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�ض البحث ملخَّ

ّ كان رقًم صعًب��ا يف الثقافة  لعلن��ا ال نج��ايف احلقيق��ة إذا قلنا إنَّ رج��ل الدين احِل��لِّ
العراقيَّة، إذ إنَّ منظومته الفكرية أس��همت إىل حدٍّ كبري يف رفد الواقع املعريف بجملة من 

ة، فلسفيَّة كانت أم لغوية أم غريها. احلقائق العامَّ

وممَّا ال شكَّ فيه أنَّ تلك املعارف العلميَّة أثَّرت بدعواته اإلصالحيَّة للمجتمع الذي 
، اخت��ار الباحث أنموذًجا  ّ ع��اش في��ه. وللوقوف عىل تلك املعارف لرج��ل الدين احِللِّ
ة واالجتمعيَّة  مه ملجتمعه من الناحية الفكريَّ لدراس��ته وتس��ليط الضوء عىل بعض ما قدَّ

وغريها.
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Abstract

It is an undeniable fact that Hilli Clergymen have their huge 

impact on the Iraqi culture. They have added much to the Iraqi 

knowledge in different aspects like epistemology, philosophy, 

and even language related domains. To highlight this role of 

Hilli Clergymen, the researcher has chosen Sayyid Hadi Kamal 

Al-Deen as a representative and selected some of his intellectual 

and social contributions.
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مة املقدِّ

متثِّ��ل الدراس��ات التي ُتعنى بالش��خصيَّات العلميَّ��ة والثقافيَّة وأثره��ا يف املجتمع 
العراق��ي أنموذًج��ا واضًحا يف تاريخ الع��راق املعارص، إالَّ أنَّ تلك الدراس��ات أغفلت 
الش��خصيَّات الدينيَّ��ة وأثره��ا يف املجتم��ع العراقي، إذ اقترت دراس��تها عىل النش��أة 
وبع��ض من نتاج أعمهلم وحس��ب، دون الولوج يف الوعي الفك��ري الذي كانت تقوده 
تلك الشخصيَّات الدينيَّة، إىل جانب عملهم الديني الذي حاول بعض الكتَّاب طمسه، 
معللِّ��ني ذلك بأنَّ واجب رجل الدين الصالة والصوم والعقائد وغريها من أمور تتعلَّق 

بالعبادة وفلسفتها، دون املشاركة يف احلياة السياسيَّة أو الفكريَّة.

من هذا املنطلق كان هذا البحث منصباًّا بالدرجة األساس إىل معرفة واقع رجل الدين 
ّ عىل وجه اخلصوص، إذ إن الس��يِّد هادي كمل الدين  العراق��ي عىل وجه العموم، واحِللِّ
ة العراقيَّة، السيم إذا  يعدُّ أحد رجاالت الدين الذين كان هلم دور بارز يف الساحة الفكريَّ
ة  س مدرسة للعلوم يف احِللَّة، فضاًل عن إصدار جرائد عدَّ علمنا أنَّه ش��اعر فحل، ومؤسِّ
إبان حياته، كم أنَّ له مقاالت سياسيَّة واجتمعيَّة وإصالحيَّة وغريها من األمور العديدة، 

كل تلك األسباب جمتمعة دفعت الباحث الختيار هذا املوضوع للبحث.

ل ملحة تارخيية خمترة عن  م هذا البحث عىل أربعة حماور، تناولنا يف املحور األوَّ قسِّ
بيئة الس��يِّد هادي كمل الدين حتى عام 1905م، يف حني سلَّط املحور الثاين الضوء عىل 
ز املحور الثالث عىل دوره يف  نشأة السيِّد هادي كمل الدين وروافد بنائه الفكري، كم ركَّ
السياس��ة، وبعض مالمح من آرائه اإلصالحيَّة، يف الوقت الذي أشار املبحث الرابع إىل 
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فاته. نمذج من مقاالته، فضاًل عن التوصيف العام ألبرز مؤلَّ

ة ِمن أبرزها: مؤلَّفات الس��يِّد هادي كمل الدين،  واعتم��د الباحث عىل مصادر عدَّ
 مث��ل: كتاب )فقهاء الفيح��اء(، وكتاب آخر بعنوان: )من خمازي الش��يوعيني(، وكتاب 

)ما وراء الستار(، وكتاب )كتاب التخميس والتشطري آلية التطهري( وغريها.

وكان��ت اجلرائ��د مص��دًرا آخر م��ن مصادر البح��ث، ومه��ا جريدت��ا )التوحيد(، 
زت عىل  و)احلقيق��ة(، الت��ي قدمت لبحثن��ا احلقائ��ق التارخيية، والس��يم تلك الت��ي ركَّ

مقاالت السيِّد هادي كمل الدين.

إن الباح��ث مل يس��تغِن ع��ن املقابالت الش��خصيَّة الت��ي أفادته يف معرف��ة احلقائق 
ة املقابلة التي أجراها الباحث  الغامضة التي كانت تتعلَّق بالس��رية الشخصيَّة له، وخاصَّ

مع نجله السيِّد عل هادي كمل الدين.

وال يمك��ن أن نغف��ل أنَّ الباح��ث واجه صعوب��ة يف احلصول عىل بع��ض املصادر 
��ة التي تناول��ت تاريخ رجال الدين يف احِللَّة، فعىل الرغ��م من وجود بعضها، إالَّ  اخلاصَّ
ة، كم أنَّ أغلبيَّة الوثائق التي تتعلَّق بالوضع الس��يايس  ا خلت من ذكر األحداث املهمَّ أهنَّ
يف احِللَّة وقتذاك، مل نعثر عليها نتيجة لسياسات احلكومات املتعاقبة التي عارصها السيِّد 

هادي كمل الدين.

دنا بمعلومات  وال ُبدَّ يل من إس��داء الش��كر والتقدير للس��يِّد عل هادي ال��ذي زوَّ
ة عن حياة والده، وبعض الوثائق املتعلِّقة بالبحث. مهمَّ

ويف خت��ام القول نحمد اهلل تعاىل ونش��كره ع��ىل عظيم منِّه، وكث��ري عفوه، ورمحته 
دين ووفَّقني إلنجاز هذا البحث املتواضع، آماًل من اهلل تعاىل أن  الواس��عة، والذي س��دَّ

حيتسبه له وحده.
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املح�ر الأول

ملحة تاريخيَّة عن بيئة ال�صيِّد هادي كمال الدين حتى 1905م

تع��دُّ احِللَّة من املدن العراقية املش��هورة واملعروفة التي امت��ازت بمكانتها العلميَّة، 
رين والباحثني الذين تقاطروا  حت��ى صارت مركًزا للعلم وموطنًا جلموع كبرية من املفكِّ
عليه��ا من كلِّ ف��جٍّ عميق من بلدان إس��المية، فضاًل ع��ن أبنائها وأبناء امل��دن العراقيَّة 
األخ��رى، ليس��تقوا من أكاب��ر علمئها يف خمتلف فن��ون املعرفة الذين كان��وا منكبِّني عىل 
التألي��ف والتصنيف بش��كل يلفت النظر، خصوًص��ا يف العلوم الرشعيَّ��ة وعلوم اللغة 

والدراسات اإلنسانيَّة األخرى)1(.

وال بدَّ من القول إنَّ مدينة احِللَّة كانت قد ش��هدت خالل املرحلة األوىل من أوائل 
القرن التاسع عرش تقريًبا، تشابك مجلة من الظواهر السياسيَّة االجتمعيَّة، تركت آثارها 
ة فيها آنذاك)2(. ويف الواقع فإنَّ العالقات السياس��يَّة  الواضحة عىل جممل احلركة الفكريَّ
غات قيامها،  القائمة بني القوى االجتمعيَّة منذ مطلع العر العثميّن، أخذت تستنفد مسوِّ
د قوة مسلَّحة ال جتيد غري التصادم والتطاحن فيم  لت فرقة اإلنكش��ارية إىل جمرَّ فمثاًل حتوَّ
بينها، وبقي املجال خالًيا لقوى القبائل املحليَّة، بيد أنَّ تلك القبائل مل يكن نشاطها يعني 
شيًئا بالنسبة لذلك الواقع، فضاًل عن قيام فئات جديدة يف املجتمع )التجار، وأصحاب 
يه ذلك الراع من رضر   احِلَرف( باالهتمم بم يري حوهلا من رصاع، بحكم ما كان يؤدِّ

عات الس��اندة هلا، وكانت تنظيمت )األصناف(،  ة، فظهرت التجمُّ بمصاحلها االقتصاديَّ
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عات، وكانت فئت��ا )أهل العلم(، و)أهل  و)الط��رق الصوفيَّة( أبرز عن��ارص تلك التجمُّ
اًل لثقافتها وقيمها اجلديدة. األدب( متثِّالن عنًرا مكمِّ

��ة، أصيبت بمرض  وورد يف أح��د املص��ادر أنَّ امل��دن العراقيَّ��ة، ومنه��ا مدينة احِللَّ
اهنا، لذلك  الطاع��ون يف ع��ام 1831م، وأنَّ هذا املرض ق� عىل أعداد كبرية من س��كَّ

أخذت أعدادهم بالتناقص، إثر ظهور ذلك الوباء يف املدينة)3(.

��ة إىل اجلفاف التام، فلم تك��ن املياه تدخل فيه  ض ش��ط احِللَّ ويف ع��ام 1885م تعرَّ
��ة آنذاك )حييى نزهت(، وق��د تناقص املاء  ف احِللَّ إالَّ يف موس��م الفيض��ان، وكان مترِّ
��عت صدور األهنار، السيم صدر هنر  عن جمرى الفرات يف أعىل احِللَّة وأس��فلها، وتوسَّ
ة، فانقطع املاء عن مدينة احِللَّة، حتى أنَّ أهل احِللَّة كانوا حيفرون اآلبار يف جمرى هنر  اهلنديَّ
ا البساتني فال ريَّ هلا أيام احلاجة إىل املاء حتى آل األمر إىل  الفرات، ليرشبوا املاء فقط، أمَّ
أن يبس��ت النخيل واألشجار، واستوىل اخلراب عىل املدينة بأمجعها، واضطربت أحوال 

أهايل احِللَّة مجيعهم)4(.

ة، وذلك لتحويل نصف كميَّة  ة عىل صدر هنر اهلنديَّ ويف عام 1890م تمَّ إنجاز سدَّ
ر ب�)160( مر مكعَّب يف الثانية إىل شط احِللَّة، وقد  مياه الفرات الصيفيَّة التي كانت تقدَّ
ة إىل  ن الس��د من رفع مياه الفرات، وزيادة تريف مياه ش��ط احِللَّة، بعد إنجاز السدَّ متكَّ
)150( م��ر مكعَّب يف الثانية، وكان ذلك عىل إثر إس��تغاثة أهايل احِللَّة، بعد جفاف هنر 
ش��ط احِللَّة، األمر الذي أثَّر بشكل مبارش عىل كفاءة أرايض احِللَّة وإنتاجيَّتها، وكان بناء 
ا لزيادة اإلنتاج الزراع��ي الذي يؤثِّر بصورة مبارشة عىل احلياة  ة أمًرا رضورياًّ تلك الس��دَّ

ة لسكان لواء احِللَّة)5(. االقتصاديَّ

ويمكن القول إنَّ بناء ذلك الس��د قد س��اهم بصورة مبارشة بتوس��يع إحدى مدن 



325

د �صامي كرمي م. م. حممَّ

اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اهنا، ممَّا أدَّى  ة( من حيث عمراهنا ونمو س��كَّ ��ة التي ُعرف��ت فيم بعد بمدينة )الس��دَّ احِللَّ
ة وانتعاش��ها االقتصادي، فضاًل عن كثرة األس��واق وتزايد  إىل إزدهار حركتها التجاريَّ
رأس امل��ال، كم إزدهرت يف حركتها الثقافيَّة والعلميَّة نظًرا لكثرة املدارس التعلمية فيها 
واس��تقرارها االجتمعي يف وجود مؤسس��اهتا االدارية ومنشآهتا اخلدمية، وظهرت فيها 

صفات املدينة من األلفة واالجتمع)6(.

ة، فإنَّنا نجد أنَّ العثمنيني قد أْول��وا مدينة احِللَّة إهتمًما كبرًيا،  ا الناحية العس��كريَّ أمَّ
وذل��ك ألهنا تعد حلقة الوصل بني بقية مدن العراق، فضال عن املعارضة التي تس��ببت 
يف امتعاض س��كان مدينة احِللَّة منهم، فقد أش��ار الرحالة )Geere( عام 1895م إىل أن 
القوة العس��كرية املوجودة يف احِللَّة تعد من احلاميات القوية والكبرية وان س��بب اهتمم 

العثمنيني هبذه القوة يعود إىل استياء سكان املدينة من احلكومة العثمنية)7(.

وإذا تطرقن��ا إىل الناحي��ة التعليمة يف احِللَّة يف العهد العث��مين املتأخر نجد أهنا كانت 
أن احلليني إهتموا بالتعليم،  ا، فعىل الرغم من انتش��ار األمراض واألوبئة، إالَّ متميّزة جداًّ
فقد أوردت الس��النامة العثمنية لعام 1901م أن مكاتب التعليم يف احِللَّة توزعت بواقع 
)1( مكت��ب رش��دي، و)3( مكت��ب ابتدائي، فضاًل ع��ن وج��ود )20( مكتب صبيان 
)كتاتي��ب(، في��م تش��ّكلت مناهج املواد الدراس��ية الت��ي أقّرهتا نظارة املع��ارف )ملكتب 
االبتدائي( أّن املوضوعات كانت متنّوعة، يف مقّدمتها القرآن الكريم، والتجويد، وتعليم 

الكتابة، ومبادئ احلساب، وخمتر اجلغرافية، وخمتر التاريخ العثمين وغريها)8(.

وعىل الرغم من تلك الظروف االقتصادّية والسياس��ّية واالجتمعّية السّيئة، إالَّ أّن 
��ة متّيزت بنهضتها األدبّي��ة، فليس هنالك واٍل يدعمها أو دول��ة تنفق عليها، هدفها  احِللَّ
األّول )تعليم الناش��ئة« اللغة العربي��ة والدين، للحفاظ عىل اهلوّي��ة العربّية القومّية من 

الضياع، ووسيلة ملقاومة العرب لألدب الدخيل)9(.
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وع��ىل الرغم ممّا قيل عن ش��عر هذه املرحلة بأّنه موغل يف التقلي��د، وليس ابتكاًرا، 
فأّن ذلك ال ينتقص منه ش��يًئا، خاّصة إذا ما عرفنا أّن تاريخ الش��عوب يكاد يّتفق عىل أّن 
االنبعاث متأتٍّ من بعث الراث وحماكاته والتقّيد بس��ننه، ومنه تنطلق مرحلة التجديد، 
وهذا ما حصل يف احِللَّة، فالنفحات األوىل لش��عرائها يف الش��كوى ما هي إالَّ تعبري عن 
حالة الضجر والس��أم من الواقع الفاسد الذي شابه الفقر واملجاعة واألوبئة والكوارث 
وفساد الوالة، والتي انسحبت إىل أن ترجم شعًرا سياسًيا واجتمعًيا حياكي املرحلة التي 

فرضتها الظروف، كم سنوّضح ذلك الحًقا.

ومن هنا ظهر لنا السيِّد هادي كمل الدين واحًدا من أولئك الذين ال ُينكر فضلهم 
ا ينمو ببطء ومل يفصح عن نفسه  يف نمء الش��عور الوعي الوطني والعريب الذي ظّل عفوياًّ

إالَّ يف مطلع القرن العرشين.
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املح�ر الثاين

ال�صيِّد هادي كمال الدين الن�صاأة وروافد بنائه الفكري

ولِد الس��يِّد هادي كمل الدين سنة 1905)10( يف مدينة احِللَّة، و هو الوحيد ألبويه، 
والده السيِّد محد بن فاضل بن كمل الدين، كان علًم من أعالم احِللَّة، استطاع أن يغرس 

حّب العلم يف نفس نجله السيِّد هادي الذي نشأ نشأًة علمّيًة ودينّيًة يف بيته.

��ة، إذ كان من العل��مء األفاضل يف تلك  كان ج��ّده )فاضل( م��ن أعيان مدينة احِللَّ
املدينة، اش��تهروا بلقب: )كمل الدين( نس��بة إىل جّدهم الس��يِّد كمل الدين ابن الس��يِّد 
د املنصور الذي  د املنصور ابن السيِّد حممَّ منصور ابن الس��يِّد عل الزوبع ابن الس��يِّد حممَّ
ينتهي نسبه إىل اإلمام زيد الشهيد ابن اإلمام السّجاد ابن اإلمام احلسني ابن اإلمام 

.)11(عّل بن أيب طالب

نشأ الس��يِّد هادي كمل الدين وترعرع يف بيت أرشفت نوافذه عىل حمّلة )التعيس(، 
يف بيئ��ة مّكنت��ه م��ن االختالط م��ع أطفال تل��ك املحّلة، وبالت��ايل االحت��كاك والتعّرف 
ع��ىل عادات تل��ك املحلَّة وتقاليده��ا وأعرافها، فضاًل عن نش��أته واّطالعه عىل أصوهلا 
ة وتركيبتها الس��كانيَّة، وكذلك ما اتَّسمت به من أنشطة معرفّية وِحَرفّية أثَّرت  العشائريَّ

يف تشكيل خصائصها االجتمعّية.

بدأت رحلته الش��اّقة يف مضمر الدرس والتعلم قبيل احل��رب العاملّية األوىل، وهو 
ابن مخس س��نوات معتماًّ عممة خرضاء داللة عىل نس��به الرشي��ف إىل البيت العلوي، إذ 
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درس مبادئ القراءة والكتابة، وش��يًئا من احلس��اب، إىل جانب حفظ القرآن الكريم يف 
أحد الكتاتيب عىل يد الشيخ )إرزوقي()12(.

وبم أنَّ أرسة آل )كمل الدين( كانت أرسة علمّية دينّية، فإهّنا غالًبا ما كانت ترس��ل 
أبناءه��ا إىل الدراس��ة الدينّية، بعي��دة عن أجواء الدراس��ة احلكومّية، لذلك فإّن الس��يِّد 
هادي درس املقّدمات عىل يد والده الس��يِّد محد كمل الدين، وبعدها س��افر إىل النجف 
األرشف، ليلتح��ق باحلوزة العلمّية للدراس��ة فيها، فكان من مجل��ة العلمء الذين درس 
د حسني  السيِّد هادي كمل الدين عىل أيدهيم: الشيخ هادي كاشف الغطاء، والشيخ حممَّ

د طه النجف)14(. كاشف الغطاء)13(، والشيخ حممَّ

ويبدو ان دراس��ته بالنجف األرشف جعلت منه ش��خصّية علمّي��ة متمّكنة، لذلك 
��ة، ومن بينهم:  منح��ه عدد من العل��مء الوكالة الدينّية، ليك��ون هلم وكياًل يف مدينة احِللَّ
 الس��يِّد أب��و احلس��ن األصفهاين)15( ال��ذي أعط��ى وكالة إىل الس��يِّد هادي ك��مل الدين 
 ليك��ون له وكي��اًل يف احِللَّة يف 13 رمض��ان 1358ه�، املوافق لس��نة 1939م، ورد فيها 

ما نّصه:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

د وآله الطاهرين ال خيفى  »إىل إخواننا املؤمنني املتمّس��كني برشع سيِّد املرسلني حممَّ
عليكم أّن ولدنا العاّلمة الثقة السيِّد هادي محد بن السيِّد فاضل آل كمل الدين دام تاييده 
م��ن العل��مء األتقياء، وقد نّصبته وكي��اًل ِمن ِقَبلنا عىل قبض احلق��وق الرشعّية وإيصاهلا 
إلين��ا ونق��ل الفتوى عنّا مأموًنا عىل ذلك، بل هو فوق ذل��ك، وعىل عاّمة مقّلدينا إعزازه 
وتوق��ريه، وإنَّ أقواله أقوالنا وأمره أمرنا وأوصيه بمالزمة التقوى والتمّس��ك بالس��بب 

األقوى والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«)16(.
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كم منحه الش��يخ عبد الكريم اجلزائري)17( الوكالة يف احِللَّة يف 23 حمّرم 1360ه�، 
املوافق لسنة 1941م، وهذا نّصها:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

»إىل كاف��ة أخوانن��ا املؤمنني بعد الس��الم عليكم والدعاء لك��م بالتوفيق اعلموا أّن 
ولدنا العامل الفاضل الس��يِّد هادي ابن ثقة اإلس��الم السيِّد محد كمل الدين أين قد نّصبته 
مرشًدا لعاّمة املسلمني إىل أحكام الدين ورشع جّده سّيد املرسلني إرشاد العباد إىل اهلدى 
واالحتاد، فاس��معوا منه ترشدوا إن شاء اهلل تعاىل وأوصيه بمالزمة التقوى واالحتياط، 

فإّنه أهٌل لذلك أسأل اهلل تاييده وتوفيقه والسالم عليكم«)18(.

ومّل��ا عاد الس��يِّد هادي ك��مل الدين إىل احِللَّة أّس��س مدرس��ة العلوم الدينية س��نة 
1944م، وه��ي أول مدرس��ة أهلّي��ة يف احِللَّة، يدرس فيه��ا تالميذها العل��وم الفقهّية، 
ومب��ادئ القرآن الكريم، وأصول العبادات، واألح��كام الرشعّية، وعلوم اللغة العربّية 
من: نحو، ورصف، وعروض، فضاًل عن دروس يف ماديت العلوم واالجتمعّيات، وكان 
 ،مقّرها يف بادئ األمر يف )حمّلة جربان(، ثّم انتقلت إىل جماور حس��ينّية ابن طاووس
وكان من أعضاء هيأهتا التدريس��ّية: الش��يخ عبد الكريم املاشطة، والسيِّد عبود الشاله، 
والس��يِّد مهدي القزويني، واألس��تاذ الربوي فرهود مكي، والس��يِّد حمّمد عل النّجار، 

واألستاذ عل عبد عجام، واستمرت حتى سنة 1966م)19(.

وأصدر الس��يِّد هادي كمل الدين جريدة )التوحيد(، وهي جريدة سياسّية مستقّلة 
أس��بوعياًّا، وأصدر الع��دد األول منها بتاريخ 21 كانون الثاين ع��ام 1959م، وامتازت 
اجلري��ده بطابعه��ا ا األديب الناق��د وجرأهت��ا السياس��ية واألدبي��ة، فق��د وظفت الش��عر 
واألدب والتاريخ خلدم��ة تيارها الديني والوطني التوجيهي)20(، إالَّ أّن اجلريدة عّطلت 
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 بع��د انقالب ش��باط س��نة 1963م، وأعي��د امتيازها بموج��ب قان��ون املطبوعات رقم 
)24( لس��نة 1963م، فع��اودت الص��دور يف 16 آذار 1963م، غ��ري أهّن��ا مل تس��تمر 

طويال)21(.

وجتدر اإلش��ارة إىل أّن الس��يِّد هادي كمل الدين أصدر جري��دة )احلقيقية(، وكان 
العدد األّول منها قد صدر يف ترشين األول س��نة 1963م، وصدر منها )15( عدًدا، ثّم 
توّقفت عن الصدور، وكان يصدر عن اجلريدة ملحق أس��بوعي يش��مل النرشة األدبّية 

والثقافّية وأخبار األقضية والنواحي التابعة للواء احِللَّة)22(.

وهب��دف س��يطرة احلكوم��ة ع��ىل الصحاف��ة، واحل��د من إص��دار الصح��ف ذات 
التوّجهات السياس��ّية، سعت إىل إصدار قانون جديد للمطبوعات، بحّجة رفع مستوى 
الثقافة، واهلدف من ذلك حماربة الفكر اإلس��المّي املتمثِّل برجال الدين واملرجعيَّة، فتّم 
إص��دار القانون رقم )53( لس��نة 1964)23(، وق��د امتاز هذا القان��ون بنواقص كثرية، 
أّدت يف واق��ع احلال إىل انخفاض مس��توى الصحافة املحلّية، فضاًل عن تش��ديد الرقابة 
ع��ىل املطبوعات الدورّي��ة التي كانت تص��در يف داخل البلد أو املطبوع��ات الواردة إىل 

العراق)24(.

 ومن اجلدير بالذكر أّن السيِّد هادي كمل الدين كان شاعًرا متمّكنًا، بدليل ما ذكره 
د س��عيد رشيد  األس��اتذة الكبار يف األدب عندما قّدموا لكتبه، فقد أش��ار األس��تاذ حممَّ
الطاه��ري إىل ذل��ك س��نة 1967م، قائ��اًل: »فإين قد قرضت��ه ]يقصد كت��اب التخميس 
والتش��طري الذي سنتناوله الحًقا يف هذا البحث[ هذا الكتاب اجلليل مفخرة من مفاخر 
، حيث مل نك��ن متعودين فيم  ّ الثقاف��ة، وفتح جدي��د يف عامل األدب الس��يم األدب احِللِّ
س��بق أن نرى مث��ل هذا اإلنت��اج تناوله جمموًعا يف كتاب، وإذا اس��تمر س��محة العاّلمة 
الكبري، والش��اعر العبقري املجاهد السيِّد هادي كمل الدين عىل مواصلة إنتاجه الثقايف 
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وبمث��ل هذه الروعة واالبتكار فس��يقود أكرب ث��وره فكرّية، وس��وف ال يمر زمن طويل 
حتى يعود إىل احِللَّة الفيحاء هباؤها وجمدها الثقايف الذي طوته األيام مع األسف بسبب 
الروح االنزوائّية التي ش��اعت بني أدباء احِللَّة، ولعدم تشجيع ذوي الكفاءات حتى نبغ 
س��ّيدنا )اهلادي(، ففتح باب اجلهاد الفكري بكتبه النفيسة، ومنشوراته وجمّلته وجريدته 
)التوحيد(، ومدرس��ته، وخطبته وحمارضاته، كم ساهم إىل حدٍّ بعيد يف اجلهاد العقائدي 
والسيايس، وما اعظم هذا القائد بني قادة الفكر بفتح اجلبهة وليس له جنود، إالَّ ما عّبأه 

من استقالل الرأي واملبدأ، وحصافة التفكري، والغريه الدينّية«)25(.

مة آغا بزرك الطهراين رأي يف ذلك الكتاب نفس��ه تلك الس��نة نفسها  كم كان للعالَّ
��فر النفي��س، فوجدته أحس��ن ما نظم يف التش��طري  قائ��اًل: »لق��د اّطلعت ع��ىل هذا السِّ
والتخميس، لناظمه الصديق الش��فيق الس��يِّد الس��ند األديب احلس��يب النسب موالنا 
ّ ِزْيد عّزه، ورأيته من )اجل��زء الثاين من كتاب التخميس  الس��يِّد هادي كمل الدي��ن احِللِّ
والتش��طري يف أصح��اب آية التطهري« غنياًّا م��ن املدح والتقريض، فعدل��ت عن الثناء إىل 

رته بيدي املرتعشة يف مكتبتي العامة«)26(. تقديم الدعاء فحرَّ

أما األس��تاذ جعفر اخلليل)27( فقال عنه:»س��ّيدي العاّلمة السيِّد هادي كمل الدين 
استوعبت قس��ًم غري قليل من ديوان التخميس والتشطري، ومشيت معك وأنت ختّمس 
وتش��ّطر دون أن حتتاج إىل تزكية، فِشعرك مزّكى من فطرته، وليس ذلك بالغريب، أنت 
من دوحٍة س��مت ونمت، وأثمرت أدًبا هو اليوم أحد مفاخر أدبنا الرفيع ويكفي الذي 
أعجبن��ي كثرًيا هو أّنك من ناحية الفن قد حّلقت وأبدعت حني ربطت آيات التش��طري 
والتخمي��س ربًطا ال يمك��ن أن يفصل القارئ بني األص��ل والتخميس، وهي ميزة تثري 
االعج��اب وتدع��وين أن إىل أب��ارك ل��ك وأهنّيك هبذا التوفيق س��ائاًل امل��وىل بأن يرعى 

موهبتك هذه ويمّد يف عمرك«)28(.
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وذكره حمس��ن األمني)29(: »س��محة العاّلمة الس��يِّد هادي كمل الدين لقد طالعت 
��فر القّيم، وتلوت تشطريه وختميسه، فلمست يف كّل شطر منه ختميسة إعجازك  هذا السِّ
األديب وفنّك الرائع الذي يعرّب بصدق عن الذات ويصّور اإلحس��اس، ولعّل الكثري من 
القّراء، وأنا منهم، يعرف حّق املعرفة أّنك شاعر تلني له القوايف وختضع، فتأيت بالقصائد 
واألناش��يد الت��ي تبعث يف الش��عب روح العقيدة واحلياة والعّزة والطم��وح، وإىل األّمة 
اإلسالمّية سابق جمدها ومايض تارخيها، وُتذكي فيها العزائم الواهية، وحُتيي منها موات 
اهلم��م، هذا عندي مع مطالعتي بجميع ما كتبته ونرشت��ه دليل مبلغ أصالتك يف األدب 

العريب وعراقتك فيه«)30(.

كم أنَّ األستاذ نعمة رحيم العزواي)31( كان له رأي بالسيِّد هادي، إذ أشاد به بقوله: 
»إّن السيِّد هادي شاعر ذرب اللسان، مّتقد اخلاطرة، رسيع البدهيية«)32(.

ويف ع��ام 1974م طلب��ت دائرة املع��ارف اإليرانّية بطهران من الس��يِّد هادي كمل 
الدين أن يرس��ل هلا كتاباته يف األدب والش��عر أو السياسية وغريها من املواضيع، لتنرش 
ن من  له يف جرائدها)33(، إالَّ أّن الظروف حالت دون ذلك، ألس��باب ش��خصّية مل نتمكَّ

معرفتها.

وعىل الرغم من كل الظروف السياسّية واالقتصادّية واالجتمعّية واملضايقات التي 
تعّرض هلا الس��يِّد هادي كمل الدين، بيد أّنه اس��تمّر بنشاطه األديب والعلمي حتى وفاته 

سنة 1986م)34(.
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املح�ر الثالث

م�قفه من بع�ض الأحداث ال�صيا�صّية

كان السيِّد هادي كمل الدين قد شارك يف ثورة العرشين ضد الربيطانيني إىل جانب 
أبناء مدينته يف احِللَّة الفيحاء، ويبدو أّن تلك املش��اركة كانت عىل إثر حضور جّده، وهو 
أح��د قادة الثورة يف احِللَّة، وهو العامل الس��يِّد )محد فاضل ك��مل الدين(، وكان أحد قادة 

معركة بنّشة، وهي منطقة تقع يف اجلانب الصغري من مدينة احِللَّة)35(.

ك��م أّنن��ا نلحظ موقًفا متمّيًزا للس��يَّد هادي ك��مل الدين من حرك��ة )بكر صدقي( 
س��نة 1936م، لذلك ُألقي القبض عليه وأودع الس��جن، إثر معارضت��ه لتلك احلركة، 
وحكم علية باالعدام، إالَّ أّن فش��ل تلك احلركة، ومقتل )بكر صدقي(، وعودة السلطة 
السياس��ّية إىل ق��ادة احلك��م امللك��ي أّدى إىل خروجه م��ن الس��جن يف 16 ترشين الثاين 

1936م، فنرشت جريدة البالد ذلك اخلرب)36(.

وذكرت جريدة الفجر يف عام 1941م. عندما اشتعلت ثورة رشيد عايل الكيالين. 
أّن الس��يِّد هادي كمل الدين س��اهم مع بع��ض الثّوار يف احِللَّة بتأس��يس )مجعية احلرس 
الوطن��ي(، وكان من أهداف تلك اجلمعية: تأمني الدفاع ال��ذايت للمتطّوعني يف الثورة، 
وكذل��ك تأم��ني التموين للمواطنني حت��ى يتفّرغ جيش الث��ورة لقت��ال اإلنكليز، وقّدم 
الس��يِّد هادي كمل الدين طلًبا إىل مت��ّرف لواء احِللَّة آنذاك )أم��ني اخلالص( باملوافقة 
عىل تأس��يس تلك اجلمعّية، إالَّ أهّنا رسعان ما أغلقت بسب فشل تلك الثورة، ولكوهنا 
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مل تكن رسمية، ومعارضة لساسة احلكم آنذاك)37(.

كم أّننا نلحظ دوًرا متمّيًزا للسيِّد هادي كمل الدين يف التظاهرة الكربى التي انطلقت 
يف مدينة احِللَّة عام 1947م عىل إثر صدور قرار جلنة هيأة األمم املّتحدة القايض بتقسيم 
فلس��طني إىل دولتني، دولة تسّمى باسم )دولة اليهود(، وأخرى باسم )دولة فلسطني(، 
فقد ش��ارك فيها، وألقى كلمة منّدًدا بقرار التقس��يم، ومعترًبا ذل��ك القرار خرًقا لقانون 

املجتمع الدويل)38(.

ومل يكن الس��يِّد هادي كمل الدين مّيااًل لساسة احلكم يف العهد امللكي، عىل الرغم 
من كثرة اإلغراءات التي قّدمها رجال السياس��ة له، فعىل س��بيل املثال ال احلر: يف سنة 
��ة الذهاب معه إىل بغداد  1955م طلب منه مس��ؤول حزب االحتاد الدس��توري يف احِللَّ
لزي��ارة نوري الس��عيد. رئيس الوزراء آن��ذاك. وعندما قابلوه طلب منه نوري الس��عيد 
الكفَّ عن االنتقادات التي يوّجهها الس��يِّد يف مقاالته يف )جريدة الفرات( لس��ان حال 
ح��زب االحتاد الدس��توري ضد احلكومة العراقّي��ة، فحصلت مش��ادة كالمّية بينه وبني 
رئيس الوزراء نوري الس��عيد، بسبب رفض السيِّد جماملة احلكومة عىل حساب مصالح 

الشعب العراقي)39(.

ك��م يتَّضح لنا موقف الس��يِّد من احلكوم��ات املتعاقبة يف العه��د امللكي يف العراق، 
وجم��يء احلكم اجلمه��وري بعد ث��ورة 14 متوز 1958م، م��ن خ��ال ل افتتاحية جريدة 
التوحيد يف عددها األول، إذ جاءت بعنوان )العراق كان أكرب قلعة استعمرّية يف الرشق 

األوسط، ثورة متوز اخلالدة حّررت الشعب من العبودّية()40(.

وتدّلل تلك املقالة عىل أّن السيِّد هادي كان له فكر متحّرر وراصد للوضع السيايس 
آنذاك، عىل الرغم من أّن العراق كانت له حكومة مستقّلة مقّيدة بدستور، تشّكلت سنة 
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1921م، فضاًل عن كونه قد حترر من االنتداب الربيطاين س��نة 1932م، إالَّ أّن الس��يِّد 
كان يرى أّن السياسة الربيطانّية ال تريد اخلري ألّي شعب من شعوب العامل.

واجلدير بالذكر أّن السيِّد هادي كمل الدين نظم قصائد نارَص فيها الثورة اجلزائرّية 
التي تكّللت بالنجاح حينم استقّلت اجلزائر من االحتالل الفرنيس سنة 1962م، ورسم 
انطباعات��ه عنها بقوله: »إّن الثورة اجلزائرّية يب أن تس��ّمى بالثورة العربّية، فقد كّللت 
جب��ني العروبة بإكليل الفخر واالعتزاز، فثورة اجلزائر وفلس��طني وكّل ثورة عربّية ضد 

االستعمر هي ثوريت وثورة كّل عريّب خملص ألّمته وتربة بالده«)41(.

وكان الس��يِّد هادي كمل الدين قد تعّرض لالعتقال والسجن بعد أحداث انقالب  
شباط األسود سنة 1963م، وصدر أمر بإبعاده عن مدينة احِللَّة، فنُفي إىل كركوك ومنها 

إىل أربيل، حيث بقي فيها مّدة طويلة ثّم عاد إىل مدينة احِللَّة)42(.

ومما جتدر اإلش��اره إليه أّن الس��يِّد هادي كان ل��ه رأٌي يف االتفاقّية التي عقدت بني 
األردن والع��راق س��نة 1967م، بأهّن��ا مل تكن جمدية للع��رب بصورة عاّم��ة والعراقيني 

بصورة خاّصة، إذ نتلّمس ذلك من خالل أبياته اآلتية)43(:

ال����������� )األردن(  اتف�������اق  ����م���ش���ب���وه ش���������������ّر االت����ف����اقإّن 
أرخ��������ت: ق����د خ����س ال����ع����راقم����������ْذ ت����������ّم ذل����������ك ب���ي���ن���ن���ا

وقد وّظف الس��يِّد هادي كمل الدين ش��عره يف س��بيل قضّية الع��رب، وهي قضية 
الدفاع عن فلسطني العربّية، وكان حيرص عىل أن يكّرس مجيع املثّقفني جهودهم للدفاع 

عن حّقهم املغتصب ِمن ِقَبل الصهاينة، إذ ذكر ذلك يف شعره)44(:

ح��رهب��ا يف  أم���ت���ي  ان����دح����ار  م���ع )ال���ص���ه���اي���ن( ب��ك��ل م��ع��رك��ةع���ن 
م��ش��رك��ةف���ب���ني ق���وم���ي وغ������وى س��ل��ط��ت��ه��ا م���س���ؤول���ّي���ة  ش�����ّك  ال 
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ومل يكتِف بذلك فحس��ب، بل إّن الس��يِّد هادي كمل الدي��ن كان يريد من املجتمع 
العريب املس��لم ككل أن يراجع خطواته وحيسبها بدّقة، ويستفاد من أخطائه يف حربه مع 
الصهاين��ة، ويرس��م اخلطط الكفيلة إلنجاح مرشوع الدفاع عن فلس��طني، والس��يم أنَّ 
املجتم��ع الغريب بكل قّوته س��اند الصهاينة، ودافع عن مرشوعهم التوس��عي الغاصب، 

ويّتضح لنا ذلك من خالل قوله)45(:

مضوا قد  قومي  )إرسائيل(  حرب  ل���ألم���اميف  ل���ي���س  خ�����ط�����وات  يف 
ي��ض��ع��وا أن  خ���ط���وة  ك����ّل  أم����ام����ه����ا ع����الم����ة اس���ت���ف���ه���امحت���ت���اج 

ويبدو أّن الس��يِّد هادي كمل الدي��ن انعزل عن التدخل يف املواقف السياس��ّية بعد 
س��نة 1968م، وذلك لكث��رة املضايقات التي تعّرض هلا من قبل سياس��ات احلكومات 
ا هلا، وخصوًصا أّنه كان رجل دين، وله دوره  ا قوياًّ العراقّي��ة املتعاقبة، والت��ي رأت فيه نداًّ
املؤّثر يف املجتمع وعىل األصعدة كافَّة، االجتمعّية منها والسياسّية، لذلك قّرر االنشغال 
يف تأليف الكتب، وكتابة الشعر من خالل خمطوطاته اخلاّصة التي تركها، وبقي عىل هذا 

احلال حتى وفاته سنة 1986م)46(.
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املح�ر الرابع

م�قفه من الفكر ال�صي�عي

أما عن موقف الس��يِّد هادي كمل الدين من الشيوعّية التي انترشت يف العراق إبان 
ة صدد البحث، فنس��تطيع القول إّنه س��اهم بانتقادها من خالل انتقاد رؤس��اء  تلك املدَّ
الفكر الشيوعي نفسة، فكان ينتقد )لينني( بقوله: »ليس هناك من رجال الفكر ومتتبِّعي 
ا جاسوًسا ألملانيا  السياس��ة العاملّية إاّل القليل ممّن يهل ش��خصّية لينني، وهذا كان هيودياًّ
إبان احلرب العاملّية األوىل ضد مصلحة وطنة )روسيا(، ألّنه كان ككّل هيودي ال يعرف 

بحق الوطن لسوى أرض امليعاد فلسطني«)47(.

وق��ال أيًض��ا: »إّن هذا الرجل املتل��ّون حينم أتيحت له إدارة دّفة احلكم يف روس��يا 
يف وس��ط ظروف غامض��ة، حاول أن يطّبق املبادئ الديمقراطّي��ة االقتصادّية، فاصطدم 
بخيب��ة أمل كبرية، ألّن حماولته ال يمكن أن ُيكتب هلا الن��ور، إاّل اذا طّبقت الديمقراطّية 

السياسّية التي مل تكن تطّبق حينذاك، فكانت خطواته احلمقاء غري موّفقة حتًم«)48(.

وذكر أيًضا: »أّن الديمقراطّية السياسّية بمعنى احلكم الذايت املرتكز عىل حق احلرّية 
الطبيعّي��ة مل يك��ن منس��جًم والدكتاتورّية الش��يوعّية التي تنكر عىل الش��عب حق حرّيته 
الفردّية، وجتربه بالنار واحلديد عىل أن حيني رأس��ه ألقطاب احلكم الشيوعي، كيفم كان 
نوع احلكم، وملا كانت هذة الديمقراطّية السياس��ّية منهارة األسس، فليس ملن حياول أن 

يبني عىل أنقاضها ديمقراطّية اقتصادّية سوى الفشل الذريع«)49(.
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وق��ال أيًضا: » يزعم لينني أو حياول قلع جذور االس��تبداد الفردي، لكنه جهل أو 
ا من االستبداد الفردي،  جتاهل أن االستبداد اجلمعي الذي تتبنّاه الشيوعّية، ليس أقل رشاًّ
ألّنه ال يمكن الس��يطرة عىل كبح مجاحه، بالوقت الذي يمكن حتديد االس��تبداد الفردي 
أو إيقافه عند حّده، والقضاء عليه بعوامل نفسّية من دين، أو ضمري، أو وسائل وضعّية 

كترشيع القوانني من عقوبات زاجرة رادعة«)50(.

ويرّجح الباحث أّن الس��يِّد ه��ادي كمل الدين كان قد انتقد املبادئ الش��يوعّية من 
األس��س اخلاصة واملنطلقات األخالقّية التي تدعو هلا من خالل الش��يوعّية العاملّية التي 
تزعم أّن تطبيق تلك املبادئ الش��يوعّية قد تؤّدي باملجتمع إىل قّمة كمله اإلنس��اين الذي 
يفض��ل مصالح املجتمعات العاّمة عىل مصالح أفراده اخلاّصة، ومن هنا كان يوّجه نقده 
إىل نفس تلك املبادئ التي كانت تعاين نقًصا فلسفياًّا يف املبادئ، وأّن وجود ذلك النقص 

يعني عدم إمكانّية تطبيق تلك املبادى وشمولّيتها عىل املجتمعات ككل.

وقال الس��يِّد: »إّن الش��يوعية من حيث اجلوهر مل تفرق كثرًيا عن الدول الرأسملّية 
سوى أّن الدول الرأسملية تبيح حّق التّرف الفردي، وختلق املنافسة، وتشّجع بواسطتها 
ع��ىل العمل املنت��ج املجدي، وتضع هذا احلق ضمن القوان��ني والترشيعات، وأّما الدول 

.)51(» الشيوعّية فإهّنا حتتكر حّق التّرف لنفسها، وجتعل من الفرد آلة جامدة ليس إالَّ

ومن خالل ما تقدم، يمكن القول إّن الس��يِّد هادي كمل الدين كان له وعي فكري 
وس��يايس باألنظمة السياس��ّية واالقتصادّية واالجتمعية التي ظهرت إبان حياته، وكان 
ينظ��ر إىل تل��ك األنظمة ع��ىل أهّنا أنظم��ة نفعّية ملصاحله��ا اخلاّصة دون االهت��مم الفعل 
بمصالح الش��عوب حقيقة، ع��ىل الرغم من كثرة الدعوات من قب��ل املثّقفني واملفّكرين 
الذين كانوا يعتقدون أّن تطبيق تلك املبادئ سوف جتعل املجتمع يعيش بسعادة ورفاهّية 

وخري وصالح.
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ا بقول��ه: »إّن لينني نفى  أش��ار الس��يِّد هادي كمل الدين إىل أّن لين��ني كان دكتاتورياًّ
أقطاب احلزب الش��يوعي إىل جهات ش��ّتى من روسيا، ليخلو له اجلو، إذ أبعد أهم قادة 
احلزب الش��يوعي )تروتس��كي( قائ��د جيش ثورة أكتوبر البلش��فّية حتى اس��تهدف إىل 
انتقادات كثرية ومريرة، حتى الش��يوعيني أنفس��هم، وكاد احلكم القيري أن يرجع إىل 

املسح ثانية«)52(.

ا حياولون سعادة العامل والفاّلح فقد حفظها  كم قال: »إّن الشيوعيني إذا كانوا حقاًّ
هلم اإلس��الم، فال بّد أن يكون هناك يشء آخر يف اخلفاء، وال بّد أن تكون الدوافع قوّية 

املفعول«)53(.

ورّد عىل كارل ماركس)54( بقوله: »فاألخالق يف نظر هذا اليهودي عنرّية، وهي 
إّم��ا العنر احلقيقي فهو الكفر واإلحلاد واخلنى والفجور والظلم والطغيان واإلرهاب 
واالس��تبداد، ولتمت الفضائل، ألهّنا عنر ومهي حس��ب عرفه أن تش��اد عىل أنقاضها 
أخالق جديدة مأدبة حرفة )ديالكتية( بواسطة التقّدم والتطّور من مفهوم اإلنسان الفرد 
إىل اإلنس��ان املجتمع، وأّن التقدم يتم بتخّطي ظروف املعيش��ة، أّما األخالق املثالّية، إّما 
الفق��ه والرشف والدين والك��رم، إّما الصرب واإليثار واإلص��الح والنزاهة فهي أخالق 

عتيقة رجعية ال يومن هبا ماركس«)55(.

وانتقد السيِّد هادي كمل الدين كارل ماركس بقوله: »جهل أيًضا أّن ختّطي ظروف 
معيشة الفرد ليست يف إطار عمل الفرد وال ضمن دائرة قدرته واختياره، وإّنم هي نتيجة 
لتطّور املجتمع ولظروف مؤاتية قسّية ال إرادّية حتّدد ظروف معيش��ة اإلنسان املعاشّية، 
ولكن كارل ماركس يقول: )بعد ذلك فليس��خط كل فرد حدوده الذاتية(، ثّم اس��تدرك 

بعدم معقولّية هذا األمر«)56(.
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وقال السيِّد أيًضا: »إّن كارل ماركس أو حسقيل )روسيا( كان مندفًعا بشّدة حلمية 
أبناء جلدته اليهود، ولكن بشكل كان يمّثل أخطر األشكال، فإّن هذا املّكار مّلا رأى كره 
الش��عوب إىل قومه من ناحية العقيدة والعنرّية س��عى ملحو عقائد الشعوب وأدياهنا، 
كم سعى من جهة آخرى إىل هتديم العنرّية، ومادعاه لذلك إاّل لتيسري السبيل لتحقيق 
س��يطرة اليهود عىل العامل، وال يتحّقق حلمه مادام هناك حائالن مها الدين والعنرّية، 
وإذا زال املانع عاد املمنوع، فكان سعيه لزواهلم أمًرا منطقياًّا، ولذلك نراه أحرص الناس 

عىل حماربة الدين، وأراد من ذلك خدمة أبناء جنسه«)57(.

ومن خالل ما تقّدم نستطيع القول إّن السيِّد هادي كمل الدين كان له اّطالع واسع 
ومعّم��ق يف األفكار السياس��ّية التي ظهرت يف املجتمع، وب��دأت تنترش بني بعض فئات 
وأطياف املجتمع العراقي، نتيجة لظروف سياس��ّية واقتصادّية واجتمعّية مّر هبا املجتمع 
وقتذاك، ويبدو أّنه قد تتطّلب من رجال الدين العراقيني التصّدي هلا، وأزالت الشبهات 
التي تعّرضت إىل عقائد اإلس��الم ومبادئه، إاّل أّن الالفت للنظر، أّن الس��يِّد هادي كمل 
الدين وّضح من خالل ذلك الكتاب اإلقصاء الس��يايس الذي مارس��ه نفس الرجاالت 
والداعني ألفكاره )احلزب الش��يوعي الرويس( لبعض املنتمني لذلك الفكر، وهذا يدّل 
ع��ىل أّن ذلك الفكر وّجب التطبيقّية التي رفضتها أفكار ذلك احلزب الش��يوعي، فهناك 

مفارقات كبرية بني النظرّية والتطبيق.
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املح�ر اخلام�ض

مناذج من مقالته ودع�ته الإ�صالحّية

ال شّك أّن الصحافة العراقّية إبان العهد امللكي قد تنوعت من حيث مساحة حرّية 
إصداره��ا، فمنها الصحافة العلنّية والرس��مّية واملعاِرضة والسّية، أو تصنّف حس��ب 
مضموهنا اإلعالمي، فمنها الصحافة الش��املة ذات األخبار السياس��ّية املختلفة املحلّية 
واإلقلمّي��ة والدولية، فضاًل ع��ن موضوعات اقتصادّي��ة وفكرّية وأدبّي��ة ذات االهتمم 
بجوانب االجتمع واالقتصاد والفن والفكاهة، فضاًل عن الصحافة الساخرة الناقدة)58(.

كان الس��يِّد هادي ك��مل الدين يؤّكد أمهّي��ة الوحدة بني أطياف الش��عب العراقي، 
ويّتض��ح ذلك من خالل املقاالت االفتتاحّية التي تصدر باس��م جري��دة التوحيد، ففي 
عدده��ا )12( س��نة 1959م بّين��ت إ ش��ارة إىل عدم الف��وارق العنرّي��ة والقومّية بني 
أطياف الش��عب العراقي، إذ ال يوجد فرق بني العريب والكردي، وإن لبس الزي العريب 

والكردي، كّله يشري إىل الوحدة بني أبناء ذلك الشعب)59(.

كم أّننا نجد أّن الس��يِّد ه��ادي كمل الدين كان هيتم يف جريدته بالدعوة إىل الس��لم 
والديمقراطّي��ة وغريمه��ا، فف��ي جري��دة التوحيد كان يق��ول: »التوحيد ص��وت األمم 
والديمقراطّية، صوت اإلنس��انّية املعّذبة، صوت اإلس��الم الصحيح، صوت الش��عب 
املناض��ل يف س��بيل االس��تقالل، ص��وت األدب الرفي��ع واملث��ل العليا، ص��وت العدل 

والتوحيد«)60(.
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ومل يكت��ِف بذل��ك فحس��ب، ب��ل إّن مقاالته أّك��دت حمارب��ة الدع��وات اإلحلادّية 
ا ع��ن ذلك بمقال��ة كانت بدايته��ا: »يا أبن��اء الوطن العريب  واألخ��الق الذميم��ة، معرّبً
الكريم، أهّيا األحرار يف كّل مكان، يا أعداء العمالء يف كّل مكان، برهنوا عىل وجودكم 
القوم��ي بتضامنكم، حارب��وا الرذيلة واإلباحّي��ة واإلحلاد بالدي��ن والتضامن، تتحّطم 

أصنام التبعّية، يا أعداء الشيوعّية احّتدوا وتكّتلوا ال تتفّرقوا فتفشلوا«)61(.

واجلدي��ر بالذكر أّن الس��يِّد ه��ادي كمل الدي��ن أراد التعبري عن أه��داف مرشوعه 
الوطن��ي الع��ريب من خالل مقاالته، فقد أش��ارت جري��دة التوحيد إىل ذل��ك يف عددها 
)21( ال��ذي جاء في��ه: »صحيفتنا ال تري��د يف الدقيقة تنظيم احلياة السياس��ّية، وتسف 
يف وعود ال تس��تطيع الوفاء هبا، لكنها تس��تطيع أن َتِعد خملصة، وأن تقول صادقة، وأن 
تنقد حّرة، وأن تدخل كّل منفد مهتك للرجعّية املحلّية بكل جرأة. إهنا ستس��عى السعي 
كّله، وستبذل اجلهد كّله لكي تعرّب عن أماين أبناء اجلمهورية، وترجم رغبات الشعب، 

وتكافح حقوق البالد، وتعمل يف سبيل نرش الوعي السيايس السليم«)62(.

ا يف آرائه اإلصالحّية، مش��ّدًدا عىل وحدة  كم أّن الس��يِّد هادي كمل الدين كان جمداًّ
الش��عب املسلم بشّتى صنوفه ومعتقداته، نابًذا لكّل خالف يصدر بني أطيافه، ناظًرا إىل 
تل��ك اخلالفات، وإن وجدت، إىل أهنا تعرّب عن مجال حقيقة الش��عب املس��لم، ونلحظ 

ذلك جلياًّا من خالل شعره)63(:

اخل�����الف ي���ب���ق���ى  ال  ل���ي���ت  م��اب��ني ش��ي��ع��ي وب����ني سنيي�����ا  ق���ائ���ًم 
ش��ع��ب��ن��ا ب����احّت����اد  ال����رق����ي  ال���ل���ون)64(رشط  ل��ب��ي��ان  رشط  ك��ال��ض��وء 

ومل تغ��ب امل��رأة العراقّي��ة عن ذهن أطروحات الس��يِّد ه��ادي كمل الدي��ن وآرائه 
اإلصالحّية يف املجتمع املسلم عموًما واملجتمع العراقي خصوًصا، بل عىل العكس كان 
هلا احلّيز األكرب منها، فقد دافع السيِّد هادي عن رشفها وعّفتها وحفظ حّقها، السّيم أّنه 
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كان معارًصا للدعوات التي أطلقها الكّتاب اجلدد بش��أن املرأة وعدم حشمتها، مّدعني 
أّن ذلك السفور يعرّب عن حرّية املراة، فرّد عليهم بشعره قائال)65(:

آل���ة ل���ل���ف���ج���ور  ال����س����ف����ور  هب�����ا ت����ص����اد امل���������رأة امل���ب���ت���ذل���هإّن 
سلسلهح��ي��ث ال��س��ف��ور وال���غ���رام واخل��ن��ا م���ن  ب�����دأت  ك��ح��ل��ق��ات 

ويقول:

عهرها يمنع  ل��ي��س  ال��وض��ي��ع��ة  ال��س��ف��ور؟ ألل���ف ع���ذر ساترإّن  ه���ذا 
ك��ي��ف هي��ت��ك سرها ال��رشي��ف��ة  ال��ف��اج��ر)66(أّم���ا  ل��َع��نِي  متعتها  ون��ب��ي��ح 

ويّتضح ممّا تقّدم أّن السيِّد هادي كمل الدين كانت رؤية إصالحّية تبنّاها من خالل 
ش��عره يف بعض املواضيع االجتمعّية والسياسّية واالقتصادّية يف املجتمع العراقي، إبان 
املّدة التي عارصها، فهو يس��تغل ويتح��نّي كّل الفرص التي متّكنه من تقديم إصالحاته، 
ّ للمش��اكل الت��ي يعانيها جمتمعه، مّتخًذا  وهذا يعرّب عن مدى معايش��ة رجل الدين احِللِّ
طرق��ه وأش��عاره وكّل ما يملك من خطط من أجل إصالح بيئت��ه وتقديم احللول ألبرز 

مشاكله.
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املح�ر ال�صاد�ض

الت��صيف العام لأبرز م�ؤلَّفاته

ا من جهوده  أّلف الس��يِّد هادي كمل الدين اثني عرش مؤّلًفا، استغرقت جزًءا حيوياًّ
العلمّي��ة، وهناك عدد من املخوطوطات التي حفظت بمكتبة املتحف العراقي بموجب 
خ يف 1976/3/3م)67(، ل��ذا اخرنا بعًضا من  األم��ر اإلداري املرقَّم )3750( وامل��ؤرَّ

أبرز مؤّلفاته، وهي عىل اآليت:

1. التخميس والتشطر

تناول الس��يِّد هادي كمل الدين يف كتابه هذا القصائد الش��هرية، كقصيدة الشافعي 
)ي��ا آل بي��ت رس��ول اهلل(، وقصيدة )ظالم ون��ور( إليب فراس، وغريمه��ا، مطّبًقا عليها 

التغرّيات الشعرّية وفًقا لقاعدة التشطري والتخميس.

وكان هذا الكتاب بجزأين، ُطبع اجلزء األّول منه سنة 1959م، يف حني ُطبع اجلزء 
الثاين سنة 1967م، يف مطبعة اآلداب يف النجف األرشف، ونرشت جريدة األمل الغّراء 
عنه: »أهدانا س��محة العاّلمة الس��يِّد هادي كمل الدين عميد مدرس��ة العل��وم الكملّية 
للعلوم الدينّية يف لواء احِللَّة ِس��فره اجلديد القّيم )التخميس والتش��طري يف أصحاب آية 
التطه��ري( اجل��زء االّول، وق��د تصّفحناه فوجدن��اه غاية يف الروعة م��ن حيث املضمون 

والغاية والطباعة والتنسيق«)68(.
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2. أكثر من ألف بيت يف مديح أهل البيت

تن��اول الس��يِّد ه��ادي كمل الدي��ن يف ه��ذا املؤلَّف ع��دًدا م��ن القصائد الش��عرّية 
 الت��ي نظمه��ا هو بنفس��ه، واحتوى ذل��ك الكتاب عىل أربع��ني قصيدة مجيعه��ا يف مدح 
د، وأخرى يف الرشيعة   آل البيت)69(، من بينها قصيدة بمناسبة والدة النبي حممَّ
الّس��محة، وكذلك قصي��دة يف حّب أمري املؤمنني اإلمام ع��ّل بن أيب طالب، فضاًل 

عن غريها.

كان عدد صفحات الكتاب 141 صفحة، ومل يتسنَّ للباحث معرفة يف أّي سنة ُطبع 
ل مرة، إاّل أّنه اّطلع عىل النس��خة التي ُطبعت يف دار األرقم للطباعة يف  هذا الكتاب ألوَّ

احِللَّة عام 2007م.

3. من خمازي الشيوعيني

لعّل من املهم اإلش��ارة إىل أّن الظروف السياس��ّية واألفكار اجلديدة التي عارصها 
الس��يِّد ه��ادي كمل الدين أّثرت عىل عدد من املؤّلفات الت��ي أّلفها، ومنها ذلك الكتاب 
الذي أشار فيه إىل انتشار األفكار الشيوعّية يف البلد العراقي، وبني أبناء املثّقفني العراقيني، 
كم أّن تلك األفكار تشّكل دعاوى إحلادّية استوجبت من رجال الدين رّد تلك األفكار 
باألدّل��ة العقلّية واإلس��المّية، ففي ه��ذا الكتاب انتقد الس��يِّد هادي ك��مل الدين، ورّد 
عىل مؤّس��يس احلزب الش��يوعي ُكالاًّ م��ن: كارل ماركس، ولينني، م��ن خالل أفكارهم 
 الش��مولّية، مبّينً��ا أّن ه��والء ودعواهت��م مل تكن تس��تهدف خدمة أبناء املجتم��ع العاملي 

ككل، وإّنم أراد مؤسسو ذلك احلزب خدمة اليهود من أصل هيودي)70(.

وأشار السيِّد هادي إىل أّن السياسية العاملّية التي اّتبعها اليهود، كان هلا احلّظ األوفر 
النتشار تلك األفكار الشيوعّية بني أبناء الشعوب العاملّية عىل وجه العموم، والشعوب 
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اإلسالمّية عىل وجه اخلصوص، ألهّنا استهدفت من ذلك نرش اإلحلاد والتحّلل من كّل 
قيد خلقي أو عريف أو ديني)71(.

تأّل��ف ذلك الكتاب من مقّدمة للمؤّلف بنّي فيها س��بب تأليفه لذلك الكتاب، كم 
احتوى املؤّلف قصائد للمؤلِّف نظهم وأهداها للزعيم عبد الكريم قاسم الذي قاد ثورة 
14 مت��وز 1958م، وحارب األفكار الش��يوعّية يف بداية حكم��ه، وجاء هذا الكتاب يف 

63 صحفة)72(.

4. فقهاء الفيحاء وتطّور احلركة الفكرّية يف احِللَّة

نظ��ًرا ملا تتمّتع ب��ه مدينة احِللَّة من أثر دين��ي وثقايف ِعرب األزمن��ة التارخيّية للحّليني 
وعلمئها خصوصا، وأهّنا كانت مدينة العلم واألدب نبغ فيها العلمء والفقهاء والشعراء 
والفطاح��ل، وكانت تع��ّد مدينة دينّية، ومرك��ز للحوزة العلمّية يف أح��د أدوارها، هذه 

األسباب وغريها جعلت السيِّد هادي كمل الدين يرشع بتأليف هذا الكتاب)73(.

جاء هذا الكتاب بجزأين، تناول فيهم ترمجة كّل عامل من علمء احِللَّة، ونبذة خمترة 
عنه. وقد تأّلف ذلك املؤلَّف بجزئيه من 181 صفحة، وُطبع ألّول مّرة يف مطبعة املتحف 

العراقي سنة 1976م، كم ُطبع طبعات أخرى يف وقتنا احلارض.

5. ما وراء الستار أو الصواعق الصواقع

أراد الس��يِّد ه��ادي كمل الدين م��ن خالل تأليفه هل��ذا الكت��اب، أن يوّضح بعض 
احلقائق العقائدّية التي ينطلق منها أبناء املذهب اجلعفري. بدون تعّصب. بشأن اّتباعهم 
ألئّم��ة أهل البي��ت، من خالل كتب أبناء إخواننا العاّمة، وأش��ار الس��يِّد يف كتابه 
إىل ذل��ك فق��ال: »إين ما اعتمدت يف ردودي هذه إاّل عىل كتب إخواننا أهل الس��نّة التي 
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يس��ّلمون بصّحته��ا، وقد تركت الكث��ري من كتبهم مراع��اًة حلّق األدب، فإهّنا ُش��حنت 
بالتعّص��ب املقيت، فأرجو أن ال ُي��يسء أحد بنا ظناًّا فيتوّهم بأّن م��ا كتبته قد انبعث عن 

عدواة مذهبّية أو عاطفة طائفّية مهم كانت شديدة وموّثرة«)74(.

ومن خالل ما تقّدم، يّتضح لنا أّن السيِّد هادي كمل الدين مل يكن هيدف إىل تأجيج 
الراع الطائفي أو املذهبي يف العراق، إاّل أّنه أراد إرشاد بعض من أبناء هذا املجتمع إىل 
طري��ق اهلداية والصالح واحلق من خالل األدّل��ة العقلّية والنقلّية املثّبتة يف كتب إخواننا 
أبناء العامة، لذل��ك كان ذلك الكتاب عبارة عن حورات عقائدية بحته ألحقّية مذهب 

.أهل البيت

وق��د بلغت عدد صفحات ه��ذا الكت��اب )236( صفحة)75(، وت��ّم تأليفه يف عام 
1354ه�، لكنّه مل يطبع لظروف خاّصة قد أحاطت باملؤلف، إاّل أّنه ُطبع س��نة 2009م 

يف دار األرقم للطباعة وتكفل ذوو املؤلف بطبعه.

6. حتفة احلرض واالعراب يف علم النحو واإلعراب

ص��در هذا الكت��اب يف عام 1974م بمس��اعدة وزارة اإلعالم العراقّي��ة)76(، وقام 
بتأليف��ه يف ع��ام 1968م)77(، وهو عبارة عن أرجوزة يف علم النحو تزيد عىل ألف بيت، 
تناول فيها موضوعاته بأس��لوب بس��يط، وقّدم له املرحوم األستاذ الدكتور نعمة رحيم 
العزاوي، وصف فيها املؤلف بقولة »إّن هذه املنظومة تّتس��م بالسهولة والوضوح اللتني 
 مل تتوف��ر يف منظوم��ة ابن مالك الش��هرية وال غريها م��ن املنظومات النحوّي��ة الرفّية، 
 وإّن مؤّلفه��ا مل ُي��ر وراء األوج��ه املتضارب��ة يف كّل مس��ألة، ب��ل كان خيت��ار وجًه��ا 

واحًدا«)78(.

ووصف األس��تاذ الدكتور أسعد النّجار هذا الكتاب، بقوله: »إّن هذا الكتاب وإن 



348

ال�صيِّد هادي كمال الدين ومالمح من جه�ده الفكريَّة 1986-1905

كانت موضوعاته قد عرضت بصورة مبّس��طة لتالئم املبتدئني، إاّل أّنه يف ترتيبه ومنهجه 
ومعاجلات��ه وبأمثلت��ه ممّا ينفع املختّصني يف النحو العريب، أو ممّن له اّطالع يف علم النحو، 

لذلك نقول: إّن املؤّلف كان بارًعا يف خماطبة املسَتَويني املبتدئ واملتطّلع«)79(.
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اخلامتة

من خالل دراستنا للسرية الشخصّية للسيِّد هادي كمل الدين، تبنيَّ لنا ما يأيت:

إّن الس��يِّد هادي كمل الدين كان أحد الش��عراء الذين دعوا بشعرهم إىل تغيري . 1
الواقع االجتمعي واالقتصادي والس��يايس للمجتم��ع العراقي بصورة عاّمة، 

ّ بصورة خاّصة. واحِللِّ

انتقد الس��يِّد هادي كمل الدين األفكار الشيوعّية التي كانت منترشة آنذاك من . 2
خالل األس��س العاّمة لتلك األفكار، إذ إّنه رّكز عىل مؤسيس الفكر الشيوعي 
مث��ل: ماركس، ولين��ني، مبّينًا أخطاء ه��والء املفّكرين من الناحية اإلنس��انّية 
 واالقتصادّي��ة بعد أن أّكد أّن اإلس��الم دعا إىل املبادئ اإلنس��انّية يف رس��الته، 
 مش��رًيا إىل أّن م��ن يق��ف وراء تل��ك األف��كار هم اليه��ود أنفس��هم يف الدول 

األوربّية.

ّ كان ق��ادًرا عىل رفد . 3 اّتض��ح من دراس��تنا هل��ذه الش��خصية أّن املجتمع احِل��لِّ
املجتمع العراقي بطاقات علمّية وثقافّية تستطيع نقد املفّكرين الكبار الغربيني 
من أصح��اب الدعوات التي تدعوا إىل اإلباحّية واإلحلاد، وإّن تلك الطاقات 

حتتاج إىل من يساندها لكي تؤّدي دورها الفاعل يف املجتمع ككل.

كانت اجلهود الفكرية للسيِّد هادي كمل الدين من إصدار الصحف )التوحيد، . 4
واحلقيقة(، وكذلك إنشاء املدرسة املس��ّمة بمدرسة )العلوم الرشعّية(، والتي 
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ُعرف��ت في��م بع��د ب�)املدرس��ة الكملّية( الت��ي هت��دف إىل نرش الوع��ي الثقايف 
. ّ واإلصالح األخالقي واالجتمعي والفكري يف املجتمع احِللِّ

قّدم الس��يِّد هادي كمل الدين يف شعرة أنموذًجا من نمج التاريخ الشعري، إذ . 5
إّن بعض قصائده رّكزت عىل هذا اللون من الشعر، فضاًل عن أّنه أضاف شيًئا 

. ّ جديًدا من شعر التخميس الذي مل يكن مشهوًرا آنذاك يف الشعر احِللِّ
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