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ثقة واطمينانا خال�شني من اية �شائبة 
م���ن �ش���وائب الغ���رور والعجرفة التي 
ع���رف بها بع�ض ا�شات���ذة العلم، وكلما 
فهم���ت – وان���ا يف مبت���داأ الطريق من 
درا�ش���ة االدب – ه���و ان ال�شيخ حممد 
احل�شني من ا�شات���ذة العلم املرموقني، 
وانه ف���وق ذل���ك كاتب مب���دع، و�شاعر 
بلي���غ، ولكنن���ي كنت قد �شمع���ت با�شم 
اخيه االك���ر املرجع الروحاين الكبري 
ال�شي���خ احم���د كا�ش���ف الغط���اء )والد 

اال�شت���اذ عبا����ض كا�شف الغط���اء مدير 
البن���ك اللبناين املتحد( قب���ل ان ا�شمع 
با�شمه، وكنت ق���د راأيت ال�شيخ حممد 
يف  ي���وم  كل  بالنا����ض  ي�شل���ي  وه���و 
ال�شح���ن قب���ل ان ارى ال�شي���خ حمم���د 
احل�ش���ني، وكن���ت ق���د �شمع���ت با�ش���م 
ابيهم���ا ال�شيخ عل���ي اآل كا�شف الغطاء 
قب���ل ان ا�شم���ع با�شميهم���ا، فلقد كانت 
البيهما ال�شيخ عل���ي اآل كا�شف الغطاء 
�شه���رة كث���رية ك�شبه���ا من �شف���ره اىل 
ا�شطنب���ول ومقابلت���ه ال�شلطان وكبار 
الوزراء، والق���ادة، والعلماء، واقامته 

يف ا�شطنبول زمنا طوياًل. 
ومقابل���ة  ا�شطنب���ول،  روؤي���ة  وان 
والق���واد،  وال���وزراء،  ال�شلط���ان، 
ذل���ك  يف  العل���م  ورج���ال  والق�ش���اة، 

الي���وم ال يعد ب���ه يف هذا الي���وم �شيء 
حتى الط���واف بالدنيا كله���ا والتعرف 
بجميع �شخ�شي���ات العامل من امليكادو 
اىل البانديت نهرو فخرو�شيف فامللكة 
اليزابيث فاريناور وكندي وكل رجال 
الدني���ا و�شخ�شياتها، فل���م يكن يجيء 
ذك���ر ال�شي���خ عل���ي كا�شف الغط���اء اال 
وتقف���ز االف���واء اعجاب���ا به���ذا الرجل 
الذي راأى كل هذا، واجتمع بكل هوؤالء 

القادة والرجال...! 
وزاد اح���رام االنكلي���ز ل���ه يف اثن���اء 
اال�شت���اذ  واعتباره���م  االحت���الل، 
واالوراق املوقع���ة م���ن قبل���ه اوراق���ًا 
ر�شمي���ة لها حكم ا�شت���اذ الطابو وحكم 
اال�شت���اذ امل�شدقة من كات���ب العدل ..! 
لقد زاد ه���ذا �شيئًا من اح���رام الكثري 

من النا�ض له وان كان احرام كهذا من 
جان���ب االنكليز قد قلل بع����ض ال�شيء 

من �شاأنه عند االحرار والوطنني.
وهنالك �ش���يء اآخر له قيمته يف �شهرة 
ال�شي���خ عل���ي ث���م يف ن�ش���اة ولدي���ه – 
ال�شيخ احمد الذي �شار بعد ذلك مرجعا 
م���ن اكر املراجع الديني���ة وزعيما كاد 
ينفرد بزعام���ة ال�شيعة وحده، ثم تاله 
اخ���وه ال�شيخ حممد احل�ش���ني كا�شف 
الغطاء الذي �ش���ار هو االآخر من اكر 
الزعم���اء الروحانيني بع���د اخيه – اال 
وه���و املكتب���ة، فق���د كان لل�شي���خ عل���ى 
كا�شف الغطاء مكتب���ة انفردت بالكثري 
من الكت���ب العربية املعق���ودة و�شمت 
مئ���ات م���ن الكت���ب الن���ادرة الت���ي بذل 
ال�شيء الكثري للح�شول عليها، وكانت 

تعت���ر املكتب���ة االوىل يف ال�ش���رق من 
م���ن  للن���ادر واملفق���ود  حي���ث جمعه���ا 
الكت���ب، وعل���ى الرغ���م مم���ا بي���ع منها 
بعد وفاته فه���ي اليوم التزال يف عداد 
املكتب���ات املهم���ة وان كان جمموعه���ا 
اليزيد على ب�شع���ة االف كتاب جمعها 
ب�شق االنف�ض كما يقولون، ولقد روى 
فيما روى عن حر�شه يف اقتناء الكتب 
انه بينما كان منهمكا مرة يف نقل كتاب 
خطي يف احد اجلوامع با�شطنبول اذ 
جاء اح���د ال�شباط للقب����ض عليه بناء 
على اأم���ر ال�شلطان عبد احلميد الثاين 
متهم���ا اياه بالتواطوؤ مع )ابي الهدى( 
يف تدبري موؤامرة �شيا�شية منت عليها 
ق�شي���دة ن�شب نظمه���ا اىل ابي الهدى، 
وابو الهدى هذا كان من اقرب املقربني 

اىل ال�شلط���ان عب���د احلمي���د.. ولك���ن 
ال�شيخ علي قال لل�شابط: 

- كل م���ن حدث���ك ب���اين �شاأت���رك عم���ل 
ا�شتن�شاخ هذا الكتاب قبل ان ا�شل اىل 
نهاي���ة الف�ش���ل الذي ي�شتل���زم االنتهاء 
من ا�شتن�شاخه نحو �شاعة او اكرث فال 

ت�شدق ذلك.. 
بداع���ي  ال�شاب���ط  ا�شط���ر  وهك���ذا 
يت���م  حت���ى  االنتظ���ار  اىل  االح���رام، 
ال�شي���خ علي ه���ذا الف�شل م���ن الكتاب، 
وبع���د ان قب�ض عليه انك�شف االمر عن 
بطالن تلك التهمة واطلق �شراح ال�شيخ 
علي وابي الهدى واجزل له الغطاء من 
ال�شلطان ومن �شديقه ابي الهدى، لقد 
كان ال�شي���خ علي يجم���ع كتبه على هذا 
النحو من احلر�ض والتهالك، حتى امت 

جمع تلك املكتبة النفي�شة الثمينة. 
وكان له���ذه املكتب���ة �شاأن كب���ري يف مد 
ذين���ك االخوين العاملني الكبريين بتلك 
ن�شاأتهم���ا  اأول  يف  الوا�شع���ة  الثقاف���ة 
وقب���ل انف�شالهم���ا ع���ن ابيهم���ا، وكان 
لتلك املكتبة �ش���دى كبري يف االو�شاط 
العلمي���ة، وعل���ى رغ���م حر����ض ال�شيخ 
علي على تلك الكتب فقد كان ال يتوقف 
عن اعارة الكتاب للكثريين ممن يعرف 
وم���ن طري���ق اعارت���ه بع����ض الكت���ب 
الن���ادرة لوال���دي ا�شتطع���ت ان اعرف 
ا�ش���ل هذا ال�شيخ وف�شل���ه، و�شيئًا عن 
بيت���ه، واآل���ه، وا�شتطي���ع ان اوؤكد بان 
ال�شيخ عل���ي مل يكن ميتن���ع عن اعارة 
الكت���اب حتى للم�شك���وك يف اهتمامهم 
بالكت���ب، واملحافظة عليه���ا، وكان من 
اولئك ال�شاعر حممد مهدي اجلواهري 
الذي اعت���اد ان ي�شتع���ري بع�ض الكتب 
من���ه، ويعيدها الي���ه �شامل���ة �شحيحة، 
ذل���ك الن ال�شي���خ علي ال ميتن���ع اذا ما 
تاأخ���ر ميع���اد اع���ادة الكت���اب ان يبعث 
بخادمه فيجر امل�شتعري اليه جرًا، ولن 
ميتنع من ان يلقي���ه ار�شا، وينزل فيه 
�شربا، بتل���ك الع�شا الغليظة التي كان 

ي�شتعني بها يف م�شيته.
واذك���ر م���رة – وال�شي بال�ش���يء يذكر 
ه���ادي  ال�شي���خ  ان   – يقول���ون  كم���ا 
اخل�ش���ري ق���راأ لل�شي���خ عل���ي كا�ش���ف 
الغط���اء بيت���ني م���ن ال�شع���ر يت�شمنان 
طلب جبة اأو قب���اء، فا�شتح�شن ال�شيخ 
عل���ي البيتني، ونادى اخل���ادم فجاء له 
بجبة م���ن جببه والب�ش���ه اياها، وبعد 
يومني وهو يقلب ال�شفحات يف كتاب 
)نفحة اليمن( ا�شتق�شاء ملو�شوع كان 
قد �شغل بال���ه األقى البيتني م�شطورين 
هنال���ك!! وعلى رغ���م ان الوقت مل يكن 
منا�شبا فقد بع���ث خادمه يدعو ال�شيخ 
ه���ادي يف تل���ك ال�شاعة م���ن الليل اليه 
وح���ني ج���اء ب���ه انه���ال علي���ه بع�شاه 
ويطل���ب  ي�شتغي���ث  ه���ادي  وال�شي���خ 

معرفة ال�شبب...!! 
ق���ال ال�شي���خ عل���ي – وق���د انه���ك ي���ده 
ال�ش���رب – اريد ان اع���رف ماأتى هذه 
اجل���راأة التي حتمل���ك عل���ى ان ت�شرق 

بيت���ني م���ن نفح���ة اليم���ن وتنتحلهم���ا 
لنف�شك لت�شتجيزين عليهما جبة؟ 

فق���ال ال�شي���خ ه���ادي – ولك���ن من قال 
ل���ك انن���ي انتحل���ت البيت���ني؟ ان االمر 
لي����ض اكرث من اين قراأت عليك البيتني 
متمثاًل فاكرمتني جبة.. فعالم كان هذا 

الغ�شب وهذه ال�شدة؟ 
ولع���ل اول ب���اب فت���ح ل�شه���رة ال�شيخ 
الغط���اء  كا�ش���ف  اآل  احل�ش���ني  حمم���د 
طري���ق  ع���ن  كان  النج���ف  خ���ارج  يف 
املرا�ش���الت التي جرت بينه وبني امني 
الريحاين تلك املرا�شالت التي تت�شمن 
تب���ادل اآراء يف ردود اعجب���ت جمي���ع 
ق���راء العربي���ة عل���ى اخت���الف نحلهم، 
ث���م جمعت وطبعت با�ش���م )املراجعات 
الريحاني���ة(، وعل���ى اين ق���راأت ه���ذه 
املجموع���ة يف ذلك الوق���ت البعيد، فلم 
ي���زل يعل���ق بذهن���ي �ش���يء غ���ري قليل 

منها. 
وعلى ان ال�شيخ حممد احل�شني كان اقل 
تقيدا بالتقاليد من العلماء الروحانيني 
االخري���ن واق���ل مراقب���ة لل���راأي العام 
واكرث العلماء جراة فقد حاول التهرب 
م���ن مقابلة ام���ني الريح���اين يف اثناء 
زيارت���ه للنجف مراعاة لل�ش���واد الذي 
كان يعتر الريحاين ملحدًا، او ممالئًا 
لالنكلي���ز عل���ى االق���ل، او ل�ش���يء اآخر 
تبادر اىل ذهن ال�شيخ فراأى ال�شيخ ان 

من ال�شالح االعرا�ض عنه.
وم���ع ذلك فقد متت هذه املقابلة، ووقع 
نظ���ر الريحاين على م�ش���ودات اوراق 
كان���ت امام ال�شي���خ، ف�ش���األ عنها فقيل 
له – انها م�شودة ر�شالة لل�شيخ تتعلق 
بالفرائ�ض الدينية من �شالة، و�شوم، 
وح���ج، وغ���ري ذل���ك، فق���ال الريح���اين 

يخاطب ال�شيخ بهذا املعنى:
... ان ال���ذي اعرف���ه هو ان���ك مل تخلق 
له���ذا فان���ت ارف���ع �شاأنا م���ن ان تق�شي 
وتع���اف  االم���ور  ه���ذه  مبث���ل  وقت���ك 

ا�شالح املجتمع... 
وحني ه���م الريحاين بالقي���ام من عند 
ال�شي���خ قال: "لق���د كان االم���ام كا�شف 
الغط���اء م���ن اع���ز ا�شدقائن���ا فاف�ش���ده 

الدين علينا".
وظ���ل النا����ض يتحدث���ون ع���ن زي���ارة 
الريح���اين لل�شي���خ طوي���ال، وعما دار 
بينهما من احاديث ادبية، واجتماعية، 
وديني���ة، عامة، وخا�شة، ولكن ال�شيخ 
مل ي�شل���م من النق���د واملوؤاخذة من لدن 
الكثري من اولئك املتع�شبني اجلامدين 

ح���ق  م���ن  ي���رون  ال  كان���وا  الذي���ن 
الروحاني���ني ان ي�شادق���وا ا�شخا�ش���ا 
من غري دينهم، وعل���ى غري طرائقهم.. 
، وم���ع ذلك فلم يعدم ال�شيخ اجلماعات 
التي كانت توؤمن بر�شالته، وتذب عنه، 
وتداف���ع عن مثل م�شادقت���ه للريحاين 
الر�ش���ى  ال�شري���ف  �شداق���ة  وتاأ�شي���ه 
وال�شي���د املرت�شى لل�شاب���ئ التي كان 
م���ن امره���ا ان رث���اه بتل���ك املرثيت���ني 

املعروفتني.. 
 ***

اق���ول ان ال�شي���خ حمم���د احل�شني كان 
اأول داع لال�ش���الح الدين���ي واال�شالح 
االجتماعي، وكان يتمتع ب�شليقة قل ان 
متتع بها زعي���م روحاين يف ا�شتنباط 
االح���كام، فلقد المن���ي �شمعني اخطب 
يف حفل���ة تاأب���ني ال�شي���د اب���ي احل�شن 
اال�شفه���اين ح���ني قل���ت "ان ال�شيد ابا 
احل�ش���ن كان اول جمته���د حكم بطالق 
ام���راأة معدمة م���ن زوم���ة كان قد حكم 
علي���ه بال�شج���ن خم�ض �شن���وات. فقال 
يل ال�شي���خ حمم���د احل�ش���ني، ب���ل ان���ا 
الذي كنت اول م���ن حكم بطالق امراأة 
م���ن زوج م�شلول وكان ذل���ك قبل حكم 
ال�شي���د ابي احل�شن ب�شن���وات، فيكون 
ال�شي���خ بن���اء عل���ى ذل���ك اول م���ن اخذ 
احل���ق – ح���ق الط���الق املفرو����ض ان 
يك���ون بي���د م���ن اخ���ذ بال�ش���اق – من 
اخ���ذ  دون  الزوج���ة  وطل���ق  الرج���ل 
موافقة ال���زوج، ف�شاألته ع���ن امل�شوغ؟ 
ع���ن امل�ش���وغ ال�شرعي ال امل���دين طبعا 
ايل يبي���ح له ا�ش���دار مثل ه���ذا احلكم 
بينما مل ي�شبق الح���د من االئمة ف�شال 
عن العلماء من ا�شتطاع ان يفتي مبثل 

هذا او ما ي�شبهه؟
فاجابني بكل ثقة و�شرامة قائال: "ان 

املجتهد م�شرع يا عمي؟ ".. !! 
كان  ال�شي���خ  ان  ي�شتب���ان  ه���ذا  وم���ن 
يعطي االجتهاد حقا مل يعطه احد قبله 

من الفقهاء. 
وم���ع ذلك فقد كانت ل���ه اراء �شرعية مل 
يت���ح ل���ه ان يخرجها على رغ���م جراأته 
ع���ن  ا�شاأل���ه  وان���ا  م���رة  ق���ال يل  لق���د 
االم���ام الثاين ع�ش���ر )�شاحب الزمان( 
واخل�شائ����ض املذهبي���ة ال���واردة عنه 

لقد قال يل: 
ه���ذا  عل���ى  بوج���وده  االع���راف  "ان 

النحو لي�ض من ال�شروريات"..!! 
بان���كاره  اي�ش���ا  االآراء  ه���ذه  وم���ن 
)للرجع���ة( وق���د اورد ذل���ك يف الطبعة 

ال�شيع���ة  )ا�ش���ل  كت���اب  م���ن  االوىل 
وا�شوله���ا( ث���م ا�شط���ر اىل اغفال ذلك 
يف الطبع���ات االخ���رى ب�شبب ال�شجة 

التي احدثها راأيه هذا على ما قيل.
ولكن���ي اعتق���د ان ذل���ك كان قب���ل ع���دة 
�شن���وات وقب���ل ان تر�ش���خ قدم���ه يف 
ميدان الزعام���ة اذا �شح، الين وجدته 

اجراأ الزعماء يف ال�شنني االخرية. 
وق���ال يل م���رة اذا كان���ت يف اال�ش���الم 
احكام ال ينبغي ان تتبدل وتتغري على 
مدى االيام، فان هنالك احكاما ت�شتلزم 
التبدي���ل والتغي���ري اذا تطلبه���ا العقل، 
ال�شرعي���ة،  وامل�شتلزم���ات  واملنط���ق، 
ولكن الكثري من املجتهدين – تعوزهم 
ال�شليق���ة ليج���روا مث���ل ه���ذا التبديل، 
والتغي���ري، فتظل تلك االح���كام جامدة 
وبعي���دة عن اله���دف الذي يرم���ي اليه 

ال�شرع. 

وق���ال خ���ذ مث���ال و�شي���ة املي���ت الت���ي 
يو�شى فيها بانفاق ما يخ�شه من ثلثه 
على بناء )ال�شبيل( وهو حمل لعر�ض 
املاء جمانًا لل�شرب يف طريق القوافل، 
يفع���ل  كان  كم���ا  امل���دن،  ويف مداخ���ل 
امل�شلمون يف الع�شور ال�شابقة اجابة 
حل�ض الدين عليه، وطلبا للمتوبة قال: 
فه���ل من املعقول او ه���ل من ال�شرع ان 
تنف���ذ و�شية امليت بعد ان وفرت اليوم 
مياه ال�ش���رب يف كل مكان، وا�شبحت 
و�شائط النقل م���ن ال�شرعة وال�شهولة 
يف  �شباح���ا  االن�ش���ان  يفط���ر  بحي���ث 
الب�ش���رة ويتغ���دى ظه���رًا يف القاهرة 
هل م���ن ال�شرع ان تنفذ ه���ذه الو�شية 
ملج���رد انها و�شية يج���ب على الو�شي 

تنفيذها؟
يف  امل�شاج���د  بن���اء  كان  لق���د  وق���ال: 
م���ن  ال�شابق���ة،  اال�شالمي���ة  الع�ش���ور 

الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء كما عرفته

مل تكن شهرة الشيخ محمد الحسني آل كاشف الغطاء يوم وعيت تتجاوز شهرة استاذ من افاضل 

االساتذة، وقد رأيته اول مرة وهو يباحث عددا من طالب العلم يف الحجرة الواقعة يف الزاوية 

من الركن الجنويب الرشقي من الصحن الرشيف يف النجف، وما زلت اذكر اول ملتقاي اياه، 

واتصور هيكله حينذاك، فلقد كان رجال طويل القامة، اسود اللحية، حلو التقاطيع ، تدل مالمحه 

وهو يدخل الحجرة ويخرج منها عىل شخص كثري الثقة بنفسه، وكثري االطمينان من مقدرته، 

جعفر الخليلي

�سورة األتقطت يف ال�سحن احل�سيني 
بكربالء، بتاريخ1947/1/26 قبيل القاء 
اجلواهري )الثاين من الي�سار( لع�سمائه 
اآمنت باحل�سني... ويظهر من اليمني ال�سيخ 
حممد ح�سني كا�سف
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�شه���د التاري���خ والزال �شاه���دا على من 
اال�ش���رف  النج���ف  حا�ش���رة  خرجته���م 
لي�ض من رعيل جهابذة الفكر واال�شالح 
فح�شب  والت�شامح  والتحررواالنفت���اح 
بل ويف كافة مناح���ي العلوم والتف�شري 
واحلدي���ث واالداب وال�شع���ر والفل�شفة 
والتجل���ل بالتق���ى وال اك���ون مبالغ���ا ان 
وتاأثريه���م  للتاري���خ  ب�شناعته���م  قل���ت 
على م�ش���ار االحداث الوطنية والقومية 
واال�شالمي���ة ب���ل واالن�شاني���ة ..وذل���ك 
مب���ا اجنبته من فطاح���ل وزعماء وقادة 
كان���ت له���م مواق���ف حا�شم���ة و�شوالت 
م�شه���ودة يف االزم���ات اخلط���رية التي 
تع�ش���ف باالم���ة تذك���ر وت�شك���ر ..حيث 
كانوا دفاعا ع���ن الر�شالة والقيم وكذلك 
�شمام امان يف حفظ الوحدة اال�شالمية 
ب���ل والتنبيه اىل املخاطر التي يواجهها 
املجتمع اال�شالمي وحتيق باالوطان ملا 

امتازوا به من ا�شالة الفكر وعمق الفهم 
ور�شان���ة التحلي���ل للق�شاي���ا امل�شريية 
وم���ا حتل���وا به م���ن ا�شتن���ارة ومواقف 
ال�شع���اب  ملواجه���ة  وجت���ارب  رائ���دة 
وجمابه���ة التحديات فكانو بحق �شا�شة 
العب���اد وامن���اء عل���ى الب���الد مباتركوه 
م���ن ب�شمات موؤث���رة واعم���ال متمييزة 
ب���ني  م���ن  ..وب���رز  واجن���ازات خال���دة 
اخدانه االمام امل�شلح اال�شالمي الكبري 
ال�شيخ حممد ح�شني كا�شف الغطاء احد 
مراج���ع ال�شيع���ة الكب���ار وم���ن ا�شاطني 
االدب  ورج���ال  الفق���ه  وائم���ة  الفك���ر 
وعلماءالفل�شف���ة و�شخ�شي���ات احلكم���ة 
ناطق���ة(  ا�شالمي���ة  مع���ارف  ...)دائ���رة 
واحد م�شاه���ري رواد احلرية والتنوير 
واال�ش���الح يف الع���امل اال�شالمي �شليل 
ا�ش���رة عربي���ة علمي���ة عريق���ة اجنب���ت 
مراج���ع كب���ار امث���ال م�شل���ح الدولتني 
ال�شي���خ جعفر الكب���ري وفطاح���ل علماء 
امثال العالم���ة ال�شيخ ه���ادي ..- وهذا 
اليعن���ى تنكب���ي للحدي���ث عن غ���ريه او 
مق�ش���را عم���ا ي�شتحق���ه االخ���رون م���ن 
– ن�ش���اأ يف  ال�ش���دد  املراج���ع يف ه���ذا 
حا�ش���رة العل���م والثقاف���ة وقبل���ة الفكر 
والتجدي���د واال�ش���الح ومن���ار املعارف 
والعلوم وقلعة اال�ش���الم )النجف(التي 
دافع���ت عن لغة الق���ران وت�شدت للغزاة 
وقاوم���ت الع���دوان حي���ث ت�ش���ع عليه���ا 
ان���وار االمام���ة وجتلله���ا قد�شي���ة �شي���د 

االو�شي���اء ام���ام اله���دى امرياملوؤمن���ني 
وخليفة امل�شلمني )علي بن ابي طالب( 

فل�س��فة احلياة عند االمام 
كا�سف الغطاء 

ويف اج���واء حرك���ة النه�ش���ة العلمي���ة 
وت�شاع���د املناخ االجته���ادي واالنفتاح 
احل�ش���اري واحل���راك التح���رري تربى 
ام���ام اال�ش���الح ال�شي���خ حمم���د ح�شني 
النج���ف  جامع���ة  يف  الغط���اء  كا�ش���ف 
الديني���ة ونهل من مع���ني العلوم النقلية 
والعقلي���ة وارت�ش���ف عل���وم وفل�شف���ات 
وفن���ون الغ���رب حت���ى متكن م���ن علوم 
ع�شره وب���رع فيها ورغم ك���رثة نوادي 
ومنتديات وديوني���ات النجف املتعددة 
وم���ا  امل�ش���ارب  واملتنوع���ة  الوج���وه 
يح�شرها او يحا�ش���ر فيها من ا�شاطني 
العلم واعمدة االدب لك���ن امام التجديد 
كان يو�ش���ار الي���ه فيه���ا بالبن���ان وقوله 
فيما يح�شل من اختالف ف�شل اخلطاب 
يقول :)كن���ت اأ�شرب وال ارتوى ف�شرت 
اأرت���وى وال ا�ش���رب( وكان يق�شى اكرث 
والتنقي���ب  بالق���راءة  يوم���ه  �شاع���ات 
والبحث والتحقيق واحلوار واالطالع 
عل���ى العل���وم ويق���ول عبق���ري العلم���اء 
كا�ش���ف الغطاء ع���ن بدايات���ه:)اإين منذ 
عرفت ليلي ونهاري وميزت بني خ�شونة 
را�شى واأ�شافري مل اأ�شب ومل اأتعلق اإال 
مبدار�شة الكتب ومزاولة العلم والتعلم 

والل�شق باأهل الف�شائل واملثل بني يدي 
االكاب���ر واالماثل اقتبا�ش���ا من فوائدهم 
وتطف���ال على موائده���م ( وكان طموحا 
اليتوق���ف عند حد الي���رى يف الو�شول 
اىل غايات���ه واهداف���ه العليا)حت���ى ل���و 
�شع���د القم���ة وبل���غ الكواكب(.وهك���ذا 
ن�شاأ ال�شيخ يف بي���ت قل من توفرت لهم 
مثل ه���ذه البيئة حيث اال�ش���رة العريقة 
والبيت امل�شهور بحبه للعلم والثقافة.. 
وان م���ا متيزت به �شخ�شيته من خمايل 
ال���ذكاء املف���رط والوع���ي العميق حيث 
كان ام���ام ال�شيوخ كا�ش���ف الغطاء يرى 
ان النج���اح والتف���وق يف احلي���اة اليتم 
)باحليلة(و)اخلداع( ب���ل يكون بالعمل 
اجل���اد واله���دف املبدئ���ي الرئي�ش���ى يف 
ويك���ون  الواجب���ات  ومقدم���ة  �شل���ب 
م�شتهدف خدم���ة املجتمع بنكران الذات 
..وه���ذه الثق���ة بنف�ش���ه جعلت���ه مو�شع 
اإعجاب الكثري م���ن الكتاب والفقهاء يف 
البالد العربي���ة واال�شالمية ..منري بكر 
التكريتي اأدباء �شحفيون �ض83 الذين 
وج���دوا في���ه فقيه���ا ح���را يبن���ي افكاره 
واأحكامه على املنطق والدليل العقلي.. 
حممد ح�شني كا�شف الغطاء جنة املاأوى 
�ض26 ومتتع ام���ام اال�شتنارة باجلمع 
ب���ني االدب وال�شيا�شة واالجتماع وهي 
�شف���ات قلم���ا جنده���ا بني رج���ال الدين 
فق���د تردد عل���ى ل�شان���ه نغم���ات احلرية 
واال�شتق���الل.. وال�شع���ب  والوطني���ة 

منري بكر التكريت���ي يف املقالة �ض389 
..وعلى الرغم م���ن اأن ال�شيخ و�شل يف 
نهاي���ة الع�شريني���ات اىل اعل���ى املراتب 
الديني���ة بو�شول���ه اىل مرتب���ة املرج���ع 
وفات���ه  حت���ى   1927( الكب���ري  الدين���ي 

..)1954

وا�س��جع  املجتهدين  ق��دوة 
الروحانيني

لك���ن هذا مل مينع من تغي���ري راأيه مادام 
هناك االف�شل وهو ناجت عن جراأته فقد 
كان اليه���اب اأحدا واليح���رم قوة مهما 
كان���ت اإذا م���ا ح���ادت ع���ن طري���ق احلق 
كا�ش���ف  ال�شي���خ  كان  وق���د  واملنط���ق.. 
الغطاء رجال يت�شف مبوا�شفات الرجل 
اجل���اد الذي يعمل بن�ش���اط وحما�ض يف 
كل موق���ف يرى في���ه م�شلح���ة لال�شالم 
كان  فق���د  ذل���ك  وم���ع   .. وللم�شلم���ني 
ال�شي���خ اأقل تقيدا بالتقالي���د من العلماء 
الروحاني���ني االخري���ن واق���ل اهتمام���ا 
بال���راأى العام واكرث العلماء جراأة ..يف 
فت���اواه وت�شرفات���ه واراءه فق���د اأفت���ى 
ب�شح���ة ال���زواج بالعقد الدائ���م من غري 
امل�شلم���ات ..وله فتاوى كثرية جتديدية 
تتالئ���م ومتطلبات الع�ش���ر فهو يرى ان 
رج���ل الدي���ن املجتهد يج���ب ان اليكون 
جامدا يف جم���ال الفتاوى وحتى تكون 
مالئمة لروح الع�شر وبعيدة عن التقليد 
..فقد �شادرت ال�شلطات العثمانية ن�شخ 

فيلسوف االصالح ولغة العصرنة 
ودائرة المعارف

هالل آل فخرالدين

كا�سف الغطاء يف القد�س مع مفتي فل�سطني حممد امني احل�سيني

كان  ي���وم  الل���ه،  املقرب���ات اىل  اق���رب 
امل�شجد حم���ال الداء ال�شالة، ومدر�شة 
العل���وم،  يتلق���ى  الط���الب  في���ه  يق���وم 
ومنت���دى يجتم���ع فيه���ا امل�شلمون يف 
كث���ري م���ن املنا�شب���ات وملج���اأ للغرباء 
الذي���ن يف���دون عل���ى املدين���ة، وي���وم 
كانت اب���واب امل�شاجد مبثابة اجلرائد 
تل�ش���ق عليه���ا االعالن���ات، ع���ن فقدان 
حاج���ة، او العثور عل���ى حاجة، وغري 
ذلك من االغرا�ض، فهل ميكن ان تكون 
املتوب���ة يف بن���اء هذه امل�شاج���د – اذا 
زاد ع���دد امل�شاج���د ع���ن احلاجة – هي 
ع���ني املتوبة بع���د ان فتح���ت املدار�ض 
امل�شت�شفي���ات  وتاأ�ش�ش���ت  الكافي���ة، 
املراف���ق  وبني���ت االندي���ة، وتكاث���رت 
االجتماعي���ة واملوؤ�ش�ش���ات التعاونية، 
لو ان رج���ال او�شى بان ينفق من ماله 
اخلا����ض ب���ه )اي م���ن ثلثه( عل���ى بناء 

م�شجدين او اكرث يف املدينة؟
قال انني ال اعتقد ان املتوبة احلا�شلة 
اليوم من تاأ�شي�ض )�شبيل( للماء، وبناء 
م�شج���د، ه���ي ع���ني املتوب���ة ال�شابقة، 
فاال�شالم ي���وم كان يح�شى على اقامة 
امل�شاج���د وتعمريه���ا كان ينبغي منها 
كل تلك الفوائ���د التي ذكرت واكرث من 
ن�شر دعوته والتب�شري ب�شنته العادلة، 
عم���ا  الغاظ���ني  اىل  واي�ش���ال �شوت���ه 
يرمي اليه اال�شالم ال�شحيح من هدف 
عملي يف حياة االن�شان العامة، لذلك.. 
)ق���ال ال�شي���خ(.. لذل���ك قد حمل���ت مرة 
اخ���رى االثرياء م���ن روؤ�ش���اء الع�شائر 
وكان ق���د جاءين لياأخ���ذ راأيي يف بناء 
م�شج���د يف قريت���ه، وكان فيه���ا م�شجد 
اآخ���ر لقد حملت���ه عل���ى ان يبني بع�ض 
الغ���رف يف م�ش���ح )حمان���ا( ويهديه���ا 
جمان���ا للم�شلولني العراقيني، وقلت له 
ان الثواب يف ذلك عند الله اكرث واكر 
م���ادام يف قريت���ه م�شج���د يكف���ي الداء 
املهمة كما حتققت، وقد علمت انه بنى 
غرف���ة او غرفتني يف م�ش���ح )حمانا(، 
وان افا�ش���ة امل�شاج���د ع���ن احلاجة – 
كم���ا ق���ال ال�شي���خ – ه���و الزائ���د الذي 
قي���ل عن���ه ان���ه كالناق�ض، وه���و الذي 
يل���زم املجتهد اع���ادة النظر يف احلكم، 
ولق���د ت�شبب م���ن ع���دم ادراك النا�ض، 
وعدم ت�ش���دي املجتهدي���ن الفهام بناة 
امل�شاج���د، ان كرث ع���دد ه���ذه امل�شاجد 
وا�شب���ح الكث���ري منه���ا مغف���ال ومهمال 
وحل���ق من جراء ذلك �شيء من االهانة 
بالطقو�ض اال�شالمية ف�شال عن �شياع 

املايل وانفاقه �شدى. 
راأي���ه  ع���ن  يع���دل  �شخ�ش���ا  اج���د  ومل 
بال�شرع���ة الت���ي يع���دل ال�شي���خ حممد 
احل�ش���ني ع���ن راأي���ه ح���ني تت�ش���ح ل���ه 
احلقيق���ة، ويتجلى له احل���ق، وكثريا 
ب���ل واكرث م���ن الكثري ال���ذي راأيت فيه 
االم���ام يديل ب���راأي خا����ض كان يوؤمن 
به من���ذ زمن ثم مل يكت���ف بتغيري راأيه 
وامنا راح ي���دل االخرين على املواطن 
الت���ي مل ي�ش���ب فيه���ا م���ن قب���ل، واذا 
تبحج الكثري مب���ا قد ا�شابوا يف كثري 
من االراء فانه لي�ش���رد لك يف املنا�شبة 
كث���ريا من املواق���ف الت���ي التب�ض فيها 
عليه االمر..! وهي �شفة لزبدة العلماء 

املحققني.
الك���رخ  مب�شت�شف���ى  ليل���ة  ذات  زرت���ه 
ببغداد فالقيت عنده جمعا من امل�شايخ 
والوج���وه وكانت �شحت���ه مما ت�شمح 
باجللو�ض للنا�ض وقد ويجدت اجلمع 

)وع���اظ  كت���اب  بح���ث  يف  يخو����ض 
ال���وردي  عل���ي  للدكت���ور  ال�شالط���ني( 
ال���ذي كان ق���د �ش���در من���ذ اي���ام قريبة 
ومل ي���رك اأحد م���ن اجلال�شني �شيئا مل 
يقله عن اف�شاد الوردي الفكار النا�ض، 
وكف���ره، وا�شتهزائ���ه بالدي���ن واالئمة 
ال���ذي ت�شمنه كتاب���ه على ح���د راأيهم، 
وكان ال�شي���خ يحتم غيظ���ا، ويحوقل ، 
وي�شتعيذ وقد علمت ان ار�شد العمري 
كان عن���د ال�شي���خ م���ن دقائ���ق فاف���رغ 
ال�شي���خ غ�شب���ه يف اذن العم���ري، ومل 
يرك العمري ال�شيخ حتى وعده وعدا 
اكي���دًا بانه �شيتخذ جمي���ع االجراءات 
املمكنة يف ح���ق الدكتور علي الوردي 
ويف ح���ق كتاب���ه ه���ذا اذا م���ا ا�شب���ح 

ال�شباح.. 
وكنت ق���د فرغت م���ن مطالع���ة الكتاب 
الي���وم  او  الي���وم،  ذل���ك  يف  املذك���ور 
الذي قبله���ن فانري���ت اىل القوم افند 
ادعاءهم، واروي لل�شيخ اآراء الوردي 
عل���ى حقيقته���ا، وكان ردي على اولئك 
التمحم�شني يف هجومهم على الوردي 
عنيفا وكان، دليلي او قل تاأثريي على 
ال�شي���خ قوي���ًا، بالرغ���م م���ن انني كنت 
واحدا، وكانت احلا�شية التي احاطت 
بال�شي���خ جمع���ا كب���ريًا، وفيه���م بع�ض 
ال�شع���راء واالدباء اللبقون املعروفون 

فلقد قلت لل�شيخ:
- او مل تنعتن���ي بالك���رث مم���ا ا�شتحق 
من نعوت ادبية فنية كدت ترفعني بها 
اىل ال�ش���راح االرف���ع؟ - وكان ال�شيخ 
ق���د كتب مقدم���ة كتاب���ي "عندم���ا كنت 
قا�شي���ا" املطب���وع فا�شفى ع���ي وعلى 
جريدت���ي – الهاتف – بال�شيء الكثري 
مما ال ا�شتحق من ثناء و�شفات �شواء 

يف طبعة الكتاب االوىل او الثانية؟
قال – بلى .. 

ياعم���ي..  ذل���ك  كل  تنا����ض   – قل���ت 
واعت���رين قارئ���ًا يح�شن فهم م���ا يقراأ 
عل���ى االقل.. وان���ا اوؤكد ل�شي���دي العم 
انن���ي ق���راأت الكتاب من الف���ه اىل يائه 
فل���م اجد فيه �شيئ���ًا وال �شبه �شيء مما 
يق���ول ه���وؤالء القوم، وان���ا واثق بانك 
مل تخ���رج بغري هذه النتيج���ة او باقل 
مم���ا خرج���ت به���ا!! ح���ني يت�شن���ى لك 
االطالع على الكتاب بنف�شك. فانطلقت 
ا�شارير ال�شيخ هنا، وهداأ.. ومل اتركه 
حت���ى حملت���ه عل���ى ان يوف���د احدا يف 

تل���ك الليلة اىل ار�ش���د العمري ليخره 
بان���ه كان قد ت�ش���رع يف طلبه مبعاقبة 
الدكت���ور ال���وردي النه مل يك���ن قد قراأ 
الكت���اب بع���د.. وعل���ى اين مل ا�شم���ع 
راأي ال�شيخ بع���د قرائته كتاب الوردي 
ولكني كنت واثق���ا بانه �شيوؤيدين يف 
الكثري مما قلت عن ه���ذا الكتاب اذا ما 
امت قراءته، ذلك النه مل يوجد بني كبار 
علمائنا املتاأخرينمن كانت له مثل هذه 
االحاط���ة الفقهي���ة، واالدبي���ة، وح�شن 
ال�شليقة التي ع���رف بها ال�شيخ كا�شف 
الغطاء، فقد كان بدون �شك اكر علماء 
ع�ش���ره الروحاني���ني، وكان اف�شله���م 
يف جمي���ع مرات���ب االجته���اد، ولك���ن 
امورًا خا�ش���ة تتعلق ب�شوؤون الزعامة 
هي الت���ي مل جتعل االنف���رد يف زعامة 
ال�شيع���ة الي���ه وحده، وام���ورًا تخ�شه 
نف�ش���ه ه���ي الت���ي مل تدع���ه ان ي�شغ���ل 
املكان الالئق ب���ه كاكر زعيم روحاين 

يف الع�شر االخري. 
ويف اثن���اء احل���رب الثاني���ة كان على 
راأ����ض مديرية الدعاي���ة والن�شر ال�شيد 
كمال عبد املجيد وكان قد حرم جريدة 
الهات���ف- ل�شبب لي�ض ه���ذا حمل ذكره 
– من تخ�شي�ض ح�شة لها من الورق 
بينما كانت جلمي���ع ال�شحف ح�ش�ض 

معين���ة، فكنت ا�ش���ري ورق ال�شحف 
من ال�ش���وق ال�شوداء، وم���ن ال�شحف 
م���ن  )البن���د(  ت�ش���ري  كان���ت  الت���ي 
ح�شته���ا بن�شف دين���ار او اكرث قليال، 
فا�شري���ه ان���ا منه���ا بت�شع���ة دنانري.. 
حت���ى ا�شري���ت م���رة البن���د الواح���د 
باح���د ع�شر دينارًا.. ومل ادع )الهاتف( 
يتوق���ف ع���ن ال�شدور ف���كان )الهاتف( 
يعاين ازمة �شدي���دة حملت ال�شيد )ابا 
احل�شن( الزعيم الروحاين االكر على 
ان يخ����ض الهاتف مبقدار م���ن الورق 
ال���ذي جل���ب له لك���ي يطبع ب���ه ر�شالته 
الدينية، ويبدو ان االمر قد بلغ ال�شيخ 
حممد احل�ش���ني كا�شف الغط���اء فبعث 
يل مببل���غ من املال م�شحوبًا بالر�شالة 

التالية: 
وم���دك  بع���زه  الل���ه  اع���زك  "عزي���زي 

بعنايته... 
انت تعلم ان �شحيفتك الغراء منذ فجر 
ن�شئتها اىل اليوم ت�شلنا تباعا، ونحن 
وان كنا ن�شاعدها بامل�شاعدات االدبية 
من تنويه، وحتبيذ، وغريها، ولكن مل 
يتف���ق لنا طول تلك املدة من م�شاعدتها 
م�شاعدة مادية، وعلى اأثر ازمة الورق، 
وغ���الء االجور، كن���ت اود ان ا�شع يل 
يف تل���ك املائدة ا�شبع���ا ان مل تكن يدا، 

لذلك جتا�شرت )كذا( بتقدمي هذا املبلغ 
ال�شئيل، ول���ك الف�شل يف قبوله )كذا( 
وال يح�شب موالي )كذا( ان لهذا عالقة 
باية ق�شية، فالله �شهيد انه من خال�ض 
م���ا يف يدي، وكن على ثقة بان دعائي، 
ودعايت���ي ، ه���ي خري لك م���ن ا�شعاف 
ه���ذا املبلغ ق���ل ام كرث، والل���ه يحفظك 
ويرعاك بدعاء ابيك الروحاين البار.. 

30 �شعبان 361  / حممد احل�شني 
وقد زرته بعد ت�شلمي املبلغ والر�شالة 
ب�شاعة واح���دة، والول مرة اقبل يده، 
النن���ي ال اذك���ر اين قبلت ي���د احد غري 
ي���دي اب���وي واخي الكبري ح���ني بداأت 
ا�شع���ر، لق���د قبل���ت ي���ده الين مل اج���د 
و�شيل���ة حتمل���ه على قب���ول ا�شرجاع 
م���ن  النح���و  املبل���غ من���ي بغ���ري ه���ذا 
االلتما�ض ال���ذي عرت فيه له عن غاية 
امتناين، وكري، ورجوت منه اعفائي 
عن قبول املبلغ، ومل ازل به حتى وافق 
عل���ى ذلك مكره���ا، ومرة اخ���رى قبلت 
يده حني تف�شل وزارتي يف بيتي على 
اأث���ر ت�شميمي على االنتقال )بالهاتف( 
اىل بغ���داد ليح���ول بين���ي وب���ني ه���ذا 
الت�شمي���م، ف���كان تقبي���ل ي���ده مبثابة 
اآخ���ر م���ا يف كنانت���ي م���ن و�شيل���ة يف 
الرجاء منه بركي و�شاأين، ولقد لقيت 
م���ن لدنه ال�ش���يء الكثري م���ن الرعاية، 
والعطف ط���وال ال�شنني التي اتيح يل 
فيها الت�شرف باالت�شال به وهي رعاية 
وعناية قلم���ا لقيها �شب���ه متمرد مثلي، 

من زعيم روحاين كبري مثله.
لق���د كان ال�شي���خ حمم���د احل�ش���ني اآل 
كا�ش���ف الغط���اء ن�شي���ج وح���ده علما، 
روحي���ا  زعيم���ا  وكان  وفن���ا  وادب���ا، 
ف���ذا وم�شلحا كب���ريا �شيظ���ل التاريخ 
زمن���ا طويال يبح���ث عن نظ���ري له بني 
جماع���ة الروحاني���ني فال يوف���ق وقلما 
�شوه���د �شخ����ض يجم���ع بني ع���دد غري 
قلي���ل من زعامات انف���رد بها يف العامل 
اال�شالم���ي والع���امل العرب���ي، فقد كان 
زعيم���ا روحيا، وا�ش���ع االطالع تخرج 
الكث���ري من العلم���اء على يدي���ه، وكان 
منه���م ال�شي���د حم�شن احلكي���م املرجع 
الروح���اين االكر اليوم، وكان خطيبا 
ق���ل نظ���ريه م���ن حي���ث بالغة ال���كالم، 
وف�شاح���ة اللف���ظ، ونف���وذ معانيه اىل 
قلوب م�شتمعيه، وكان زعيما من اكر 
الزعماء يف عامل االدب، �شعرا، ونرثًا، 
ثم ه���و بعد ذل���ك حمدث ب���ارع، ماخال 
حديث���ه م���ن املل���ح االدبي���ة، والنك���ت 
الفني���ة، ام���ا ال�شخ�شي���ة فح���دث عنها 
وال ح���رج، ولقد اجنب���ت ا�شرة كا�شف 
الغطاء عددا كبريا من نوابغ اهل العلم 
واالدب ولك���ن ال�شي���خ حممد احل�شني 
كان م���ن انب���غ من اجنب���ت النجف يف 

تاأريخها الطويل العري�ض. 
وافت���ه املنية وانا ا�شط���اف يف ايران 
ومل تغنن���ي تل���ك الغي���وم ال���رثة ال���ت 
هطلت عل���ى ثراه من دم���وع امل�شلمني 
الذين ح�شروا ت�شييعه الذي قل مثيله 

يف التاريخ.
اج���ل مل تغنني تل���ك الدم���وع الغزيرة 
ال���رثة ع���ن ان اذيب قلب���ي فا�شكبه من 
بعي���د قط���رات ظل���ت و�شتظ���ل رم���زًا 
لكاآب���ة عميق���ة، وحزن مم����ض، وجرح 

ال يندمل. 

عن كتاب 
) هكذا عرفتهم( ج1

مع ع�سائر الفرات االو�سط
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ال�شك ان لطرائ����ق التدري�ض وا�شاليبه 
دورا مهما بل ا�شراتيجيا يف تو�شيل 
املعارف من عل����وم واداب اىل الطلبة. 
والطرائق واال�شاليب التدري�شية هي 
فرع من علم النف�ض التعليمي الذي هو 

فرع من علم النف�ض العام .
ا�شتج����دت مناه����ج تربوي����ة وطرائ����ق 
وا�شالي����ب تدري�شي����ة ا�شتدعتها تطور 
واالجتماعي����ة  النف�شي����ة  الدرا�ش����ات 
ملعاجل����ة اخللل يف العملي����ة التعليمية 
او اختيار ماهو ا�شوب منها لتوظيفه 

يف ميدان الربية والتعليم .
 فاجتهت انظار الربويني املعا�شرين 
اىل االهتم����ام ب�ش����روط تاأليف الكتاب 
امل�شت����وى  ينا�ش����ب  ال����ذي  املدر�ش����ي 
العقل����ي والعمري للطلب����ة والت�شل�شل 
املنطق����ي كم����ا توجه����ت االأنظ����ار كذلك 
اىل اختي����ار اأف�شل طرائ����ق التدري�ض 
واأ�شاليب����ه لتح�شي����ل امل����ادة الدرا�شية 
للطلبة كطريقة املناق�شة او املجموعات 
امل�شغ����رة او الندوة وما اىل ذلك واىل 
االهتمام بتطوير اداء املعلم .... الخ.

 والدرا�ش����ة يف احل����وزة العلمي����ة يف 
النجف اال�ش����رف ت�شري عل����ى غرار ما 
كان يج����ري يف تو�شيل املادة اللغوية 
او االدبي����ة او ال�شرعي����ة يف املرب����د او 
يف مدر�شت����ي الب�ش����رة والكوف����ة وقد 
توارث����ت احلوزة العلمي����ة يف النجف 
اال�ش����رف هذا اال�شل����وب املتوارث منذ 
ان ا�ش�����ض ال�شي����خ الطو�ش����ي احلوزة 
ع����ام  اال�ش����رف  النج����ف  يف  الديني����ة 
485ه����� بع����د مغادرته  بغ����داد ال�شباب 
معلومة وق����د تعالت ا�ش����وات جمددة 
من الو�شط الديني اال�شالمي لتا�شي�ض 
جمعي����ة منت����دى الن�شر وكلي����ة منتدى 
الن�شر ع����ام 1932م التي انبثقت عنها 
كلية الفقه يف النجف اال�شرف وبغداد 
والكاظمي����ة وكان له����ا دور ريادي يف 

تخريج �شخ�شيات ا�شالمية .
وال ب����د م����ن اال�ش����ارة اىل دور العالمة 

يف  وزمالئ����ه  املظف����ر  ر�ش����ا  حمم����د 
تاأ�شي�����ض هذا املل����ح احل�ش����اري الذي 
يعك�ض ح�شارة العراق باأرقى �شورها 
وعل����ى الرغ����م م����ن االنتق����ادات الت����ي 
وجهت لطريقة التدري�ض املتوارثة اال 
اين ارى ان له����ا جوانب تربوية يجب 
اخذه����ا باحل�شب����ان منه����ا انه����ا طريقة 
الفل�شف����ة  تنح����و منح����ى  التعلي����م  يف 
الطبيعي����ة الت����ي ن����ادى به����ا الفرن�شي 
جاك رو�ش����و من �ش����رورة التعليم من 
دون ق�شر الطلبة عل����ى التعلم فاحلياة 
الطبيعية كفيلة بتعلم االن�شان ال�شيما 

الطفل . 
وانبثق����ت من ه����ذه الفل�شف����ة ماي�شمى 
بغرف����ة ال�ش����ف حالي����ا وه����ي ان يهّي����اأ 
للطلب����ة يف هذه الغرف����ة مايحتاجونه 
من لوازم التعليم والو�شائل التعليمية 
وت����رك الطلبة على �شجيتهم يف التعلم 
م����ن دون �ش����رط وج����ود فعل����ي للمعلم 
يتاب����ع خطواته����م ، )وخ����ري ماح����اول 
خالل����ه  م����ن  النجفي����ون  امل�شلح����ون 
ا�شالح منهج التاريخ فا�شالح و�شائل 
التعلم وطرقه فالدع����وات اال�شالحية 
زاخ����رة  التعليمي����ة  اجلوان����ب  يف 
بالن�شاط ، وذل����ك ب�شبب اهمية التعلم 
وان  املجتمع����ات  تط����ور  يف  ودوره 
ت�شب����ب بانق�شام املجتم����ع اىل راف�ض 
او موؤي����د وه����ذا مايالح����ظ يف امل����دن 
الراغب����ة يف حرك����ة اال�ش����الح ، ومنها 
مدينة النج����ف التي �شهدت قبل اعالن 
الد�شتور العثماين 1908م حماوالت 
لتهذي����ب الدرو�����ض يف معاه����د النجف 

العلمية()1( وال نن�شى يف هذا امليدان 
حم����اوالت ال�شي����خ م����ال حمم����د كاظ����م 
االخون����د ال����ذي )متيز ع����ن املتاأخرين 
بح����ب االيج����از واالخت�ش����ار وتهذيب 
اال�شول واالقت�شار على لباب امل�شائل 
وحذف الزوائد مع جتويد يف النظر( 
�شعي����د  املجاه����د حمم����د  )2( ودع����وة 
احلبوب����ي يف )ابداعه اجلدل املنطقي 
يف حرك����ة اال�شتق����راء( و )ا�شتنب����اط 
امل�شاأل����ة يف ذات امل�شاأل����ة( )3( فعم����ق 
ال�شي����د  ودع����وة  واحل����وار،  اجل����دل 
حم�ش����ن االم����ني العاملي اذ ق����دم روؤية 
اىل ا�شالح التعليم وكتبه يف املدار�ض 
وال����ف  مدار�����ض  وا�ش�����ض   ، الديني����ة 
كتب����ا حديث����ة لي�شه����م يف ن�شرالتعليم 
وتطوي����ره وتربي����ة االن�ش����ان ال�شالح 
املوؤثر يف املجتمع ، وقد اخذ اال�شالح 
التعليم����ي مداه لدى ال�شيد حممد باقر 
ال�ش����در فموؤلفات����ه ا�شبح����ت م�شيئ����ة 
يفتخ����ر به����ا كل عرب����ي وم�شل����م ح����ني 
ا�شدر كتبه يف علم اال�شول والفل�شفة 

واالقت�شاد وما اىل ذلك . 
حماول����ة االم����ام حممد ح�ش����ني كا�شف 
و�ش����ع  التعلي����م  ال�ش����الح  الغط����اء 
االم����ام حممد ح�ش����ني كا�ش����ف الغطاء 
م�شروع����ا ال�ش����الح التعليم احلوزوي 
وطب����ق جزئيا ع����ام 1349ه�/ 1931م 

وكاالتي:
 -1و�شع منهاج عام للدرو�ض والكتب 

كما يف الدرا�شات االكادميية .
2- تق�شي����م التعلي����م عل����ى وف����ق ثالث 
للمقدم����ات  االوىل  املرحل����ة  مراح����ل 

واملرحلة الثاني����ة يكمل الطالب الالزم 
م����ن درو�����ض املقدم����ات م����ع ق�ش����م م����ن 
الدرو�����ض الت����ي ي����راد التخ�ش�����ض بها 
واملرحل����ة الثالثة العالية لالخت�شا�ض 

املطلوب .
 -3اختي����ار اال�شاتذة من ذوي الكفاية 
والكتب املقررة و�شرح املواد الغام�شة 
واعداد جلان خا�شة للتقومي يف �شوء 
االختبارات ومتابعة حت�شني الكتب . 

4- اع����داد بيان �شاف مل����وارد املدر�شة 
ونفقاتها يف راأ�ض كل �شنة درا�شية .

5- اختي����ار الطلب����ة م����ن ذوي املعرفة 
الدينية واالخ����الق الفا�شلة وال�شرية 

احل�شنة .
6- فتح قاعة للمطالعات واملحا�شرات 
العلمي����ة واالدبي����ة يف كل ا�شب����وع او 
يف كل �شه����ر يتب����ارى فيه����ا اال�شات����ذة 
والط����الب الالمعون ويدع����ى لها قادة 

الفكر .
7- ان�شاء جملة لتك����ون منرا لالفكار 
العلمي����ة واالدبية ملتزم����ة باال�شلوب 

العلمي ون�شر اخللق الديني .
 8- التب����ادل الفك����ري ب����ني مدر�شت����ي 
لتوحي����د  متهي����دا  واالزه����ر  النج����ف 
مناه����ج التدري�����ض وا�شالي����ب التعليم 

وحماولة للتوحيد بني الطائفتني .
9- تعدي����ل املناه����ج القدمي����ة وادخال 
مواد جديدة كعل����م النف�ض واالجتماع 
واجلغرافي����ة  واحل�ش����اب  واالخ����الق 
والتاري����خ مب����ا فيه االدي����ان واملذاهب 
وتاري����خ اال�ش����الم تاري����خ اداب اللغة 

العربية )4(. 
ا�شارة :

 االم����ام العالمة ال�شي����خ حممد ح�شني 
1954م(   -  1877( الغط����اء  كا�ش����ف 
م����ن اب����رز علم����اء الدي����ن يف النج����ف 
املرجعي����ة يف  درج����ة  تقل����د  اال�ش����رف 
احل����وزة الديني����ة يف النجف اال�شرف 
ل����ه موؤلف����ات عدي����دة وه����و م����ن دع����اة 
التقري����ب ب����ني املذاه����ب اال�شالمية اذ 
حاول توحيد مناهج الدرا�شة الدينية 
يف النجف مع مناهج الدرا�شة الدينية 

يف االزهر.
 احلوا�شي :

 1- النج����ف اال�ش����رف وحرك����ة التيار 
 ، -1932م   1908  ، اال�شالح����ي 

�ض:169- 170 .
2- اعيان ال�شيعة ، ج13 ، �ض:182 .

 3- ملح����ق جريدة امل����دى ، عراقيون ، 
�ض:4 .

النج����ف  يف  الفكري����ة  احلي����اة   -4  
اال�شرف ، 1921 - 1945م . 

امل�شادر :
 -االمني ، ال�شيد ح�شن ، اعيان ال�شيعة 
، ج13 ، دار التع����ارف للمطبوع����ات ، 

بريوت ، ط:5 ، 2000م .
 -البهاديل ، حممد باقر احمد ، احلياة 
الفكرية يف النجف اال�شرف )1921- 
1945م ، املطبعة �شتارة ، اجلمهورية 

اال�شالمية ايران ، 2004م .
 -جري����دة املدى ، ملحق عراقيون ، ع: 

3000 يف 26-2-2014م .
 -املفرج����ي ، ع����دي حامت عب����د الزهرة 
التي����ار  وحرك����ة  اال�ش����رف  النج����ف   ،
اال�شالح����ي ، 1908- 1932م ، ط1 ، 
2005م ، دار القارئ للطباعة والن�شر 

والتوزيع.

جهود محمد الحسين كاشف الغطاء 
في اصالح الجوانب التعليمية

د. نجاح هادي كبة

كتاب)الدين واال�شالم( من املطبعة زمن 
الوايل ناظم با�ش���ا وبايعاز من القا�شى 
ت�شمن���ه  مل���ا  الزه���اوي  �شعي���د  ال�شي���خ 
م���ن نزع���ة اإ�شالحي���ة ودع���وة حتررية 
ومتجي���د اللغ���ة العربي���ة والدف���اع ع���ن 
العن�ش���ر العربي فقد توج���ه ال�شيخ اىل 
لبنان فطبعه هناك .. والتقى عام 1911 
يف ال�شام الوطنيني يف �شوريا كال�شيخ 
اأحمد طباره وال�شيخ عارف الزين وعبد 
الك���رمي خلي���ل وعب���د الغن���ي العري�شى 
وق���د �شارك هوؤالء الوطني���ني م�شاعرهم 
ودعاواهم الوطني���ة ون�شر عدة مقاالت 
يف ال�شح���ف ال�شورية بتوقيع )جنفي(

و)�شيار( عر فيها ع���ن تاأيده للوطنيني 
االم���ام  حم���اورة  .ومنه���ا  ال�شوري���ني 
كا�شف الغطاء مع ال�شفريين الريطاين 
واالمريك���ي يف بغداد ����ض39 ثم توجه 
اىل القاهرة وتعرف على كثري من رجال 
العلم واالدب واال�شالح وح�شر درو�ض 
�شي���خ االزهر �شلي���م الب�شر وق���د حا�شر 
ال�شي���خ بطل���ب من جماعة طلب���ة االزهر 
يف الفق���ه والف�شاح���ة والبالغ���ة ون���ال 
والعلماءاحلا�شري���ن  الطلب���ة  اإعج���اب 

لدر�شه .

امام احلوار واالنفتاح 
واالعتدال كا�سف الغطاء 

وق���د تاأك���دت جراأته اأكرث بلقائ���ه باملفكر 
�شن���ة  يف  الريح���اين  ام���ني  اللبن���اين 
1922 اإذ كان���ت لل�شيخ مرا�شالت �شابقة 
مع���ه وق���ال الفيل�ش���وف الريح���اين عن 
ال�شي���خ :)اإن���ك خلق���ت لتك���ون م�شلح���ا 
اأجتماعي���ا الرج���ل دي���ن ف���اإن الدي���ن قد 
اأف�ش���دك علين���ا(.. وا�شتغ���ل بع����ض من 
كي���ف يقاب���ل  الع���داء  ال�شي���خ  ينا�ش���ب 
الريحاين باعتباره)ملحدا( او )عميال( 
لريطاني���ا وهو ما اث���ار حفي�شة رجال 
دي���ن حمافظني حمركني جمهورا وا�شعا 
بع���د اأن روؤوا يف ال�شي���خ كا�شف الغطاء 
مرجع���ا دينيا من طراز جديد مل يعهدوه 
من قبل .. ومع ذلك كله مل ير�شخ ال�شيخ 
مل���ا يحوكه خ�شوم���ه له بل وق���ف �شلبا 
وا�شتمر يف الطري���ق الذي اراده لنف�شه 
راف�ش���ا كل ال�شيغ التقليدي���ة واجلمود 
خماطب���ا العق���ول امل�شتن���رية ..فقد كان 
اال�ش���الح  واج���ب  علي���ه  ب���ان  موؤمن���ا 
واالر�ش���اد واال�شتم���رار يف ه���ذا الدرب 
عل���ى الرغم م���ن الع���رثات وال�شعوبات 
والينف���ك م���ن ح���وار ومناظ���رة علم���اء 
االدي���ان والفال�شف���ة وتفني���د ال�شبه���ات 
العالم���ة  يل  روى  فق���د  واال�شكالي���ات 
املحقق ال�شيد حممد �شادق بحر العلوم 
عن���د  والنفي�ش���ة  الكب���رية  مكتبت���ه  يف 
تطرقن���ا لالم���ام كا�شف الغط���اء )قد�ض( 
وبراعت���ه وتبح���ره وقباليات���ه الفري���دة 
يف احل���وار وملكت���ه العقلي���ة الك���رى 
وحافظت���ه التي الجت���ارى ...قال ال�شيد 
�ش���ادق كنت م���ع االم���ام يف لبنان حيث 
كان يتعال���ج وكانت الوف���ود ترى عليه 
وحتاوره وتقابله وت�شائله وهو يجيب 
كل ط���رف كال�شيل ويف ليلة �شفره جاءه 
الفيل�ش���وف امني الريح���اين مع جماعة 
وا�شتم���ر النقا����ض واحل���وار معه���م اىل 
منت�ش���ف اللي���ل واالمام كالط���ود اليكل 
والمي���ل م���ن احل���وار فابل����ض اجلمي���ع 

وعند خروج امني الريحاين �شلم االمام 
ر�شال���ة وقال ل���ه :ارجوا االجاب���ة عليها 
..فكان االم���ام متعبا لكنه فت���ح الر�شالة 
فكان���ت ق�شيدة �شعرية تت�شمن نظريات 
فل�شف�شية واحتجاجات وامور عقائدية 
..فل���م يخل���د االم���ام اىل الن���وم ب���ل قام 
بال���رد على تل���ك الق�شي���دة واالجابة عن 
الت�ش���اوؤالت وال�شبه���ات ..حت���ى الفجر 
فقام االم���ام و�شلى و�شلم جوابه وحزم 
االم���ام  كان  ..حي���ث  لل�شف���ر  حقيبت���ه 
منوذج���ا قل نظ���ريه .. علما ب���ان ال�شيد 
جمل���دات  ع���دة  عل���ى  اطلعن���ي  �ش���ادق 
كب���رية بخط���ه اجلمي���ل حت���وي الكثري 
م���ن اللق���اءات واجلل�ش���ات واملقاب���الت 
التي كان يحظرها مع املراجع والعلماء 
واالدب���اء وبحظ���ور ال�شا�ش���ة والق���ادة 
...كان���ت واحدة منها حظ���وره يف لقاء 
االم���ام عب���د احل�ش���ني �ش���رف الدين مع 
القائ���د الفرن�شي غ���ورو ..حيث اخجله 
وانب���ه مل���ا ميار�شون���ه من ع���دوان على 

ال�شعوب بذرائع التحرير...!!

امام احلداثة واحلث على 
طلب العلم واال�ستفادة من 

التقنيات احلديثة 
والب���د م���ن التاكي���د ان ام���ام احلداث���ة 
كا�ش���ف الغط���اء كان يح����ض امل�شلم���ني 
عل���ى ماحققه الغرب م���ن تطور ودعوته 
له���م باالخ���ذ با�شباب ه���ذا التط���ور مبا 
اليتعار�ض مع ا�شول العقائد اال�شالمية 
وه���و الميانع من االنتف���اع من ح�شنات 
احل�شارة الغربية التي ت�شاعد امل�شلمني 

يف نه�شتهم ..

امام التجديد كا�سف 
الغطاء يرفع عقرية 

التنديد بجهلة املعممني 
وكان ا�شالح����ه من�شبا عل����ى رفع اجلهل 
والع�شبية ومتك����ني الدين ال�شحيح يف 
النفو�����ض وت�شذي����ب م����ا ا�ش����اب العقيدة 
اال�شالمية من اأباطيل وخرافات �شاعدت 
عل����ى نف����اذ الفك����ر الغربي����ة اىل اجل�ش����د 
اال�شالمي.. وي�شن االمام كا�شف الغطاء 
حربا على جهلة املعممني وما جلبوه على 
اال�ش����الم من وبال ب�شبب عدم فهمهم فهو 
يحمل امل�شوؤولية للمتزمتني واملتحجرين 
مبا حلق ال�شريعة اال�شالمية وما ا�شابها 
م����ن �شعف ووهن على عاتق علماء االمة 
وم�شلحوه����ا فهم الذي����ن اهملوا الدعوة 
للنا�����ض  االر�ش����اد  وواج����ب  ال�شحيح����ة 
ال����ذي  احلدي����ث  التعلي����م  وباهماله����م 
يق����رب العقائ����د اال�شالمي����ة م����ن االذهان 
واالفكار بعيدا عن التعقيدات ال�شناعية 
واملجادالت الكالمية ليكون مقنعا وتقبل 
به النفو�ض .. وقد كان ما ا�شاب العقيدة 
م����ن تعقي����د وجم����ود �شبب����ا يف توجي����ه 
الفك����ري  باالنغ����الق  لال�ش����الم  اتهام����ات 
املع����ريف  الذهن����ي والتقهق����ر  واجلم����ود 
ومعان����ات امل�شلمني من االفال�ض الثقايف 
والتعليم����ي وتده����ور ال����دول التي تدين 
باال�ش����الم ..عل����ى حمافظ����ة االجتاه����ات 
الفكري����ة عند الع����رب يف ع�ش����ر النه�شة 
�ض78 ويطالب بوج����وب تنقية العقيدة 
مم����ا حلق بها م����ن زي����ادات واأباطيل مما 
جعلها عر�شة للنفور وعدم القبول ف�شال 

ع����ن اال�شلوب القدمي ال����ذي كتبت به تلك 
العقائد مم����ا زاد من تعقيداتها و�شعوبة 
فهمها فا�شبحت التالئ����م روح الع�شر .. 

حممد ح�شني امل�شدر ال�شابق �ض27 

كا�س��ف  املجتهدي��ن  ام��ام 
الغطاء واالجتهاد

كان ال�شيخ كا�ش����ف الغطاء موؤمنا اميانا 
را�شخا ب�ش����رورة فتح اب����واب االجتهاد 
وابقاء بابه مفتوحا وذلك يرجع بالتاأكيد 
اإىل اأ�شول����ه العقائدي����ة الدينية ومعاهد 
تدري�����ض  يف  ا�شتم����رت  الت����ي  النج����ف 
الفل�شف����ة والعلوم العقلية ..حممد هادي 
دف����ر رحل����ة االم����ام الزجن����اين �����ض65 
وعل����ى ه����ذا اال�شا�����ض فق����د كان ي����رى ان 
�ش����د ب����اب االجته����اد مل يوؤثر عل����ى الفقه 
ب����ل كان له تاأثري على �شائ����ر العلوم لذلك 
فاإن باب االجتهاد يجب اأن يبقى مفتوحا 
بغ����ري ح����د م����ن ناحي����ة املجته����د ب�ش����رط 
توف����ر �ش����روط االهلي����ة يف ه����ذا املجتهد 
واما م����دى االجته����اد وم�شافته فهي غري 
حم����دودة م�شتم����رة م����ادام التكليف وما 
بقي����ت العقول التي ه����ي احلجة الكرى 
للخال����ق عل����ى املخل����وق واملخل����وق على 

اخلالق.

امام الدفاع عن املقد�سات 
كا�سف الغطاء والق�سية 

الفل�سطينية 
ويف �شن���ة 1931 �شاف���ر االم���ام كا�شف 
الغط���اء اىل فل�شط���ني حل�ش���ور املوؤمتر 
اال�شالم���ي يف القد����ض وا�شتقبله مفتى 
البخاري���ة  التكي���ة  يف  ون���زل  القد����ض 
بج���وار امل�شج���د االق�ش���ى .. وقد خطب 
ال�شيخ باملوؤمتري���ن خطبة بليغة م�شريا 
اىل امرا�ض امل�شلمني ووجوب اال�شالح 
والوقوف اىل جنب ال�شعب الفل�شطيني 
يف حمنته ودعا ال�شيخ اىل نبذ الطائفية 
والتم�شك باال�شالم ومواجهة التحديات 
اخلطرية التي حتيق )بفل�شطني( كا�شف 
الغطاء يف ال�شيا�شة احلكيمة �ض14 وقد 
ام جموع العلماء واملفكرين من خمتلف 
�شخ�شي���ات الع���امل اال�شالم���ي مع ح�شد 
م���ن الفل�شطيني���ني ناه���ز الع�ش���رة االف 
يف امل�شج���د االق�ش���ى يف ليل���ة املع���راج 
27 رج���ب وقد اقر علم���اء االمة مبنزلته 
الرفيع���ه وقدموه المامته���م يف ال�شالة 
االق�ش���ى ..حمم���د جعف���ر  امل�شج���د  يف 
النج���ف وحا�شره���ا  ما�ش���ي  حمبوب���ة 
كا�ش���ف  لالم���ام  وكان���ت  ج3����ض186 
الغط���اء ا�شف���ار كث���ريه لدع���م املواق���ف 
العربية واال�شالمية ومنا�شرة الق�شايا 
اال�شا�شي���ة لالم���ة وكان اخريه���ا �شفره 
حل�ش���ور   1952 ع���ام  الباك�شت���ان  اىل 
املوؤمت���ر اال�شالمي املنعق���د يف كرات�شى 
وق���د القى خطابا ركز في���ه ب�شكل خا�ض 
والت�شام���ن  اال�شالمي���ة  الوح���دة  عل���ى 
م���ع امل�شلم���ني النهم���ا الطري���ق االف�شل 
للوق���وف بوج���ه االطم���اع اال�شتعمارية 
وتط���رق اىل مايتعر����ض ل���ه امل�شلم���ون 
يف كل م���كان م���ن الع���امل اال�شالم���ي من 
ظل���م وا�شطه���اد ..حممد ح�ش���ن كا�شف 
الغطاء حماورة بني ال�شفريين �ض58-
60 ويبق���ى االمام كا�ش���ف الغطاء �شعلة 
متوق���دة يف الدف���اع ع���ن حق���وق االم���ة 
وحمارب���ة االنظم���ة الظامل���ة وم���ن يقف 
ورائه���ا م���ن ق���وى اال�شتعم���ار لالطالع 
اال�شالح���ي  فك���ره  م���ن  املزي���د  عل���ى 
الن���ري وكفاحه م���ن اج���ل النه�شة راجع 
النه�ش���ة(  ع�ش���ر  يف  العرب���ي  )الفك���ر 
الل���رت ح���وراين وكت���اب )االجتاهات 
الفكري���ة عند الع���رب يف ع�شر النه�شة( 

وكتاب)ع�شر التنوير(

امام الوطنية كا�سف 
الغطاء ومواقفه من 

االحزاب 
مم���ا هو معلوم ان االمام كا�شف الغطاء 
ح���از من املع���ارف والعل���وم والكماالت 
مم���ا مل يح�ش���ى ب���ه الكث���ري م�شفوع���ا 
بالفطن���ة وال���ذكاء والعبقري���ة والنبوغ 
الفذ وما زاد يف �شق���ل مواهبه الكثرية 
وم���ا �شر�شته التج���ارب فا�شبح �شرافا 
مييي���ز ب���ني اجلي���د م���ن املدغو�ض ويف 
�شر اغ���وار النفو�ض وتنب���اأه مبكامنها 
واحاطت���ه باطماعه���ا وو�شاو�شه���ا فهو 
جمع ب���ني العل���م والعم���ل وب���ني الدين 
واال�شال���ة  ال���راث  وب���ني  وال�شيا�ش���ة 
املعق���ول  وب���ني  واالنفت���اح  واحلداث���ة 
كل  يف  ل���ه  م�شه���ودا  وكان  واملنق���ول 
عل���م وتبح���ره يف كل ف���ن ف���كان راأي���ه 

العراق���ي خا�ش���ة  العم���ل احلزب���ي  يف 
والعرب���ي عامة نابع ع���ن قناعة را�شخة 
وم���ا تو�ش���ل الي���ه علمه وم�شه���وده من 
خ���الل جتارب���ه املري���رة م���ع احلزبيني 
وماآربهم واطماعه���م ونظرتهم ال�شيقة 
التي غلفوها بالوطنية تارة وبالقومية 
اخرى وبالدين ..اإن روؤية االمام كا�شف 
الغط���اء لالح���زاب ال�شيا�شية التنح�شر 
عل���ى م�شتوى الع���راق فقط ب���ل �شملت 
االح���زاب يف االقط���ار العربي���ة معترا 
اياها مل تظهر منها الفائدة املتوخاة ومل 
ترتق اىل درجة من القوة جتلب ال�شعب 
اليها حتى تق���وم باالعمال اجلذرية يف 
اال�ش���الح حممد ح�شني كا�ش���ف الغطاء 
املثل العليا يف اال�شالم �ض86 ..ويعزوا 
ال�شيخ �شبب ف�شل االحزاب العربية يف 
القي���ام باالعم���ال اال�شالحي���ة اجلذرية 
اىل غيبة الروؤي���ا وامل�شروع والت�شارع 
احلاد بني ه���ذه االحزاب وع���دم وجود 
قاعدة ارتباط جتم���ع بينها على ا�شا�ض 
اخلدمة العامة مع تنافرها وعدم وجود 
التاأيي���د املتقاب���ل الذي ي�شم���ن التفاهم 
يف العم���ل احلزب���ي .. امل�ش���در ال�شابق 
امل�شل���ح  مقول���ة  ي���ردد  وكان  ����ض86 
جم���ال الدي���ن االفغ���اين:) اإن االحزاب 
ال�شيا�شي���ة لللغ���رب نعم ال���دواء ولكنها 
يف ال�ش���رق تنقل���ب اىل �ش���ر داء( حممد 
ح�شني كا�شف الغطاء جمموعة اخلطب 
�ض58 وهذه النظرة الت�شائمية لل�شيخ 
من االحزاب ب�شبب ماعانه منها بتحكيم 
م�شال���ح  عل���ى  وتقدميه���ا  م�شاحله���ا 
الوطن العليا وم���ا اكتوت به اجلماهري 
من تفريطها بحقوقها وعبثها مبقدرات 
الوطن .واملفهوم من كالم االمام كا�شف 
الغطاء ان هذه االح���زاب المتلك ال�شند 
ال�شعب���ي ولي�ض لديها برنام���ج التغيري 
اجل���ذري وخط���ة م�شتقبلي���ة لال�ش���الح 
فهمه���ا الت�ش���ارع فيم���ا بينه���ا م�شتغل���ة 
اجلماهري لتنفيذ اغرا�ض حزبية �شيقة 
و�شخ�شية انانية وبذلك انتفى التعاون 
امللزم بينها لتحقيق اهداف عامة حتقق 

م�شالح ال�شعب ...

امام االحرار كا�سف 
الغطاء ومواقفه من 

اال�ستبداد والد�ستور 
اأدى اإع���الن الد�شت���ور يف اإيران يف اآب 
ع���ام 1906 اإىل حدوث انق�شام حاد بني 
رج���ال الدي���ن )العلم���اء( يف النج���ف..

ح�ش���ن اال�ش���دي ث���ورة النج���ف �ض67 
اإذ وق���ف بع�شه���م اىل جان���ب احلرك���ة 
الد�شتوري���ة اال�شالحي���ة واطل���ق عل���ى 
ه���وؤالء ا�ش���م )امل�شروط���ة( بينم���ا وقف 
ال�شلط���ة  تي���ار  جان���ب  اىل  االخ���رون 
الد�شت���ور  ورف����ض  للحاك���م  املطلق���ة 
واطل���ق على ه���وؤالء )امل�شتب���دة( ..على 
ال�شرقي االحالم �ض57 بل امتد لي�شمل 
الع���راق كل���ه حتى و�شل االري���اف التي 
تاأث���رت ب�شكل او باأخ���ر بهذا ال�شراع .. 
القوج���اين �شياحة �شرق ����ض304 وقد 
دار ج���دال طويل وعني���ف بني الفريقني 
حول نوع احلكم االف�شل واملن�شجم مع 
روح اال�ش���الم واملتوافق م���ع متطلبات 
الع�ش���ر وقدم كل م���ن الطالفني حججه 

يف هذا ال�شاأن 
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 ُتع���دُّ اأح���د املوؤ�ش���رات الوا�شحة على 
���رًا  وموؤ�شِّ باملجتم���ع،  �شلته���م  عم���ق 
عل���ى �شفافي���ة متثيله���م الإرادة �شرائح 
اأولئ���ك  اأن  يعن���ي  م���ا  من���ه؛  وا�شع���ة 
د طبقة نخباوية  الُفقهاء م���ا كانوا جمرَّ
ين���ي عل���ى  ���ة وعارف���ة بال�ش���اأن الدِّ عاملمِ
نح���و مهنيٍّ واح���رايفٍّ تعمل من اأجل 
والعقائ���د  ال�شريع���ة  بعل���وم  املعرف���ة 
لذاته���ا فح�ش���ب، اإمنا من اأج���ل تداول 
وم�شكالت���ه  ين���ي  الدِّ ال�ش���اأن  ق�شاي���ا 
لوكي���ة قدر  الفكري���ة والعقائدي���ة وال�شُّ
يف  تداوله���ا  وق���در  باالأم���ة،  عالقته���ا 
املجتمع والتعامل يف �شوؤونه اليومية 
بني النا�ض؛ ولهذا ما كانت تلك الطبقة 
يني���ني متعالي���ة على  ف���ني الدِّ م���ن املثقَّ
جمتمع االأم���ة اأو مفارقة له، خ�شو�شًا 
واأن املجتم���ع ه���و جمالها احليوي يف 
رعي���ة  وال�شَّ يني���ة  الدِّ املعرف���ة  ت���داول 
الت���ي لها يف ظل ما متلك���ه من مهارات 
ب���دت فاعل���ة يف التعام���ل م���ع املجتمع 
يف مباني���ه وت�شكيالته وطبقاته، ومع 
الداللي���ة  �شلطته���ا  توظي���ف  اأ�شالي���ب 
واالإ�شاري���ة واالإيحائي���ة والعالماتية، 
وتو�شيله���ا اإىل املجتم���ع بغية التاأثري 
نات���ه، ويف م�شارات  يف طبقات���ه ومكوِّ
الفكري���ة  هات���ه  وتوجُّ وروؤاه  مواقف���ه 

والتداولية وامليدانية.
حفل العراق يف الربع االأول من القرن 
الع�شري���ن بنم���اذج راقي���ة م���ن هوؤالء 
عوا  يني���ني اأُولئك الذين وزَّ املثقَّفني الدِّ
يني  اأوقاتهم ب���ني دواوين التعلي���م الدِّ
لتدري�ض الفقه واالأ�شول وجملة علوم 

ال�شريعة، واالن�شغ���ال ب�شوؤون النا�ض 
اليومي���ة كاإ�ش���دار الفت���اوى ال�شرعية 
والتوجيه���ات  يني���ة  الدِّ واالإر�ش���ادات 
ي  املجتمعي���ة، واالأهم من ذل���ك الت�شدِّ
للتحديات ذات الطاب���ع اال�شراتيجي 
وامل�ش���ريي الت���ي كانت تواج���ه االأمة 
وفق منظ���ورات اإ�شالحية كان بع�شها 
ينية وغريها،  ثاويًا يف خطاباته���م الدِّ
وممار�شاته���م،  �شلوكه���م  يف  مبثوث���ًا 
ويف تكليفاته���م ال�شرعي���ة واأدواره���م 

املجتمعية.
عل���ى رغ���م اأن عددًا م���ن ه���ذه النماذج 
الُفقهائية قد اأ�شابها االإحباط ب�شبب ما 
يات خارجية نزيلة  �ض ل���ه من حتدِّ تعرَّ
وحملية ذات �شلوكات جهويَّة واجهت 
الف���رة  تل���ك  يف  العراق���ي  املجتم���ع 
-الرب���ع االأول م���ن الق���رن الع�شرين-؛ 
الريط���اين  االحت���الل  �شلط���ة  مث���ل 
بداي���ًة، و�شلطة اأقط���اب النِّظام امللكي 
م���ن العراقي���ني، خ�شو�ش���ًا م���ن ذوي 
امليول العثمانية والطائفية واملناطقية 
���وا حتت عباءة  واملذهبي���ة الذين اند�شُّ

�شلطة االنتداب تاليًا.
على رغم ذلك، كان من بني تلك النماذج 
���ف م���ع  الُفقهائي���ة م���ْن جن���ح يف التكيُّ
ه���ذه التحدي���ات اجلدي���دة لي����ض ع���ن 
املرجعي���ات  يف  االنخ���راط  طري���ق 
لطتني  الفكري���ة وامليدانية لهات���ني ال�شُّ
حدَّ التماه���ي اأو التطابق اأو التذاوت، 
اإمن���ا من خ���الل االنفت���اح عليه���ا بغية 
الت�ش���دِّي خلطابه���ا، واحلّد م���ن تاأثري 
�شلطتها يف االأمة، وع���دم التهرُّب منها 

اإىل العزل���ة؛ عزلة بع����ض الُفقهاء التي 
عرفتها االأو�ش���اط الُفقهائية اجلعفرية 
بعد نهاية ث���ورة الع�شرين يف العراق، 

خني. الأ�شباب معروفة لدى املوؤرِّ
من بني تل���ك النم���اذج الُفقهائي���ة، كان 
���د ح�شني كا�ش���ف الغطاء  ال�شي���خ حممَّ
ُول���د وعا����ض  ال���ذي   )1954 �  1877(
وُدف���ن يف مدين���ة النَّجف الت���ي كانت، 
بل���ة  قمِ االآن،  حت���ى  تاأ�شي�شه���ا  ومن���ذ 
الُعلماء والُفقهاء وعا�شمتهم الروحية 
اجلاذب���ة. عا����ض الغطاء نح���و ثمانية 
عق���ود م���ن الزم���ان، كانت عل���ى درجة 
اء املع���ريف والعم���ل  كب���رية م���ن ال���رثَّ
املي���داين االإ�شالح���ي، وه���ي العق���ود 
الت جذري���ة �شاملة  الت���ي �شهدت حت���وُّ
يف النَّج���ف والعراق واملنطقة العربية 
الغط���اء  ب���داأ  والع���امل.  واالإ�شالمي���ة 
ين���ي، ث���مَّ التعليم  حيات���ه بالتعلي���م الدِّ
ي���د  عل���ى  تالي���ًا  ودر����ض  احل���وزوي، 
اأك���ر الُفقه���اء االأع���الم املوجودين يف 
النَّج���ف والكوفة وكرب���الء والكاظمية 
و�شام���راء نهاي���ة القرن التا�ش���ع ع�شر 
والعق���ود االأوىل من الق���رن الع�شرين، 
ورافقه���م يومًا بيوم حت���ى �شار جزًءا 
الُفقهائ���ي  املجتم���ع  جمتمعه���م،  م���ن 
ل، جّراء رفقته  املعروف اآنذاك. وحت�شَّ
لتل���ك ال�شفوة من الُفقهاء، على ذخرية 
العربي���ة  عل���وم  م���ن  د�شم���ة  معرفي���ة 
وعل���وم ال�شريعة والفل�شف���ة والتاريخ 
وبع����ض العل���وم الع�شري���ة الت���ي كان 
ف اإليها عر ما ي�شل اإىل النَّجف  يتع���رَّ
من جم���الت ودوريات عربي���ة وتركية 

ب���ة ُتعن���ى به���ذه العلوم. كم���ا اأنها  معرَّ
�شخ�شيت���ه  بن���اء  يف  بخ���رة  دت���ه  زوَّ
الُفقهائية من الناحية العلمية واملعرفية 
�ش���ة يف عل���وم ال�شريعة، ومن  املتخ�شِّ
الناحية املجتمعية بو�شفه فقيهًا معنيًا 
ب�ش���وؤون النا����ض يف االأم���ة، وبو�شفه 

ا ن�شيطًا. ا اإ�شالحيًّ فًا دينيًّ مثقَّ
اآليات االإ�شالح

تكرر ظهور م�شطلح »االإ�شالح« كثريًا 
فاهية التي  نة وال�شِّ يف النُّ�شو�ض املدوَّ
كتبها ال�شيخ الغطاء خالل حياته؛ ففي 
كتاب���ه »املُث���ل العلي���ا يف االإ�شالم ال يف 
بحمدون«، وهو م���ن موؤلفاته االأخرية 
قب���ل رحيله يف مت���وز/ يوليو 1954، 
ا�شراتيجي���ة  ر�ش���م  ق���د  الغط���اء  كان 
خطاب���ه االإ�شالحي وعلى نحو وا�شح 
ب�»االإ�ش���الح  اأ�شم���اه  م���ا  حتقي���ق  يف 
االجتماعي«، فكتب قائاًل: اإن الو�شائل 
املتبعة لالإ�شالح االجتماعي، وحتقيق 
العدل، ومتزيق الظلم، ومقاومة ال�شر 
ثالث���ة  يف  تنح�ش���ر  ت���كاد  والف�ش���اد، 

اأنواع:
1- و�شائ���ل الدع���وة واالإر�ش���اد: ]م���ن 
خالل[ اخُلطب، واملقاالت، واملوؤلفات، 
والن�شرات. وهذه هي اخلطة ال�شريفة 
الت���ي اأ�ش���ار اإليه���ا احل���ق ج���لَّ �شاأن���ه 
ْكَمةمِ  احْلمِ ���َك بمِ ي���لمِ َربِّ بقول���ه: اْدُع اإمِىَل �َشبمِ
���ي  الَّتمِ لُْه���ْم بمِ �َشَن���ةمِ َوَجادمِ َظ���ةمِ احْلَ َواملَْوعمِ
���َي اأَْح�َش���ُن. وقول���ه ع���زَّ �شاأن���ه: َواَل  همِ
َئ���ُة اْدَف���ْع  يِّ �َشَن���ُة َواَل ال�شَّ ي احْلَ َت�ْشَت���ومِ
ي َبْيَن���َك  ���َي اأَْح�َش���ُن َف���اإمَِذا الَّ���ذمِ ���ي همِ الَّتمِ بمِ
يٌم .وهذه  ٌّ َحممِ ���ُه َويلمِ َوَبْيَن���ُه َعَداَوٌة َكاأَنَّ

هي الطريق���ة التي ا�شتعمله���ا االإ�شالم 
يف اأول البعث���ة، وه���ي خطتنا التي ما 
لن���ا امل�شوؤولية،  زلنا عليه���ا، من���ذ حتمَّ
ونه�شنا باأعب���اء االإ�شالح، واملرجعية 
من���ذ  الروحي���ة  يني���ة، والوظائ���ف  الدِّ
خم�ش���ني �شنة، ال ندع���و اإىل ثورة، وال 
نر�شى باإ�شراب وا�شطرابات، ونن�شُد 

كينة وال�شالم يف كل مقام. ال�شَّ
لبية:  لمية وال�شَّ 2- و�شائل املقاومة ال�شِّ
واالإ�شراب���ات،  املظاه���رات،  مث���ل 
واملقاطعة االقت�شادية، وعدم التعاون 
م���ع الظامل���ني واال�ش���راك يف اأعمالهم 
وحكومتهم. واأ�شحاب هذه الطريقة ال 
يبيحون اتخاذ طري���ق احلرب والقتل 
اإليه���ا بقول���ه  والعن���ف وه���ي امل�ش���ار 
ي���َن َظَلُموا  تع���اىل: َواَل َتْرَكُنوا اإمِىَل الَّذمِ
ْن  ْن ُدونمِ اللَّهمِ ممِ اُر َوَما َلُكْم ممِ ُكُم النَّ َفَتَم�شَّ
ُروَن. ويف )القراآن(  َياَء ُث���مَّ اَل ُتن�شَ اأَْولمِ
كث���ري من االآي���ات التي ت�ش���ري اإىل هذه 
الطريق���ة. واأ�شه���ر م���ن دع���ا اإىل ه���ذه 
الطريق���ة واأّك���د عليها »امل�شي���ح« )عليه 
ال�شالم( والهندي »ب���وذا« و، واالأديب 
والزعي���م  »تول�شت���وي«،  الرو�ش���ي 

الهندي الروحي »غاندي«.
ج  3- احل���رب والثورة والقت���ال: يتدرَّ
االإ�ش���الم يف ه���ذه االأ�شالي���ب الثالثة؛ 
والدع���وة  احل�شن���ة  املوعظ���ة  االأول: 
دف���ع  يف  تنج���ح  مل  ف���اإن  ليم���ة،  ال�شِّ
الظاملني، ودرء ف�شاده���م وا�شتبدادهم 
اأو  لمي���ة  ال�شِّ املقاطع���ة  اأي:  فالثاني���ة، 
لبي���ة، وع���دم التع���اون وامل�شاركة  ال�شَّ
معهم، فاإْن مل جُتدمِ وتنفع فالثالثة، اأي: 

الث���ورة امل�شلَّح���ة. ف���اإن الل���ه ال ير�شى 
اكت  بالظلم اأب���دًا، والرا�شي ب���ل وال�شَّ

�شريك الظامل.
ال بد من التاأكيد بدايًة على اأن هذا النَّ�ض 
ال�ش���ادر يف اأواخر حي���اة الغطاء، كما 
�ض فل�شفته يف االإ�شالح.  ذكرنا، قد خلَّ
معني���ًا  يب���دو  النَّ����ض  ه���ذا  اأن  ورغ���م 
اإاّل  بالو�شائ���ل وب���االأدوات واالآلي���ات، 
ن اأي�ش���ًا روؤيته يف االإ�شالح،  اأنه ت�شمَّ
كم���ا اأن���ه ك�شف ع���ن املرجعي���ة الفكرية 
والفل�شفي���ة الت���ي يع���ود اإليه���ا الغطاء 
يف م�شروعه الفك���ري والُفقهائي وهي 
النَّبوي���ة  ن���ة  الك���رمي و)ال�شُّ )الق���راآن( 

ال�شريفة(.
ويالح���ظ اأن ال�شي���خ الغط���اء جعل من 
»االإ�شالح« اأح���د املو�شوعات املركزية 
���ع م�شروع���ه الفكري  لت مربَّ الت���ي �شكَّ
ا عندم���ا قال ويف  ف���ًا دينيًّ بو�شف���ه مثقَّ
لن���ا امل�شوؤولية،  النَّ����ض ذاته: »منذ حتمَّ
ونه�شنا باأعباء االإ�ش���الح، واملرجعية 
الروحي���ة«.  والوظائ���ف  يني���ة،  الدِّ
امل�شوؤولي���ة،  ه���ي:  ���ع  املربَّ واأعم���دة 
االإ�ش���الح، املرجعي���ة، االإمام���ة. عل���ى 
اأنن���ا هنا ال ينبغي ق���راءة هذه املفاهيم 
فق���ط،  الزمن���ي  تتاليه���ا  يف  املركزي���ة 
ا، و�شار  مبعنى اأن الغطاء بداأ اإ�شالحيًّ
���ا يعمل  ف���ًا دينيًّا ع�شويًّ فيم���ا بع���د مثقَّ
�شم���ن املوؤ�ش�ش���ة الُفقهائي���ة املرجعي���ة 
د كاظم  حت���ت خيمة االإمام امل�شلح حممَّ
الطباطبائ���ي الي���زدي 1831 - 1919، 
وانته���ى مرجعًا يف االإفت���اء ابتداًء من 
ع���ام 1926، اإمن���ا يج���ب قراءتها وفق 
هًا  الباع���ث االإ�شالح���ي الذي ظ���لَّ موجِّ
كل  يف  ���ا  اإر�شاديًّ واأمنوذج���ًا  ���ا  مركزيًّ
مراح���ل حي���اة الغط���اء حت���ى رحيل���ه 
ع���ام 1954، ويف الوق���ت ذات���ه ظ���ل، 
ت ظهورها  ه���ذا الباع���ث، غاي���ة �ش���ريَّ
وجتلياتها جممل الظرفيات التاريخية 
التي عا����ض يف خ�شمها ال�شيخ الراحل 

مبلء اإرادته و�شايف وجدانه.
ونالح���ظ اأي�ش���ًا قول���ه: »اإن الو�شائ���ل 
املتبعة لالإ�شالح االجتماعي، وحتقيق 
الع���دل، ومتزيق الظلم، ومقاومة ال�شر 
ثالث���ة  يف  تنح�ش���ر  ت���كاد  والف�ش���اد، 
اأنواع...«. وال�شاهد هنا هو ا�شتخدامه 
 ،Instruments مل�شطلح الو�شائل
���رق الت���ي  اأي االأدوات واالآلي���ات والُطّ
م���ن خالله���ا ميك���ن حتقي���ق م���ا اأ�شماه 
وال���ذي  االجتماع���ي«،  ب�»االإ�ش���الح 
يقاب���ل، م���ن وجه���ة نظرن���ا، م�شطل���ح 
 Reformation Societal
يف اللغ���ة االإجنليزي���ة، وال���ذي يعن���ي 
االإ�ش���الح االجتماعي - احل�شاري، اأو 
م���ا نعتق���د اأن���ه »االإ�ش���الح املجتمعي«، 
م���ن  االجتماع���ي«  »االإ�ش���الح  ولي����ض 
منظ���ور �شو�شيولوج���ي بح���ت فق���ط، 
الأن الغط���اء جع���ل م���ن تل���ك الو�شائ���ل 
ق  مقرح���ات ثالثة حتقِّق الع���دل ومتزِّ

ر والف�شاد. الظلم وتقاوم ال�شَّ
اإن حتقيق العدل هنا ال ين�شرف اإىل ما 
هو فردي فق���ط، واإْن كان كذلك، كما اأن 
ر والف�شاد  الوقوف بوجه الظل���م وال�شَّ
ه���و وق���وف يف وج���ه فع���ل املمار�ش���ة 
كان���ت  واإن  االآف���ات،  له���ذه  اجلماعي���ة 
هذه االآف���ات تظهر لدى اأف���راد بعينهم، 
جمتمع���ي  ن�ش���ق  يف  تظه���ر  اأنه���ا  اإاّل 
ة، ولتع���ّم املجتمع  لتكت�ش���ب �شف���ة عامَّ
اأو �شرائ���ح كب���رية من���ه. امله���م هنا هو 
الُبعد املجتمعي فيما يريد قوله الغطاء 
عندم���ا ا�شتخ���دم م�شطل���ح »االإ�ش���الح 

االجتماع���ي« يف النَّ����ض املذكور، وهو 
خطاب���ه  يف  مركزي���ًا  يب���دو  م�شطل���ح 
االإ�شالح���ي، الأن الغط���اء، ويف �ش���وء 
ن�شو�ش���ه التي توافرت لنا قراءتها، مل 
يني«  ي�شتخ���دم م�شطلح »االإ�ش���الح الدِّ
وال م�شطل���ح »االإ�ش���الح ال�شيا�ش���ي«، 
واإن كان���ت دالالت ه���ذه امل�شطلح���ات 
ثاوية يف خطابه، وعرَّ عنها فيما كتب 
نة اأو �شفاهية، وفيما  من ن�شو�ض مدوَّ
�شلك من حي���اة ميدانية، لذلك نعتقد اأن 
الغطاء ُم�شلح ديني بكل معنى الكلمة، 
وهو اأي�شًا ُم�شل���ح �شيا�شي بكل معنى 
الكلمة، كم���ا �شرنى ذلك الحق���ًا، اإاّل اأنه 
اختار م�شطلح »االإ�شالح االجتماعي« 
���ن، ه���ذا امل�شطل���ح، كل دالالت  ليت�شمَّ
االإ�شالح الت���ي ابتنت ب���كل تنويعاتها 
املجتمع���ي  االإ�شالح���ي؛  خطاب���ه 

يني والثقايف. وال�شيا�شي والدِّ
يف ظ���ل ذل���ك ميك���ن الق���ول: اإن غاي���ة 
حتقي���ق  ه���ي  االجتماع���ي  االإ�ش���الح 
ي  الع���دل يف االأم���ة م���ن خ���الل الت�ش���دِّ
���ر والف�ش���اد فيها  املُق���اوم للظل���م وال�شَّ
عَر ا�شتثم���ار �ُشلطة املعرفة والتي من 
اأدواتها اأو و�شائلها )اخلطب، املقاالت، 
املوؤلَّف���ات، الن�شرات(. وع���َر ا�شتثمار 
لم���ي على الظلم  �ُشلط���ة االعرا�ض ال�شِّ
)املظاه���رات،  اأدواته���ا  م���ن  والت���ي 
االإ�شراب���ات، املقاطع���ة االقت�شادي���ة(. 
وم���ن ث���مَّ )عدم التع���اون م���ع الظاملني، 
اأعماله���م وحكومتهم(،  واال�شراك يف 
للنظ���ام  ال�شيا�شي���ة  املقاطع���ة  اأي 
ال�شيا�شي ال�شائ���د يف االأمة وهو نظام 
لط���ان املُ�شتب���د اأو احلاك���م اجلائر  ال�شُّ
ال���ذي يجثم عل���ى �شدر االأم���ة لي�شلبها 
م.  الع���دل واحلري���ة والتنمي���ة والتق���دُّ
واأخ���ريًا ع���ر )الثورة امل�شلَّح���ة( التي 
ه���ي اخلي���ار االأخ���ري الإ�ش���الح احل���ال 
عندما ال جُت���دي اخليارات االأخرى يف 
مقارعة ظلم امل�شتبدين. ومن هنا ميكن 
الق���ول: اإن وظيف���ة املُ�شلح االجتماعي 
هي حتقي���ق العدل يف االأم���ة من خالل 
و�ُشلط���ة  املعرف���ة،  �ُشلط���ة  توظي���ف 
الثورة  لمي، و�ُشلط���ة  ال�شِّ االعرا����ض 

امل�شلَّحة خيارًا اأخريًا.
وعلى وفق ه���ذه الفهم لوظيفة املُ�شلح 
يف االأم���ة، راح ال�شيخ الغط���اء ما�شيًا 
يف  االإ�شالح���ي  دوره  ممار�ش���ة  يف 
املجتمع خ���الل عقود حيات���ه الطويلة، 
���ف �ُشلط���ة املعرف���ة م���ن خالل  فق���د وظَّ
ف  الكتاب���ة والتاألي���ف واخلطابة، ووظَّ
واالحتج���اج  االعرا����ض  �ُشلط���ة 
لم���ي م���ن خ���الل جمل���ة املظاهرات  ال�شِّ
فيه���ا  �ش���ارك  الت���ي  واالحتجاج���ات 
���ف �ُشلطة  �شد ت���ردي االأو�ش���اع، ووظَّ
الثورة امل�شلَّحة �شد الغزو الريطاين 
للعراق مطلع القرن الع�شرين من خالل 
م�شاركته امليدانية مع نخبة من الُفقهاء 
يف جبه���ات الت�شدي للغزو الريطاين 

على العراق.
ال  �شكان���ه  غالبي���ة  كان���ت  جمتم���ع  يف 
تق���راأ ع���ن تعلي���م ودر�ض حي���ث االأمية 
متف�شي���ة، واملدار����ض احلديث���ة نادرة، 
مدار����ض  �ش���وى  غائب���ة،  تك���ن  مل  اإن 
التقلي���دي املنت�ش���رة  ين���ي  الدِّ التعلي���م 
يف الع���راق، والت���ي مل يحظ بها اإال من 
���ة. يف جمتمع من  اأدرك���ه احل���ظ والهمَّ
هذا الن���وع، كان ال�شي���خ الغطاء يوؤمن 
باأهمية توفري و�شائل تو�شيل املعرفة، 
يني���ني الذي���ن  ف���ني الدِّ ولعل���ه م���ن املثقَّ
ة دائمة من اأج���ل الكتابة  كان���وا يف همَّ

والتاألي���ف والن�شر لغر�ض ردم الفجوة 
املتباع���دة ب���ني املجتم���ع واملعرف���ة من 
���ف واملجتمع من جهة  جه���ة، وبني املثقَّ
ثاني���ة، وب���ني الفقي���ه واالأمة م���ن جهة 
ثالثة. ولهذا عكف الغطاء على التاأليف 
والن�شر، ف�شرع يف و�شع كتابه )الدين 
واالإ�ش���الم اأو الدع���وة االإ�شالمي���ة اإىل 
مذه���ب االإمامية(، ودفع اجل���زء االأول 
منه اإىل الن�شر يف »مطبعة دار ال�شالم« 
ببغداد، وعكف تاليًا على و�شع اجلزء 
الثاين من���ه ودفع���ه اإىل املطبعة ذاتها، 
ولك���ن عني الرقيب كانت ل���ه باملر�شاد، 
اأول  اإىل  الغط���اء  ال�شي���خ  ����ض  فتعرَّ
حماول���ة لقم���ع �شوته وجل���م خطابه، 
ينيني  ورمب���ا كان من اأوائل املثقَّفني الدِّ
العراقي���ني »الُفقهاء« الذي���ن طالهم قمع 
لطة املذهبيَّة  لطة ال�شيا�شي���ة وال�شُّ ال�شُّ
يف الع���راق، وه���ذا م���ا ك�ش���ف عنه يف 
نها عام 1952،  مذّكراته الثانية التي دوَّ
حيث قال: بينما كانت »مطبعة ال�شالم« 
يف بغداد ت�شتغل بطبع »اجلزء الثاين« 
من الكتاب �شنة 1329/ 1911، وكانت 
بع�ض النُّ�شخ م���ن »اجلزء االأول« الذي 
ن�ش���خ طبع���ه ق���د انت�ش���رت وتداولته���ا 
لط���ة تهاجم املطبعة  االأيدي، واإذا بال�شُّ
بجزاأي���ه،  الكت���اب  وُت�ش���ادر  بغت���ًة، 
وحتمله اإىل حي���ُث ال ندري، وكان ذلك 
باأم���ر وايل بغداد ناظ���م با�شا، وباإيعاز 
م���ن املفت���ي ال�شي���خ �شعي���د الزهاوي، 
اجلائ���رة،  احلرك���ة  به���ذه  فكبَّدون���ا، 
ومعنوي���ة،  مادي���ة  باه�ش���ة،  خ�شائ���ر 
بعث���ت فين���ا روح الن�ش���اط واحلما�ض 
يف ال�شع���ي اإىل طب���ع الكت���اب خ���ارج 
الع���راق. اإن �شورة القمع واجلور تلك 
ما كانت ق���د جعلت من ال�شي���خ الغطاء 
لطتني  ف���ًا مهزوم���ًا اأم���ام ج���ور ال�شُّ مثقَّ

ال�شيا�شي���ة واملذهبي���ة اأو الطائفية يف 
بغ���داد، اإمن���ا زادت عزميت���ه ر�شوخ���ًا 
ينية  على موا�شل���ة تو�شيل ر�شالته الدِّ
وخطابه التنوي���ري اإىل املجتمع الذي 
كان يحتاج، يف تلك املرحلة، اإىل ثورة 

اإ�شالحية كبرية و�شاملة.
م���ن اأجل ذل���ك كان الغط���اء يتطلَّع على 
نحو غامر اإىل معرفة العامل من حوله، 
ولهذا ما كان مييل اإىل التعلُّم والعي�ض 
يف ق�شور املعارف فقط، اإمنا االنخراط 
يف الواق���ع اليوم���ي وال�شعي احلثيث 
يني���ة بحرك���ة ه���ذا  لرب���ط املعرف���ة الدِّ
ينية  الواقع، وربط االأخري باملعرفة الدِّ
لي�شل اإىل تنافذ ُمنتج بني العاملني، عامل 
ينية وعامل االأمة واملجتمع.  املعرفة الدِّ
ه ال���ذي كان مركوزًا يف  اإن ه���ذا التوجُّ
ذات���ه ويف وجدانه، كان �شبب���ًا وباعثًا 
عل���ى تفك���ريه بال�شف���ر والرح���ال اإىل 
غ���ري م���كان بالع���امل، وكان���ت االأولوية 
بالطب���ع زيارة املجتمع���ات االإ�شالمية، 
الأداء  م���ة«  املكرَّ ���ة  »مكَّ راأ�شه���ا  وعل���ى 
فري�ش���ة احل���ج، والوقوف عن���د واقع 
تل���ك املدين���ة التاريخي���ة العابقة بعطر 
دي���ة. كان ذلك بني عامي  الر�شالة املحمَّ
انته���ز  الغط���اء  لك���ن   ،1911 - 1910
���ة بالذهاب اإىل  فر�ش���ة وج���وده يف مكَّ
دم�شق، ومنها اإىل بريوت ف�شيدا التي 
ن�ش���ر فيها اأوائل موؤلفاته ومنها )الدين 
واالإ�ش���الم، ج1، 1911(، و)املراجعات 
 ،)1912 الريحاني���ة، ج���زاآن، ب���ريوت 
وبالت���ايل اإىل م�ش���ر الت���ي مك���ث فيها 
نحو ثالث���ة �شهور، ون�ش���ر فيها اجلزء 
جاجي )التو�شيح  االأول م���ن كتابه احلمِ
يف االإجني���ل وامل�شيح(. وه���ي الرحلة 
ت لثالث �شنني، والتي يف  الت���ي ا�شتمرَّ
؛  خالله���ا كان الغطاء فاع���اًل اأينما حطَّ

فف���ي تل���ك العوا�ش���م وم���ا حوله���ا من 
رين  �شواٍح، التقى الع�ش���رات من املفكِّ
ينيني والُفقهاء  ف���ني الدِّ واالأدباء واملثقَّ
االأع���الم هن���اك. وفيه���ا ومعه���م اأي�شًا 
تفاعل م���ع الق�شايا الت���ي كانت حمور 
احلركة املجتمعية هناك؛ ومن ذلك اأنه 
انخرط يف احلركة الوطنية ال�شورية، 
فكان���ت له م�شاركة مع ع���دد من الُفقهاء 
يني���ني م���ن ذوي التطلُّع  ف���ني الدِّ واملثقَّ
اجله���ادي الوطن���ي يف �شوري���ا مث���ل: 
ال�شيخ عب���د الكرمي اخللي���ل، وال�شيخ 
اأحمد طبارة 1871 - 1916، وال�شيخ 
عبد الغن���ي العري�شي 1891 - 1916، 
وال�شي���خ عارف الزي���ن، �شاحب جملة 
»العرف���ان«. وكانت رحل���ة الغطاء اإىل 
تل���ك البلدان قد اكت�شب���ت اأهمية كبرية 
يف حياته، ولذلك عمد اإىل تدوينها يف 
مر  ن�ضٍّ رحالت���ي عنوانه: »نزه���ة ال�شَّ
املُ�شاف���ر،  »نه���زة  اأو  ف���ر«  ال�شَّ ونه���زة 

ونزهة املُ�شامر«.
ميكن لن���ا اأن ن�شتنتج من تلك الرحلة، 
اأن ال�شي���خ الغط���اء اكت�ش���ب خالله���ا 
ووق���ف  هائل���ة،  جمتمعي���ة  خ���رات 
ة، وعا����ض �ش���ورًا  عن���د ثقاف���ات ع���دَّ
�شوري���ا،  يف  الوطن���ي  احل���راك  م���ن 
واحل���راك الثقايف يف م�ش���ر ولبنان، 
الع�شري���ة  احلي���اة  �ش���ور  وبهرت���ه 
اأو )ال�شناي���ع الع�شري���ة(، عل���ى ح���دِّ 
تعب���ريه يف مذكرات���ه »رحلة اجلهاد«، 
بتل���ك العوا�شم رغم ط���راوة عود تلك 
ال�شنايع خالل تلك املرحلة. وكان كل 
ذلك ق���د اأحيا عنده الباعث االإ�شالحي 
حت���ى اأ�شتح���وذ، ه���ذا الباع���ث، عل���ى 
وجدان���ه وعقل���ه وفاهمت���ه وذائقت���ه. 
وجع���ل م���ن رحلته تل���ك رحل���ة مثقَّف 
دين���يٍّ �ش���اٍع اإىل اإظه���ار �شخ�شيته يف 
االأمكنة التي �شافر اإليها بو�شفه فقيهًا 
�ش���ًا لتو�شي���ل ر�شالت���ه املعرفية  متحمِّ
ينية اإىل االأمة، وليب�شط ح�شوره  والدِّ
يني م���ن خالل خطابه  يف املجتم���ع الدِّ
االإ�شالح���ي، م���ا يوؤك���د اال�شتنت���اج اأن 
الغط���اء م���ا كان ي�شب���و اإىل التقوق���ع 
داخل الن�شق الُفقهائي النُّخبوي املغلق 
ال���ذي ينظ���ر اإىل االأمة من عل���ى �شرفة 
عالي���ة، اأو م���ن خالل ناف���ذة غرفة بعيد 
عن االأنظار، اأو من داخل ن�شق ُفقهائي 
ُمفارٍق اأو متع���اٍل، اإمنا كان ي�شعى اإىل 
ردم الفج���وات، وك�ش���ر احلواج���ز بني 
ين���ي وجمتم���ع االأم���ة، ب���ل  ���ف الدِّ املثقَّ
واإحياء التوا�ش���ل العلمي بني املثقَّفني 
واملفكري���ن والُفقه���اء؛ فق���د كان الكثري 
م���ن موؤلفاته ذات طاب���ع نقدي حواري 
الريحاني���ة«  »املراجع���ات  كتاب���ه  مث���ل 
ال���ذي ناق�ض في���ه اأراء اأم���ني الريحاين 
1876 - 1940. ف�ش���اًل ع���ن مناق�شات 
الكرمل���ي  ان�شتا����ض  االأب  م���ع  اأخ���رى 
زي���دان  وجرج���ي   ،1947  -  1886
يو�ش���ف  وال�شي���خ   ،1914  -  1861
�شي  الدج���وي 1780 - 1948، من مدرِّ
اجلامع االأزهر، وال�شي���خ جمال الدين 
القا�شم���ي 1866 - 1914، عامل دم�شق 
يف ع�ش���ره، وغريهم. اإن جلوء كا�شف 
الغطاء اإىل الطابع النقدي - احلواري 
اأو التناف���ذي م���ع اأمثال���ه م���ن املثقَّفني 
ينيني، والعاملني يف  ينيني وغري الدِّ الدِّ
احلقل والفك���ري والثق���ايف، ناجٌم عن 
اإدراك���ه احلقيقي باأن املنحى احلواري 
ه���و اأحد اأه���م االآليات التي يلج���اأ اإليها 
االإ�شالح���ي اإذا م���ا اأراد اإي�شال خطابه 

اإىل املجتمع.

التجربة اإلصالحية في فكر 
د حسين كاشف الغطاء الشيخ محمَّ

د. رسول محمد رسول

ينيني  فني الدِّ كانت تجربة أغلب الُفقهاء واملثقَّ

ومبختلف طبقاتهم يف العراق مطلع القرن 

العرشين، قد متيَّزت بأنها ذات صلة بحركة الواقع 

املجتمعية بكل ما كان عليه ذلك الواقع من حراك 

د ومتشابك، وبكل ما فيه من  مجتمعي شائك ومعقَّ

معطيات فكرية وثقافية، وبكل ما واجهه من تحديات 

ورصاعات وتصادمات يف غري صعيد. وكانت 

ي  ينية امليدانية يف التصدِّ تجربتهم الفكرية والدِّ

لالستعامر الربيطاين للعراق عام 1914،
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الرغ���م مما بي���ع منها بع���د وفاته، فهي 
اليوم ال ت���زال يف عداد املكتبات املهمة 
واإن كان جمموعها ال يزيد على ب�شعة 
اآالف كت���اب جمعها ب�ش���ق االأنف�ض كما 
يقول���ون، ولق���د روي فيم���ا روي ع���ن 
حر�ش���ه يف اقتن���اء الكتب: ان���ه بينما 
كان منهم���كًا م���رة يف ا�شتن�ش���اخ كتاب 
خطي يف اأحد اجلوامع با�شطنبول اإذ 
جاءه اأحد ال�شب���اط للقب�ض عليه بناء 
عل���ى اأمر ال�شلط���ان عبداحلميد الثاين 
متهمًا اإي���اه بالتواطوؤ مع )اأبي الهدى( 
يف تدبري موؤامرة �شيا�شية منت عليها 
ق�شي���دة ن�شب نظمه���ا اإىل اأبي الهدى، 
واأبو الهدى هذا كان من اأقرب املقربني 
اإىل ال�شلطان عبداحلميد، ولكن ال�شيخ 

علّي قال لل�شابط:
� كل م���ن حدث���ك ب���اين �شاأت���رك عم���ل 
ا�شتن�شاخ هذا الكتاب قبل اأن اأ�شل اإىل 
نهاي���ة الف�شل ال���ذي ي�شتل���زم االنتهاء 
م���ن ا�شتن�شاخه نحو �شاع���ة، اأو اأكرث، 

فال ت�شدق ذلك.
بداع���ي  ال�شاب���ط  ا�شط���ر  وهك���ذا 
االحرام اإىل االنتظار حتى يتم ال�شيخ 
نقل هذا الف�شل م���ن الكتاب! ولقد كان 
ال�شيخ يجمع كتبه على هذا النحو من 
احلر�ض واال�شتمان���ة حتى اأمت جمع 

تلك املكتبة النفي�شة الثمينة".
وعن هذه املكتبة يقول جرجي زيدان 
ال�شيخ  ب���ن  عل���ّي  ال�شي���خ  "ومكتب���ة 
حمّمد ر�ش���ا اجلعفري كا�شف الغطاء 
وه���ي مكتب���ة قدمي���ة ح���وت ُامه���ات 
يف  امل�شنف���ات،  ويتيم���ات  الكت���ب، 
نفائ�ض العل���وم، والفن���ون، واأكرثها 
مكت���وب يف الع�ش���ور اخلالية، ومن 
حمتوياته���ا كت���اب )مقايي����ض اللغة( 
و  م�ش���ر  يف  الي���وم  يطب���ع  ال���ذي 
)الطراز( لل�شيد علّي خان يف اللغة و 
)املجمل( الب���ن فار�ض، وغريها وهي 

اأكر مكتبة يف النجف".
وكان ال�شيخ علّي من الهمة والن�شاط 
اال�شتن�ش���اخ  ع���ن:  يف���ر  مل  بحي���ث 
الكت���ب  عل���ى  والتعلي���ق  والكتاب���ة 
وتدوي���ن الوثائ���ق التاريخي���ة وه���و 
يف اأق�ش���ى ح���دود ال�شيخوخة، حتى 
ا�شتط���اع اأن يجمع ه���ذا الكنز الثمني 
من الكت���ب النادرة الت���ي انفردت بها 

مكتبته.
يق���ول ال�شيخ علّي ال�شرقي "ولع�شاق 
الكتب نوادر كثرية يف وادي غرامهم 
ه���ذا، منها اين دخلت على اأحد هوؤالء 
الغ���الة يف هذا املذه���ب، وهو ال�شيخ 
عل���ّي اآل كا�ش���ف الغط���اء يف مكتبت���ه 
ال�شغرى التي اقت�شرت على ما وّرقه 
بيده، ون�شخه بخطه، فوجدته جال�شًا 
على االأر����ض، واأمامه طاولة �شغرية 
عليه���ا كت���اب مفت���وح وحم���رة، وقد 
�ش���د على ع�ش���ده م�شاط���ر خفيفة من 
اخل�ش���ب �ش���دًا حمكمًا مين���ع الرع�شة 
التي يف يده، الأنه �شيخ وهنت قواه، 
وقد �شارف عل���ى الت�شعني من عمره، 
وكان الب�ش���ًا ثوب���ًا �شمي���كًا خ�ش����ض 
للكتابة، تراه خمططًا باألوان، واألوان 
من م�شح القلم، ورذاذه، وكان يف يده 

قلم من اخليزران
القوي، وكان م�شغوال بالن�شخ ف�شاألته 

ع���ن عمر ذل���ك الث���وب قال: ب���اأن عمره 
يناهز ال�شبع���ني وهو عندي اأطيب من 

الغاللة التي ي�شفها ال�شاعر بقوله:
 

كاذيال خود اأقبلت يف 
غاللة

م�شّبغة والبع�ض اأق�شر من بع�ض")1( 
وحني ت���ويف ال�شيخ علّي توىل املكتبة 
االإم���ام ال�شيخ حمّم���د احل�شني كا�شف 
الغطاء وق���د بيعت ب�ش���ع خمطوطات 
منه���ا بعد وف���اة ال�شيخ عل���ّي، ثم نالت 
ه���ذه املكتبة م���ن عناية االإم���ام كا�شف 
الغط���اء ال�ش���يء الكث���ري، وه���و ال���ذي 
اأخرجه���ا م���ن حي���ز امللكي���ة اخلا�شة، 
اإىل املنفعة العامة، واأ�شاف اإليها كتبه 
اخلا�ش���ة واأفرد لها مكان���ًا يف مدر�شته 
الواقعة مبحلة العم���ارة بجوار مقابر 
اآل كا�ش���ف الغط���اء وعني له���ا م�شرفًا، 
واأ�شبح���ت منذ ذلك الي���وم وحتى هذا 
للباحث���ني واملوؤلف���ني،  الي���وم مرت���ادًا 
النج���ف  يوؤم���ون  الذي���ن  والزائري���ن، 
وه���ي م�شم���اة با�ش���م االإم���ام كا�ش���ف 
الغط���اء الأنه ه���و الذي وقفه���ا وجعلها 

وقفًا للعموم.
وم���ن ه���ذه الر�شال���ة الت���ي اأج���اب بها 

االإم���ام ال�شيخ حمّم���د احل�شني كا�شف 
الغطاء ال�شاعر القروي املت�شبع �شعره 
بالروح الوطنية حني كتب لالإمام باأنه 
�شيه���دي ديوان���ه له���ذه املكتب���ة نعرف 
م���دى اعت���زاز االإمام بالكت���ب النفي�شة 
ثم نع���رف نظرته لهذه املكتبة اأو نظرة 

النا�ض لها على االأ�شح.
لق���د كت���ب االإم���ام كا�ش���ف الغط���اء اإىل 
ر�شيد �شليم اخل���وري ال�شاعر القروي 

يقول:
�شحابة  يومًا  منك  علينا  "اأطّلت 

بدا برقها يعلو واأبطا ر�شا�شها
فال غيمها ي�شحو فيياأ�ض طامع 

وال ودقها يهمي فروى عطا�شها
عزي���زي ال�شاع���ر الق���روي، ب���ل �شاع���ر 
الدني���ا، بل �شاعر امل���الأ االأعلى، اأفلي�شت 
�شل���ك  يف  تنظمه���ا  الت���ي  ال���درر  ه���ذه 
العرو����ض، والق���وايف، واحلك���م الت���ي 
تر�شلها اآيات باهرات يف قوالب األفاظ، 
متلك القلوب وت�شح���ر االألباب، األي�شت 
ه���ي وح���ي املالأ االأعل���ى، وع���امل املثال، 
ب���ل املث���ل العلي���ا؟ األي�شت ه���ي احلكمة 
املتدلي���ة م���ن اأرواح االأزلي���ة، واأل���واح 
االأحدي���ة، )ومن يوؤت احلكمة فقد ُاوتي 
خريًا كث���ريًا( فاإذًا ال�شاع���ر القروي هو 

ال�شاعر النبوي، والثائر العلوي، اأتاين 
كت���اب، نع����م كان ق����د اأتاين كت����اب منك، 
وم����ا هو بكت����اب، بل هو عل����ى ايجازه، 
واعج����ازه، كتائ����ب، كتائ����ب ع����وارف، 
و�شحائب معارف، ب����ل عواطف، تعدنا 
فيه بار�شال ديوان����ك لي�ض لنا بل لعامة 
ُادب����اء النج����ف، واإن �شئ����ت فق����ل اُلدباء 
الدنيا فاإن )مكتبتن����ا العامة( هي للدنيا 

بل ولالآخرة.
نعم وم����ا اأحلى املواعي����د واالأماين كما 
ق����ال ال�شاع����ر: )اأماين من ليل����ى ح�شان 
اأو �شكرن����ا  ال����خ.. نع����م ثملن����ا  كاأمن����ا( 
اأو  اأن ن�ش����رب اخلم����رة،  بوع����دك قب����ل 
قب����ل اأن نراه����ا، اأو كم����ا ق����ال الع����ارف 
لل�ش����ويف، اأو كما فر�ض اب����ن الفار�ض 
)�شكرن����ا بها م����ن قبل اأن يخل����ق الكرم( 
فنحن كم����ا يف الكالم ال����دارج: ن�شكرك 
�شلف����ًا �ش����واء وفيت، اأو نفي����ت، وبررت 
بوعدك، اأم اأبيت، فاإن كتابك يكفينا عن 
ديوان����ك، جنعله غ����رة ديوانن����ا، وطرة 
عنوانن����ا، ونحتف����ظ ب����ه كم����ا حتتف����ظ 
املل����وك بخزائنها، واالأر�����ض مبعادنها، 
فاأ�شلم للعروبة والعبقرية واالإ�شالم، و 

ال�شالم، والأبيك الروحي".
�شدرم����ن  مدر�شتن����ا العلمي����ة 9رج����ب 

االأ�شم1373ه�محمداحل�شني اآل كا�شف 
الغط����اء واملكتب����ة حتت����وي الي����وم على 
ع�ش����رة اآالف جملد يبل����غ عدد املخطوط 
منه����ا نح����و )2100( جمل����د وب����ني هذه 
املخطوطات كت����اب )احل�شون املنيعة( 
يف طبقات ال�شيعة، بخط موؤلفه ال�شيخ 
عل����ّي كا�ش����ف الغط����اء، موؤ�ش�����ض ه����ذه 

املكتبة
جمل����دات،  ت�شع����ة  يف  وه����و  االأول،   
يع����د من اأك����ر واأه����م امل�ش����ادر لراجم 
الرج����ال، واأحواله����م، وق����د اعتمده كل 
املوؤلف����ني الذي����ن عن����وا بتاأري����خ االأدب 
احلدي����ث، وتاأريخ البيوت����ات النجفية، 
وقد �شاأل منا مرة االإمام حمّمد احل�شني 
م����ا اإذا كن����ا ن�شتطي����ع اال�ش����راف عل����ى 
ت�شنيف����ه، وتبويب����ه، لنت����وىل اإخراجه 
م�شتقل����ة  موا�ش����ع  ا�شتخ����راج  اأو  كل����ه 
منه، فعظ����م علينا االأمر وتهيبناه. ومن 
اأ�شه����ر ما احتوت عليه ه����ذه املكتبة من 

املخطوطات هو:
1 � )�شلوة العارف����ني وُان�ض امل�شتاقني( 
ملحمد بن امللك الطري خمطوط يرجع 

تاأريخه اإىل 459 هجرية.
�شح����اح  يف  النبوي����ة  )االأن����وار   �  2
االأخبار امل�شطفوية( للح�شن بن حمّمد 
ال�شاغ����اين خمط����وط يرج����ع خطه اإىل 

�شنة 692 هجرية.
3 � )املعرفة يف ُا�شول احلديث( للحاكم 
ابن عبدالله �شاحب امل�شتدرك، خمطوط 

يرجع تاأريخه اإىل �شنة 425 هجرية.
4 � )�ش���رح ال�شاطبية( ملوؤلف���ه حمّمد بن 

مهدي خمطوط �شنة 700 ه� تقريبًا.
اأم���ري  اإمام���ة  يف  اليق���ني  )اأن���وار   �  5
املوؤمن���ني( ملوؤلف���ه املن�شور بالل���ه اأمري 
املوؤمنني احل�شن بن حمّمد بن اأحمد بن 
يحيى بن يحيى اله���ادي اإىل احلق اأحد 
ُام���راء اليمن وق���د فرغ م���ن تاأليفه �شنة 

1108 هجرية.
 6 � )النهاي���ة( الب���ن االأث���ري يف باط���ن 
مدينة املو�شل �شنة 605 ه� وعليها خط 

املوؤلف.
7 � )ن�شم���ة ال�شح���ر يف ذك���ر م���ن ت�شيع 
و�شع���ر( ل�شي���اء الدي���ن ب���ن يو�شف بن 

يحي اأحد اأئمة الزيدية )جزءان(.
8 � االإمي���ان من كتاب )ال���كايف( للكليني 

خمطوط �شنة 708 ه�.
9 )مناق���ب اأم���ري املوؤمن���ني( الأحم���د بن 
اإ�شماعيل بن يو�شف القزويني خمطوط 

�شنة 805 ه�.
10 � )�ش���رح املع���امل( يف ُا�ش���ول الدين 
ملوؤلفه فخر الدين الرازي خمطوط �شنة 

801 ه�.
11 � )حتف���ة االأزه���ار( لل�شيد �شامن بن 
�شدق���م. وهنالك عدد كب���ري من قوامي�ض 
ليح���ي  القامو����ض(  )كجوه���رة  اللغ���ة 
ب���ن �شفي���ع القزوين���ي، وم���ن التفا�شري 
)كالوجي���ز يف تف�ش���ري الق���راآن العزيز( 
والدواوي���ن  العامل���ي،  عل���ّي  لل�شي���خ 
ال�شعري���ة كديوان )ال�شاعاتي( و )�شرح 
دي���وان املتنب���ي( البن جن���ي املخطوط 
�شن���ة 700 ه� و )�شرح دي���وان املتنبي( 
ه����   750 �شن���ة  املخط���وط  للواح���دي 
املخطوط���ة  امل�شاح���ف  وع�ش���رات 
باخلط���وط الفنية مما تنف���رد بها مكتبة 

االإمام كا�شف الغطاء.

  ث���م ال مير بع����ض الزمن حت���ى تزول 
املدر�ش���ة م���ن الوجود، فت���زول املكتبة 
عهده���ا،  تق���ادم  ب�شب���ب  اأم���ا  معه���ا 
وانهدامه���ا، اأو انعدام م���وارد االنفاق 
عليها، فتقوم مدر�ش���ة ُاخرى، ومكتبة 
ُاخ���رى، يف حم���ل اآخ���ر م���ن النج���ف، 
ثم ت���زول هذه م���ن الوجود كم���ا زالت 
مدار����ض م���ن قب���ل، ونح���ن الي���وم اإذ 
ن�شتعر����ض تاأري���خ املدار����ض الديني���ة 
احلا�ش���رة، وتاأريخ مكتباته���ا العامة، 
فل���ن جند بينها مدر�شة معمورة يرجع 
تاريخه���ا اإىل القرن الثاين ع�شر، فاأين 
ذهب���ت املدار����ض التي اأ�ش�شه���ا امللوك، 
واالُم���راء، والتج���ار، وم���ا ورد ذكرها 
يف التاأري���خ عر�شًا. يقول ابن بطوطة 
الثام���ن  الق���رن  م���ن  االأول  الثل���ث  يف 
الهجري ح���ني مير بالنج���ف عن مرقد 
االإمام علّي )علي���ه ال�شالم( : "وبازائه 
واخلوان���ق،  والزواي���ا،  املدار����ض، 
معم���ورة اأح�ش���ن عم���ارة" ث���م يقول: 
"ويدخل من باب احل�شرة اإىل مدر�شة 
عظيم���ة ي�شكنها الطلبة وال�شوفية من 
ال�شيعة" وهو يق�شد ال�شحن ال�شريف 

الذي كان قد اتخذ مدر�شة، وما من �شك 
ان لكل مدر�شة اأو الأغلب هذه املدار�ض 
كانت مكتبة من املكتب���ات العامة، وقد 
ذهبت بذهابها، ومل يبق لهذه املكتبات 
م���ن ذكر اإاّل م���ا يعرث علي���ه يف حا�شية 
عل���ى كت���اب اأو وثائ���ق تاأريخية ت�شري 
اإىل مكتب���ة من تلك املكتب���ات، اأو كلمة 
وق���ف تع���ني املكتبة التي وقف���ت عليها 
الكتب، ومن ذلك ما رواه ال�شيخ جعفر 
حمبوب���ة ق���ال: "ومن ح�ش���ن ال�شدف 
)م�شب���اح  كت���اب  عل���ى  وقف���ت  اين 
املتهجد( لل�شيخ الطو�شي)رحمه الله( 
خمط���وط عن���د ال�شي���خ االإم���ام املريزا 
حمّمد ح�شني النائين���ي دام عاله ويف 

اآخره ما ن�شه:
وكان الف���راغ م���ن ن�شخه ي���وم ال�شبت 
ث���اين ع�ش���ر م���ن جم���ادى ااُلوىل �شنة 
832 عل���ى ي���د الفق���ري اإىل رحم���ة رّبه 
و�شفاعت���ه عبدالوه���اب ب���ن حمّمد بن 
جعف���ر بن حمّمد بن علّي بن ال�شيوري 
االأ�ش���دي عفي عن���ه بامل�شه���د ال�شريف 
الغروي، على �شاكنه ال�شالم، وذلك يف 

مدر�شة املقداد ال�شيوري")3(.

اأما ما ه���و موجود من املكتبات العامة 
يف املدار����ض الي���وم، فه���و يف الغال���ب 
بقي���ة م���ن مكتبات كان���ت ذات �شاأن يف 
املا�ش���ي القري���ب، ولك���ن امل�شتعريين 
لكتبه���ا من غري االمينني ق���د عبثوا بها 

وبددوها، ومن هذه املكتبات مل يبق
اإاّل ا�شمه���ا، اأو الت���ي بقي���ت فيها بع�ض 
امل�شتحدث���ة  املكتب���ات  اأو  الكت���ب، 
اجلديدة والتي ب���داأ يتكاثر عددها يف 
ال�شن���وات االأخ���رية، وم���ن اأه���م ه���ذه 
املكتبات العامة التي عرفت بها النجف 

يف املا�شي واحلا�شر هي:
مكتب���ة االإم���ام ال�شي���خ حمّم���د ح�شني 

كا�شف الغطاء
هي املكتبة التي اأ�ش�شها ال�شيخ علّي اآل 

ال�شيخ حمّمد ر�شا اآل ال�شيخ مو�شى
 كا�شف الغطاء، ومل تكن يوم تاأ�ش�شت 
مكتب���ة عام���ة، موقوف���ة للمطالع���ة كما 
ه���ي االآن، واإمن���ا كانت مكتب���ة خا�شة 
ميتلكه���ا ال�شيخ عل���ّي وال���د املرجعني 
الديني���ني ال�شيخ اأحمد كا�شف الغطاء، 
وال�شي���خ حمّم���د احل�ش���ني اآل كا�ش���ف 
الغطاء، ويرج���ع تاأريخ اأول تاأ�شي�شها 

اإىل اأواخر القرن الثالث ع�شر الهجري، 
فق���د �شبت مع ال�شيخ عل���ّي رغبة ملحة 
يف البحث عن الكتب النادرة وجمعها، 
كا�ش���ف  الآل  وكان���ت  وا�شتن�شاخه���ا، 
الغطاء وال �شيما جلدهم ال�شيخ جعفر 
الكبري مكتبة كان���ت من اأندر املكتبات، 
واأو�شعه���ا جمع���ًا للكت���ب املخطوط���ة، 
كما �شيج���يء احلديث عنه���ا يف بحث 
املكتب���ات اخلا�ش���ة، والكث���ري من هذه 
الكت���ب كان���ت فري���دة يف بابه���ا وق���د 
جمعها ال�شيخ جعفر الكبري من خمتلف 
االأقط���ار االإ�شالمية اإما بطريق ال�شراء 
اأو مم���ا كان يهدى اإليه، ثم انتقلت هذه 
املكتب���ة اإاّل القليل منها اإىل ابنه ال�شيخ 
مو�شى بطريق الوراثة ومنه اإىل اأخيه 
ال�شيخ علّي، وقد ت�شرب من ذلك القليل 
�ش���يء اإىل البي���وت، ومن ه���ذا القليل 
املت�شرب ما ق���د و�شل �شراء واإرثًا اإىل 
ال�شي���خ عل���ّي اآل ال�شي���خ حمّم���د ر�شا 
والد االإمام���ني ال�شيخ اأحم���د وال�شيخ 
حمّمد احل�ش���ني كا�شف الغط���اء، فكان 
ه���ذا مبثاب���ة الن���واة واملحف���ّز لل�شيخ 
عل���ّي عل���ى االهتم���ام بالكت���ب النادرة 

اأكرث، مما �شاعف هوايته، وولعه، يف 
اقتن���اء الكت���ب النادرة وق���د ا�شتد هذا 
الولع عند ال�شيخ علّي حتى دفع به اإىل 
التج���وال والتطواف يف ايران والهند 
واحلج���از بحثًا ع���ن الكت���ب و�شرائها 

وا�شتن�شاخها.
ج���اء يف كت���اب )هك���ذا عرفته���م( ع���ن 

ال�شيخ علّي ومكتبته: "وهنالك �شيء
 اآخ���ر ل���ه قيمته يف �شه���رة ال�شيخ علّي 
ث���م يف ن�ش���اأة ولدي���ه � ال�شي���خ اأحم���د 
ال���ذي �شار بع���د ذلك مرجع���ًا من اأكر 
املراج���ع الديني���ة، وزعيم���ًا كاد ينفرد 
بزعامة ال�شيع���ة وحده، ثم تاله اأخوه 
ال�شيخ حمّمد احل�ش���ني كا�شف الغطاء 
ال���ذي �شار هو االآخر من اأكر الزعماء 
الروحانيني بعد اأخيه � اأال وهو املكتبة 
فق���د كان لل�شي���خ عل���ّي كا�ش���ف الغطاء 
مكتب���ة انف���ردت بالكث���ري م���ن الكت���ب 
العربي���ة املفق���ودة، و�شم���ت مئات من 
الكتب النادرة التي بذل ال�شيء الكثري 
للح�ش���ول عليها، وكانت تعتر املكتبة 
االُوىل يف ال�ش���رق م���ن حي���ث جمعه���ا 
للن���ادر واملفق���ود م���ن الكت���ب، وعل���ى 

م��ك��ت��ب��ة ك���اش���ف ال��غ��ط��اء 

موسوعة العتبات المقدسة ـ قسم النجف

 مل يحّدثنا تاريخ النجف بعد )الخزانة العلوية( عن 

املكتبات العامة القدمية أو املكتبات الشخصية إاّل 

حديثًا عرضيًا، مقتضبًا ال يكاد ينفع غلة، ذلك ألن تاريخ 

املكتبات العامة يف النجف ذو اتصال مبارش بتاريخ 

املدارس الدينية، فحيث وجدت املدرسة الدينية ووجد 

ساكنوها من الطالب، وجدت يف الغالب املكتبة العامة 

فيها، فريجع إليها طالبها أو غري طالبها، يستعريون منها 

الكتب املوقوفة عليها.

كا�سف الغطاء يف �سبابه .ال�سورة ن�سرها االأ�ستاذ رفائيل بطي يف كتابه ) االدب الع�سري(
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ـــاء ـــط ـــغ الــــشــــيــــخ كـــــاشـــــف ال

خسره الشعر لكن تبقت اشعاره الفلسفية

نزَح قبَل ما يزيد عىل املائتي سنة من قرية ) جناجة ( املرتبطة يف شؤونها اإلدارية بقصبة ) الهندية ( ، بحسب 

تقسيامت الدولة العثامنية للمناطق التي تحتلها وتبسط هيمنتها عليها آنذاك ، شيٌخ ُيَزاول كسائر أهلها مهنة الزراعة، 

هو : الشيخ خرض بن يحيى املاليك ، وجاءه هذا اللقب من سلسلة نسبه املاتة إىل الصحايب مالك األشرت النخعي، 

ن قبيلة بني مالك العربية املعروفة ، ومبرور األزمان ومع تكاثر األرسات بالتزاوج  ابوَن إليه تكوُّ الذي يعزو النسَّ

قها يف األرضني ، والله أعلم . والتوالد وانتشارها وتفرُّ

ر رعيل جم  وكان لهذا النزوح اأثره البنيِّ يف حتدُّ
ٍ من االأفراد ذوي املواهب ، حيث البيئة النجفية 
الت���ي اأحلَّ ال�شيخ ركابه فيها ، تزخر وتكرث فيها 
ة  ���ة واللغويَّ ���ة واالأدبيَّ حلق���ات الدرو����ض العلميَّ
الت���ي ت�شتهوي اأيَّ ف���رٍد الأْن ينتظم فيها ويغ�شى 
اأو�شاطه���ا وينه���ل منها ويرفدها مب���ا ُجبل عليه 
من اإمكان وطاقة ، و�شاء القدر والطالع امليمون 
ومن ورائهم���ا هداية خالق االأكوان وتوفيقه اأْن 
ُينج���ب ال�شيخ خ�ش���ر فتًى نابها ً ، ه���و : ال�شيخ 
جعف���ر ، الذي اأ�شفى نف�ش���ه واأوقفها على خدمة 
ال�شريع���ة االإ�شالمي���ة واالإمل���ام باأحكامه���ا وم���ا 

تل���زم بها النا����ض من اأوامره���ا ونواهيها ال غري 
، لت�شتقي���م حياته���م وت�شف���و ق���در االإم���كان من 
االأدران واالأك���دار ، فكان �شف���ره اخلالد بعنوان 
اء  ���ات ال�شريع���ة الغرَّ : ) ك�ش���ف الغط���اء عن مهمَّ
( ����� وهو كت���اب فقهي ����� وم���ن يومه���ا ا�شتبَدلْت 
االأ�شرة لقب ) اآل كا�شف الغطاء ( ب�شائر النعوت 
واالأو�ش���اف الت���ي ي�شبغه���ا فتيته���ا الَدارج���وَن 
عليها كاجلناجي ونحوه ، و�شذ َّ منهم واحٌد بعد 
�شن���ني ، هو : املربِّي ال�شاع���ر �شالح اجلعفري ، 
فقد اآث���ر االنت�ش���اب اإىل ال�شيخ جعف���ر الذي هو 
ه الراب���ع بدال ً م���ن لقبه ال�شاب���ق املتواَرث ،  ج���دُّ
َدْت بواعثها واأ�شبابها ، فمن قائل  يف حكايٍة تعدَّ
اأنَّ جماع���ة من لداته واأتراب���ه وجدوا يف قبوله 
�شا  التوظف يف احلكومة تهوينا ً من �شاأنه وترخُّ
ً يف منزلته وخروجا ً على تقاليد االأ�شرة الرفيعة 
املقام ، وه���و من اأغ�شانها ، ف�شكوه اإىل عميدها 
لوقته ال�شيخ حممد احل�شني اآل كا�شف الغطاء ، 
ى �شريته  الذي تدور حوله هذه الدرا�شة وتتق�شَّ
وبلوغه مرتب���ة االجتهاد يف العل���وم ال�شرعية ، 

ودوره يف ال�شيا�شة ونبوغه ال�شعري يف طوره 
ل ، وقب���ل اأْن يقط���ع ال�شي���خ ب���راأي ما حول  االأوَّ
َّه  ذينك االإزماع والت�شرُّف ، اأفهمه امل�شكو منه اأن�
ينبغ���ي له االبتع���اد عن حظ���ريٍة ال ي�شتفيد منها 
ق ٍ اآخ���ر غري هذا ،  وال يفي���د فيه���ا ! ؛ وم���ن خُمتلمِ
فيزع���م اأنَّ ال�شيخ عنَّ له اأْن ي�شتف�شره عن مدعاة 
تلقيبه ب� ) كا�شف الغطاء ( ، فا�شتهول اأْن ُيختَر 
مبا هو من البدائ���ه املعروفة للقا�شي والداين ، 
وارجتل بيت���ا ً �شعريا ً يف ت�شوي���ر ندامته على 
ت���ه الطويل���ة لعمداء االأ�ش���رة املتعاقبنَي يف  تبعيَّ

منازعهم واآرائهم :
ينا نمِ تَبعناك�ُم ع�لى خ�ط�اأٍ �شمِ

يقة فاتبُعونا واأ�شَحَرتمِ احَلقمِ

.……………
ومن يومها ان�شلخ عن لقب االأ�شرة التقليدي .

وب���ذاك املُنَج���ز الفقه���ي غ���َدتمِ االأ�ش���رة ُمعرق���ة 
النج���ف  تاري���خ  يف  ���ة  وفاعليَّ ح�ش���ور  وذات 
ف���اء العق���ول  العلم���ي ، يت���داول اأفراده���ا احُل�شَ

���ة كاب���را ً ع���ن كابر قراب���ة مائة  الزعام���ة الدينيَّ
وثمان���نَي عام���ا ً ، غ���بَّ رحيل ال�شي���خ جعفر عام 
تمِ الب���الد العراقي���ة والع���امل  1813م ، ح���نَي م���رَّ
العربي واالإ�شالمي ب�شنوفمِ املكاره واخلطوب 
 ، مفرو�ش���ٍة  وح���روٍب  وفي�شان���اٍت  اآف���اٍت  م���ن 
اال�شتي���الء  يف  االأوربي���ة  االأطم���اع  ي  لت�ش���رِّ
���ة موقعها  عليه���ا وا�شتباحته���ا ، وذل���ك ل�شالحيَّ
وخطورت���ه بني دول العامل على االأقلِّ ، اإْن كانوا 
ا حتويه بقاعها من ثراوات وكنوز ،  قد َعُموا عمَّ
ر العاملي وبزوغ  اإىل جان���ب ما ت�شبَّب فيه التطوُّ
ة يف  فجر احل�شارة امل�شتحَدثة ، واأجلبه من جدَّ
حياته���ا وتغريُّ يف معي�شتها بع�ض ال�شيء ، على 
يات  الرغم من تناق�ض �شكانها بناًء على تلك املوؤدِّ

والعوامل الكارثيَّة .
ويف الرب���ع االأخري من القرن التا�شع ع�شر وبعد 
غي���اب ال�شيخ جعف���ر بن ال�شيخ خ�ش���ر بخم�شة 
ان  و�شتنَي عاما ً اأو دونها بقليل �� تعاقب فيها جدَّ
بع���د �شاحب الكتاب االأثري ذاك �� اأطلَّ على الدنيا 
ال�شيخ حممد احل�شني بن علي بن حممد ر�شا بن 

مهدي شاكر العبيدي

 

ُدعيت للم�شارك����ة يف حفل موؤ�ش�شة االإمام 
املع����روف،  يع����ي  ال�شِّ املرج����ع  اخلوئ����ي، 
عوة لتقديري له����ذه املوؤ�ش�شة.  وقبل����ت الدَّ
اأنه����ا لي�ش����ت حزبي����ة وال �شيا�شي����ة،  اأواًل 
واجلمي����ع يج����د ل����ه مكاًن����ا فيه����ا، فلي�شت 
قليل����ة فيه����ا ملتقي����ات االأدي����ان واملذاهب. 
ن خ����ارج لندن،  اأتذك����ر هاتفني اأحده����م ممِ
و�شاألن����ي بنية اللقاء مع����ي: هل تلتقي يف 
موؤ�ش�ش����ات اإ�شالمي����ة، قلت ل����ه: ال، ما عدا 
مرك����ز اخلوئي! قال: عجًبا هذه ال غريها! 
قلت: الأن����ه ال ميثل حزًبا، ومل ي�شبه نوال 

ابق. ما بعد النِّظام ال�شَّ
اثنت����ني  م����رور  مبنا�شب����ة  احلف����ل  كان 
وع�شرين �شن����ًة )ح�شب التاريخ الهجري( 
يد اأب����ي القا�ش����م اخلوئي  عل����ى وف����اة ال�شَّ
)1992(، وع�شري����ن عل����ى اغتي����ال جنل����ة 
ي����د حممد تق����ي )1994(، وع�شر على  ال�شَّ

قتل جنلة ال�شيد عبد املجيد )2003(.
فك����رت ماذا �شاأق����ول يف كلمتي، ومثل تلك 
املوؤ�ش�شات لها تقاليدها التي قد ال اأجيدها، 
اخلط����اب املن����ري فيه����ا، وم����ا ت�شتهل به 
عادة اخلط����ب والكلمات؟ لكنه����م يعرفون 
ذلك جيًدا، ومل يطلب����وا مني ورقة مقدًما، 
وه����ذا ما �ش����ّرين للثقة بين����ي وبينهم، فما 
يا�شي،  زالت املوؤ�ش�شة خارج االإ�شالم ال�شِّ
الذي يغرق الع����راق باالأوهام والف�شاد، ال 
د وال  د بخطاب اآيديولوجي، ال تت�شدَّ تتحدَّ
متنع، فانتهزتها فر�ش����ة؛ الأُعرف مبا�شي 

النَّا�ض. 
����ا،  وبي�شً �ش����وًدا  عمائ����َم  احل�ش����وُر  كان 
لك����ن لي�����ض بينها خ����ارج خط����اب �شاحب 
املوؤ�ش�ش����ة، فاأظ����ن اأغل����ب احلا�شرين -اإن 
ين  مل يكون����وا كاف����ة- لي�شوا مع م����زج الدِّ
����ا، ويف مقدمتهم  يا�ش����ة مزًج����ا حزبيًّ بال�شِّ
ي����خ فا�شل املالك����ي، وقد  اآي����ات الل����ه: ال�شَّ
األق����ى خطبة جامعة مانع����ة، اأتى فيها على 
مكنون حياة وفقه اأ�شتاذه اخلوئي، واآية 

يد فا�شل امليالين. الله ال�شَّ
وقفت حماواًل حتا�شي امل�شتهل التقليدي، 
الم  ي����ن، فاألقي����ت ال�شَّ اخلا�����ض بعلم����اء الدِّ
الع����رف  فف����ي  ي����وخ،  ����ادة وال�شِّ ال�شَّ عل����ى 
�ض �شاحب العمامة  يني عليك اأن ت�شخِّ الدِّ
العمام����ة  و�شاح����ب  ي����د،  بال�شَّ ����وداء  ال�شَّ
يخ، وهذا مفتاح االطمئنان  البي�شاء بال�شِّ
جتاهي، واأن����ا اأقف اأمامه����م “ببرييتي”. 
الكلم����ة ا�شتنها�����ض ما�ش����ي  حاول����ت يف 
ال����ذي  امل����كان  ه����ي  والت����ي  النَّج����ف، 
تاأ�ش�شت ب����ه مرجعية �شاح����ب املوؤ�ش�شة، 
واملرجعي����ات الك����رى يف التَّاري����خ كافة، 
ينية ُتخرج العلماء  منذ بداأت احل����وزة الدِّ
بالنَّجف، وذلك بعد هجرة )448 ه�( �شيخ 
ائف����ة اأب����ي جعف����ر حمم����د ب����ن احل�شن  الطَّ
����ن بغداد.  و�ش����ي )ت 460 ه�����( اإليها ممِ الطُّ
ح�ش����ر �شادره����ا ووارده����ا ابنه����ا اأحم����د 
ال�شايف النَّجف����ي )ت 1977(: “�شادرات 
بلدتي عمائ����م/وواردات بلدتي جنائز”. 
����ن ه����ذه العمائ����م مراج����ع و�شعراء  كان ممِ

كبار، مبنزلة حممد مهدي اجلواهري )ت 
1997(، واأدب����اء، وه����ي ق����د حتايلت على 
م�شهد اجلنائز اليومي مبا ُعرف عن اأهلها 

خفة الروح.
بين����ت خط����ة كلمت����ي املرجتل����ة يف ث����الث 
نقاط: النَّجف، وال�شغ����وط التي واجهت 
اأب����ي القا�ش����م اخلوئي، من ثالث����ة اأطراف 
يف زم����ن كان مي����ور ومي����وج بال�شيا�ش����ة 
والف����ن واحلرب: احلكوم����ة ببغداد تريد 
�شرعي����ة يف احلرب، طه����ران تريد �شريعة 
يف حربها، واالأح����زاب الدينية ال�شيا�شية 
تري����د للمرجعية اأن تك����ون حزًبا، اأو ُتقزم 
اإىل منظم����ة اأيديولوجي����ة، فاأخ����ذت تل����ك 
االأح����زاب تك����رر يف خطابه����ا: املرجعي����ة 

ال�شامتة اأو ال�شاكتة واملرجعية النَّاطقة!
اأطلق����وا  ي�شايره����م  مل  اخلوئ����ي  والأن 
وكذل����ك  “ال�شاكت����ة”،  مرجعيت����ه  عل����ى 
يد علي  اأطلقوها حينه����ا على تلمي����ذه ال�شَّ
للمرجعي����ة  ُيري����دون  فه����م  ي�شت����اين،  ال�شِّ
االنتحار ك����ي ياأت����وا اإىل ال�شلطة، وهاهم 
اأتوه����ا، فم����اذا؟! النقط����ة االأخ����رى الت����ي 
دي����ق عب����د املجيد  حتدث����ت فيه����ا ع����ن ال�شَّ
اخلوئ����ي، ال����ذي ذه����ب اإىل النَّج����ف ُقبيل 
ال�ُشقوط؛ كي يح����اول امل�شاهمة باإنقاذ ما 
ميكن اإنق����اذه، وامل�شاهمة بحماية مدينته 
لطة والفو�ش����ى! لكنه  ����ن �ش����رِّ ف����راغ ال�شُّ ممِ
����اين )10 ني�شان/اأبريل  ُقتل يف اليوم الثَّ

2003(، وامل�شهد معروف م�شهور.
ن القرن  م����ن اإىل العق����د االأول ممِ ع����دت بالزَّ
الع�شري����ن، ك����ي اأثري حفيظ����ة احلري�شني 
على العراق والنَّجف، فامل�شاهد التي ُتقدم 
راق، حيث  يف ه����ذه املدينة وبقية مدن العمِ
متت����د مرجعية ه����ذه املدين����ة، تعكر املزاج 
ن الق����وى املهيمنة،  ومتالأ القل����وب ياأ�ًشا ممِ
ن اأجل  التي ال جتيد �شوى اإغراء النَّا�ض ممِ
االنتخاب، وكي����ف تف�شد يف املال، وحتط 

ن قدر العقل. ممِ
معل����وم اأن يف )1910( كانت مدن العراق 
ن�شًيا من�شيا، لهذا اأن ت�شدر جملة بعنوان 
عامل  وباإدارة  ينية،  الدِّ لم” باملدين����ة  “العمِ
هر�شتاين )ت 1967(  ي����ن ال�شَّ دين هبة الدِّ
ال�ش����وء  وتناق�����ض  باله����ني،  لي�����ض  الأم����ر 
والظ����الم، وتاأت����ي باأخب����ار االخراع����ات 
واالكت�شاف����ات، وكاأنها جمل����ة “املقتطف” 
املعروفة، واأن �شاحبها ي�شعى اإىل تهذيب 
ن اللطم والعويل اإىل  املواكب احل�شينية ممِ
ع����ر، واأن يفتي بحرمة نقل  اخلطابة وال�شِّ

اجلنائز اإىل النَّجف، اأمر لي�ض بالقليل.
يف ذل����ك الع����ام )1910( خاطب����ت الّدول����ة 
العثماني����ة املرجعية بالّنجف، يف املوافقة 
على اإدخال كتاب »اأ�ش����ل االأنواع« بعد اأن 
اأجن����ز ترجمته �شبل����ي �شميل )ت 1917(، 
فاأفت����وا بج����واز اإدخ����ال الكت����اب، على اأن 
د علي����ه )�شم�����ض الدين،  ُي�شم����ح له����م بال����رَّ

حديث اجلامعة الّنجفية، 1956(.
����ن كتاب  ح�شل����ُت عل����ى �ش����ورة لن�شخة ممِ
�شبلي �شميل “فل�شفة النُّ�شوء واالرتقاء” 
����ن مكتب����ة اآل كا�ش����ف الغط����اء بالنَّجف،  ممِ
الطبع����ة االأوىل )م�شر: مطبع����ة املقتطف 
1910(، ُكتب على غالفها عبارة خمتومة: 
وال  متع����ن،  ب����كلِّ  الكت����اب  ه����ذا  “طال����ع 

ن اأَ�شر  تطالع����ه اإال بع����د اأن تطلق نف�ش����ك ممِ
االأغرا�����ض؛ لئ����ال تغ����م عليك واأن����ت واقف 
����ن �شرفةمِ عقلك، تتلم�ض  تطل على العامل ممِ

ن وراء �شتارها”.  احلقيقة ممِ
راقيني،  ����ن العمِ اأول َم����ن ردَّ عل����ى الكتاب، ممِ
الغط����اء  كا�ش����ف  ي����خ حمم����د ح�ش����ني  ال�شَّ
ين  )ت 1954(، وذل����ك �شم����ن كتاب����ه “الدِّ
االإ�شالمي����ة”،  ع����وة  “الدَّ اأو  واالإ�ش����الم” 
“النُّ�ش����وء  نظري����ة  ُيخ�ش�����ض  مل  د  وال����رَّ
واالرتق����اء” اإمنا وا�ش����ح اأن كتاب �شبلي 
د العام  �شمي����ل كان ه����و املحفز، �شدر ال����رَّ
1911 وق����د علمن����ا اأن كت����اب �شميل �شدر 
اروينية  د: “الدَّ الع����ام 1910. ورد يف الرَّ
بيعة الذين ي����رون االإن�شان اإال  وُعب����اد الطَّ
خاليا م�شمة واأجزاء جمتمعة، و�شيًكا ما 

تنحل وتذهب اأدراج الريَّاح”.. 
يخ  ياأت����ي بع����د رد كا�ش����ف الغط����اء رد ال�شَّ
1943(يف  االأ�شفه����اين)ت  ر�ش����ا  حمم����د 
)مطبع����ة  دارون”  فل�شف����ة  “نق����د  كتاب����ه 
والية بغ����داد 1912(، فقد ورد على غالف 
الكتاب عبارة “مطبعة الوالية العامرة”. 
ح����اول االأ�شفهاين تق����دمي رده بحذر؛ كي 
ال يفه����م اأنه �ش����د دارون وبخ����رن و�شميل 
امل�شيحي����ني، لذا قدم لكتابه قائاًل: “كتابي 
ين املطلق يف  فاع عن الدِّ ه����ذا مو�شوع للدِّ
ب����ال الالدين املح�����ض، ال لالنت�شار لدين  قمِ
ن بع�ض،  على دين واالنت�ش����اف لبع�شه ممِ
ولهذا تراين اأدفع ما ا�شتطعت عن االأديان 
ال انتحله����ا، ومذاه����ب ال اأق����ول به����ا. الأن 
اأح����د هوؤالء ال يثلب ديًن����ا اإال وق�شده ثلب 

االأديان عامة”.
اجلدير بالذكر جن����د �شمن قائمة موؤلفات 
ال�شيخ االأ�شفه����اين كتاًبا بعنوان “القول 
دق����ي جمي����ل” )الغروي،  اجلمي����ل اإىل �شُ
اعر  مع ُعلماء النَّجف(، واملق�شود هو ال�شَّ
ه����اوي )ت 1936(، القائ����ل باأنه اأدخل  الزَّ

ب�شبب����ه.  ����راق و�شاع����ت  العمِ اإىل  نظريت����ه 
قال: »املذهب الق����وي يف راأيي هو مذهب 
وق����د  واالرتق����اء،  الّن�ش����وء  يف  داروي����ن 
تبعت����ه، ومل يتبعه غ����ريي قبلي، وقد �شاع 
ب�شببي يف العراق« )الر�شودي، الزهاوي 
درا�ش����ات ون�شو�����ض(. ه����ذا ول����ه �شع����ر 

يقول:
رجعُت اإىل املا�شي البعيد بفكرتي 

ن قردمِ  وقلُت لقردمِ الغالب ما لَك ممِ
َتقلبَت يف االأ�شالب دهًرا وبعدُه 

 ن�شلَت ابنك االإن�شان نادرةمِ الولدمِ
لمي����ة يف الفكر  )عب����د اجلبار، الّنزع����ة العمِ

العربي احلديث(.
كذلك ردَّ متاأخ����ًرا على �شدور كتاب �شبلي 
يخ حممد  ����راق، ال�شَّ ����ن فقهاء العمِ �شميل، ممِ
حلة  جواد البالغي )ت 1933(، �شمن “الرِّ
ي����ارة”، تول����ت  املدر�شي����ة واملدر�ش����ة ال�شَّ
ة بالنَّجف العام  طباعته املطبع����ة احليدريَّ
1928، وق����د خ�ش�ض اجل����زء الثَّاين لنقد 
نظري����ة “داروين” حتت عن����وان “مذهب 
د  داروي����ن يف اأ�ش����ل االأنواع”.ج����اء ال����رَّ
عر حم����اورة متخيلة: “فت�شفحت اأقوال 
داروين وبخرن وغريهما يف ذلك، فراأيت 

ن الت�شبثات اأموًرا”.  الذي ذكروه ممِ
بع����د ع����دة عق����ود يق����وم الباح����ث يو�شف 
حلة املدر�شية”،  هادي بتحقيق كتاب “الرِّ
حلة املدر�شية  وي�شدره حتت عنوان “الرِّ
����وراة واالإمِجني����ل”، لكن����ه  بح����وث يف التَّ
ن الف�شل  لالأ�شف يحققه وي�شدره خالًيا ممِ
اخلا�ض بنظرية داروين، وف�شل اآخر يف 
النف�����ض واجلوه����ر الفرد وع����ذره الذي ال 

يعتر عذًرا.
ُيع����د احتف����اظ النَّج����ف بكت����اب داروي����ن، 
�شليًما منذ ذلك التَّاريخ، اأي ال يفتى بحرقة 
�ش����د  التظاه����ر  يف  الغوغ����اء  يغ����رى  وال 
����ن املمنوعات،  َمن امتدح����ه، ومل جتعله ممِ

د عليه����ا، تك����ون  وت�شم����ح بدخوله����ا وال����رَّ
يني����ة ب����ادرة ح�شاري����ة  له����ذه املدين����ة الدِّ
وت�شاحمية. لقد ُترجم هذا التَّ�شامح، لعل 
رق مل ي�شبقه����ا اإليها، يف ق�شائد  م����دن ال�شَّ
ن  رث����اء الباخ����رة تايتنيك، الت����ي حتمل ممِ

خمتلف اأجنا�ض النَّا�ض واأديانهم.
خم����رج  م����ع  احلدي����ث  ظب����ي  باأب����و  دار 
»تايتنيك« “جيم�����ض كامريون” حول تلك 
الق�شائ����د، و�شاأل من جانب����ه: هل ُترجمت 
ي����خ علي  اإىل االإجنليزي����ة؟ فق����د ن�ش����ر ال�شَّ
رق����ي )ت 1964( ق�شيدته »دمعة على  ال�شَّ
م�ش����ر �شي����د« يف �شحيفة »جب����ل عامل«، 
ثم جمل����ة »العرف����ان« ال�شيداوي����ة )اأبريل 
1912(، م����ع علمن����ا اأن الباخرة غرقت يف 
15 اأبريل 1912، فرمبا كان التَّفاوت بني 

احلادثة والق�شيدة اأياًما.
الم م�شر  رقي راثًي����ا داعي����ة ال�شَّ ق����ال ال�شَّ

�شيد، اأحد غرقى الباخرة:
رنت عيني ملب�شمه فاأثرت 

 اأمل ترها تلون بالعقودمِ
قدي  قده فاأطحت عمِ ترفع عمِ

 ولوَح جيده فلويُت جيدي
ويف الباخرة قال:

اأ�شيدة البواخر عنك ُتفدى 
زية بامل�شودمِ  لو اكتفيت الرَّ

رقي(. )ديوان علي ال�شَّ
الم فطبول احلرب الكونية  قيل داعية ال�شَّ

االأوىل كانت تقرع.
ن غ����رق تايتنيك ن�شر  بعد اأربع����ة �شهور ممِ
بيبي )ت 1965(  ي����خ حممد ر�ش����ا ال�شِّ ال�شَّ

يف »لغة العرب« )اآب 1912( ق�شيدته:
باأبيك اأق�شم يا ابنة البحر الذي 

 واأراك كيف راأيت فتك اأبيك
ما حط ثقلكمِ يف ح�شاه اإهانة 

 لكنه فرط احتفال فيكمِ
يا بابل البحر ال�شم �شحرتنا 

 �شحرًا اأرى هاروت يف تايتنيكمِ
زعموا �شللتمِ ولو اأردت هدايًة 

 كان املحيط بنف�شه هاديكمِ
ن اجلانب االآخر للنَّجف، التي  هذا �شيء ممِ
ن خالله وم����ا قراأته و�شهدته عنها  اأراها ممِ
وفيه����ا، اأنها مدين����ة مت�شاحم����ة اجلوهر، 
����اين  مت�ش����ددة املظه����ر، واالأول اللُّ����ب والثَّ

الق�شر. 
اأنهيت كلمتي بالق����ول عن هذه املدينة: ما 
يف عقل����ك ويف بيت����ك لك، وم����ا يف املدينة 
عت املرجعيات  للمدينة، فلم يح�شل اأن َفزَّ
الغوغاء لك�شر باب على اأحد مبا ي�شمونها 
باملعا�ش����ي، اأو منعت ق�شي����دة اأو حجبت 
كتاًب����ا. اإنها مدينة ال تلي����ق مليلي�شيات وال 
ع�شابات طهورية، وال اأحزاب وتنظيمات 
�شيا�شية. هذا هو خط مرجعيتها االأ�شل، 
لك����ن يف االآون����ة االأخرية اأخ����ذت حُتا�شر 
االأر�����ض  حزبي����ة،  �شيا�شي����ة  مبرجعي����ات 
النَّج����ف والقبلة والية الفقيه! تلك التي مل 
ن مرجعية اأبي القا�شم اخلوئي،  تقرب ممِ
ومل يقرب منها، لذلك اأطلقوا عليها نفاًقا: 

اكتة!  امتة اأو ال�شَّ ال�شَّ

عن جريدة 
االحتاد االماراتية

كاشف الغطاء وداروين.. وتيتانيك!

د. رشيد الخّيون

مع اعالم ع�سره يف مدر�سته يف النجف
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مو�شى بن العالمة جعفر الكبري اجلناجي ، على 
اخت���الٍف يف �شنة والدته ، فبينا يوثقها الدكتور 
و ، يف نبذت���ه املخ�شو�شة ل� )  حمي���د جمي���د َه���دَّ
مو�شوع���ة االأعالم ( الت���ي اأ�شدرها بيت احلكمة 
ببغ���داد ع���ام 2000م ، اأو يخاله���ا �شاَدف���ْت عام 
اأو  العنكبوتي���ة  ال�شبك���ة  لن���ا  تنق���ل   ، 1878م 
دته���ا باملعلومة جهة معنيَّة  االنرنت ح�شبما زوَّ
ع���ام  كان���ْت   والدت���ه  اإنَّ   ، والثقاف���ة  بالتاري���خ 
1876م ، وال ف���رق عندي ب���ني التاريخنَي مادام 
ب ال�شرية عا�َض حياة عري�شة حفلْت  الَعلم �شاحمِ
ف ويزين ، من توعية النا�ض وتنبيههم  مب���ا ُي�شرِّ
اإىل م���ا ُيَح���اُك لهم م���ن اأحابي���ل لتنكي���د عي�شهم 
وتكدي���ره ، عل���ى ي���د اأع���داء بالده���م ال�شادعنَي 
هم مبحالفاته  مب���ا يراه الغا�شم االأجنبي م���ن زجِّ
، لتوريطهم يف مغام���رات وحروب مع جماعاٍت 
َّا ومْل نلتقهم يوم���ا ً ، وذلك ما  واأق���وام بع���داء عن�
ُعه���َد عن���ه يف ع���ام 1954م ، من رف�ش���ه ح�شور 
موؤمتر اجلماعات امل�شلمة وامل�شيحيَّة املنعقد يف 
) بحم���دون ( بلبن���ان ، بعد اأْن دَع���ْت له الواليات 
املتح���دة االأمريكية ، واأبلغه ب���ه الوزير العراقي 
مو�ش���ى ال�شاهبندر �� اأح���د امل�شاركنَي يف حكومة 
حمم���د فا�شل اجلم���ايل ����� وذلك لبح���ث موقفهم 
جميعا ً من اخلطر ال�شيوعي الوافد كما يزعموَن 
، فاأ�شدر وقتذاك كتابه امل�شهور ) املُثل العليا يف 
االإ�شالم ال يف بحمدون ( ، َيُردُّ فيه عليهم باأنَّ هذه 
د �شيادتها  الدي���ارات ال ي�ش���رُّ مب�شلحتها ويته���دَّ
���ة يف خرياتها ومواردها  غري اأطماعهم االأ�شعبيَّ
، ف�شال ً ع���ن ت�شبُّبهم يف امل�ش���كالت امل�شتع�شية 
على كلِّ حل ٍ تثوب اإليه �شعوب املنطقة ، اأ لي�ُشوا 
ه���م َمن انح���ازوا جلانب ال�شهاين���ة وعاونوهم 
دوا اأهلها العرب ؟  عل���ى اغت�شاب فل�شطني و�ش���رَّ
، وق���راأ الكثريوَن هذا الكت���اب ربيع عام 1954م 
ت���ه الدامغة ومنطق���ه القوي يف  م���وا حجَّ ، وتفهَّ
تفنيد دعاوى امل�شتعمريَن املتهافتة يف تخويفنا 
من عدو وهمي نحن كفالء بتح�شني نفو�شنا من 
�ش���رٍ  ياأتين���ا من جهت���ه ، كان ذلك بع���د �شنني من 
انكف���اء املرجعيَّات الدينيَّة يف النجف وانح�شار 
دوره���ا يف توطي���د كيان دولة الع���راق اإثر خيبة 
ا اأ�شفَرْت عنه ث���ورة الع�شرين من  ���ات ممَّ االأكرثيَّ
نتائج حمزنة يف اال�شتئثار واالنفراد واإثابة َمن 

ال دور له يف ا�شتقالل البلد .
ان���رى املرج���ع الدين���ي ال�شيخ حمم���د احل�شني 
اآل كا�ش���ف الغط���اء مدل���ال ً على اإدراك���ه للغايات 
اة من الدين ، اإذ ال يعني االنعزال  ال�شامية املتوخَّ
واالبتع���اد ع���ن حماف���ل النا����ض واالقت�شار على 
تفهيمه���م كيفيَّة الو�ش���وء ، وتخويفهم من جهنم 
، وحتبي���ب اجلنة يف عيونه���م ، وال هو ت�شي�شه 
���وؤ اأرباب���ه لت���ويل املرات���ب والتب���اري م���ع  وتهيُّ
اأندادهم من اأ�شي���اع الديانات واملذاهب االأخرى 
يف الوطن حول هذا الوطر اأو ذاك ، وحتجيمهم 
ع���ن امل�شاركة يف احلي���اة العامة ؛ ب���ْل يعني اأْن 
يجع���ل الَع���املمِ الدين���ي وك���ده ر����ضَّ ال�شف���وف 
وت�شاف���ر جهود اجلميع للوق���وف بوجه رغائب 
امل�شتعمري���َن وماآربهم ، واأْن يكون �شاغله االأكر 
ٍد  هموم قومه خارج حدوده حيث يقيم ، غري متقيِّ
ا�شيَّات متوارثة م���ن اختالفاٍت  ونازل عن���د ح�شَّ
مذهبيَّة ب�شدد تقا�ُشم املواريث والركات ال غري 
! ؛ ف���ال غرو اأْن ُعرفْت عن���ه رحالت وجوالت يف 
الب���الد العربية قبل احل���رب العظم���ى املا�شية ، 
لي�شتطلع اأو�شاعها واأحوالها الراهنة ، ويت�شل 
برج���ال التنوي���ر وال�شاع���نَي الإ�ش���الح �شوؤونها 
وتخلي�شه���ا م���ن التخلف وال���ردِّي ، فق�شد مكة 
َم���ة اأوال ًَ الأداء فري�شة احلج ، وعاد لدم�شَق  املُكرَّ
وب���ريوت ، وزار �شي���دا يف اجلن���وب اللبناين ، 
وطب���ع فيه���ا بع����ض كتب���ه ، واأ�شرف كذل���ك على 
 ، احلبوب���ي  �شعي���د  حمم���د   : دي���واين  طباع���ة 
َم وجهته  وجعف���ر احللي ) اآل كمال الدين ( ؛ وميَّ
ة وحا�شر  �ش���وب القاه���رة ، حيُث مكَث فيها م���دَّ
يف االأزه���ر ال�شريف ، وخط���ب و�شط الكنائ�ض ، 
غات  ري���َن ، وداح�شا ً م�شوِّ ِّه���ا ً اأوهام املب�شِّ ُم�َشف�

وحتبيبه���ا  اأراجيفه���م  متري���ر  يف  انطالقته���م 
َعْت فيه  لالأفهام والعقول يف هذا الع�شر الذي �شرَّ
ت احلقَّ لكلِّ فرٍد مبا واىل  دوالته احلديث���ة واأقرَّ
وم���ا اعتقد ، مدركا ً �شالت���ه يف بحثه عن اليقني 
َدْت ����� اأي االأخرية  ون�شدان���ه احلقيق���ة واإْن تع���دَّ
د مبتغيه���ا وراجيه���ا وملتم�شيها ،  �� تبع���ا ً لتع���دُّ
ومبدي���ا ً ا�شتغرابه من كي���ف ت�شمح احلكومات 
ري���َن  بجو�ض اأرا�شيه���ا وجتواب  له���وؤالء املب�شِّ
اآفاقه���ا ؛ وقف���ل راجع���ا ً اإىل الع���راق وق���د قاَمْت 
���ي اأنَّ ب���الده ال ُبدَّ  احل���رب العاملي���ة االأوىل ، ليعمِ
من اأْن ت�شتهَدف باالحت���الل الريطاين ، وبانْت 
طالئ���ع ذل���ك يف غزوها م���ن اجلن���وب ، فتناخى 
ه واإيقاف زحفه ، فكان اأْن انخرط  اأبناوؤها ل�ش���دِّ
حي���ث  نفو�شه���م  الناذري���َن  اأوالء  �شف���وف  يف 
داَرْت مع���ارك �شر�ش���ة عل���ى م�شارف غ���ري مدينٍة 
يف الو�ش���ط واجلن���وب ، يحدوهم عل���ى املفاداة 
قائده���م ال�شي���خ ال�شاعر حممد �شعي���د احلبوبي 
، الت���ي حان���ْت موتته يف النا�شري���ة بعد تراَجع 
ات���همِ نحوه���ا اأو باجتاهها ، نظ���را ً النك�شارها  قوَّ
يف ) ال�شعيَب���ة ( الب�شري���ة ، وغلبة العدوِّ ب�شبب 

قه الت�شليحي كما هو معروف . تفوِّ
وا�شتج���اب ال�شي���خ حمم���د احل�ش���ني اآل كا�شف 
الغط���اء بعد �شنني من قيام دول���ة العراق امللكية 
لدعوة املوؤمتر االإ�شالمي يف القد�ض اأوا�شط عام 
1930م ، وجال بعدها يف ربوع فل�شطني ، فزار 
ة  حيفا ويافا ونابل����ض ، وهنا نتخالف اأي�شا ً مرَّ
ثانية م���ع الدكتور حميد جميد ه���دو يف حتديد 
�شن���ة انعقاد موؤمتر القد����ض ، اإذ يخاله يف العام 
1931م ، وحت�شبه ال�شبكة العنكبوتية يف العام 
1930م ، واالأ�ش���وب م���ن كليهم���ا وعنده اخلر 
اليقني وللتثبُّت : ما جاء يف هام�ض ق�شيدة ) يف 
�شبي���ل فل�شطني ( لل�شاعر حمم���د علي اليعقوبي 
، والت���ي احتواه���ا ديوان���ه املطب���وع مبطبع���ة 
النعمان بالنجف االأ�ش���رف عام 1957م ، نظمها 
مبنا�شب���ة عودت���ه للوط���ن وا�شتقبال���ه ، األقاه���ا 
���دا يف كرب���الء والنج���ف ، بعد  يف احتفال���ني مِ ُعقمِ
انف�شا�ض املوؤمت���ر يف 5 / رم�شان / 1350ه� ، 
ويعادل هذا التاري���خ الوارد يف جميع الكتابات 

واملاأثورات يف احل�شاب امليالدي عام 1930م .
كان املرح���وم حممد احل�ش���ني اآل كا�شف الغطاء 
 ، واأ�شول���ه  دين���ه  باأح���كام  تفقه���ه  جان���ب  اإىل 
ميتل���ك بيان���ا ً بليغ���ا ً ولغ���ة �شل�ش���ة متت���از عني 
الوق���ت بف�شاح���ة األفاظها واحتوائه���ا ما يعنُّ له 
م���ن مع���ان ٍ اأو يخاجله من خط���راٍت واأفكار ، لذا 
ي���ه من  َّ���ى يف م�شاجل���ة معار�شي���ه وم�شارعمِ جل�
اأرباب ال�شواهد والراهني واالأدلة على �ش�واب 
منطقه���م و�ش����داد راأيهم ، واأفحم غ���ري واحٍد من 
معا�شري���ه اأوالء يف غ���ري اإدالل وزه���و باإربائ���ه 
���ة ، واأنَّ وجه���ة النظر  عليه���م يف ن�شاع���ة احُلجَّ
الت���ي يرتاأونه���ا متهافت���ة وغ�ري مالئم���ٍة لطبيعة 
االأ�شي���اء ، مبث���ل م���ا اعر����ض عل���ى م���ا ا�شتمل 
���ات ( الأم���ني الريحاين ،  علي���ه ك�ت���اب ) الريحانيَّ
اأو جرجي زيدان بخ�شو����ض اآرائه ال�شتى التي 
احتواه���ا كتاب���ه ) تاريخ اآداب اللغ���ة العربية ( �� 
يف جزئه الثاين من اأجزائه االأربعة �� عن م�شادر 
ال�شع���ر العرب���ي وبواعثه ، وخطالت���ه يف ن�شبة 
بع����ض مناذجه لغري قائليها احلقيقينَي ، هذا اإىل 
اننَي من العلماء املعروفنَي  مناق�شته نظراءه الديَّ
امة امل�شري يو�شف  يف القاه���رة ودم�شق ، كالفهَّ
الدج���وي ، وال�شلي���ع املقت���در يف ب���الد ال�ش���ام 
ومو�ش���ع ثقة اأهلها واإكبارهم ل�شخ�شه ، واأعني 
ب���ه ال�شي���خ جم���ال الدي���ن القا�شم���ي ، خ�شي���م 
البغاة واجُلناة م���ن والة االأتراك ومثريي الفن 

وامل�شعوذيَن املح�شوبنَي على الدين .
ي���ات والفح���اوى ع���ن فاعليَّة  وجمي���ُع ه���ذه ال�شمِ
ال�شي���خ كا�شف الغط���اء يف املجتمع���ات العربية 
واالإ�شالمي���ة بات���ْت معروف���ة لالأجي���ال اجلديدة 
من خ���الل اأجهزة الكمبيوتر املربوط���ة عليها اأو 
املربوط���ة هي على �شبك���ة االإنرنت ، واملنت�شرة 
يف كلِّ حمفل وناٍد ، بحيث غَدْت مناف�شة للمطبوع 

الورقي يف تنوي���ر االأفهام واالأذه���ان باملعلومة 
التي يبتغيه���ا الباحثوَن والدار�ش���وَن ؛ وعهدي 
بالكات���ب امل�شري االأ�شهر عبا�ض حممود العقاد ، 
عة خلوا  ي���دع موؤلفاته التاريخية واالأدبيَّة املتنوِّ
ً من امل�شادر واملراجع التي ا�شتوَعب م�شمونها 
بالتاأكي���د على اأ�شا�ض اأنَّ جمتنيات���ه منها �شاَرْت 
ج���زءا ً م���ن مكونات ثقافته ، فيح�ُش���ْن اأْن ال ُيالم 
غ���ريه اأو ُي�شتفهم من���ه عن درايت���ه بامل�شاوالت 
واملماحكات التي خره���ا ال�شيخ كا�شف الغطاء 

ذات يوم .
تويف االإمام حمم���د احل�شني كا�شف الغطاء يوم 
االثن���ني 18 / ذي القع���دة / 1373ه���� ، املواف���ق 
لي���وم من اأواخر �شهر اآب ع���ام 1954م ، بقرية ) 
كرند ( االإيرانية غربي كرمن�شاه ، والتي ق�شدها 
للنقاهة بناًء على تو�شية من معاجليه مب�شت�شفى 
َا تتمتع به من جمال طبيعي  الك���رخ البغدادي ، ملمِ
ته مل  وه���واٍء نقي ومناظَر خالبة ، غ���ري اأنَّ �شحَّ
���ن ، ففارق احلياة ونقل جثمانه يف اليوم  تتح�شَّ
التايل ليدفن يف النجف االأ�شرف مبقرة خا�شة 
ْت له ، تاركا ً يف القلوب حزنا ولوعة ، وندَب  دَّ اأعمِ
عارف���وه �شعيه لتوحيد امل�شلمنَي ، وحر�شه على 
ال�شي���ادة الوطنية ، وجتني���ب البالد الوقوع يف 
حبائ���ل امل�شتعمري���َن واأذنابه���م الذي���ن اجراأوا 
بعد غيابه عل���ى ربطها بالتحال���ف ال�شائن معهم 
بغ���داد  ه���و حل���ف  اتف���اق جدي���د  ، وا�شتب���دال 
ئ���ة ال�شيت املرمة �شنة  مبعاهدته���م القدمية �شيِّ

1930م .
النج���ف  يف  كب���ري  تاأبين���ي  حف���ٌل  ل���ه  واأقي���م 
االأ�ش���رف ، ا�شتذكر امل�شارك���وَن فيه من اخلطباء 
وال�شعراء مواقفه اجلريئة يف مقارعة املف�شديَن 
القامو�ش���ي  �ش���ادق  فال�شاع���ر   ، واجلائري���َن 
ت���ه مواقفه اجلهادية امل�شفية  ا�شتوحى يف مرثيَّ
���ك براأيه ،  عل���ى �شخ�شه �شف���ة ال�شيا�شي املتم�شِّ
وا�شتح�ش���ر تاأث���ره وعاطفته وحزن���ه احلقيقي 

الفتقاده ، فقال :
فت�ْض َعن املَْجدمِ يفمِ التاريخ ل�ْشَت تَرى

نْيَ ُدُعوا اإال ال�ذيَن اأج�َاُبوا ال�خ�َي�َر حمِ
�َمة ً اآَم��ن�َْت ب��ال�ُم�ث�ل مِ ال�ُع��ل�ي�ا  ُم��تمِّ

ُع َْج�دٍ  ب�مِ�همِ ت�َ�ْشُم�و وترت�َفمِ �ج�ْ�دا ً ملمِ َمََََ
َّى َمواق�فهمِ �ي �َش�ت� يَّ فمِ �ي�ا�شمِ ك�ُن�ْ��َت ال�شِّ

ال ه��مَّ َعف�َوَك اإال ال�َم�ك�ُْر وال�خ�َُدُع
ي ُموؤاَمرة ٌ ك�َ�َشف�َْت َع��ْن ك�ُلِّ م��ا ت�ُخفمِ

�ُع �ٌر َج��شمِ ُِّره�َ�ا ُم��ْش�تْعممِ واف��َى ُي�َدب��
يُق ب�مِهمِ �ْن َمك�ْرهمِ مكرا ً َيحمِ غ�ْ�َت ممِ و�شُ

ُع �اُء الله ت�َ�ن�خ�َ�دمِ َوك�مِ�ْدَت ل�َْوال ق�َ��شَ
ُه �شُ َّا�ض مِ َمْن ك�َان�َْت ن�َق�َائمِ ُل الن� واأف��شَ

َها اخل�ُ�َدُع ْن َبْينمِ �ل�َت ممِ م�ع�دودة ً َوخمِ
رَها ََََََََّْت َعْن َعنا�شمِ َّف�ض مِ َمْهَما ت�ََخل� والن�

ك�اه�َ�ا ال�َخ�ْوُف والطَم�ُع ََّما َم�المِ ف�َاإن�
�همِ نمِمِ �ي َمَع�ادمِ َّا�َض ي�َب�ْق�َى فمِ َم��ا َين�ْفُع الن�

�ُع اب�ي وَين�ق�َ�شمِ َب�د ال�رَّ َوَي�ذه�َ�ب ال�زَّ
�ل�ْم اإْن ل�َْم ي�ُزج مِ َمن�ْفَعة ً َم��ا قيم��ة ُالعمِ

ُع َّ�شمِ اأوىل ب�همِ اجَله��ُل َحْيُث العذُر ُمت�

.……………
���ا ال�شاعر ح�ش���ني علي ) العبي���دي ( االأعظمي  اأمَّ
، فقد اأكتن���ه �شالته مبعا�ش���ر النا�ض وا�شطالئه 
مبكره���م وكياده���م ، رغم م���ا يتظاه���روَن به اأو 
يرت�شم عل���ى وجوههم من ال�شفاء والود وطيب 

ال�شريرة ، فخاطبه :
ِّبا ً ك�َ�َش�ف�َْت َعن الدنيا الغطاَء م�ُن�َق�

َبا يَها َعَجائمِ ف�َشاَهْدَت َبعَد الَبْحثمِ فمِ
راأْي�َت بَها نا�َشا ً اإذا َم�ا اخ�ْت�ََب�رتُهم

َبا �ن�ُه�ُم َوث�ََع�المِ َوَج�ْدَت ق�ُُروَدا ً ممِ
طفْيتُهم �اف�َْي�ت�َُهم وا�شْ َّ�َك اإْن �شَ واإن�

َوَج�ْدت�َُهُم ُرغ�ْم ال�ش�فاءمِ َع�قارَبا
�َع�ال�ُُه�م اإذا َح��ُش�ن�َْت اأْخ�الق�ُُه�م ف�َفمِ

�ن الق�ُْبح مِ كانْت للُعُيوبمِ َم�َعايَبا ممِ
ُّوا طريَق املَكَرَماتمِ عماية ً ل�� َو�شَ

�َب�ا �ْي�َبا ً َوَع�ائمِ َول�َْم ت�ََره�ُم اإال َم�عمِ

ة ً واأل�ْف�َْيَت َبنْيَ الن�َا�ض مِ َحْربا ً خ�َفيَّ
َبا يها ظَبًى َوقَوا�شمِ واإْن مْل ت�َج�مِْد فمِ

.……………
يف  اليعقوب���ي  عل���ي  حمم���د  ال�شي���خ  واأن�ش���د 
رثائ���ه ق�شي���دة رنان���ة تطف���ح بالوج���د واالأ�شى 

واالإح�شا�ض بالفجيعة ، فقال :
وُل مَبن الُهَدى َبْعَد احُل�َشني مِ َي�شُ

يُد االأُم�ور ت�َوؤُوُل َن َم�ق�َالمِ وملمِ
َمى البالدمِ وت�َم�نُع َومَبن ُيَحاط حمِ

يُل يهمِ كَما ُيَحاط الغمِ االأوطاُن فمِ
ثاتمِ اإذا َع�َدْت ومَب�ن ن�َُردُّ احَل�ادمِ

يَل رعيُل غاراتَها يقف�ُو الَرعمِ
ي املُ��شلَّ بفرٍة وَم�ن الذي يهدمِ

َّى اجَلهُل والت�شليُل يها تف�ش� فمِ
د للهدى اليوَم حت�َت الربمِ اأغ�ممِ

َدى َم�شلوُل �شيٌف على َهام العمِ
وتخ�َاَر�َشْت َبْعَد احل�شني َمق�َاوٌل

يهمِ ك�َيَف تقوُل مْل ت�َْدر مِ اإذ ت�َرثمِ

.……………

ن املوؤلفات النفي�شة التي طبَعْت يف القاهرة يف  ممِ
بداية العق���د الثالث من الق���رن الع�شرين كتاب ) 
االأدب الع�ش���ري يف الع���راق العربي ( ، املطبوع 
باملطبعة ال�شلفية فيها ، على نفقة املكتبة العربية 
ببغداد والتزام �شاحبها االأ�شتاذ نعمان االأعظمي 
، عام 1923م ، وهو للكاتب االأعجوبة املو�شلي 
ر  َّه مل يعمِّ روفائي���ل بطي ، واأقول االأعجوب���ة الأن�
���ف ، حتف���ُل باملَعط���ى  �ش���وى خم�ش���ة عق���ود ونيِّ
االأدب���يِّ ال���رثِّ واخلدم���ة ال�شحفية ال���دوؤوب يف 
الع���راق وم�ش���ر ، ال يتنا�شبان وه���ذا املقدار من 
ال�شن���وات القلي���الت الت���ي حييه���ا ، واأجنز هذا 
املطبوع الثمني الغايل يف عمر يزيد على العقدين 
مِ بقلي���ل ، فقد احت���وى تراجم وتعريف���ات باأ�شهر 
َّْت  �شع���راء العراق من املوجة اجلدي���دة التي تبن�
فاتها  ق�شاي���ا زمنه���ا الراهن وجتاوَب���ْت يف ت�شوِّ
وَب ما يجول يف وجدان اجلمهور  وتطلعاتها �شَ
من اأ�شواق ورغائب يف حت�شني اأو�شاعه ، حيث 
مل يك���ن مبن���اأًى ع���ن االأح���داث والهزاه���ز الت���ي 
فْت بواقع نظرائه من الذين يدينوَن للت�شلط  ع�شَ
العثماين الذي عانى منه اأ�شالفهم وانتهى اإليهم 
وتوارث���وا م���ا اأجلبه م���ن االإره���اق واخل�شف ، 
َبْت ه���ذه النبذ ال�شافية بلغ���ة �شافية وبيان  وكتمِ
ائه  مهذب واأ�شلوب يف غاية املتانة وا�شتهواء قرَّ
و�شغفهم به ، هذا اإىل وفرة املعلومات واحلقائق 
���ْت  املت�شل���ة بحيواته���م والتج���ارب الت���ي عَر�شَ
َّْت لهم  له���م وخما�شاته���م ال�شعري���ة ، وكي���ف تاأت�
القابلي���ة الفائقة عل���ى جت�شيدها و�شوغها ، يلي 
ذلك اإط���الع القارئ على �شواهد ومناذج ولقيات 
حمكم���ة م���ن اأ�شعاره���م ، ترج���م فيها ل���� : جميل 
�شدق���ي الزه���اوي ، ، خ���ريي الهن���داوي ، و ) 
حممد ( ر�شا ال�شبيبي ، وعبد املح�شن الكاظمي 
، وكاظم الدجيل���ي ، ومعروف الر�شايف ، وعبد 
احل�شني االأزري ، وعلي ال�شرقي ، وحممد ح�شن 
اأبو املحا�شن ، وحممد ال�شماوي ، وحممد مهدي 
الب�ش���ري ، وحمم���د الها�شم���ي ؛ واكتف���ى ب�شوق 
ق�شائ���د لل�شع����راء : ) حمم���د ( حبي���ب العبيدي 
،  و) حمم���د ( باق���ر ال�شبيب���ي ، وعب���د العزي���ز 
اجلواه���ري ، وحممد احل�شني اآل كا�شف الغطاء 
؛ عل���ى اأمل اأْن يرجم لهم يف ق�شم املنثور وعلى 
َّهم متفنن���وَن ومبدعوَن وجميدوَن يف  اأ�شا�ض اأن�
كال الل�شان���ني مِ الذربني مِ : ال�شعر والنرث ؛ واأحال 
بهم جميع���ا ً اإىل ق�شم املنثور الذي مل ُيطبع حلدِّ 

هذا اليوم .
فالظاه���ر اأنَّ الدار����ض روفائي���ل بط���ي كان على 
دراي���ٍة مب���ا لل�شي���خ حمم���د احل�ش���ني اآل كا�ش���ف 
َّه تداول بع�ض لقياته  الغطاء من نتاج نرثي ، واأن�
َّ���ى فيها قبل ع���ام 1923م ،  ون�شو�ش���ه التي جل�
وهو العام الذي ظهر في���ه ق�شم املنظوم بجزاأيه 

ا ً كانْت االأغرا����ض وال�شوؤون التي  من كتاب���ه ذاك ، اأيَّ
َّه نتاج ل���ه حظه املوفور من  ُيعن���ى بها ويعاجله���ا ، اإن�
االإب���داع والفنِّ ، ولي�ض �شاأن���ه وا�شتحقاقه اأْن ُين�َشب 
اإىل الت�شطيح واخلواء واالفتقار اإىل االأفكار الد�شمة 
م به للديوان  ���ا قدَّ نة ممَّ واملع���اين العميقة ، وهاكم عيِّ
ل لل�شاع���ر حمم���د مه���دي اجلواه���ري ، املطبوع   االأوَّ
لَّ بها عل���ى اأنَّ ال�شاعر ال يفهمه  ع���ام 1928م ، لن�شت���دمِ

اإال ال�شاعر :
ه���ا االأديب يف اإ�شمام���ةمِ هذه االأزهار  ) اأج���ْل نظرك اأيُّ
وباك���ورة هذه االأف���كار البديعة الراكي���ب ، ثمَّ انظر 
امه  ل اأيَّ اإىل ناظ���م �شلكها وهو يف ريعان �شباب���ه واأوَّ
، ومل يتجاوز العق���د الثاين من عمره ، هنالك يتجلى 
ة  يان���ا ً ، وحت����ضُّ بداه���ة اأنَّ �شفاء الذه���ن وحدَّ ل���ك عمِ
ة  الفه���م ولطف القريحة و�شالمة ال���ذوق وغزارة املادَّ
���ة االخ���راع ، كلُّ ذل���ك مواه���ب ال مكا�ش���ب ،  ونابغيَّ
ح ، وهناك تعرف اأنَّ املراتب مواهب  ومنائَح ال م���كادمِ
���ة منح���ة ، واأنَّ ال�شجاي���ا عطايا : األطافا  ، واأنَّ ال�شحَّ
���ة ال تن���ال بال�شعي وال تدرك  اني���ة ، ومنح���ا ً اإالهيَّ ً ربَّ
باجلدِّ وال حترز ع���ر ال�شنني ومتادي االأعمار ؛ واإال 
فم���ن اأيَن له���ذا اجل�شم النحيف وذل���ك الطبع اللطيف 
، وله���ذا العم���ر الق�شري �� اأطال الله عم���ره �� اأْن يخطو 

بخواطره اإىل ذلك ال�شاأن اخلطري ( .
اأراأْي���َت ان�شياقه البدي���ع يف و�شف االإله���ام ال�شعري 
َّ���ه من قبيل املنح���ة االإلهيَّة  ِّ���ي للجواه���ري ، واأن� املتاأت�
والعطاء الربَّاين ، ال يحوج �شاحبه اأْن يوايلمِ تدريب 
ت���ه وتروي����ض ملكته عل���ى العط���اء ، كما ي�شنع  قابليَّ
اآخ���روَن من النق���اد والكتبة يف ن�شحه���م وتوجيههم 
ال�شعراَء ، بينا اأحجَم ال�شيخ كا�شف الغطاء عن اتباع 
ه���ذه اخلطة وزهد يف ذين���ك النهج واملنوال يف نقده 
التاأث���ري امل�ش���وغ ببيان غاي���ٍة يف االأ�ش���ر والعذوبة 

واجلمال .
ومنذ اأْن ظهَرْت ق�شيدة ال�شنفرى االأزدي املو�شومة ب� 
: ) المي���ة العرب ( زمن اجلاهلية ، وال�شعراء التالون 
م���وَن  ملرحلت���ه ي�شاكلون���ه ويقتف���وَن خط���اه وير�شَّ
وَن الواحدة  الت �شعري���ة ي�شمُّ طريقت���ه يف ن�شج مطوَّ
من���ه المية الع���رب اجلديدة ، اأو ي�شرف���وَن النظر عن 
���ة موا�شف���ة متيِّزه���ا ع���ن �شائ���ر الق�شائد  االأخ���ذ باأيَّ
املعروف���ة ، غ���ري اأنَّ منهم َم���ن يبذ ُّه ويرب���و عليه يف 
نف�ش���ه الطويل ، ويغرق يف ابتداعه واإتيانه باملعاين 
امل�شتحدثة يف اجله���ر والت�شكي من مفارقات احلياة 
ب���ه  وغربت���ه فيه���ا ، ويع���دو ذل���ك اإىل ت�شوي���ر تعجُّ
وا�شتغراب���ه من تواف���ر النعيم وال�شع���ادة لغري �شاعٍ  
يف طلبهم���ا وابتغائهما ، بينما تن�شدُّ كلُّ اأبواب االأمل 
ة و�شري���ف النف�ض ،  دون ق���وي ِّ الع���زم م�شتنف���ر الهمَّ
وم���ن اأوالء ال�شع���راء الذي���ن انتقيناه���م م���ن ع�شور 
اأنظ���ار ذويه���ا واأحكامه���م بخ�شو����ض  متباين���ة يف 
ج���ودة ال�شعر الفنية اأو القطع بركته واإ�شفافه : ) اأبو 
الع���الء املعريِّ ، والطغرائي ، وابن الوردي ، وحممد 
ر�شا ال�شبيب���ي ، وحممد مهدي اجل�واهري ، وحممد 
احل��ش���ني اآل كا�شف الغطاء ( ؛ وي�شتوي جميعهم يف 
الفخ���ر باأنف�شهم ومباهاتهم مبا جبل���وا عليه من بعد 
ِّ���َراح الياأ����ض دون بلوغ ما  ���ة وط���ول االأم���ل واط� الهمَّ
يرنوَن له من حاج���ات واأ�شباب ، لوال اأنَّ جور الزمن 
كبا بهم عند هذا العث���ار الذي لي�ض بو�شعهم جتاوزه 
ْوَن بها  ، فلم يفته���م اإر�شال حكمتهم البليغة التي يتعزَّ
ع���ن اإخفاقهم وف�شلهم ونكو�شهم ع���ن ُم�َشاكلة النا�ض 
ُّ���ل ه���ذه الو�شيلة اأو تل���ك يف �شبيل الو�شول  يف تَوق�

للماآرب والغايات .
ولن�شتعر����ض حمتوي���ات الميَّة الع���رب اجلديدة لهذا 
املف�شال الذي انقطع عن قول ال�شعر ، نزوال ً وجمارة 
لالعتقاد ال�شائد يف حميطه امل�شتم�شك بقواعد الدين 
واأحكام���ه واأ�شول���ه امللزمة لعلمائ���ه بوجوب تطليق 
ئهم  ال�شع���ر اإْن كان له���م ب���ه عه���ٌد وممار�شة قب���ل تبوِّ
ل لهم هداي���ة النا�ض وتب�شريه���م باأمور  مرتبة تخ���وِّ
دينهم ودنياهم ، وهي ق�شيدة قوامها اأربعا ً واأربعنَي 
بيت���ا ً نظمه���ا اأثن���اء اإقامت���ه ب���وادي الني���ل ، ختمه���ا 
ه ونقمته و�شاأمه العي�ض يف م�شر ،  باإعراب���ه عن َحَردمِ
و�شخط���ه على اإقفارها من الف�شل ومتادي املتحكمنَي 
فيه���ا يف ا�شتباحة احلقوق وانتهاك احُلُرَمات ، وهي 
عل���ى رحابته���ا وانفتاحها اأق�شر يدا ً م���ن اأْن حتتويه 

اها بالع���ار وال�شنار  ، في�ش���رع مبغادرتها وا�شم���ا ً اإيَّ
ل�شيقه���ا مَبن مثل���ه يف توقد احل�ضِّ و�شم���وِّ ال�شعور 
���ا يحم���ل عل���ى اال�شتغ���راب  ولطاف���ة الوج���دان ، ممَّ
والده�ش���ة ، فقد ا�شتقب���ل باحلف���اوةمِ وُح�شن ترحيب 
علم���اء االأزه���ر ال�شريف له ح���نَي حلَّ بينه���م ، ومنهم 
�شيخ االأزهر نف�شه �شلي���م الب�شري ، ومفتي احلقانية 
ال�شيخ املحقق العالمة حمم���د بخيت املطيعي ، الذي 
ارجت���اه طالب���ا ً منه املكوث بينهم لي�شه���د احتفاالتهم 
ال�شنوية باملول���د النبوي ال�شريف ؛ ونختار من هذه 

الالمية اخلالدة االأبيات التالية :
�ش�َر ل�َْمَحة َبارقٍ  �َل يلمِ يفمِ ممِ َوُخيِّ

ُل فقلُت َع�َشى للغيثمِ تلَك املَخ�َائمِ
ٍَّة َوم�َ�ا اأن�َا ف�مِ�ي�ه�َا َواغ��مِ�ٌل ب�مِ�م�َ�ذل�

ُل قاتمِ للنف�ض مِ  النف�ض مِ  َياأ�َض  �نَّ  Lَول�كمِ
ٌ �ي�َْه�ا ُحق�ُوٌق كرمَية  َيْت فمِ َوك�َم حُْممِ

ُل َراٌم اأَماثمِ َم�ْت ف�مِيها كمِ َوك�َْم ه�ُ�شمِ
�يه�َا َيا اأَبا الطيِّبمِ ارمتى َوَدوُرَك فمِ

�َرام الت�ََم�اث�ُُل اإيلَّ َوَح�ٌق يفمِ ال�كمِ
ي ممِ ا ً َوع�َ�زائمِ �شَ �نَها ناكمِ ف�َاأف�ْل�َتُّ ممِ

ُل �ي وال�ت�َجرَياُت َعَواذمِ ُر لمِ ع�ََواذمِ
�م�ا ً اأقوُل لَها لو ُي�شبُح االأْي�ك َعالمِ

ي َعليهمِ الَبالبُل َمن ال�َشْجو َما ت�ُملمِ
ٌر نكمِ َزواهمِ �شُر ُرُبوُع العي�ض ممِ اأ ممِ

ُل يكمِ َمَواحمِ ل فمِ ن ُرُبوُع الف�َ�شْ َولكمِ
ري تناهْيتمِ يفمِ طول التَمدُّن فاق�شمِ

ر املُتطاوُل ي َي�ق�شُ �ن�َد التناهمِ ف�َعمِ
�ٌح يكمِ بالن�ُج�ْح مِ نافمِ �شُر ال َوادمِ اأَيا ممِ

ُل يكمِ بالب�مِ�ْش�ر َح�افمِ �َراجٍ  َوال نادمِ لمِ
ٌ يَحة  ِّي فالبالُد ف�شمِ ق�ْتمِ عن� �ْن �شمِ ل�َئمِ

ُل ي َعنكمِ َراحمِ َّنمِ َوَح�ْشُبك َعارا ً اأن�

.……………

ولع���لَّ من غ���رر �شعره الت���ي �ش���اَء االأ�شت���اذ املرحوم 
ل اختيارات���ه ، اخلري���دة  روفائي���ل بط���ي جعله���ا اأوَّ
املعنونة : ) وقف���ة عند تدمر ( ، وهي ق�شيدة فل�شفية 
حتك���ي ع���ن العفاء ال���ذي يع���رو اجل�ش���وم واالأرواح 
، وتبق���ى العمائ���ر واالآث���ار بع���َد َمن غ���ادروا اخلالن 
واالأحب���اب ، واأم�شكوا عن الرغب���ات واالآمال ، وهمد 
اإح�شا�شه���م بالُبغ����ض والكراهي���ة ، اأو خالف ذلك من 
ة واحل���بِّ ، فا�شراُحوا من اأحقاده���م املتلظية  امل���ودَّ
َي���ال َمن وقف يف طريقه���م ذات يوم  الت���ي يكنونها حمِ
وح���ال بينهم وبنَي حتقي���ق ما ي�شبوَن ل���ه من ه�دٍف 

وغايٍة ، يقول :
�َب�اُر ع�مِ�ب�َ�ر ل�َ�و َوَراَءه�ُ�نَّ اع��تمِ

ك�َ�اُر ك��َ�اٌر ل��َ�و َي�ن�ف�َُع االإدِّ َوادِّ
اأيُّ اآيٍ  ي�َ�ت�ل�ُو ل�َن�َا غ�َ��اب�مِ�ُر ال��

ْن على العقول غباُر َده�ر مِ ولكمِ
ظ�َاٍت ك�ُ�لَّ َي�ومٍ  َي�تل�ُو َع�ل�َْي�نا عمِ

اُر ها االأع�شَ ق�َُدَمْت ف�مِي ح�ُُدوثمِ
�ن �ي�ط�َ�ةمِ ممِ ك��َْم ع�ل�ى ه��ذهمِ الَب�شمِ

يهمِ الُعقوُل حَتاُر ح�ُ�رِّ �ش�ن�ْعٍ  فمِ
َّى ع�ل�ى ت�َْد �اُم ح�َ�ت� َّ�َرت�ُْه االأيَّ َدم�

ي الَدَماُر ي الف�َنا وَيق�شمِ ُم�َر َياأتمِ
.……………

�م�َ�اَراُت  َعْمُرَك الله كيَف تبق�َى العمِ
طويال ً َوت�َذه�َُب االأع�م�َ�اُر

همِ الع�مِ�م�َ�اَراُت ل���ك��ن �َيْت هذمِ َب�قمِ
َّ�اُر لَك االأع��م�َ�ار والع�ُ�م� اأيَن تمِ

�َشْل �ُش�ليماَن اأي��َن بلقي�ُض اأو �ش�َ�لها
َواُر ن ال�ُشكوتمِ حمِ  َوَبْع�ٌض ممِ

.……………
بمِ  ن �َشكرةمِ االأَمل الك�اذمِ ل�َو اأف�َق�ْن�َا ممِ

َماُر اأو خ�َفَّ �ُش�ك�ُرنا واخلمِ
َما َبنْينا يفمِ االأر�ض َدارا ً وال َداَر 

َع�ل�َْي�ن�َا اإال ال�ف�اَل َوالق�مِ�ف�َاُر
�غ�َ�اٌت �ه�َا َب�المِ �ظ�َاتمِ �ك�ٌَم ف�مِ�ي عمِ حمِ

ُّه�َا ت�َ�ذك�َ�اُر �ش�َ�ام�مِ�ت�َاٌت َوك�ُل�

.……………

���ع فن�شتق���ري نفرت���ه م���ن املك���ث يف الغربة  ولنتتبَّ
والعي����ض يف م�ش���ر اأكرث م���ن �شابق عه���ده بها يف 
ق�شي���دة ثانية معنونة : ) اأال هذه م�شر ( ، ليطالعنا 

ت�شاوؤمه وذكرياته املفعمة بال�شدِّ واالإعرا�ض :
ه�َا َوقْد غرَّينمِ يفمِ الليل ُح�ْشُن ابت�َشاممِ

َوَي�ا ُربَّ ل�َ�ْي�ٍث ل�لف��َري��َش�ة َي�ف�ْ�ت�َ�رُّ
َِّن ال�ث�َ�َرى ها ل�َي� ي ف�مِي َوط�ْئمِ َواأعَجَبنمِ

َوُربَّ َرم�َاٍد ك�َام�مِ�نٍ  ت�َح�ت�َُه َج�ْم�ُر
ف�َه�َا اأنا ُم�لق�ًَى ف�مِي َحن�َاَيا ُرُبوع�مِه�َا

�َي ال�َدْه�ُر �يه�َا ق�َ�ْد ت�َن�َا�َشانمِ ِّي فمِ ك�َاأن�
ن�َ�زي�ٌل َوال َوج��ٌه َي�ُروُق وال ُروؤًَى

�ي�ٌف َوال م�َاٌء َي�رقُّ َوال خ�َْم�ُر َو�شَ
�دُرَه�ا �ح ب�مَِي �شَ َع�ة مْل ي�َن�ف�َ�شمِ َوَوا�شمِ

ْدُر َومْل َين�شرْح يلمِ قط ُّ َيوَما ً بَها �شَ

.……………
���ل ه���ذه ال�شواه���د واالأقوال  َّ�ش���ح م���ن وراء تاأمُّ يت�
ال�شعري���ة الزاخرة مبزي���د وافر وفائ���ق من احلكم 
���ر ق�شاي���ا الوجود وظواهر الك���ون والده�شة  وتدبُّ
ملَ���ا يحفل به العامل االأر�شي م���ن الغرائب ، واأبينها 
ل  االإنب���اء عن و�ش���ك زواله وعفائ���ه ، والده�ش���ة اأوَّ
ي���ة اإىل التفك���ر الفل�شفي الذي  دالئ���ل االعتبار املوؤدِّ
ا يكرثه م���ن االأهوال وامل�شائب ،  يتعل���ل به املرء عمَّ
َّ�شح منها جميعا ً اأنَّ ذلك املرجع الروحاين  قلُت : يت�
���اين كان على جانٍب كبري من االإطالع  والقطب الربَّ
املع���ارف والعل���وم  اأ�شت���ات  عل���ى  الوا�ش���ع اجل���مِّ 
ِّها  العربية وحميطا ً بالثقافة االأدبية يف �شتى مظان�
َّه كان من اأعالم ال�شعر  واأوعيتها وم�شادره���ا ، واأن�
زي���َن من���ذ اأواخ���ر الق���رن التا�شع ع�ش���ر اأ�شوة  املَُرَّ
بنظرائه : الزهاوي والر�شايف وال�شرقي واالأزري 
ي فرادتهم وتفننهم  َي بدر�شهم وتق�شِّ ، و�شائر َمن ُعنمِ
َّط على ما  ، كاملجته���د الرائ���د روفائي���ل بط���ي ، ف�شل�
ثوه لالأج�يال اجل�ديدة م�ن نتاجاتهم ومعطياتهم  ورَّ
، اإْن مل يبّز رعيال ً منهم يف ما �شارفوه واأوفوا عليه 
من حتليق وابتكار يف املعاين والت�شابيه واالأخيلة 
؛ وه���و ����� اأي ال�شي���خ كا�ش���ف الغط���اء �� ال���ذي اأخذ 
بنا�ش���ر الباح���ث امل�ش���ري املع���روف الدكتور زكي 
َّ���ه على قول اب���ن الفار����ض يف املناجاة  مب���ارك ودل�
َّه م�شغول بدر�ض الت�شوف  االإلهيَّة حنَي عرف منه اأن�
وحت�ش���ري ر�شالة لدكتوراه ثالث���ة ، فجعل �� اأي ابن 
الفار�ض �� من نف�ش���ه اإماَم العا�شقنَي وحمبوبه اإماَم 

املمِالح ، حني قال :
�ن َم�اَك َيْه�َواَك ل�كمِ �ي حمِ ك�ُلُّ َم�ن فمِ

َماك�َا ي ب�مِك�ُلِّ َمن يفمِ حمِ اأنا َوْحدمِ
ف�ُق�َْت اأْهَل اجلمال ُح�ْشنا ً َوُح�ْشنى

ف�َ�ب�مِه��مِ�م ف�َاق��َة ٌ اإىل َمع�ْن�َ�اك�َ�ا
ي وائمِ �ق�ُوَن ت�َْح�َت لمِ ُي�ْح��َش�ُر الَعا�شمِ

واك�َا �ي�ُْع املمِالح مِ ت�َح�َْت لمِ َوَج�ممِ

.……………
وحفظ ل���ه الدكتور زكي مبارك ه���ذه الدالة بهام�ض 
االأدب  يف  االإ�شالم���ي  الت�ش���وف   (  : ر�شالت���ه  يف   ٍ
واالأخ���الق ( ، املطبوعة يف كتاٍب بجزاأين يف جملد 
واح���د ، م���ن من�ش���ورات املكتبة الع�شري���ة للطباعة 
والن�شر يف �شيدا ببريوت . لوال اأْن اأجَبلْت قريحته 
اَرْت  ون�شَب���ْت عاطفته ال�شعرية �� لي�ض مبعنى اأْن �شَ
نف�ش���ه كثيفة ً وَج�َشا ف���وؤاده اأو ق�َشا قلبه �� اإثر بلوغه 
مرتب���ة االجتهاد الديني ، واإ�شهاره على اأ�شماع املالأ 
م  باعتالئ���ه مقام املرجعيَّة الت���ي ُيلَجاأ اإليها كلما جتهَّ
ََّت النا����ض من حوله  اخلط���ب وعب�ض املك���روه وتلف�
يلتم�شوَن �شبيل الهدي والر�شاد ، ويبتغوَن الطريق 
ة املنجية ملَن �شلكها من الزلل والعثار  ْهَيع واجلادَّ املمِ
د  يُع يف حميٍط يردَّ واجلهل والت�شليل ، بدعوى ت�شمِ
ال�شعر فيه لي���ل نهار على االأل�شنة وب���دون ا�شتثناء 
عدا العلماء الوا�شلنَي ، الأنَّ ) ال�شع�ر بالعلماء يزري 
( ال غري ، كما توارثوا هذه القالة . ما اأحوج العرب 
ون و�شجاحة اخللق  د وال�شَ اليوم ملَن مثله من التجرُّ
ى فيه اجلهل والت�شليل ،  يف ه���ذا الع�شر الذي تف�شَّ
قا ً على االأل�شنة ، والوطنيَّة  وغ���دا الدين واملذهب لعمِ

والقوميَّة مرتزقا ً وباب ثراء!.



حممد ح�شني بن علي بن حممد بن ر�شا بن مو�شى 
بن جعفر كا�شف الغط���اء، ولد يف النجف االأ�شرف 
�شنة 1294ه�، يتحدر م���ن اأ�شرة عريقة يف اجلهاد 
والعلم، ن�ش���اأ بني اأح�شانها، وملا بل���غ العا�شرة من 
عم���ره، �شرع بدرا�شة علوم العربي���ة والريا�شيات 
وغريها، واأمّت درا�شة ال�شطوح وهو بعد �شابًا، ثم 
ح�شر درو�ض البحث اخلارج على يد ال�شيخ حممد 
كاظم اليزدي، وال�شيخ اآغ���ا ر�شا الهمداين، والزم 
حلق���ات ه���وؤالء العلم���اء ل�شن���ني عدة حت���ى عّد من 
املرزين، فحظي باحرام اأ�شاتذته ونال اإعجابهم 
لغ���زارة علم���ه و�شع���ة تبّح���ره، وكان م���ن خ���رية 
تالم���ذة ال�شيد حممد كاظم الي���زدي، ومن خوا�شه 
ومنا�شريه يف اأي���ام حركة )امل�شروطة( يف اإيران، 
حي���ث قاد ال�شيد اليزدي وال���ذي كان حينها املرجع 
االأعلى لل�شعية، احلركة التاريخية للمطالبة بكتابة 

اأول د�شتور يف بلد ا�شالمي.
*امل�شرية*

در����ض الفل�شف���ة وعل���م ال���كالم على نواب���غ الع�شر 
الثالث���ة، املريزا حممد باقر اال�شطبهاين، وال�شيخ 
اأحمد ال�ش���ريازي، وال�شيخ حمم���د النجف اآبادي، 
فاأظهر ق���درة علمية عالي���ة، و�شار مرجع���ًا للتقليد 
بعد وفاة اأخيه ال�شيخ اأحمد، حيث قّلده جماعة من 
النا����ض يف التبت، والهن���د، واأفغان�شتان، واإيران، 

وم�شقط، والقطيف، والعراق.
بالف�ش���الء  عام���رة  التدري����ض  يف  حلقات���ه  كان���ت 
والعلم���اء من جمي���ع اأنحاء الع���امل االإ�شالمي، وقد 
نهلوا من معينه يف خمتلف العلوم، وكتب كثري من 
طالبه تقريرات درو�شه القّيمة يف الفقه واالأ�شول، 

حتى بلغت ع�شرات املجلدات.
اأم�ش���ى يف رب���وع �شوري���ا ولبن���ان وم�ش���ر ثالث 
�شنوات، �شارك خاللها يف احلركة الوطنية، ون�شر 
يف اأمه���ات ال�شح���ف واملج���الت مق���االت نفي�ش���ة 

وق�شائد بديعة.
تاب���ع �شريه بعد ذلك اإىل القاه���رة يف م�شر، وبقي 
فيها زهاء ثالثة اأ�شهر، وح�شر على اأكابر علمائها، 
ك�شي���خ االأزه���ر ال�شي���خ �شلي���م الب�ش���ري، ومفت���ي 
احلقاني���ة العاّلم���ة املحقق حممد بخي���ت املطيعي، 
وبحق���ه يق���ول �شماحت���ه: "مل اأجد يف م�ش���ر عاملًا 
حمقق���ًا مثله يباحث اأ�ش���ول الفقه ع�شرًا يف جامع 
راأ����ض �شيدن���ا احل�شني)ع(، والتف�ش���ري بني املغرب 
والع�ش���اء يف االأزه���ر، ول���ه موؤلف���ات كث���رية طبع 

اأكرثها.
بع���د الف���راغ من در����ض �شي���خ االأزه���ر، كان يلتقي 
جماع���ة من طلبة االأزهر يباحث يف الفقه مرة ويف 
الف�شاحة والبالغة اأخرى، وقد التّف حوله الطالب 
والنا����ض عندم���ا مل�شوا من���ه علمًا جدي���دًا واأ�شلوبًا 
طريف���ًا، ومنه���م القا�ش���ي ال�شرعي يف تل���ك االآونة 

االأ�شتاذ اأحمد حممود �شاكر.
ع���زم عل���ى مغ���ادرة م�شر اواخ���ر �شهر �شف���ر �شنة 

1331ه����، فطل���ب اإليه ال�شيخ حمم���د بخيت املفتي 
البق���اء اإىل ن�ش���ف ربي���ع االأول مل�شاه���دة احلفالت 
التي تق���ام يف عيد املول���د النبوي، حي���ث حافظت 
عل���ى طابعها االأ�شيل، وكان���ت مق�شدًا لل�شواح من 
اأوروب���ا وغريها. ويف اآخر ربي���ع االأول قفل عائدًا 

اإىل �شيدا، ويف اأواخر رجب رجع اإىل العراق
فل�شط���ني  ق�شي���ة  الغط���اء  كا�ش���ف  ال�شي���خ  اأوىل   
اهتمامًا كبريًا، وجعلها الق�شية االأوىل يف حياته، 
فقد نا�شل وجاهد واأفت���ى وحث اجلماهري واالأمة 
االإ�شالمي���ة والعربي���ة على اجلهاد، ولك���ن نداءاته 
ذهب���ت هب���اًء منث���ورًا، حيث كان���ت االأم���ة العربية 
واالإ�شالمية وحكوماته���ا وما تزال تغط يف �شبات 

عميق.
�شافر عام 1350ه����/1931م اإىل فل�شطني لي�شارك 
يف املوؤمت���ر االإ�شالم���ي ال���ذي عق���د فيه���ا يف ليل���ة 
املبعث، تلبية لدعوة تلقاها من املجل�ض االأعلى يف 
فل�شطني، وح�شره اأكابر علماء املذاهب االإ�شالمية 
م���ن خمتل���ف اأقط���ار الع���امل االإ�شالم���ي، وبع���د اأن 

اأقيمت �شالة اجلماعة يف امل�شجد االأق�شى، ارتاأى 
القّيم���ون على املوؤمتر اأن يرتقي املنر اأحد اأع�شاء 
الوفد ويخطب يف ذلك اجلمع، فوقع االختيار عليه، 
فق���ام باإلق���اء حما�شرة تاريخية عل���ى م�شامع اأكرث 
من مئ���ة وخم�شني ممث���اًل من االأقط���ار االإ�شالمية، 
وح�ش���ور اأك���رث من ع�شري���ن األف م�ش���ارك، تناول 
فيه���ا ق�شايا تهم االإ�ش���الم وامل�شلمني، وعلى راأ�شها 
وح���دة امل�شلمني وا�شتقالله���م، و وجوب الت�شدي 

للم�شتعمرين وال�شهاينة املحتلني.
�ُشح���ر احلا�ش���رون ببلي���غ كالم���ه، ورق���ة األفاظ���ه 
وعم���ق معانيه، ولذل���ك مت اختياره ليك���ون االإمام 
يف جميع الفرائ����ض اليومية طيلة فرة تواجدهم 
يف القد����ض، واعتر ذلك مبثابة ح���دث تاريخي مل 
ي�شب���ق ل���ه نظري، حي���ث مل يجر م���ن قب���ل اأن اتفق 
علم���اء االإ�شالم جميعًا، وعل���ى اختالف عنا�شرهم 
ومذاهبه���م عل���ى االقت���داء باإم���ام م���ن االإمامية مع 
تباعدهم عنها من���ذ عهود االإ�شالم االأوىل، وقد كان 
لهذه االإمام���ة يف القد�ض دّوي يف ال�شرق والغرب، 

اآم���ااًل عري�ش���ة، ون�شرته���ا  النا����ض  وعق���د عليه���ا 
ال�شح���ف واملج���الت، وتناولته���ا اأق���الم الباحثني 
واملوؤلف���ني من حمبي الوئام واتف���اق الكلمة، وذاع 
�شيته يف الب���الد االإ�شالمية وغريها، واأخذ الريد 
يحم���ل اإلي���ه كتبًا م���ن االأقط���ار البعي���دة والقريبة، 
ت�شتمل على م�شائ���ل غام�شة ومطالب عوي�شة يف 
الفل�شف���ة واأ�شرار الت�شريع، كل ذل���ك باالإ�شافة اإىل 
اال�شتفت���اءات الفقهي���ة من الف���روع واالأ�شول وما 

اإىل ذلك.
كان ه���ّم ال�شي���خ كا�ش���ف الغطاء على ط���ول اخلط 
اال�شتعماري���ة،  املمار�ش���ات  اأ�ش���كال  كل  مواجه���ة 
والدع���وة اإىل التح���رر واال�شتق���الل. وعل���ى ه���ذا 
الطري���ق تزّعم احلرك���ة القبلي���ة يف منطقة الفرات 

التي اأطاحت بحكومة علي جودة االأيوبي.
وم���ن مواقفه ال�شيا�شية التي تعر عن مدى اإميانه 
و�شجاعت���ه يف ط���رح امل�ش���اكل الت���ي تخ����ض عامة 
امل�شلم���ني، م���ا كان من لقائ���ه بال�شف���ري الريطاين 
يف الع���راق بتاري���خ 20 جم���ادى االأوىل 1373 ه� 
املواف���ق لع���ام 1955 بالنج���ف االأ�ش���رف، فانتق���د 
ب���كل �شراح���ة و�شجاع���ة ال�شيا�ش���ة اال�شتعماري���ة 
الريطانية التي تتعامل به���ا مع العامل االإ�شالمي، 
فيه���ا  وحّم���ل  فل�شط���ني،  ق�شي���ة  راأ�شه���ا  وعل���ى 
بريطاني���ا م�شوؤولي���ة االإع���داد الحت���الل فل�شط���ني 
من قب���ل ال�شهاينة، وتعر�ض ال�شع���ب الفل�شطيني 
اىل الت�شري���د واالب���ادة. وان�شحب ه���ذا االأمر على 
الواليات املتحدة االأمريكية، حيث �شجل اعرا�شه 
على ال�شيا�شة االأمريكية، وهذا ما كان عندما التقى 
بال�شف���ري االأمريك���ي يف العراق، ملقي���ًا على دولته 
بالالئمة وامل�شاهمة يف اغت�شاب فل�شطني وغريها 

من املمار�شات التي ال ميكن ال�شكوت عليها.
اأطلق كلمته ال�شهرية اإن الوحدة االإ�شالمية تتحقق 
باالرت���كاز اإىل دعامتني: )كلم���ة التوحيد، وتوحيد 
الكلم���ة(، ومن خالل التن�شيق ب���ني امل�شلمني وعقد 
العهود واملواثيق بني العرب وامل�شلمني، بعيدًا عن 
اأي تدخ���ل اأجنبي، وهذا م���ا يف�شي اإىل اإيجاد قوة 
عظيمة مقابل الدول االأخرى. ولكن هذه الدعوات، 
كما يب���دو، ذهب���ت اأدراج الري���اح ومل يتحقق منها 
�ش���يء، واإمنا بقيت عند املطالب���ني بها جمرد اأفكار 

نظرية مل تنزل اإىل اأر�ض الواقع.
للمرج���ع الراح���ل ال�شيخ كا�ش���ف الغط���اء موؤلفات 
عدي���دة يف الفق���ه واالأ�ش���ول والفل�شف���ة وال���كالم 
واالأدب والتف�شري وغريه���ا تتجاوز الثمانني ويف 
اآخ���ر املطاف تعر����ض ال�شيخ لوعك���ة �شحية اأدخل 
على اأثره���ا اإىل م�شت�شفى الك���رخ يف بغداد، ولكن 
�شحت���ه مل تتح�ش���ن، فقرروا نقل���ه اإىل مدينة كرند 
يف غ���رب حمافظ���ة كرمان�ش���اه االإيراني���ة، لغر�ض 
النقاه���ة، اأم���اًل يف �شفائ���ه، وبع���د و�شول���ه بثالثة 
اأي���ام ت���ويف هن���اك، وذل���ك بتاري���خ 18 ذي القعدة 

1373ه�.
نق���ل جثمانه الطاه���ر اإىل العا�شمة بغ���داد، ثم اإىل 
مدين���ة النج���ف االأ�ش���رف، و دفن يف مق���رة وادي 

ال�شالم .
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