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ملخ�ض البحث

باتت مدينة احللة تتمتع بمكانتها العلمية ، حتى صارت مركًزا للعلم وموطنًا جلموع كبرية 
من املفكرين، إذ إن أبناء تلك املدينة انصبت جهودهم الفكرية عىل التأليف والتصنيف بش��كل 

الفت للنظر خصوًصا يف العلوم الرشعية، وعلوم اللغة والدراسات اإلنسانية األخرى.

وعىل الرغ��م من الظروف االقتصادية والسياس��ية واالجتمعية الس��يئة الت��ي عانت منها 
احللة فقد متيزت بنهضتها سياس��ًيا واجتمعًيا، وظهور العديد من املبدعني، ومنهم: الشيخ عبد 
ا ينمو ببطء ومل يفصح  احلس��ني احليل الذي ال ينكر فضله يف نمء الوعي الوطني الذي ظل عفوياًّ

عن نفسه إاّل يف مطلع القرن العرشين.
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Abstract

The city of Hilla has been the center of science and the destination of 

flocks of thinkers who employed their efforts in composing,compiling, 

and classifying books, especially in religious sciences and linguistics 

in addition to the other humanities.

Despite its bitter economic, political, and social circumstances, 

Hillah was distinguished for its political and social renaissance which 

led to the appearance of great figures like Sheikh Abdul-Hussein 

Al-Hillih who contributed a lot in raising the people's awareness of 

patriotism that remained spontaneous till the advent the twentieth 

century.
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املقدمة

عاش العراق هنضة فكرية يف النصف األول من القرن العرشين، أسهمت يف تنشئة بعٍض 
من العلمء واملفكرين واألدباء العراقيني، وظهورهم يف الساحة العربية بوصفهم دعامة أساسية 
أرس��ت ركائز تطوير الفكر واألدب العريب يف ضوء مطلقاهتا العقدية واألخالقية، ومن هؤالء 

العلمء رجل الدين العالمة الشيخ عبد احلسني احليل موضوع بحثنا.

كّل هذه األس��باب جمتمعًة دع��ت الباحث إىل اختيار تلك الش��خصية التي جتاوز عطاؤها 
العلمي احلدود اجلغرافية لبلده ووطنه.

زين عىل والدته  ُقس��م البحُث إىل حماور عّدة: تناول املحور األول عبد احلس��ني احليل، مركِّ
ونشأته، وأبرز أساتذته وطالبه.

يف ح��ني تن��اول املحور الثاين آثاره العلمية من حيث: مؤلفات الش��يخ عبد احلس��ني احليل 
وخمطوطاته، عىل أن تلك املخطوطات مل تتوافر لدى الباحث لفقداهنا.

ز املحور الثالث عىل موقف الش��يخ احليل من الشعائر احلسينية يف الوقت الذي  يف حني ركَّ
كانت هناك آراء خمتلة يف صور إقامة تلك الش��عائر وشيوعها بني أطياف املجتمع، والوقوف يف 

وجه بعض املمرسات يف تلك الشعائر.

فض��اًل ع��ن دوره الوطني إذ كان له نصي��ب يف املحور الرابع بعد أن بينَّا م��ا له، من أدوار 
وطني��ة وعربية وإس��المية يف ضوء ما عاش��ه جمتمعه آن��ذاك من أحداث كث��ورة العرشين مثاًل 

وقضية فلسطني وغريها.

��ز املح��ور اخلامس عىل دوره الفك��ري من جهة كونه مش��ارًكا يف الكثري من املجالس  وركَّ
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الثقافية والندوات الفكرية يف النجف األرشف وغريها.

ز الباحث عىل جمموعة من أشعاره يف  يف حني بني املحور الس��ادس نمذج من ش��عره، إذ ركَّ
مصادر بحثه التي ختتص بذكر األئمة، وما تضمنه بعض تلك االشعار من نكات أدبية.

اعتمد الباحث عىل مصادر عدة منها: رس��ائل الشعائر احلسنية رسالة التنزيه للسيد حمسن 
االم��ني والرس��ائل املؤيدة واملعارضة هل��ا تأليف جمموع��ة العلمء مجعها وحققها الش��يخ حممد 
احلسون، وكذلك كتاب: هكذا عرفتهم )ج1(: ملؤلفه جعفر اخللييل، ومصدر آخر كان بعنوان 
ش��عراء احللة يف معجم البابطني لش��عراء العربية يف القرنني التاسع والعرشين، للكاتب:مهدي 
عب��د االم��ري مفتن الكط��راين، فضاًل عن ما كتب��ه املؤلف منصور حممد رسح��ان إذ بحث عن: 
النقد األديب يف البحرين يف القرن العرشين أضواء عىل بدايات املايض وس��رية احلارض، وكتاب 

الذريعة، ملؤلفه أغا بزرك الطهراين غريها.

ثم أغن��ت الصحف واملج��الت الباحث بمعلوم��ات قيمة ومتنوعة منه��ا جريدة صوت 
البحري��ن، العدد 156 الص��ادرة يف عام 1942، وكذلك: جريدة الوس��ط البحرينية، وكذلك 

جملة آفاق نجفية التي َحَوت مقالة عن الشيخ عبد احلسني وغريها.

وملا كان الشيخ احليل مهاجًرا من بلده مستقًرا يف بالد عربية وهي البحرين، وكان أغلب ما 
كتب عنه يف بعض مواقع االنرنيت، حظيت تلك املواقع بنصيب أكرب من مصادر البحث بعد 

ان أغنت الباحث بمعلومات قيمة وكبرية عن ما خفي من مسرية شيخنا احليل.

وآخًرا ال بد من القول: إن ضياع بعض مؤلفات الشيخ عبد احلسني احليل وندرة مصادره 
كان��ت من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث يف احلصول عليها، مما اضطره إىل االس��تعانة 

بم توافر بني يديه إلكمل ذلك البحث.

والشكر هلل الواحد األحد الفرد الصمد، والصالة وأتم السالم عىل حممد خري العاملني وآله 
موه للباحث يف اإلعان��ة وطلب النرة،إذ مايزال  الطيب��ني الطاهرين نور الربية ع��ىل كل ما قدَّ

العبد الفقري يغوص يف عامل النقص، فالكمل هلل وحده.
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ولدته ون�صاأته

ه��و عبد احلس��ني احليل بن قاس��م بن صال��ح بن حممد عيل بن حس��ن بن هلي��ل من أرسٍة 
ُتعرف باحللة )آل هليل(، ينتهي نس��به إىل كعب وقيل إىل ش��ّمر، من علمء احللة، ولد فيها عام 
)1300ه�( وقيل )1299ه�/1882م()1(، وبدأ دراس��ته وعمره ثمين سنني. وقد أتقن القراءة 
والكتابة ودخل املدرس��ة الرش��دية وأكمل صفوفها األربعة يف ثالث سنني. أضاف إىل دراسته 

الرف والنحو وعلم املنطق عىل يد أحد فضالء احللة)2(.

هاج��ر إىل النج��ف يف عام )1896م( وهناك يف غضون أربع س��نني أكمل دراس��ة علمي 
املع��اين والبيان وأصول الفقه وبع��ض رشوح التجريد وفنون علم اهليأة. وكثرًيا من كتب الفقه 
املتداول��ة يف التدريس يف ذلك الوقت. وكان الش��يخ احليل ش��ديد ال��ذكاء ال يمرُّ عليه يشء إالّ 
وحفظه بأغلب ألفاظه. اذ حيفظ اخلطبة أو املقطوعة الش��عرية إذا س��معها مرتني. و عرف عند 
بعض أصحابه املقربني أنه حيفظ قسًطا من كتاب القاموس املحيط وفهرست كتاب الوسائل يف 

احلديث، و يستحرض الكثري من كتب األدب بشواهدها الشعرية.

وعند اس��تقراره يف النج��ف األرشف تزوج امرأة نجفية اس��مها العلوية )دوله عيس��ى(، 
أنجب من زوجته العراقية ثالثة أوالد وابنتني )عيل، باقر، عبد األمري، حس��ن( وكان اشهرهم 

الدكتور عيل احليل وله بنتان )غنية ورشيعة()3(.

في��م أنجب من زوجت��ه البحرينية التي كان اس��مها )خريية املطوع( ويذك��ر الكاتب تقي 
حمم��د البحارنة عن الش��يخ احليل، صمت برهًة وقال: » لقد انغم��س احليل يف احلياة االجتمعية 
يف البحرين، وأسس له أرسًة فتزّوج وأعقب ولدين )حممد هادي، وحممد فائق( وثالث بنات، 
)كريمة، وفيقة، نزهية( تزّوجن بعد وفاة والدهن، أحداهن ماجد اجليش، واألخرية بمستش��ار 

رئيس الوزراء حمّمد املطوع)4(.

تويف الش��يخ عبد احلس��ني يف منزله باملنامة إثر مرض عضال، وتم تش��ييع جثمنه إىل مثواه 
األخري يف مقربة املنامة يف يوم 15 مارس/آذار 1956 بعد حياٍة حافلٍة بالعلم واألدب والشعر 
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والكتب والطموح العال، رحل احليّل بصمت، لكن حياته مازالت دفًرا مل جُتمع أوراقه املبعثرة 
بعد)5(.

�صي�خه

من املهم جًدا أن نش��ري إىل أن الش��يخ عبد احلس��ني احليل كان قد تتلمذ عىل يد العديد من 
الش��يوخ واألساتذة املشهورين يف النجف منهم عىل سبيل املثال ال احلر: العالمة السيد أمحد 
الكربالئي ويف الرياضيات، وعلم اهليأة عىل الشيخ مهدي من آل قفطان. ومن أشهر أساتذته:

املال كاظم اخلرساين)6(، والشيخ حممد كاظم اليزدي)7(، والسيد حممد بن السيد حممد تقي آل 
مة الشيخ فتح اهلل الشريازي اإلصفهاين النجفي املدعو ب�)شيخ  بحر العلوم الطباطبائي)8(، والعالَّ

الرشيعة()9(.

تالمذة ال�صيخ عبد احل�صني احللي

تتلمذ عىل يد الش��يخ عبد احلس��ني احليل عدد من األفاضل والعلمء، نشري اىل بعض منهم 
بحس��ب ما توافر لنا من مصادر، منهم: )الش��يخ منصور الس��ري(، واخلطيب )الس��يد حممد 
صالح العدناين(، لكننا س��نتاول األشهر يف ذلك، ومنهم الش��يخ أمحد الوائيل)10(، والسيد عيل 

كمل الدين الغريفي البحراين)11(، والشيخ أمحد العصفور)12(.

الت��صيف العام لأبرز م�ؤلفاته

عندما نتتبع املس��رية العلمية للش��يخ عبد احلس��ني احليل نرى كثرة ما لديه من أعمل، منها 
م��ا كتبه عن حي��اة الرشيف الريض، )مقدم��ة عن الرشيف الريض()13( وقد أش��ار الدكتور 
زك��ي مبارك يف كتابه )عبقرية الرشيف الريض( إىل مقدمة احل��يل بوصفها مرجًعا للبحث وعدَّ 
أن منت��دى الن��رش بإصداره هذا الكتاب قد مأل فراًغا يف املكتب��ة العربية، والكتاب اآلخر الذي 
قد س��ميناه ب�)النقد النزيه لرس��الة التنزيه()14(، و)ترمجة اإلمام ش��يخ الرشيعة(: شيخ الرشيعة 
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االصفهاين قيادته يف يف الثورة العراقية الكربى ووثائقه السياسية 1920)15(.

كم نرشته جملة )االعتدال النجفية( للش��يخ احليل يف العام 1935 مقالة يصحح فيها احليل 
معلومات وردت يف حمارضة )املسيو ماسنيون( املسترشق األمزتيني والتي نرش خالصتها زكي 
مبارك يف جملة )احلديث( احللبية وذلك فيم يتعلق بتمصري الكوفة وانساب القبائل العربية)16(.

وكذل��ك دراس��ة قيمة ذات منح��ى درايس جديد عن الش��عوبية يف القرن الث��اين والثالث 
اهلجري نرشت يف )االعتدال( يف ستة أعداد ضمن 39 صفحة.

ق��ام احليل بتحقيق نس��خة مش��وهة من دي��وان )مهيار الديلم��ي(، وإكمل م��ا نقص منها 
وتصحيح ما وقع فيها من أغالط، وأثبت احليل يف هذا العمل مقدرته الفائقة التي كان مشهوًدا 

له فيها بالصرب واملعاناة يف التحقيق، إذ تم طبع الديوان منقًحا يف بغداد.

وقد نرشت للحيل يف البحرين مقاالت متعددة وقصائد ش��عرية وفتاوى دينية يف صحيفة 
)البحرين( ومن بعدها )صوت البحرين( وتعّد معطيات االحكام ومقدماهتا يف أثناء ممارس��ته 
للتمييز الرشعي مرجًعا للباحثني والدارسني، ثم)17( منها: الفلك القديم واحلديث، وهو كتاب 
وجي��ز يف عل��م اهليأة، ومل يعثر عىل النس��خة بع��د، ينابيع األحكام يف علم أصول الفقه.رس��الة 
عملي��ة يف األحكام الرشعية املتعلقة بالعبادات والطه��ارة إىل غري ذلك وتتكون من نحو 101 
صفحة وهي موجودة، وردت يف بعض املراجع حتت اس��م )النفحات القدس��ية()18(، منظومة 
يف األخ��الق واآلداب من ألف بيت، مصارع الكرام يف وفيات النبي واألئمة، الش��جرة 
امللعونة، وهو خمطوط فلس��في يرد فيه عىل )النصول(، دين الفطرة، وهو خمطوط ديني فلسفي 
يالئ��م روح الع��ر احلارض من جزئ��ني: األول يف آراء املل��ل الكربى يف الع��امل، وهو موجود 
بخط احليل، والثاين يف حماس��ن الرشيعة االس��المية أصواًل وفروًع��ا)19(، واألصنام املعبودة يف 
اإلسالم، وهو خمطوط يتعرض فيه ألصل الشيعة ويرد عىل أمحد أمني يف كتابه )فجر اإلسالم(، 
خمطوط يف علم التفس��ري يتناول ما يعم التأويل يف القرآن وترتيب الس��ور خمالفة لرتيب النزول 
والقراءات ورس��م املصحف الرشيف وكتابته إىل غري ذلك واملوجود منه صفحات ال تتجاوز 
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اثنتي عرشة صفحة)20( خمطوط يتضمن تراجم للعلمء واألدباء ورواة احلديث وغريهم ويتكون 
من 32 صفحة وهو موجود، رشح )العروة الوثقى( وهو خمطوط كبري يتكون من 326 صفحة 
تقريًب��ا. وهذه املخطوطة ذات أمهية خاصة يف أعمل الفق��ه وحلقات التدريس، وهي موجودة 
بحاجة إىل حتقيق لكثرة اهلوامش والرشوح فيها والتشطيب)21(، كتاب عن جعفر من حممد، ومل 
يكمل بس��بب وفاته ومل نجد منه شيئا فيم ترك يف البحرين، إذ إن معظم أصول املخطوطات تم 
إرس��اهلا إىل ابن الشيخ األكرب يف العراق)22(، دراسة عن أيب فراس احلمداين الشاعر املعروف مل 
تصل إلينا بعد، ديوان شعر احليل: واألصل منه يف العراق واملوجود لدينا بخط ابنه حممد هادي 
وحيتاج إىل تصحيح ومقارنته باألصل بس��بب األخطاء، وفيم عدا ذلك قام احليل بنفسه بإعداد 
مقدمة عن سرية حياته )عىل ما اعتقده املحارض(، ووضع عناوين القصائد ومناسباهتا... ولعل 

الديوان هو أيرس مؤلفات احليل للنرش)23(.

م��ن الكت��ب املخطوطة للش��يخ عبد احلس��ني احليل أوله تفس��ري التوحي��د يف اإلخالص، 
وتفس��ري اإلهليات والنبوات واملعاد يف س��ورة األعىل، ثم يف تقرير املعاد يف س��ورة التني، ثم يف 

ضبط األعمل يف سورة العر وآخره)24(.

النفحات القدسية: منظومة يف األدب واألخالق 1000 بيت. النقد النزيه لرسالة التنزيه.

أما أعمله األخرى وكتاباته، فهي: الكميت ابن زيد األس��دي، مقاالت عن املس��ترشقني، 
دراسة عن الشعوبية.

أما األبحاث واملقاالت التي نرشت يف الصحف واملجالت فمعظمها نرش يف النجف عن 
طريق )منتدى النرش( وجملة )االعتدال النجفية(، وأهم ما نرش يف هذا املجال ما يأيت:

ما قد نرش للحيل يف البحرين من مقاالت متعددة وقصائد شعرية وفتاوى دينية يف صحيفة 
)البحرين( ومن بعدها )صوت البحرين( وتعّد معطيات األحكام ومقدماهتا يف أثناء ممارس��ته 

للتمييز الرشعي مرجًعا للباحثني والدارسني.

وقد أجرى الباحث جدواًل إلبرز املؤلفات العلمية للشيخ عبد احلسني احليل.
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مطبوع أم خمطوطاسم الكتاب
خمطوط تاريخكتاب عن اإلمام جعفر من حممد

النفحات القدسية. منظومة يف األدب واألخالق 
1000 بيت

األدب 

األدب مقدمة عن الرشيف الريض
خمطوطاألصنام املعبودة يف األسالم

خمطوطالعروة الوثقى
خمطوطالفلك القديم واحلديث

عبد احلسني احليل )ترمجة اإلمام شيخ الرشيعة(: 
شيخ الرشيعة االصفهاين قيادته يف يف الثورة 

العراقية الكربى ووثائقه السياسية 1920

مطبوع وُحقق من قبل كامل سلمن 
اجلبوري

خمطوطمصارع الكرام يف وفيات النبي واألئمة

قام احليل بتحقيق نسخة مشوهة من ديوان مهيار 
الديلمي

حققه الشيخ عبد احلسني احليل

االدبديوان شعر احليل
كتاب فلسفيالشجرة امللعونة 

ال�صيخ عبد احل�صني وال�صعائر احل�صينيَّة

أعطت احلوزة العلمية الشيخ احليل إمكانية علمّية يف اجلوانب الفقهية والفلسفية حتى برع 
يف تل��ك املجاالت، وظهرت يف أثناء تصديه للس��احة الفكرية والدينية بعض املس��ائل الدينية، 
منها مس��الة الش��عائر احلسينية، وكيفية أقامه املس��لمني )الش��يعة( هلا يف ضوء ما أقرته املدرسة 
اجلعفري��ة من أحكام بداللة الس��نة النبوية، وأحادي��ث األئمة والق��رآن الكريم، بعد أْن 

أثريت تلك االختالفات يف وقته.

ومن املالحظ أّن الباحث س��وف يعمد إىل اس��تعراض بعض املسائل يف الشعائر احلسينية 
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استعراًضا من دون اإلشارة إىل رجاحة أيٍّ منها؛ ألّن تلك املسائل فقهية استداللية تم بحثها يف 
احلوزة العلمّية من الفقهاء والعلمء.

نْج.  وقد ذكر بعضهم فيم خيص مسالة آالت اللهو والطرب وهي: الَطْبل، والبوق، والصَّ
والسؤال الذي يرد هنا: هل هذه اآلالت الثالث التي ُتستعمل يف املواكب احلسينّية ُيطلق عليها 

أهّنا آالت هلو وطرب، حّتى يكون استعمهلا حمّرًما أم ال؟ فنقول:

ذكر الشيخ »ومن البدهيي الوجداين أن الطبل املعهود استعمله يف النجف اليوم يف املواكب 
احلس��ينية املرس��ومة فيه أيًضا- مع أهنا مل يقصد هبا اللهو- وهي بنفس��ها ال هلو هبا أصاًل، وإنم 
يقصد هبا انتظام املوكب واإلعالن بمس��ريه ووقوفه ومش��ايعة صوته لندب��ة أهل املوكب، فإن 

انتظامه خيتل بخفاء أصوات النادبني كثرًيا لوال مشايعته هلا«)25(.

أما مسالة البوق: فبنيَّ يف هذه املسالة »أن اآللة املستعملة يف بعض املواكب العزائية وتسمى 
بلسان العامة يف عرف العراقيني )بوري( ولكن الكاتب يف مفتتح كالمه يقول الزمر وهذا ما ال 

يعرف فإن الزمر مصدر وهو الغناء باملزمار أو هو بضمني مجع ملزمار أن صح«)26(.

نُْج:مفرٌد، ومجعه ُصنُوج، ُيسّميه العراقّيون )طوس(، وهو اسم يشمل  وكانت مسألة: الصَّ
الُصنُوج املحّرمة وغريها، إذ ليس مجيع أنواع الُصنُوج حمّرمة يف الرشيعة.

والُصنُوج التي تس��تعمل يف املواكب احلس��ينّية هي النوع الثالث من األنواع التي ذكرناها 
قريًب��ا، أي أّن��ه آلة ُتّتخذ من ُصف��ر أو حديد، يرضب إحدامها باألخ��رى، وهو ليس من آالت 

اللهو والطرب قطًعا، إذ إّن الصوت املنبعث منه ال يؤدي إىل طرب سامعه وتلّذذه به.

يف ح��ني كان رأي الش��يخ احل��يل »إّن أّول من اس��تعمل الُصنُوج يف املواك��ب العزائّية هو 
العاّلم��ة املجليس )ت 1110ه�(، إذ أمر باس��تعمهلا يف قرى ايران يف مواكب اللطم التي كانت 
خترق األزّقة، ليس��مع صوهتا أهل القرى القريبة منهم ويعلموا بإقامتهم للعزاء ليش��اركوهم: 

إّما يف االجتمع معهم، وإّما بإقامة عزاء آخر يف قريتهم«)27(.
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ك��م ق��ال إضافة لذلك: ف��إيّن مل أعثر ع��ىل رواية تدّل عىل حرم��ة هذا النوع م��ن الُصنوج 
املستعمل يف املواكب العزائّية، ألّنه ليس من آالت اللهو والطرب. نعم، أخرج الشيخ منتجب 
الدي��ن الطرحيي )ت 1085ه�( يف )جممع البحرين( رواية رّبم تدّل عىل حرمة اس��تعمله وهي: 

»إياك والرضب بالصوانج فإّن الشيطان يركض معك واملالئكة تنفر عنك«)28(.

وكان الش��يخ عبد احلس��ني احليل ي��رى »وأنت إذ تاملت وج��دت دق الصنج املتعارف يف 
املواكب يوجب الضجر ال الطرب وما هو إاّل كدق الصفارين احلديدية عىل النحاس دًقا منتظًم 
وال يبع��د أن يك��ون الصن��ج الذي قد يعد م��ن آالت املالهي ليس هو ه��ذا الصنج، وال صنج 
املوس��يقى القائ��م مقام التصفيق، بل هو ما يتخذه الراقص��ون يف أصابع أيدهيم يصفقون به من 

اآللة املسمة يف عرفنا )زنك(«)29(.

ح الش��يخ عبد احلسني احليل: »إن التشبيه املدعى مما مل يثبت يف الرشع حتريمه، وال  كم وضَّ
وجدان��ا قائ��اًل بذلك نًص��ا أو ظهوًرا عىل أين ما رأيت منذ مخس��ني س��نة إىل اآلن يف التمثيالت 
العزائية يف العراق تش��بيه رجل بأمراة وال أمراة برجل وعس��ى أن يك��ون ما يوجد يف غريه من 

قبل ما ذكر من التشبيه الصوري املؤقت وهو ليس بشبيه عىل احلقيقة«)30(.

 »والق��در املعلوم حتريمه من التش��بيه ه��و أن يتأنث الرجل، يعد نفس��ه امرأة ومظهر ذلك
- من��ه قصد التانث- أن خيرج عن زيه ويأخذ بأزياء النس��اء ال بمجرد لبس��ه مالبس��هن بدون 

تبديل لزي »وبذلك أفتى عدد من العلمء«)31(.

ويف مس��ألة متثي��ل النس��اء، كان هناك رأي يق��ول إنَّ »إركاب النس��اء اهلوادج مكّش��فات 
الوجوه، وتشبيههّن ببنات رسول اهلل هو يف نفسه حمّرم، ملا يتضّمنه من اهلتك واملثلة، فضال 
عّم إذا اش��تمل عىل قبيح وش��ناعة ُاخرى، مثلم جرى يف العام املايض يف البرة من تشبيه امرأة 

خاطئة بزينب، وأركاهبا اهلودج حارسة عىل مأل من الناس كاسيات«)32(.

وقد أثريت تلك اإلش��كاالت عىل أثر تش��بيه امرأة خاطئة بزينب، وأركاهبا اهلودج 
حارسة عىل مأل من الناس، فقد أنكر وقوعها بعض علمء البرة، وأّيد وقوعها البعض اآلخر 
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مّرة واحدة يف البرة سنة 1341ه�.

وق��د عارضها كّل م��ن كان حارًضا فيها، وت��ّم إنزال تلك املرأة من اهل��ودج برسعة، وقد 
أوضح ذلك بعض علمئنا الذين عاشوا يف ذلك الوقت.

قال الشيخ إبراهيم املظّفر يف رسالته )ُنرة املظلوم( التي انتهى من تأليفها سنة 1345ه�: 
»إّن هذا الش��بيه، تش��بيه امرأة خاطئة بزينب مل يقع يف البرة عىل طوال الس��نني إالَّ منذ 
أربع��ة أعوام، ش��هده غري واحد م��ن الصلحاء وأجلب عىل منع��ه، فمنعه َمن له ق��ّوة املنع من 
س��اعته. )ع��ىل رأي الرجل الذي خالفه( وه��ذا الرجل يرى بكالمه كّل أحد أّن ذلك التش��بيه 
املستهجن هو من الرسوم العادّية حّتى يف عامه هذا، وإالّ فم هو معنى املنع عن يشء مىض وما 

عاد له نظري أبًدا ال يف البرة وال يف غريها«)33(.

دوره الفكري

لقد كانت حياة الش��يخ احليل مدرس��ة علمية معطاء، بعد أن مازجت تلك الش��خصية بني 
العل��وم الفقهية واألخالقية والعقلية وما بني يتطلبه جمتمعها يف التي عاش��ت من نظم أخالقية 

وأدبية وفكرية تالئم ذلك العر.

االثنا عرشية يف الطهارة للشيخ البهائي » نسخة بخط العالمة للشيخ عبد احلسني احليل، يف 
جمموعة رسائل الشيخ البهائي وغريه منها االثني عرشيات اخلمس، وهذا أول كتب املجموعة، 

فرغ منها غرة ذي احلجة سنة 1322ه� يف 15 ورقة رقم املجموعة 385 )35(.

ونس��تطيع أن نتلم��س دوره الفكري يف ضوء ما نرش له يف املج��الت والصحف العراقية، 
خصوًص��ا، م��ا نرشته جملة )االعتدال( النجفي��ة الصادرة يف يوليو/مت��وز 1935، يصّحح فيها 
أخط��اء تارخيي��ة وردت يف حمارضة للمس��ترشق الفرنيس ماس��نيون ع��ن الكوف��ة، والتي نرش 
خالصتها الدكتور زكي مبارك يف جملة )احلديث( احللبية، فيم يتعلق بتمصري الكوفة وأنس��اب 

العرب)36(.
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وعندما قدم ويف رابع ش��وال عام 1353 املصادف 1935/1/10 قدم ثلة من الش��باب 
الروحانيني )من بينهم الشيخ( بيانا إىل وزارة الداخلية يطلبون فيه تأسيس مجعية دينية بالنجف 
األرشف باس��م منت��دى النرش مصحوبا بالنظام األس��ايس وبع��د والتي أجازت ال��وزارة فتح 

املنتدى.

ويف عام وضع 1936م اخلطة لتأسيس مدرسة عالية للعلوم الدينية أو كلية لالجتهاد بفتح 
الصف األول الذي كان يدرس فيه أربعة علوم: )الفقه االستدالل،والتفسري، وعلم األصول، 
والفلس��فة(، عىل ش��كل حمارضات توضع بلغة س��هلة واضحة، فتربع بتدري��س األول والثاين 
الش��يخ عبد احلس��ني احليل، وتربع بتدريس الثالث والرابع الش��يخ عبد احلسني الرشتي. وكان 
ت��ربع هذين العلمني بالتدريس دراس��ة منظمة من أهم األح��داث يف تاريخ النجف األرشف، 

ويعد تضحية نادرة منهم تذكر مدى الدهر بالتقدير واإلعجاب بروحهم اإلصالحية)37(.

وإيمًن��ا م��ن اجلمعية بالنه��ج التدرجيي يف اإلصالح فق��د ذكرت أهدافها بص��ورة إمجالية 
يف امل��ادة الرابع��ة من نظامها األس��ايس، إذ جاء فيها م��ا نصه: »مقاصد املنت��دى: تعميم الثقافة 
اإلس��المية والعلمية بواس��طة النرش والتأليف وغريمها من الطرق املرشوعة التي يسنها جملس 
اإلدارة«)38(. »و كان��ت اجلمعي��ة أكثر وضوًحا يف ذكر أهدافه��ا بعد مرور ما يقرب من عرشين 
عاما عىل تأسيس��ها، إذ جاء يف املادة الرابعة من نظامها األس��ايس اجلديد لس��نة 1954م)39( ما 
نص��ه: »مقاصد املنتدى: تعمي��م الثقافة اإلس��المية والعلمية واإلصالح االجتمعي بواس��طة 

النرش والتأليف والتعليم وغري ذلك من الطرق املرشوعة التي يسنها جملس إدارته«)40(.

وقد ف��َّص�ل الشيخ حممد رضا املظفر بعد حوال عرش سنوات من تأسيس اجلمعية أهدافها 
يف ثمين نقاط هي:

تنظيم الدراسة الدينية لثالثة أغراض )أ( تقصري مدة الدراسة لتقريب الطالب الديني . 1
إىل الغاي��ة الكربى، وهي )االجته��اد(. )ب( إعطاء املتخرج من املعاه��د الدينية أفًقا 
أوس��ع من املعلومات الت��ي تقتضيها رضورة هذه العص��ور. )ج( هتيئة املتخرج كاتًبا 
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وخطيًبا، ليستطيع أن يبلغ رسالة الدين.

تنظي��م حياة رجال الدين، ورفع مس��توى حياهتم االقتصادية، لغرض االنراف إىل . 2
حتصيل العلم والدعوة إىل الدين وبقاء عزهم فيهم.

رف��ع مس��توى املركز العلم��ي والديني بالنج��ف األرشف، واملحافظة ع��ىل ماهلا من . 3
مرجعية عاملية يف الرجوع إىل التقليد.

نرش الثقافة الدينية العامة والدعاية إىل األخالق اإلسالمية الصحيحة.. 4

رفع املستوى األخالقي بني طالب العلوم الدينية، والدعوة إىل العدالة الصادقة.. 5

خدمة اللغة العربية الفصحى وآداهبا وتعميم التكلم هبا.. 6

نرش الكتب النافعة وطبعها طبًعا سليم متقنًا.. 7

تشجيع التأليف واملؤلفني)41(.. 8

س��ارت مجعية منتدى النرش يف س��بيل حتقيق أهدافها عىل خطي التجديد املشار إليهم أنًفا، 
ومها تنظيم الدراسة احلوزية يف مرحلتي املقدمات والسطوح، وفتح مدارس عىل طراز املدارس 
احلديثة من غري أن تغفل مناهجها تركيز املبادئ اإلس��المية يف نفوس الناش��ئة، هذا فضاًل عن 

نشاطات اجلمعية التجديدية يف املجاالت األخرى.

كانت باكورة أعمل اجلمعية هي تش��كيل جلنة من العلمء لتدقيق وتصحيح اجلزء اخلامس 
م��ن كتاب )حقائق التأويل( للش���ري�ف الرض�ي املتوف�ى س��نة 406ه� وتول��ت الل�جنة أي�ًضا 

التعلي�ق عىل ال�كتاب وترمجة املؤلف، وطبع ال�كتاب يف النجف سنة 1936م)42(.

وبعدما س��افر حفلت حياة احليل منذ قدومه إىل البحرين العام 1936م وحتى يوم رحيله 
الع��ام 1956، بالكث��ري من املب��ادرات واجلهود، الفكري��ة، فعمل عىل وضع األس��س القويمة 
للتميي��ز الرشعي أو فتح مدرس��ة لتعليم الفقه، خت��ّرج منها عدٌد من عل��مء البحرين الفضالء، 
منهم اخلطيب الس��يد حممد صالح السيد عدنان املوسوي، والسيد عيل بن إبراهيم كمل الدين، 
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والشيخ حممد عيل بن زين الدين الدرازي)43(.

ولقد نس��ج احليل مع أقط��اب احلركة الثقافية واألدبية يف البحري��ن روابط صداقة عميقة، 
فق��د كتب يف جريدة )البحرين()44( لصاحبها عب��داهلل الزايد )ت 1945( مقالًة فيها فتوى عن 
)إباحة الغوص يف رمضان(، كم كان احليل يراس��ل جملة )صوت البحرين( التي كان معجًبا هبا 

وقريًبا من أعضاء التحرير فيها، ونرش بعض قصائده فيها)45(.

وقد أس��هم يف اجلريدة باس��م )جريدة البحرين( كتاب من البحرين وخارجها، ومن أهم 
أحداثها األدبية الس��جال األديب الفريد الذي استغرق أكثر من 35 مقااًل يف اجلريدة والذي دار 
حول جتربة الش��اعر عبد الرمحن املعاودة اخلاصة برباعيته الش��عرية، وش��ارك يف هذا الس��جال 
جمموع��ة م��ن أدباء البحرين واخلليج العريب، ومعظمهم حتت أس��مء مس��تعارة، وذلك يف املدة 
مابني 1940 و1942، مىض ذلك الس��جال األديب وتش��عب حتى وضع هناية له فضيلة الشيخ 

عبد احلسني احليل يف العدد 26 من فرباير 1942م)46(.

وصدرت يف األربعينيات أربعة كتب بداها الش��اعر )عبد الرمحن املعاودة( بإصدار ديوانه 
املوس��وم )ديوان املعاودة( يف س��نة 1942م، وم��ن املعروف أن املعاوده ل��ه الكثري من األعمل 
الش��عرية ذات الطابع املرسحي برزت مقالة للش��يخ عبد احلس��ني احليل يف عام 1942 بعنوان 
)يف س��بيل اهلدنة والصلح بني األدباء( يف جريدة صوت البحرين تطالب باس��تدال الستار عىل 
هذه املرسحية املفتعلة التي استمرت بضعة عرش أسبوًعا، ولقد كان هلذه املقالة أثرها البالغ بني 
األدب��اء إذ مل تن��رش بعدها من املق��االت تتتعلق برباعيات املعاودة س��وى املقالتني فقط وتوقف 

بعدها السجال األديب)47(.

بدأ الشيخ مقالته بابداء وجهة نظره بم يدور بني األدباء والنقاد فقال:»بضعة عرش أسبوًعا 
ع��ربت ومجاعة م��ن املحايدين واملتفرجني ينتظ��رون بفارغ الصرب أن ينتهي الفصل الس��ينمئي 
اهلزل، الذي يمثله عىل صفحات جريدة البحرين أفراد من حذاق فن التمثيل املرسحي وبأرصح 
عبارة مجًعا من هادئي الطبع، وأرباب البصائر يودون أن ختمد حرب الثلب والتجريح واخلبط 
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واخللط التي دعوها املعركة االدبية بدون مناس��بة غري مناس��بة الش��ئ لض��ده. وبال فائدة تعود 
عىل القراء واألدباء س��وى أخذ صور بديعة ألبط��ال الرواية اهلزلية أو املعركة األدبية من ناحية 
نض��وج األدب ومن جهة كمل الثقافة األخالقي��ة«)48(... إىل أن قال أيًضا: »بأن اولئك األدباء 
س��وى يش��عرون بأن ما حيرورنه من تلفيق أو تدفيق ليس من نق��د األدب وال من النقد األديب 
النزي��ه، فإن للنق��د مبادئ وأصواًل قد ختّطوها بجملتهم وجهوهل��ا أو تغافلوا عن مراعاهتا وإن 
أول م��ن جهل بمب��ادئ النقد يف رأي من األديب )ابن الرومي( حينم وضع مبتدًئا حتت مطرقة 
النقد ش��عر األس��تاذ )املعاودة( وعندما هامجه وناقشه احلس��اب عىل الدقيق واجلليل من بعض 
رباعياته، حتى لوكان نقده واقًعا موقعة من األلفاظ، والراكيب، هذا أن كان صحيح القصد، 

سليم النيه، أما إذا مل يكن فهو متشف أو منتقص وليس بناقد«)49(.

ثم بني الش��يخ رأيه يف أنصار املعاودة بقوله »من احلق أن أعرف بأن األس��تاذ املعاودة إن 
مل يتواض��ع فه��و مل يرد نقًدا وال تصدى بظاه��رة احلل ألحد أبًدا وكم احتال��وا لدخوله املعركة 
ونصب��وا له فخاخهم عىل صفح��ة اجلريدة لكنه ابتيل من نرائه أكثر مم��ا ابتيل به من هتجم ابن 
الرومي عىل أدبه فإن أولئك النراء بم أبدوه من بسالة يف معارك القذف والقذع خلقوا ألدبه 
أع��داء وأحدثوا ل��ه منتقدين متهورين... )ول��و أن هوالء النراء كف��وا ألول مرة أو كفكفوا 
غروب ألسنتهم ولو للمرة ملا دامت احلرب طاحنة وملا انتدب للفاضل ابن الرومي من يناضل 
عن نقوده وال لغريه من يدعم أس��اس ردوده ولكن هذا كات��ب وهذا قارئ وهذا منتقد وهلم 

جًرا من كتابة وقراءة وانتقادات وأقاويل يندى هلا جبني األدب(«)50(.

ويتضح لنا مما تقدم كله أن الشيخ عبد احلسني احليل كان له باع طويل بالنقد األديب السيم 
إذا علمنا أنه أستطاع أن يميز بني آلية النقد األديب ةمنطلقاته وما بني من يريد التجريح والتقليل 
من قيمة العمل األديب املنش��ور لألس��تاذ املعاودة وأنه أراد من النق��اد البحارنة التدقيق يف مجل 

ذلك األديب وتراكيبه.

وقد أشار الشيخ إىل فائدة النقد البناء وإىل دور جريدة البحرين يف ذلك بقوله »إن النقض 
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والنق��د واالخذ والرد حول موض��وع أديب هو أكثر فائدة لألدب من املوضوع نفس��ه، الن فيم 
ن في��ه واالطالع من  ي��دور حول املوض��وع، وأن كثر، إثارة للش��وق إىل ق��راءة األدب والتمعُّ
املتأدب��ني ع��ىل مامل يتع��ودوا واالطالع عليه بينم املوضوع األصيل نفس��ه ال يفئ بش��ئ من هذه 
الفوائ��د ويف رأي: ه��و الذي أوجب عىل جري��دة البحرين الغراء أن تفت��ح باهبا عىل مراعيه 
للنق��ض والنقد والتمحيص وال��رد وترحب صدرها لتتلقى أكرب خدمة أدبية ولكن مما آس��ف 

عليه إبقاء الباب مفتوًحا كم هو حتى القذف والقذع والسب والشتم«)51(.

وأش��ار الش��يخ إىل أثر الصحافة يف ضوء ما ذكره يف املقالة بقوله: » إن اجلريدة أهيا األدباء 
ليس��ت س��وًقا لألهاجي وال مرسًحا لتمثي��ل الروايات بل هي دليل مرش��د ومن ناحية أخرى 

يلزمها أن تعمد االصالح«)52(.

ويرى الباحث أن الش��يخ احليل كان يش��ّدد عىل أثر الصحافة البحريني��ة يف امكانية تطوير 
االدب البحرين��ي يف ضوء توفري اجلو املالئم لذلك النقد األديب عىل أن يكون النقد مس��امًها يف 

اإلصالح ورفد احلركة الفكرية البحرينية بالطاقات العلمية.

وذكرت إحدى املصادر يف عام 1950 »أن الش��يخ عبد احلس��ني احليل قدم إىل النجف من 
البحري��ن إذ كان رئيس جملس التميز الرشعي عائًدا من حملة إقامته يف البحرين وقد توافد عليه 
العل��مء وخمتلف الطبقات والوج��وه واألدباء، واحليل ش��خصية علمية مرموقة وأدبية س��امية 
فه��و يعد من باعثي النهضة العلمية اليوم ومن أبرز ش��يوخ أدب املعارصين فهو بقية الس��لف 
الصالح، وإذ ما أن نتحدث عنه فإنم نجد أنفس��نا يف غنى عن ذلك نظًرا إىل ش��هرته الواسعة يف 
األوساط العمية واحلوارض االسالمية وآثاره التي سبق أن ظهرت من طريق الكتب واملجالت 

الراقية«)53(.

وبعدم��ا كتب الكاتب جعفر اخللييل)54( قصة اس��مها )يف قرى اجل��ن( التي كتبها يف ضوء 
اهتمماته املعنية بقضايا اإلصالح االجتمعي، تألفت من فصول متعدده نرشت تباًعا يف جريدة 
اهلات��ف ثم أعاد طبعها وتصنيفها فتم طبع اجل��زء األول يف مطبعة الراعي من النجف األرشف 
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عام 1945م يف كتاب مستقل، إذ أشار إىل ذلك يف مقدمة كتابه إىل الظروف التي رافقت كتباهتا 
بقول��ه » كتبت فصول هذه الرواية آيام احلرب وكان كل ش��ئ حينذاك يس��ري برسعة بل منتهى 
الرسع��ة وكان املؤلف مش��مواًل هبذه الرسعة فحالت تلك الظروف بين��ه وبني إخراج الكتاب 

متقنًا يف مجيع النواحي«)55(.

وكان الش��يخ عبد احلس��ني احليل قد أثنى عىل ذلك الكتاب بقصيدة )نظام أغلق السجن( 
إذ إنه أيَّده)56(.

واستحدثت جريدة اهلاتف باًبا جديًدا بعنوان )استفتاء أديب( وجه اخللييل من خالله ثالثة 
أسئلة إىل بعض الكتاب واألدباء يعول عىل رأهيم يف حلول املشاكل األدبية واألسئلة هي)57(:

أصحيح أن مستوى االدب العراقي متأخر بالنسبة ملستوى هنضة العراق االجتمعية؟. 1

إذا ص��ح ما تقدم فم األس��باب املوجبة لتأخر احلركة األدبي��ة وضعف األنتاج األديب . 2
عندنا؟

ما الوس��ائل الفعالة التي ترون وجوب األخذ هبا لرفع شأن األدب العراقي إىل املقام . 3
الالئق؟

وكانت جريدة اهلاتف قد أصدرها جعفر اخللييل يف العدد األول يف 3 أيار 1939 وحرص 
مديرها املسؤول عىل صدورها بانتظام يف كل أسبوع يوم اجلمعة)58(.

ويمك��ن القول: إن الش��يخ احليل انغمس يف احلياة االجتمعي��ة يف البحرين، ومارس دوًرا 
مؤثًرا س��واء أكان ذل��ك الدور فكرًيا أم أجتمعًيا يف ضوء ف��ّض االختالفات يف وجهات النظر 
ب��ني األدباء البحارنة، وحماولة توجيها بم متيل عليه ثقافته وعطاؤها العلمي ومعارشته ملجالس 

العلمء واألدباء.

مناذج من �صعره

إن م��ن يتطل��ع إىل من كتب يف الش��عر جيد هناك أناًس��ا نذروا أنفس��هم يف س��بيل توظيف 
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ش��عرهم للخدمة اإلنس��انية ككل فمنهم من هيتم بالشعر الغزلً  وآخر يبدع يف الشعر الوصفي 
لكن قّل ما جتد شاعًرا ينوع يف قضايا الشعر ومن هنا نجد أن الشيخ عبد احلسني احليل تنوعت 
موضوعات ش��عره، وحتررت من سطوة املناس��بات حني خاطب املعري يف قصيدة، وعرب عن 
احلن��ني إىل الوطن يف قصائد، وتناول القضايا الوطنية والقومية يف أخرى، ولكنه- أيًضا- مدح 
ورث��ى وتغزل غزاًل رمزًيا، ووص��ف الطبيعة وأطلق تأمالته يف احلي��اة واملجتمع، وهذا التنوع 
)املوضوع��ي( اق��رن بنفس ذايت حياول أن يس��تبطن الفكر والش��عور وحيافظ، ع��ىل الرغم من 

امتداد القصيدة، عىل العبارة املتينة)59(.

كانت هجرة الش��يخ عبد احلس��ني ع��ام 1314ه�، وعن��د وصوله إىل النج��ف ارجتل هذه 
:)60(األبيات يف مدح اإلمام أمري املؤمنني

هدان��ا في��ك  الَفخ��اِر  ع��يلُّ  ي��ا 
الس��بيل س��واء  العم��ى  بع��د  اهلل 

ف��أين الِعث��ار  م��ن  مقي��يل  ُك��ن 
مقي��يل مِح��اك  َث��رى  يف  جاع��ٌل 

كهًف��ا ختذت��ك  وق��د  أب��ال  ال 
جلي��ل خط��ب  كل  م��ن  ل  عاص��ًم 

جم��ريي اجلحي��م  الف��ح  م��ن  أن��ت 
دلي��يل النعي��م  ناف��ح  واىل 

وقبي��ل مع��رش  خ��ري  م��ن  أن��ت 
النزي��ل ذم��ار  حيم��ى  بحمه��م 

إن املتتبع للقضية العاملية يف ضوء عقائد الش��يعة االمامية يرى أولويتها عند شعراء الشيعة 
لك��ون تل��ك القضية تبعث يف نفوس��هم أمل املنقذ العاملي الذي س��يمأل أرض اإلنس��انية عطُر 
ص الش��يخ احليل جزًءا من  عدالت��ه، بعد أن ختلو األرض من الظلم والغبن، ومن هنا فقد خصَّ

قصائده لذكر تلك القضية ومنقذها وهو اإلمام املهدي فيذكر يف أبيات منها)61(:
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الق��ذى ع��ىل  تغ��ض  ك��م  ص��ربك  هلل 
ضم��ريا للع��زاء  وتوس��ع  جفنً��ا 

بحفظ��ه عني��ت  وق��د  الكت��اب  ه��ذا 
والتغ��ريا التبدي��ل  ل��ك  يش��كو 

فمزق��ت النف��اق  اي��دى  ب��ه  لعب��ت 
وش��طورا فيك��م  س��طورا  من��ه 

ن��واده ذواي��ا  أصب��ح  وال��رشع 
نض��ريا وكان  وروضت��ه  هبش��يم 

إن ما امتازت به النجف األرشف من زعامة دينية علمية  يف ضوء حوزهتا العلمية أصبحت 
بذلك العاصمة الروحية ملس��لمي العامل)62( فاس��توطنها كبار العلمء وطلبة العلم فنش��أت فيها 
الزعامات الدينية مما جعلها موضًعا ملش��ورة املس��لمني يف معامالهت��م املختلفة)63( وبذلك كان 
املنتمي هلا فكرًيا من حقه أن يمدح ويعشق ما فيها من منار لكل العامل وهذا ما جعل عىل الشيخ 

ها )حتية النجف بيوم العيد( كان من أبياهتا)64(: عبد احلسني يفرد هلا قصيدة سمَّ

س��عدت إذا  أوط��اين  ح��ي 
أوط��ان الغ��ر  بالتحاي��ا 

عهدهت�������������م وأصيح�����������������������اًب��ا 
أخ��وان اهلل  ف�����������ي  وه�����������������م 

مكرم��ة كل  يف  هل��م 
م��الن بالفض��ل  أث��ر 

ول��ه فضل��ه  خيف��ى  كي��ف 
ش��أن لطف��ه  م��ن  بينه��م 

وكف��ى ل  أن��ت  خلي��يل(  )ي��ا 
كان��وا ق��د  ل  عم��ن  ب��م 
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من��رشح م��رآك  يف  أن��ت 
س��لوان ذك��راك  وم��ن  ل 

وف��ازت قصيدته )احلنني إىل الوطن( باجلائزة األوىل يف مهرجان الش��عر الذي أقامته هيأة 
اإلذاعة الربيطانية يف البحرين، يف األربعينيات)65(.

يف مهرجان الش��عر الذي أقامته هيأة اإلذاعة الربيطانية يف البحرين، والتي فازت باجلائزة 
األوىل، والتي يقول فيها)66(:

وم��ا عن��ه  لل��ذبِّ  خضُته��ا  غم��رٍة  ك��م 
الزم��ِن م��ن  ي��وٍم  يف  بالنف��ِس  غام��رُت 

هب��ا اش��تملُت  كن��ُت  ل��ه  ح��رٍب  ون��اُر 
ب��دين ع��ىل  ب��رًدا  ُأفِرُغ��ه  كامل��اِء 

ل��ه قم��ُت  الرش��اُش  املدف��ُع  عرب��َد  إن 
ش��وًقا وم��ا قم��ُت م��ن خ��وٍف وم��ن جب��ِن

زجم��رٌة الرش��اش  ف��م  يف  دوت  وإن 
أذين يف  األوت��اِر  نغم��َة  حس��بُتها 

فأحس��ُبه َضنْ��ٍك  خن��دٍق  يف  أبي��ُت 
ي��زِن ذي  ب��ُن  س��يُف  ب��ه  ق��ام  غم��داَن 

ثم أورد املحارض أبياًتا ممتازة من قصيدة احليل )احلنني إىل الوطن( التي يصف فيها مشاركته 
يف تلك احلوادث ومنها قوله)67(:

وطن��ي وع��ن  أه��يل  ع��ن  انتزاح��َي  ل��وال 
الوس��ِن ل��ّذُة  يوًم��ا  جفن��َي  جَيْ��ُف  مل 

عج��ٌب صب��ويت  يف  وم��ا  صب��وت،  ل��ه 
لبن��ي يف  الع��ذَب  ه��واه  رشب��ت  إين 
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ُتباِع��دين أن  وبرغم��ي  فارقُت��ه 
حم��ِن إىل  ت  َج��رَّ مه��ٌن  قرب��ه  ع��ن 

نظ��رْت م��ا  واهللِ  ف��ال  ح��زين  دام 
حس��ن بع��ده  م��ن  منظ��ٍر  إىل  عين��ي 

مبتع��ٌد عن��ه  أينِّ  ش��جايَن  إذا 
الش��جن م��ن  ُس��لواين  ذك��راه  ف��إنَّ 

حْيِف��ُزين اإلي��من  م��ن  ه��واه  قال��وا 
وطن��ي أرى  إي��مين  ف��وق  وم��ن  ل��ه 

لقد استفاد من نرشاته كان يتحف االدباء بروائع شعره ومقاالته، وله الكثري من القصائد 
.)68(واملوشحات واملقاطع الشعرية يف خمتلف املناسبات وخصوًصا مناسبات أهل البيت

وكانت لقضية اإلمام احلسني يف شعر الشاعر عبد احلسني احليل حظوة ملا تشكله تلك 
القضية من دروس وعرب إنس��انية أفاضت عىل كّل العامل بمبدأ احلق والعدالة الس��موية يف ضوء 
مقارعتها لكل ظامل عىل وجه املعمورة إذ نلحظ بش��عره وهو يناغم معش��وقه األول مازًجا حبه 
بأمل ما يتعرض له حمبوبه وهو اإلمام احلسني لذا نجده خياطبه ذلك القائد اهلمم بقصيدة كان 

من أبياهتا)69(:

باألس��ى ممتزًج��ا  اهلن��ا  من��ي  لك��م 
الش��هيد الس��بط  مول��د  يف 

وم��ن ال��روح  مه��ده  يف  ه��زة 
ولي��د خ��ري  ب��ه  ال��روح  ه��زه 

ب��ه الس��موات  أه��ل  فرح��ت 
اخلل��ود جن��ات  تزه��ر  وع��ذت 

ومما جتدر اإلش��ارة اليه ان الشاعر العريب حينم يتذوق الش��عر وما أحتفته اللغة العربية من 
حس لغوي عذب يعش��قها فتكون له يف نفسه أثر وهذا ما نستلخصه من الشاعر واألديب عبد 
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احلس��ني احليل بعد أن نراه ينرش عن موضوع الش��عوبية والش��عوبيني متجيًدا لتلك اللغة املعطاء 
فيقول:

وفائ��ي وحس��ن  وطن��ي  ه��وى  ل��وال 
ثوائ��ي يك��ون  وال  في��ه  كان  م��ا 

حشاش��تي حش��و  انف��كَّ  م��ا  ل��ه  ح��ب 
االمن��اء س��جية  وتل��ك  أب��دا 

متائم��ي الش��باب  أي��دي  ب��ه  حل��ت 
ردائ��ي)70( في��ه  عق��دت  الك��مل  وع��ىل 

ز يف ش��عره عىل قضايا املرأة من حيث عدم س��فورها  كم أن الش��يخ عبد احلس��ني احليل ركَّ
وعفته��ا إذ ن��راه يركز ع��ىل تلك القضية فصالح امل��راة يعني صالح املجتمع، إذ قال يف ش��عره 

بعنوان ابنة الفرس)72(:

رأوا الذي��ن  الف��رس  ابن��ة  ي��ا  حتجب��ي 
الع��ني اخل��رد  رق��ي  الس��فور  أن 

التج��أوا ل��ك  حت��ى  عمهل��م  أق��ل 
للدواوي��ن؟ ضبًط��ا  أحك��م  أن��ت  أم 

مش��غلة االوالد  تربي��ة  كف��اك 
القوان��ني س��ن  ع��ن  البي��ت  وخدم��ة 

حمجب��ة املث��ري  صاحلن��ا  أفس��دت 
املس��اكني ح��ال  ف��م  س��فرت  ف��إن 

العي��ون حل��ظ  ع��ن  مجال��ك  ص��وين 
ملفت��ون ث��ارت  مثل��ة  فتن��ة  م��ن  ف��م 

أما قصيدته األوىل فعنواهنا )اجلامعة العربية وفلسطني( نظمها عام 1948م، من أبياهتا:
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الع��رب كان��ت  أن��ى  العروب��ة  ح��ي 
اقرب��وا ق��د  إخ��وان  البع��د  ع��ىل  فه��م 

بينه��م الق��رآن  لغ��ة  وح��دت  ق��د 
أب في��ه  األبن��اء  ��د  وحَّ م��ا  أش��د 

فغ��دوا آيات��ه  بينه��م  وألف��ت 
اصطحب��وا ق��د  أحباب��ا  التباغ��ض  بع��د 

عص��ب حقه��م  ع��ن  ختادعه��م  رام��ت 
والعص��ب)73( العظ��م  منه��ا  للبغ��ي  يش��تد 

ومل��ا كان الش��يخ عبد احلس��ني احل��يل كاتًبا متمي��ًزا يف الصحاف��ة النجفية ن��راه قد خاطب 
الش��عوب العربية وحكامها بل طالب جملس األمن أن يتخذ قراًرا ينس��جم مع الصفة التي من 
ها )جملس  أجله��ا تأس��س، وأن يكون منصًفا بقرارت��ه بعد أن ترجم هذه املطالب بقصيدة س��مَّ

األمن وفلسطني( نرشهتا جملة البيان جاء فيها)74(:

أي��من حيتي��ك  ال  األم��ن  جمل��س  ي��ا 
أركان األن��داء  يف  ل��ك  رس��ت  وال 

فتؤمن��ه خ��وف  ل��ذي  م��أؤى  في��ك  م��ا 
وعن��وان اس��م  فه��و  ب��ك  وكل��م 

موزع��ة فلس��طني  تغ��دوا  هيه��ات 
س��لطان األرض  ف��وق  للع��رب  م��ادام 

يقف��ا أن  األك��وان  مب��دع  يش��أ  ومل 
وأنس��ان ذئ��ب  واح��د  موط��ن  يف 

كم طالب الشيخ عبد احلسني احليل اجلامعة العربية أن تتخذ موقًفا بشأن القضية الفلسطينية 
وخاطبهم قائال)75(:
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مقس��مة أوص��ااًل  فلس��طني  أضح��ت 
الس��لب آرباب��ه  يف  تقس��م  ك��م 

لن��ا أنصب��وه  الع��رب  عل��م  رافع��ي  ي��ا 
ينتص��ب اخل��ريات  ع��ىل  الدلي��ل  إن 

بطاعت��ه ننه��ض  بأمرك��م  قوم��وا 
حي��ب ب��م  قمت��م  ك��م  نق��وم  كي��م 

أما قصيدة الش��يخ احليل الثالثة، فعنواهنا )تنظي��م الرياحني(، نظمها يف عام 1948م أيًضا 
ومطلعها:

لقي��ت وم��ا  لفلس��طني  رمحت��ا  وا 
)فلس��طني( يف  تلق��ى  ه��ي  وم��ا  قوم��ي 

س��لمت ال  الغ��رب  رج��ال  رمته��ا  لق��د 
والع��ون باألب��كار  النوائ��ب  م��ن 

فامتلك��وا هي��وون  ك��م  توزعوه��ا 
لصهي��ون مل��كا  غ��دا  وش��طر  ش��طرا 

قاحل��ة كل  يف  أهله��ا  وأنزل��وا 
واهل��ون ال��ذل  من��اخ  فبئ��س  قف��ر، 

نقيبت��ه ميم��ون  أبل��ج  كل  م��ن 
ميم��ون الفخ��ر  ي��وم  ألبل��ج  ينم��ى 

دياره��م يف  نوم��ا  الضي��م  ع��ىل  س��يموا 
العران��ني ش��م  تانف��ه  والضي��م 

أرضه��م أق��ىص  دون  طاعن��وا  إن 
مطاع��ني مطاعي��م  م��ن  بقي��ة  فه��م 
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بالده��م م��ن  جن��ب  مط��رح  كل  يف 
ومطع��ون منه��م  ملنتح��ر  دم 

كرم��ت إن  والنف��س  قرابينه��ا  أضح��وا 
القراب��ني أدن��ى  أوطاهن��ا  دون  م��ن 

عت��وا ع��ىل )وع��د بلف��ور( وه��ل خضع��ت
ملاف��ون طوع��ا  )يع��رب(  م��ىض  في��م 

س��ل عنهم )الروم( يف )الريم��وك( ما صنعوا
و)ج��ريون( األع��ىل  )الق��دس(  ويف  في��ه 

منكم��ش و)قس��طنطني(  )ف��روق(،  وس��ل 
مرص��ون األس��وار  ع��ىل  بجي��ش  فيه��ا 

داس��وا بأرجله��م رأس الرج��ا فغ��دت ختطو
و)الص��ني()76( )االس��بان(  يف  وتس��حق   
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اخلامتة

ممَّ��ا تقدم يمك��ن أن نخلص إىل بعٍض من اخلصائ��ص املعرفية واحلقائ��ق التارخيية، والتي 
منها:

إّن بيئة الش��يخ عبد احلس��ني احليل التي عاش فيها مكنته من احلص��ول عىل بعض احلقائق 
املعرفي��ة والثقافية وخصوص��ا اذا علمنا أّن احل��وزة العلمية يف النج��ف األرشف كان هلا األثر 

احلضاري والفكري عىل بروز عدٍد من املثقفني واألدباء العراقيني.

مارس الش��يخ عبد احلس��ني احليل دوره الفكري يف اجلانب األديب والفقهي مما دعا بعض 
الكت��اب إىل أن ينعت��ه ب�)العامل، والفيلس��وف، واألدي��ب( ملا عرف عنه بحض��وره جمالس أدبيٍة 

ومساجالت فكريٍة.

إّن ش��خصية احليل ورجاحة علميتة الفلس��فية والعقلية أعطته دافًعا مؤثًرا يف مناقش��ة ورد 
بع��ٍض من اإلش��كاالت العلمية التي ظهرت إبان دخوله املع��رك الفقهي، ومن أدلة ذلك رده 
عىل رس��ائل التنزيه يف الش��عائر احلس��ينية، إذ إّن املنطلقات العلمية للفق��ه اجلعفري دأبت عىل 

ة الصواب. مناقشة العلمء والفقهاء ومطارحتهم باالستدالالت العقلية للوصول إىل جادَّ
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اله�ام�ض

)1( اللجنة العلمية يف مؤسس��ة اإلمام الصادق موس��وعة طبقات الفقهاء اجلزء: 14ق1 حتقيق وإرشاف: 
.1424 ،جعفر سبحاين، ط1، قم: مؤسسة اإلمام الصادق

)2( جبار مكاوي، مائة عامل وعامل من علمء احللة، 2011.

)3( ول��د الدكتور عيل احليل يف النجف األرشف عام 1920م وأكمل دراس��ته االبتدائي��ة والثانوية يف النجف 
األرشف ثم التحق بكلية الطبية امللكية وخترج فيها س��نة 1947م وتس��لم رئاس��ة صحة لواء احللة س��نة 
1954-1958م ال��ذي يف عهده أفتتحت مستش��فى مرج��ان من قبل امللك فيصل الث��اين للمزيد ينظر: 
عب��د الرضا عوض، تاريخ الطب واالطباء يف احللة، دار الفرات للطباعة،بابل، 2009. وكذلك: مقابلة 

شخصية للباحث مع حفيد الشيخ عبد احلسني احليل، يف مركز تراث احللة بتاريخ 2014/12/17.

)4( جريدة الوسط البحرينية، العدد 4028، الثلثاء 17 سبتمرب 2013.

)5( صحيفة الوسط البحرينية، العدد 4028، الثالثاء 17 سبتمرب 2013.

)6( ولد املال كاظم اخلرس��اين يف مدينة مش��هد عام 1255ه�/1853م وأبوه املال حس��ني اهلروی وأصله من 
هرات رشقی خراسان. امتاز اآلخوند اخلراساين عن كل من معارصيه وسابقيه وكل من خلف بعده من 
أساتذه العلوم احلوزوية وكبار مدريس تاريخ الشيعة واإلسالم بكثرة التالميذ احلارضين يف درسه وتربية 
العلمء االعالم، وامتاز بحس��ن بيانه وهو امر كان قديم لبيت االخون��د. وله مؤلفات عديده منها:كفاية 
األص��ول. أحد أهم كتبه وأش��هرها وعلي��ه العديد من احلوايش والرشوح، وكذلك )حاش��ية عىل كتاب 
الرسائل(، و)حاشية عىل كتاب فرائد األصول املعروف بكتاب الرسائل ملرتىض األنصاري(، و)احلاشية 
عىل مكاس��ب الش��يخ األنصاري(، و)حاش��ية عىل كتاب املكاس��ب ملرتىض األنصاري(، و)حاشية عىل 
أسفار صدر املتأهلني الشريازي(، و)حاشية عىل كتاب احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة العقلية لصدر 
الدين الشريازي(، و)حاشية عىل منظومة السبزواري(، و)حاشية عىل كتاب املنظومة هلادي السبزواري(، 

و)القضاء والشهادات(، و)روح احلياة(، هي رسالته العملية املخصصة ملقلديه، و)تكملة التبرة(.

)7( هو السيد حممد كاظم بن السيد عبد العظيم بن ابراهيم بن السيد عيل الطباطبائي اليزدي، ولد عام يف قرية 
)كس��نوية( عام 1252ه����، وكان وال��ده قد تويف وله من العمر إحدى عرشة س��نة، وكان لتلك احلادثة 
األثر البالغ يف ضيق معيش��تة وخصوًصا وهو االبن الوحي��د ألبيه فقد بدأ يعمل ويكد عىل عائلته إالَّ أنه 



339

م. م. حممد �صامي كرمي

درس يف مدرس��ة بالقرب من مكان عمله وتعلم القراءة والكتابة واملقدمات واستمر يف املدرسة مّدة من 
الزمن ثم غادرها إىل مدينة يزد وفيها اش��تغل بالدراس��ة لدى أس��اتيذها، ويف يزد قرأ مقدماته يف العربية 
عىل املال حسن ابن حممد إبراهيم األردكاين وسطوح الفقه واألصول عىل يد اآلخوند مال هادي ابن مال 
مصطفى، وكان للس��يد حممد ك���اظم اليزدي تالميذ عّدة، منهم: الشيخ ضياء الدين عيل ابن املوىل حممد 
العراقي )1278-1361ه�( والسيد عبد احلسني بن يوسف بن جواد آل رشف الدين املوسوي العاميل، 

والشيخ عبد الكريم بن عيل بن كاظم اجلزائري وغريهم.

)8( هو الس��يد حممد )التقي( بن الس��يد حس��ن ابن الس��يد ابراهيم بن السيد حسني بن الس��يد رضا ابن السيد 
)حممد املهدي( الطباطبائي املعروف ب� )بحر العلوم( الذي يرقى نسبه الرشيف إىل السيد إبراهيم امللقب 
طباطبا بن إسمعيل الديباح بن إبراهيم الغمر بن احلسن املثنى بن اإلمام احلسن املجتبى بن اإلمام عيل بن 
أيب طالب. ولد يف النجف األرشف يف 24 املحرم احلرام من عام سنة 1261ه�� ونشأ عىل أبيه نشأة 
عل��م ورشف وكرامة ووقده يف الذهنية. تتلمذ يف ريعان ش��بابه يف الفقة واألصول عىل احلجج واألعالم 
من أقطاب عره أمثال عمه الس��يد عيل صاحب الربهان والشيخ رايض، والسيد حسن الرك واختص 
يف األص��ول أكثر باملريزا عبد الرحيم اهلن��داوي، يف العلوم العقلية باحلكيم اإلهلي حممد باقر النجفي وما 
أن ناه��ز الثالث��ني من عمرة حت��ى أصبح من أقطاب العلم والفضيلة ومن أس��اتذة املنرب العلمي املش��ار 
اليه��م، ت��وىل بعد زعامة احلوزة العلمي��ة يف النجف األرشف يف عام 1298ه��، واس��تمر بعطائه العلمي 

الزاخر حتى تويف عام 1326ه�.

)9( هو الش��يخ فتح اهلل بن حممد جواد النمزي الش��ريازي الغروي النجفي، املعروف بشيخ الرشيعة، وامللقب 
برشيع��ة م��دار. ولد الش��يخ بمدينة أصفهان يف الثاين عرش من ش��هر ربيع األول م��ن عام 1266ه�، 
املواف��ق 1866م، وتلقى الش��يخ مبادئ العل��وم يف أصفهان فحرض بعض جمال��س علمئها كاملوىل حيدر 
األصفه��اين واملوىل عبد اجلواد اخلراس��اين والش��يخ حمم��د باقر بن حمم��د تقي األصفه��اين وغريهم من 
العلمء. ثم سافر إىل املشهد الرضوي وكان يف ذلك الوقت مزدمًحا بكثري من األجالء فجرت بينه وبينهم 
مناظ��رات ظه��ر فيها فضله، ثم رج��ع إىل أصفهان وانقطع ع��ن احلضور إىل األس��اتيذ وأخذ يف البحث 
والتدريس بطريقة أعجب الطلبة هبا إذ مل يكن مسلك الشيخ األنصاري بعد شائًعا حينئذ يف تلك البالد، 
ويف عام 1295ه� اشتاق إىل زيارة العتبات املقدسة ولقاء أجالء العلمء فسافر إىل مدينة النجف األرشف، 
ى للتدريس والبحث وحرض يف أثن��اء ذلك عىل احلاج مريزا حبيب اهلل  فاجتم��ع حوله املحصلون فتصدَّ
الشريازي وعىل الشيخ حممد حسني الكاظمي مع قيامه بأعباء البحث والتدريس واجتمع فضالء الطلبة 
علي��ه، ويف ع��ام 1313ه� قصد بيت اهلل احلرام وزيارة قرب رس��ول اهلل، ثم رج��ع إىل النجف وانقطع 
للتدري��س والبحث واإلمالء والتصنيف والفت��وى وقضاء احلوائج إىل أن توفاه اهلل، ودرس عىل يدعلمء 
ع��دة منهم: املوىل حيدر األصفهاين واملوىل عبد اجلواد اخلراس��اين واحلاج موىل أمحد الس��بزواري واملوىل 
حممد صادق التنكابني والشيخ حممد باقر بن حممد تقي األصفهاين وغريهم. وللشيخ تالميذ درسوا عىل 
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يده العلوم احلوزية منهم الشيخ حممد حمسن املعروف بأغا بزرك الطهراين والشيخ عبد احلسني ابن احلاج 
قاسم احليل النجفي والسّيد أمحد األعرجي اخلونساري، املعروف بالصفائي، والسّيد عبد احلسني رشف 

الدين املوسوي العاميل وغريهم.

)10( هو أمحد بن حسون بن سعيد بن محود الوائيل الليثي الكناين، رجل دين من خلطباء املشهورين، ولد الشيخ 
الدكت��ور أمحد الوائيل الكناين يف يوم االثنني النجف 17 ربيع األول 1347ه�/3 س��بتمرب 1928م، وبم 
أن النجف أحد املعاقل العلمية، فقد كان لنش��أته يف هذه البقعة األثر الكبري يف حياته، فجمع الدراس��تني 
احلوزوي��ة واألكاديمية. أما الدرس��ة احلوزوية اإلس��المية فق��د درس علوم القرآن وحف��ظ آياته عىل يد 
الكتاتيب من قبل اس��تاذه الش��يخ عيل قفطان يف مسجد الش��يخ عيل نواية عىل سفح جبل الطمة بالنجف 
األرشف. وم��ن ثم درس مقدمات العلوم العربية واإلس��المية كاللغة العربية وعلومها و الفقه والعقائد 
واالخالق وكان أساتذته يف هذه املرحلة كل من: الشيخ عيل ثامر، الشيخ عبد املهدي مطر، الشيخ هادي 
القريش. ثم أتم مرحلة الس��طوح العليا بدراس��ته ألصول الفقه والفقه املقارن والفلس��فة واملنطق، ومن 
أس��اتذته يف هذه املرحلة: الش��يخ عيل سمكة، السيد عيل مكي العاميل، الس��يد حممد تقي احلكيم، الشيخ 
عيل كاشف الغطاء، الشيخ حممد حسني املظفر، الشيخ حممد رضا املظفر، الشيخ حممد تقي االيرواين، ثم 
مرحل��ة البحث اخلارج بحضور املباحث الفقهية ومباح��ث األصول الفقه الكبار املجتهدين من املراجع 
يف وقتها أمثال الس��يد أبو القاسم اخلوئي، والسيد حمسن احلكيم، والسيد حممد باقر الصدر، واألكاديمية 
وأهنى تعليمه النظامي يف سنة 1952 م، ثم حصل عىل البكالوريوس يف اللغة العربية والعلوم اإلسالمية 
وذلك بعد أن التحق بكلية الفقه التي خترج فيها سنة 1962م، ثم حصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم 
اإلسالمية من معهد الدراسات اإلسالمية التابع جلامعة بغداد عن رسالته )أحكام السجون بني الرشيعة 
والقانون( سنة 1969م، ثم حصل عىل شهادة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن اطروحته 
)اس��تغالل األجري وموقف اإلس��الم منه( س��نة 1972م، وأكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه ليحصل عىل 
درجة األس��تاذية ليدرس االقتص��اد حاصاًل عىل الدبلوم العال من معهد الدراس��ات والبحوث العربية 
التاب��ع جلامعة ال��دول العربية عام 1975م، ارتقى منرب اخلطابة يف س��ن الرابعة ع��رشة حتى صار عميد 
املنرب احلس��يني، وأنش��أ مدرسة خطابية جديدة خمتلفة عن س��ابقاهتا بجمعه بني البحث العلمي واخلطابة 
املؤثرة والش��عر األديب. وقد اس��تقطب إليه رشحية واس��عة من املس��تمعني عىل مدى ثالثة أجيال. تتلمذ 
عىل أيدي رواد اخلطابة يف ذلك العر ومنهم: والده اخلطيب الش��يخ حس��ون الوائيل، الشيخ حممد عيل 
القس��ام، الشيح حممد عيل اليعقويب، الشيخ مسلم اجلابري، الش��يخ حممد الكايش، الشيخ جواد القسام، 
الس��يد باقر سليمون البهبهاين، السيد حسن شرب، الشيخ عبود النويني، الشيخ مهدي البديري، مؤلفاته: 
هوية التش��يع، نحو تفسري علمي للقرآن الكريم دفاع عن احلقيقة، وجتاريب مع املنرب. وله كتب عدة منها: 
من فقه اجلنس يف قنواته املذهبية، اس��تغالل األجري وموقف اإلس��الم منه، أحكام السجون بني الرشيعة 

والقانون.
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)11( هو الس��يد عيل بن الس��يد إبراهيم بن الس��يد حمسن بن السيد عبد اهلل جده الس��يد أمحد املقدس بن السيد 
هاش��م البحراين ويتصل نس��بة بالس��يد إبراهيم املجاب بن اإلمام موس��ى ابن جعفر الكاظم. لقد 
اخت��ار الس��يد أن يطلق عليه لقب ك��مل الدين وهو اللقب نفس��ه الذي اختاره قبله جده األعىل حس��ني 
الغريف��ي، ول��د يف عام 1907م يف النجف األرشف يف العراق وع��اد إىل البحرين وعمره 14 عاًما وكان 
حينه��ا طالب علم وبعدها ع��اد إىل العراق عام 1933م، ومن اجلدير بالذك��ر أنه درس عىل يد عدد من 
األفاضل من أشهرهم حممد صالح آل طعان، والسيد عدنان املوسوي، والشيخ حممد عيل املدين والشيخ 
عبد احلس��ني احليل، ويبدو أن األحداث التي حصلت يف البحرين يف مخس��نينيات القرن العرشين عىل أثر 
اعتداء عىل جمموعة من الش��باب الذي كانوا يمرسون الشعائر الدينية يف البحرين مما دعا السيد عيل كمل 
الدين الغريفي إىل تش��كيل هيأة سميت فيم بعد )هيأة االحتاد الوطني( طالبت بمحاسبة املقرين وطرد 
املستش��ار الربيطاين وذلك أدى إىل امتعاض الس��لطات احلاكمة وأصدرت قرار بنفي أقطاب تلك اهليأة 
وهذا ما أّدى إىل خروج الس��يد عيل كمل الدين الغريفي من البحرين وتنقله بني العراق وس��وريا وبلده 

حتى تويف فيه عام 1974م.

)12( هوالش��يخ أمحد بن الش��يخ خلف بن الش��يخ أمحد بن الش��يخ حممد بن الش��يخ أمحد بن الش��يخ حس��ني 
)صاحب الس��داد( آل عصف��ور البحراين، ينتمي آلل عصفور وهي أرسة علمية عريقة ومش��هورة. ولد 
ح��وال عام 1345ه� يف قرية دار كليب. تزوج الش��يخ أمحد العصفور بأرب��ع زوجات األوىل هي املالية 
فاطمة بنت الش��يخ إبراهيم املبارك، والثانية هي أمينة بنت الش��يخ حممد عيل آل محيدان، والثالثة س��ليمة 
بن��ت احلاج منصور الزيرة، والرابع��ة رشيفة بنت احلاج عيل احلجريي، وقد توفيت الزوجة األوىل س��نة 
1426ه� والثانية سنة 1377ه� والثالثة سنة 1422ه�. وله منهن ذرية مباركة وعىل رأسهم: إمام اجلمعة 
القايض الش��يخ نارص آل عصف��ور )1382ه�- معارص(. إمام اجلمعة املحقق الش��يخ عادل آل عصفور 
)1384ه�- معارص(. املؤلف القدير الش��يخ حس��ن آل عصفور )1392ه�-معارص(، وفضيلة الش��يخ 
حس��ني آل عصف��ور )1395ه�- معارص(، وكان والده الفقيه املحدث والقايض الش��هري الش��يخ خلف 
الذي تويف س��نة 1355ه� ودفن يف )كربالء( املقدس��ة ووالدته س��يدة جليلة تدعى السيد معصومة بنت 
الس��يد هاشم الكامل توفيت سنة 1353ه� ودفنت يف مقربة )عال(، وهي إحدى زوجات الشيخ خلف 
الس��بع، وللمرجم من األخوة الش��يخ عبد عيل املتوىف حوال سنة 1331ه� وكذلك قدوة العلمء الشيخ 
عبد احلس��ني، وقيل أن له أًخا ثالًثا هو األكرب فيهم ويس��مى الش��يخ أمحد. ودخ��ل الكتاتيب لدى املعلم 
احلاج عيل بن إبراهيم وهو يف س��ن مبكرة، ثم صحب والده للكاظمية س��نة 1355ه� والتحق باملدرسة 
األهلي��ة ودرس فيها املبادئ لدى الش��يخ محيد الكاظمي والس��يد جعفر الكاظمي والش��يخ عبد الرزاق 
اخلالص والسيد احليدري، ثم أرجعه احلاج إبراهيم بن احلاج كاظم العال إىل البحرين بعد وفاة والده يف 
نفس العام، والتحق بمدرس��ة الشيخ عبد احلس��ني احليل قايض التمييز ودرس لدى عىل يد كل من: املال 
أمحد زانة زانة )1321( الش��يخ عبد احلس��ن آل طفل )1904-1417ه�(. والشيخ حممد عيل آل محيدان 
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)1319-1374ه�(و الشيخ عبد اهلل آل طعان )1321-1381ه�(. الشيخ عبد احلسني احليل )1300-
1375ه�( وغريهم. هاجر بعد ذلك بمعية الش��يخ إبراهيم املبارك وس��كن معه يف غرفة صغرية جًدا يف 
املدرس��ة اخلليلي��ة لكنه رسعان م��ا عاد ملوطنه ثم ع��اود اهلجرة للنجف األرشف م��رة ثالثة بعد حصوله 
عىل بعثة من دائرة األوقاف اجلعفرية عام 1366ه� فدرس عند العلمء هناك منهم: الش��يخ عبد الوهاب 
الكايش )1344-1417ه�(.والشيخ باقر أبو مخسني )1336-1413ه�(.و الشيخ باقر رشيف القريش 
)1344ه�- معارص( والس��يد باقر الش��خص )1316-1381ه�( و الش��يخ عيل زين الدين )1339-
1406ه�( والس��يد عبد الكريم الكش��مريي )1334-1419ه�(. وتعلم اخلطابة احلسينية لدى العالمة 
الشيخ حممد عيل آل محيدان )1319-1374ه�( وكان أول تعاقد معه لقراءة املحرم وصفر عام 1363ه� 
بمأت��م احل��اج عيل بن أمح��د بفريق احلياك��ة يف املحرق، ثم أخذ نجمه يعلو يف س��مء اخلطابة احلس��ينية يف 
البحري��ن ودول اخلليج والعراق واملحم��رة والقصبة والبرة. ويف ع��ام 1956م توىل القضاء الرشعي 
بمعية الش��يخ عبد احلسني ابن قاس��م احليل )1300-1375ه�( والشيخ باقر بن الشيخ أمحد آل عصفور 
)1303-1399ه�( والش��يخ منصور بن الشيخ حممد سلمن السري )1337-1421ه�(، وعني رئيًسا 
للمحكمة الكربى س��نة 1392ه� ثم قاضًيا يف حمكمة االستئناف اجلعفرية العليا سنة 1397ه� ثم وكيال 
هل��ا ثم قائم بأعمل رئيس��ها ثم مستش��ارا للمجلس األعىل للقضاء س��نة 1425ه� حت��ى يومنا هذا، متع 
اهلل املس��لمني بطول عم��ره املديد. من آث��اره املطبوعة: م��زار احلرمني )بذل اجله��ود يف ردع أعدائنا 
واليه��ود 1379ه�(، )معركة املس��لمني يف التاريخ 1382ه���(، )الذكرى اخلالدة 1388ه�(، )املس��ائل 

الدينية يف حلقات 1407ه�( وغريها.

)13( مقدم��ة ع��ن حياة الرشيف الريض من ش��عره، كتبها احل��يل تصديًرا للجزء اخلامس م��ن كتاب )حقائق 
التأويل يف متشابه التنزيل( تأليف الرشيف الريض... والذي قام منتدى النرش باصداره حتت ارشاف جلنة 
من أعضاء منتدى النرش، وقد توىل رشح النسخة االستاذ حممد الرضا آل كاشف الغطاء، وأصدر املنتدى 
ه��ذا الكتاب العام 1936م واس��تغرقت مقدمة الش��يخ احليل زهاء 92 صفح��ة، وذكر احليل يف خمطوطة 
البحث أنه اضطر إىل االختصار والشطب منها بعد أن جاء ما كتبه عن الرشيف »كتابا اليستهان بمقداره 

وال يستصغر حجمه«. جريدة الوسط البحرينية، العدد 252، اجلمعة 16 مايو 2003م

)14( كان هذا الكتاب يف االصل رسالة يرد فيه الشيخ عبد احلسني احليل عىل رسالة التنزية فيم خيص الشعائر 
احلس��ينية، أبت��دأ الكتاب بقول لرس��ول اهلل: )إنَّ لقتل احلســني حرارة يف قلــوب املؤمنني ال تربد 
أبــًدا(، وجاء هذا الكتاب يف مائة وإحدى وتس��عني صفحة إذ عثر الباحث عىل تلك الرس��الة من كتاب 
اسمه: )رسائل الشعائر احلسنية والرسائل املؤيدة واملعارضة( تأليف جمموعة العلمء بجزئه الثالث مجعها 
ة، منها:  وعلق عليها )الش��يخ حممد احلس��ون(، ورد الش��يخ احليل عىل تلك اإلش��كاالت يف مس��ائل عدَّ
األول )الكذب( والثاين )التلحني بالغناء( والثالث )يف إيذاء النفس( والرابع: يف اس��تعمل )آالت اللهو 
واخلامس تشبه الرجال بالنساء(، والسادس )يف إركاب النساء اهلوادجة مكشفات الوجوه تشبيها ببنات 
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رس��ول اهلل(، والسابع )صياح النساء بمس��مع من الرجال واألجانب(، والثامن: )الصياح والزعيق 
ق هذا الكتاب  باألصوات املنكرة القبيحة(، والتاسع: استعرض )كل ما يوجب هيتك والشنعة(. وقد ُحقِّ
ارس نزار احلائري الذي س��مه بتسمية )الشعائر احلسينية يف امليزان الفقهي(. إن اسم الكتاب  من قبل الدَّ
يف األصل كان النقد النزيه يف رس��الة التنزيه فغريه إىل الش��عائر احلس��ينية، معلاًل ذلك بأن تسمية ذلك ال 
يلتفت إليه القراء لكسب املزيد من القراء وبلغ عدد صفحات الكتاب 244 صفحة بعد أن طبع يف مكتبة 
الطف عام 1995م. ينظر:عبد احلس��ني احليل، الشعائر احلسينية يف امليزان الفقهي، حتقيق: نزار احلائري، 

1995، ص244-1.

)15( م��ن اجلدي��ر بالذكر أن الباحث كامل س��لمن اجلبوري قد حقق تلك الرس��الة وأض��اف إليها بعد فصاًل 
لتالمذت��ه ووصيت��ه وبعض مراثيه تاري��خ وفاته ومصادر ترمجت��ه وختم ذلك الكت��اب بفصل ثالث كان 
عنوانه: الوثائق السياس��ية اخلاصة بمواقف ش��يخ الرشيعة 1911-1920م، وبلغت 312 صفحة طبع 
هذا الكتاب ألول مرة يف بعد أن حقق يف عام 2005م يف دار القارئ طباعة ابتدأت متهيد مقدمة عن شيخ 
الرشيعة األصفهاين الذي كان أحد أعالم دهره، كم بني يف الرسالة عن أرسته وكيف ومن أين بدأ بالعلم 
هو وأرسته والكمل ومن ثم والدته، ودراس��ته التي بدأت يف أصفهان ملا اشتغل بالعلوم العربية ومبادئ 
العلوم االخرى، وعيل يد من درس أس��تاذيه ومس��افراته لطلب العلم إىل مدن كل من مش��هد وأصفهان 
وم��ن ثم العراق وللكاظمية وكربالء والنجف وغريها، ثم تصديه للتدريس وس��فره إىل احلج وتالمذته 
وإجازات��ه يف الرواية وبعد ذلك اهم تصانيفه ومؤلفاته وجهاد قيادته وجبهات اهلجوم عىل أيران وحركة 

اجلهاد بعد أن حرك اجلمهري العراقية.

)16( صحيفة الوسط البحرينية، العدد 252، اجلمعة 16 مايو 2003م.

)17( املصدر نفسه.

)18( املصدر نفسه.

)19( املصدر نفسه.

)20( املصدر نفسه.

)21( املصدر نفسه.

)22( املصدر نفسه.

)23( املصدر نفسه.

)24( آغا بزرگ الطهراين ذيل كش��ف الظنون ترحقيق: ترتيب وهتذيب وإضافة: حممد مهدي الس��يد حس��ن 
املوسوي اخلرسان: دار إحياء الراث العريب، بريوت، لبنان، ص37.
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)25( جمموعة العلمء مجعها وحققها رس��ائل الش��عائر احلس��نية، رسالة التنزية للس��يد حمسن االمني والرسائل 
املؤيدة واملعارضة هلا تأليف جمموعة العلمء مجعها وحققها الش��يخ حممد احلس��ون، ج3، مؤسس��ة الرافد 

للمطبوعات، 2011، ص150.

)26( رسائل الشيعة، املصدر السابق، ص152.

)27( جمموعة العلمء، املصدر السابق، ص159.

)28( املصدر نفسه، ص160.

)29( املصدر نفسه، ص165.

)30( املصدر نفسه، ص168.

)31( أفتى بذلك املريزا القمي يف جامع الشتات واملحقق األنصاري يف املكاسب وآية اهلل العالمة حممد حسني 
.النائيني الغروي

)32( جمموعة العلمء، املصدر السابق، ص173.

)33( املصدر نفسه، ص19.

)34( املصدر نفسه،174.

)35( املصدر نفسه، ص300.

)36( صحيفة الوسط البحرينية، العدد 4028، الثالثاء 17 سبتمرب 2013م.

)37( الش��يخ حممد رضا املظفر أصول الفقه اجلزء: 1: مؤسس��ة النرش اإلس��المي التابعة جلمعة املدرسني بقم 
املرشفة د.ت، ص44.

)38( مجعية منتدى النرش، املصدر السابق، املادة الرابعة، ص2.
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