
إيران يف  ياسيَّة  السِّ والتجّمعات  األحزاب  مغل،  أبو  وصفي  حمّمد   -41 

)1905-1981م(، ط2، مركز دراسات اخلليج العريّب، جامعة البرصة، 1983م.
42- هاشم  الفّياض، ملحات عن حياة الّسيِّد اخلوئّي )د.م( )د.ت(.

43- حمّمد حسن آل الطالقايّن، الّشيخّية نشأتا وتطّورها، بريوت، مكتبة املعارف، ط1، 
2007م

44- حمّمد حسني الّصغري، أساطني املرجعّية العليا يف النجف األرشف، ط1، مؤّسسة 
البالغ، بريوت1424#- 2003م.  

45- حمّمد هادي، مرجعّية اإلمام احلكيم والنّهضة اإلسالمّية احلديثة، خلفّيات وأبعاد، 
مركز دراسات تاريخ العراق احلديث، 1414#-1993م.

46- حمّمد باقر احلكيم، موسوعة احلوزة العلمّية ومرجعّية اإلمام احلكيم، ط1، النجف 
األرشف، 2005م. 

ين )1888-  47- حمّمد اخلاليّص، علامء الّشيخّية والرّصاع مع البدع واخلرافات يف الدِّ
1913م(، ط1، 1998م. 

- الّر�صائُل واالأطروحاُت اجلامعّية
يف  واالجتامعّي  يايّس  السِّ ودوره  العسكرّي  مرتىض  الّسّيد  َكاطع،  الّسّتار  عبد  أمحد   -1
البرصة،  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  )1911-2007م(،  املعارص  العراق  تاريخ 

ّية اآلداب، 2013م. كلِّ
رسالة  )1921-1958م(،  البرصة  يف  والتعليم  الرتبية  تاريخ  عّباس،  محزة  باسم   -2

ّية اآلداب، 1992م. ماجستري غري منشورة، جامعة البرصة، كلِّ
وأثره  االجتامعّي  ودوره  القزوينّي  الكاظمّي  حمّمد  أمري  التميمّي،  اهلل  عبد  جعفر   -3
جامعه  منشورة،  غري  ماجستري  رســالة  )1918-1971م(،  البرصة  يف  يايّس  والسِّ الفكرّي 

ّية اآلداب، 1434#/2013م. البرصة، كلِّ
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اإليرانّية  الداخلّية  ياسة  السِّ يف  الدينّية  املؤّسسة  دور  النّجار،  فاضل  رزاك  عالء   -4
راسات التارخيّية، جامعة البرصة،  ّية الدِّ )1941-1963م(، رسالة ماجستري غري منشورة، كلِّ

2010م.
يايّس واالجتامعّي يف التاريخ املعارص،  ين سليم ودوره السِّ 5- فرات عبد احلسني، عّز الدِّ

ّية اآلداب. ُأطروحة دكتوراه، جامعة البرصة، كلِّ
يايّس يف حزب الدعوة  ضا موســـى، قبضة اهلدى ودورهم الفكرّي والسِّ 6- حمّمد عبد الرِّ
الرتبية  ّية  كلِّ بابل،  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  )1974م(،  عام  حّتى  اإلسالمّية 

للعلوم اإلنسانّية، 2014م.
هويده)1965-1977م(  عّباس  أمري  حكومة  عهد  يف  إيران  حمّمد،  جاسم  نعيم   -7
جامعة  اآلداب،  ّية  كلِّ منشورة،  غري  دكتوراه  ُأطروحة  الداخلّية،  ياسة  السِّ تطّور  يف  دراسة 

البرصة، 2001م. 

- املجاّلُت واجلرائُد
1- جمّلة البالغ،  العدد )8/13(، الّصادر يف: )1969/4/1م(.

جامعة  اإليرانّية،  الدراسات  مركز   ،)5-4( عدد  جمّلد)1(،  إيرانّية،  دراسات  جمّلة   -2
البرصة، 1989م. 

األوىل،  الّسنة   ،)29( اجلزء  العاّمة،  الثقافة  يف  تبحث  أسبوعّية  جمّلة  العدل،  جمّلة   -3
)1386#/1966م(.

4- جمّلة العدل، النجف، اجلزء )13-14(، الّسنة الثانية، )1387#/ 1967م(. 
5- جمّلة العدل، النجف، العدد )49(، الّسنة )9(، )22/ترشين الثاين/1975م(. 

الّسالم  دار  املعارص،  املسلم  وقضايا  بالفكر  ُتعنى  فصلّية  جمّلة  اجلديد،  الفكر  جمّلة   -6
والنرش، لندن، العدد )6(، الّسنة )2(، متّوز، 1992م. 

7-جمّلة املبني، العدد األّول، )2005م(.

8- جمّلة املوسم ،العدد )17(، 1991م.
9- جمّلة وادي الرافدين، البرصة قدياًم وحديثًا، احللقة الثانية، ج1، مؤّسسة دار ميسلون 

العراقّية، البرصة، آذار،)1967م(.
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10- جريدة الربيد، البرصة، العدد )59(، الّسنة األوىل، )21/آيار/1966م(.
الثالثاء )13/حزيران/ 1967م(،  الّسّياب،  القادر  11- جريدة احلياة، لصاحبها عبد 

)5/ربيع األّول/1387#(، العدد )103(، الّسنة الثانية.
12- جريدة النّهار، العدد )91(، الّسنة األوىل، )1966/3/13م(.

- املقابالُت ال�صخ�صّيُة
1- مقابلة شخصّية مع الّسيِّد )صادق مهدي الّسويج(، يف: )2015/12/3م(.

2- مقابلة شخصّية مع الّسّيد )مض جابر حسني احللو(، يف: )2016/3/11م(.
3- مقابلة شخصّية مع الّسّيد )حممود فاخر حمّمد الّسويج(، يف: )2016/2/22م(.

4- مقابلة شخصّية مع الّسّيد )ييى عثامن(، يف: )2016/1/12م(.


