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ملخص البحث :
ســنوات قلیلــة ماضــیة تلــك الحركــة لــم تكــن الحركــة اإلســالمیة المعاصــرة فــي العــراق ولیــدة 

التي كانت عراقیـة المنبـع والتـي حـافظ علیهـا أبناؤهـا ومـنهم الشـیخ كمـال الـدین الطـائي، الـذي ولـد 

، ودرس علــى یــد مجموعــة مــن العلمــاء ابــرزهم والــده، تــولى عــدة وظــائف وعمــل ١٩٠٤فــي بغــداد 

ــًا فــي عــدة جوامــع، اســهم فــي تأســیس العدیــد مــن الجمعیــ ات الدینیــة واالصــطالحیة، إمامــًا وخطیب

اصدر العدید من الصحف اإلسـالمیة ولـه عـدة مؤلفـات، كانـت لـه مواقـف تجـاه القضـایا السیاسـیة 

، فضــــًال عــــن مواقفــــه تجــــاه القضــــیة ١٩٥٨وتمــــوز  ١٩٤١العراقیــــة والعربیــــة منهــــا ثورتــــا مــــایس 

  .١٩٧٧الفلسطینیة. له مشاركات عدة في مؤتمرات خارجیة توفي عام 
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Abstract:
The Islamic contemporary movement in Iraq hasn't emerged a few

years ago. It was originally an Iraqi one. Its members kept it, and among

them was Sheikh Kamaliddin At-Taa'i. Sheikh Kamaliddin was born in

Baghdad in 1904. He was tutored by a number of clergymen, his father

was the most prominent among them. He had various occupations; he

worked as an imam and Khatib in many mosques. He contributed to the

establishment of many reformative and religious societies. Sheikh
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Kamaliddin published many Islamic journals and wrote many books. He

had his attitude to the Arabic and Iraqi political issues, many Revolution

(1941) and July Revolution (1958) were among those issues. Besides, he

had his attitude to the Palestinian Affair. He took part in many

conferences abroad. Sheikh Kamaliddin died in 1977.

توطئة تاریخیة.
ــم تكــن الحركــة اإلســالمیة المعاصــرة فــي العــراق ولیــدة ســنوات قلیلــة ماضــیة، فــالتحرك  ل

اإلســـالمي لـــیس ظـــاهرة طارئـــة أو منقطعـــة الجـــذور وهـــذه الحقیقـــة البســـیطة لـــم یســـتطع االخـــرون 

مقطعًا ، هامًا الحركة اإلسالمیة المعاصرة في العراقشكلت)١(انكارها ولم یكن بمقدورهم تجاهلها

مــن تــاریخ النهضــة اإلســالمیة الطویــل ذلــك التــاریخ الــذي صــنعته األمــة بــدمائها ودموعهــا وعرقهــا 

الحركـــة اإلســـالمیة المعاصـــرة فـــي العـــراق ، هـــي فـــي عملیـــة والشـــيء الـــذي تمیـــزت بـــه)٢(وحبرهـــا

وتصدیها للقضایا انخراطها بقیاداتها التي مثلها علماء الدین في مواجهات سیاسیة عملیة ومباشرة 

لـدور الـذي قامـت بـه خـالل، المرحلـة التكوینیـة االمهمة التي طرحت أمامها وكان أهمهـا وأخطرهـا 

وكــان علمــاء الــدین قبــل ذلــك )٣(لتحدیــد مســتقبل العــراق وتكــوین الدولــة العراقیــة الجدیــدة واجهزتهــا

متمیزة فضًال عن حضورهم التكوین یمثلون القیادة لمختلف أبناء الشعب العراقي ویحتلون ، مكانة

الفاعل في سائر األوسـاط العشـائریة إذ كانـت توجیهـاتهم تأخـذ شـكل نـداءات أو فتـاوى سـرعان مـا 

یتفاعل الشعب العراقي معها ویحرص على تنفیذها، أما بعد قیام الحكم الملكي فقـد اختلـف العمـل 

طرتها علـــى العـــراق مـــن اإلســـالمي بعـــض الشـــيء اذ ادركـــت ، بریطانیـــا الدولـــة التـــي تحولـــت بســـی

احــتالل مباشــر الــى وصــایة علــى مراكــز قــراره السیاســي مــا لعلمــاء الــدین مــن ســلطان ومقــدرة فــي 

ولكـــن وعلـــى الـــرغم مـــن تلـــك المقـــدرة وذلـــك النفـــوذ اال ان الحركـــة االســـالمیة )٤(تحریـــك الجمـــاهیر

نتیجـة لحمـالت القمـع والدور القیادي السیاسي ، للعلماء قد ضعف ومن ثم بـدأ بـالتراجع واالنكفـاء

التـــي شـــنتها ضـــدهم ســـلطات االنتـــداب البریطـــاني والحكومـــات العراقیـــة فـــي ذلـــك العهـــد مـــن عمـــر 

العــراق فضــًال عــن ، ذلــك فــأن التغییــرات االجتماعیــة السیاســیة التــي تمــت فــي ســیاق عملیــة اقامــة 

دد كبیــر مــن الدولــة المحلیــة ومؤسســاتها، والتــي شــكلت عامــل جــذب واغــراء شــدیدین النتقــال ، عــ

الوجهاء ورؤساء العشائر الذین كانوا یشكلون القبضة الضاربة للقیادة الدینیة ، الى جانب السـلطة 

وما یحسب للحركة اإلسـالمیة العراقیـة أن نمـو الحركـة الوطنیـة ،ونمـو الـوعي )٥(الجدیدة ومواالتها

ني الــذي نشــأت فیــه وراحــت تفعــل فعلهــا فــي ذلــك ، الفضــاء الــوط)٦(السیاســي بــدأت تحــت مظلتهــا
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مـن األحــزاب السیاسـیة واإلســالمیة التـي كانــت ، فـي الغالــب ال تضـع قیــودًا مانعــة )٧(تلـك األنمــاط

.)٨(ومباشرة على عضویتها بالنسبة لكافة المسلمین بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبیة

كمـــا ان الحركـــة اإلســـالمیة المعاصـــرة فـــي العـــراق ، احتفضـــت بخصوصـــیتها مـــن حیـــث 

یعــة األفكــار ومنبــع تلــك األفكــار الــذي كــان ، عراقیــًا وطبیعتــه التــي تنتمــي الــى ضــمیر االمــة طب

والتــي حــافظ علیهــا ، أبناؤهــا ومــنهم الشــیخ كمــال الــدین )٩(ووجــدانها وموروثهــا وانتمائهــا وهویتهــا

الطائي الذي یعد من رواد الحركة اإلسالمیة والوطنیة والقومیة في العراق.

: حیاتھ االجتماعیة والثقافیة .المحور األول 
نسبھ ووالدتھ.-١

وطيء ابو القبیلـة )١٠(هو كمال الدین بن عبد المحسن بن الحاج بكتاش العسافي الطائي

وكـان لطـيء فطـرة والغـوث  )١١(من الیمن وهو طيء بن أدد بن زیـد بـن كهـالن بـن سـبأ بـن حمیـر

وقبیلـة طـيء مـن القبائـل )١٢(هل حصـرهاوالحارث ولكل ، هـؤالء فـروع وبطـون كثیـرة لـیس مـن السـ

المشــهورة فــي العــراق لهــا تــاریخ حافــل ، بــالبطوالت أبــان الفــتح اإلســالمي للعــراق وغیــره مــن الــبالد 

نشــأ فــي رعایــة والــده الشــیخ عبــد المحســن  ١٩٠٤ولــد فــي محلــة الفضــل ببغــداد عــام )١٣(األخــرى

ي تحصیل التعلـیم علـى یـد كبـار علمـاء م وكان والده قد شرع ف١٨٥٥المولود في عام )١٤(الطائي

بغــداد ومــنهم العالمــة الشــیخ ابــراهیم الكــردي والشــیخ محمــد ســعید النقشــبندي والعالمــة بهــاء الحــق 

وقد أصبح والده عالمًا فاضًال ومن مشاهیر ، الخطاطین إذ أجاد الكتابـة بخـط )١٥(الهندي وغیرهم

الخطیــة فــي هــذا المجــال بعــض ، المخطوطــات النســخ اجــادة تامــة وقــد كتــب كثیــرًا فیــه ومــن مــأثره 

وعـرف والـده بـالخلق وكثـرة العبـادة )١٦(المحفوظة في خزانة مكتبة ولـده الشـیخ كمـال الـدین الطـائي

(هللا عز وجل) من خالل اكثاره من الصلوات وانقطاعه ، عن األمور الدنیویة فضًال عن تواضعه 

.)١٨(١٩٤٤وقد توفي عام )١٧(وغیرها من الصفات األخرى

دراستھ ووظائفھ.-٢
بعــد أن تعلــم كمــال الــدین الطــائي ، قــراءة القــرآن الكــریم بــدأ بدراســة العلــوم العصــریة فــي 

ومنهم والده )١٩(المدارس العثمانیة وتوجه بعد ذلك نحو تحصیل العلوم الشرعیة على كبار العلماء

عـــن الشـــیخ قاســـم القیســـي فضـــالً )٢٠(١٩٢٦وكـــذلك الشـــیخ ، عبـــد الوهـــاب النائـــب المتـــوفي عـــام 

وهــي شــهادة )٢٢(والــذي أجــازه بإجــازة علمیــة)٢١(الــذي كــان أشــد المــؤثرین فیــه ١٩٥٥المتــوفي عــام 

)٢٣(تضمن لصاحبها تولي ، مقاعد التدریس واالمامة والخطابة في المدارس ، والجوامع والمسـاجد

التركسـتاني ، موسـى جـار ، ومن شیوخه الذین درس علـیهم المسـتعرب )٢٤(وهو ما مارسه بعد ذلك
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إذ كــان لــه أثــر شــدید ، فــي نــزوع الطــائي نحــو  ١٩٤٩اهللا المشــهور بــابن فاطمــة والمتــوفي عــام 

.)٢٥(إذ الزمه الطائي مدة تقرب من العام ١٩٣٩-١٩٣٥االصالح بعد أن زار العراق عام 

فـــي  )٢٦(أمـــا بالنســـبة لوظائفـــه فبعـــد أن اجیـــز ، الطـــائي شـــرع فـــي تـــدریس علـــوم الشـــریعة

المدارس الدینیة في بغداد ومنها مدرسة ، الحیدر خانه وكانت تسمى بالمدرسة الداودیة وتقـع هـذه 

وكــان یتــولى التــدریس ، )٢٧(م١٨٢٦المدرســة فــي شــارع الرشــید وقــد شــیدها الــوزیر داود باشــا عــام 

وقـــد مـــارس الطـــائي)٢٨(فیهـــا مـــن عـــرف بتمكنـــه فـــي العلـــوم الشـــرعیة فضـــًال عـــن شـــهرته العلمیـــة

وقد بقي یمـارس التـدریس فیهـا حتـى آذار )٢٩(التدریس فیها خلفًا لوالده الحاج عبد المحسن الطائي

مدرســة )٣١(وبعــد ذلــك عــین مدرســًا فــي جــامع الوفائیــة انتقــل بعــدها للتــدریس فــي)٣٠(١٩٦٠عــام 

)٣٣(١٩٦٧وبقــي مدرســًا فیهــا حتــى أیلــول )٣٢(١٩٦٠عاتكــة خــاتون ، فــي الحضــرة القادریــة عــام 

لیتولى مهمة التدریس، في دار العلوم التي كانت نواة كلیة الشریعة الحالیة وكان مـدیرها المسـؤول 

كمـــا كـــان للطـــائي الفضـــل فـــي تأســـیس المدرســـة  ١٩٣٦الحـــاج نعمـــان األعظمـــي المتـــوفي عـــام 

.)٣٤(السعدونیة في بغداد

ًا في المجلس وعین عضو )٣٥(مارس الطائي اإلمامة والخطابة ، في جوامع عدة في بغداد

ولمــدة )٣٧(واختیــر عضــوًا ، فــي مجلــس شــورى األوقــاف)٣٦(١٩٦٦العلمــي ، التــابع لألوقــاف عــام 

واختیـر عضـوًا )٣٩(كما عمل محاضرًا في دار اإلذاعـة العراقیـة)٣٨(ثمانیة ، أعوام إلى تاریخ وفاته

لعراقیـة وعضـو لجنـة كتـب في لجنة ، اختبار المتقدمین للتجوید وتالوة القرآن الكـریم فـي اإلذاعـة ا

التـــــراث وتـــــألیف الكتـــــب اإلســـــالمیة فضـــــًال عـــــن عضـــــویته فـــــي لجنـــــة طبـــــع المصـــــحف الشـــــریف 

.)٤٠(الدائمیة

مكتبتھ.-٣
وقـــد بـــدأ بانشـــائها عـــام )٤١(للطـــائي مكتبـــة كبیـــرٍة تضـــم ، أهـــم المراجـــع الدینیـــة والتاریخیـــة

ث فــي شــتى العلــوم العربیــة ضــمت نحــو ســبعة االف مجلــد ، بینهــا ثمانمئــة مخطــوط، تبحــ ١٩٢٦

فضــًال عــن لوحــات خطیــة نفیســة كتبهــا مشــاهیر الخــط العربــي فــي القــرن العشــرین )٤٢(واإلســالمیة

وهي من بقایا خزانة والده الذي ، كان من أشهر الخطاطین، وقد ضمت مكتبتـه الطبعـات القدیمـة 

ر وقـــد تـــم نقـــل هـــذه والطبعـــات الحجریـــة ، التـــي طبعـــت فـــي بغـــداد والشـــام واألنـــدلس والهنـــد ومصـــ

الذي كان سخیًا في إعارة كتبه )٤٣(الخزانة ، الى مكتبة األوقاف العامة في بغداد بعد وفاة الطائي

.)٤٤(لمن یطلبها
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المحور الثاني : نشاطھ الدیني 
أوالً : مجلسھ

كــان للطــائي مجلــس خــاص یعقــده فــي ، جــامع المرادیــة وكــان یحضــره كبــار الشخصــیات 

وتعقـــد جلســـات ذلـــك المجلـــس فـــي غرفـــه )٤٥(عـــن علمـــاء الـــدین واألدبـــاء والشـــعراءالعراقیـــة فضـــالً 

)٤٦(خاصة في الجامع المذكور، صباح كل یوم جمعة وبعد صالة العشـاء مـن أیـام شـهر رمضـان

)٤٧(وال یخفــــى أن مجلــــس الطــــائي كــــان عــــامرًا بالمناقشــــات، التــــي تتنــــاول مواضــــیع فكریــــة عدیــــدة

راریة ذلـك المجلـس هـو سـلوك الطـائي تجـاه رواد مجلسـه فقـد كـان والشيء الـذي شـجع، علـى اسـتم

وجهــًا اجتماعیــًا یــأنس بــه كــل مــن قصــد مجلســه مــن مختلــف رجــال العلــم واألدب وكبــار األســاتذة 

الذین، كانت تستقدمهم الحكومة العراقیة للتدریس في كلیاتها وقد جعل ارتیاد هـؤالء لنـدوة الطـائي، 

ى بالدهم كما كان غیرهم من العـراقیین الـذین كـانوا حریصـین ، علـى سفراء للعراق عند عودتهم ال

.)٤٨(ارتیاد ذلك المجلس وما كان یعقد به من ندوات وما یذكر فیه من أحادیث

ثانیا : إسھاماتھ في تأسیس الجمعیات الدینیة.
)٥٠(واالجتماعیة التي خدمها كثیراً )٤٩(أسهم الطائي في تأسیس عدد من الجمعیات الدینیة

مـــــن خـــــالل تعاونـــــه مـــــع العدیـــــد ، مـــــن علمـــــاء الـــــدین فـــــي بغـــــداد وذلـــــك للقیـــــام بالواجـــــب الـــــدیني 

وهذه الجمعیات هي على التوالي.)٥١(واإلصالحي.

جمعیة الشبان المسلمین.-١
وكان الطـائي أحـد أبـرز  ١٩٢٩تأسست جمعیة الشبان في بغداد في ، العاشر من شباط 

ركته في االجتماع التأسیسي ، للجمعیة في بغداد في نیسان عـام من خالل مشا)٥٢(المؤسسین لها

وقــــد نــــص نظامهــــا )٥٣(وذلــــك لتجدیــــد انتخــــاب، مجلــــس إدارتهــــا حســــب قانونهــــا األساســــي ١٩٣٣

األســـاس علـــى أن مـــن أهـــدافها نشـــر، محاســـن اإلســـالم ومـــا یالئـــم حیـــاة المســـلمین مـــن الحضـــارة 

ن، الطــائي كــل مــن المحــامي حســن رضــا رئیســًا الحدیثــة وضــمت الهیئــة اإلداریــة األولــى فضــًال عــ

واســـماعیل الـــواعظ ، ومنیـــر القاضـــي ، ونعمـــان األعظمـــي ، وطـــه الـــراوي، وحمـــدي األعظمـــي ، 

وجمیل الراوي، وكان مركز الجمعیة في شارع المنصور بـالكرخ وقـد ضـم قاعـة كبیـرة للمحاضـرات 

م المحاضـــرات الخطابیـــة ومكتبـــة وســـاحات لأللعـــاب الریاضـــیة وقـــد حرصـــت الجمعیـــة علـــى تنظـــی

ومن نشاطات الطائي في تلك الجمعیـة اشـتراكه فـي )٥٤(وكانت لها فروع من مختلف مدن العراق.

جمیع ، أعمال تلك الجمعیة ومنها االهتمام بالدروس الدینیة وجعلها أساسیة ، في منـاهج الدراسـة 

فضــًال عــن )٥٥(طات األخــرىاالبتدائیــة والمتوســطة واالعدادیــة ودور المعلمــین، وغیرهــا مــن النشــا

حرصه على تجدیـد الجمعیـة والمحافظـة علـى دیمومتهـا مـن خـالل طـرح احتیاجـات، تلـك الجمعیـة 
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وقــد أصــدرت الجمعیـــة مجلــة بأســم العـــالم اإلســالمي اهتمــت بالقضـــایا )٥٦(أمــام المســؤولین آنـــذاك

.)٥٧(الدینیة والوطنیة والقومیة

جمعیة الھدایة اإلسالمیة.-٢
وكانـــت، تهـــدف الــى نشـــر حقـــائق  ١٩٢٩الجمعیـــة فــي بغـــداد فـــي آب عــام تأسســت هـــذه

وقــــد جــــاء فــــي نظامهــــا األساســــي، أن غایــــة الجمعیــــة العمــــل علــــى مقاومــــة االلحــــاد )٥٨(اإلســــالم

أصبح الطائي سكرتیرًا في )٥٩(والدعایات غیر اإلسالمیة واتخاذ الوسائل، لترقي العلوم اإلسالمیة.

وفي االنتخابـات )٦٠(لتي ضمت خمسة عشر عضوًا برئاسة ابراهیم الراويالهیئة اإلداریة األولى، ا

فــاز الطــائي فــي تلــك  ١٩٣٦التــي جــرت الختیــار أعضــاء مجلــس ادارة الجمعیــة فــي نیســان عــام 

 ١٩٣٨وخالل االنتخابات التي جرت فـي نیسـان فـي عـام )٦١(سكرتیرًا للجمعیةاالنتخابات واختیر 

وهــو مــا )٦٢(ت واختیــر سكرتیرًاأیضــًا أیضــًا بتأییــد جمیــع الحضــورفــي تلــك االنتخابــا،فــاز الطــائي

عنــدما ، اختیــر الطــائي كاتمــًا لســر  ١٩٣٩جــرت فــي نیســان حصــل كــذلك فــي االنتخابــات التــي

وشكلت الجمعیة فروعًا لها في مدن العراق المختلفة ، في الموصـل والفلوجـة والعمـارة )٦٣(الجمعیة

في تلك الجمعیة اشتراكه، مع أعضـاء الجمعیـة فـي إقامـة حفـل ومن نشاطات الطائي)٦٤(والبصرة

تكریم لمفتي المسلمین في المجر حسین حلمي وطالب البعثة الیمانیة خالل زیـاراتهم، للعـراق وقـد 

وكــذلك مطالبتــه المســؤولین وأمــین العاصــمة، )٦٥(جــرى ذلــك التكــریم فــي دار العلــوم فــي األعظمیــة

وأخیرًا ال )٦٦(نبوي الشریف، رسمیًا تشترك فیه كافة الدوائر الحكومیةبأن یجعل االحتفال بالمولد ال

.)٦٧(بد من اإلشارة الى أن الجمعیة وبجهود الطائي قد أصدرت مجلة الهدایة لتكون لسان حالها

جمعیة اآلداب اإلسالمیة.-٣
عـة عدَّ الطائي من المؤسسین لجمعیة، اآلداب اإلسالمیة إذ قدم طلـب تأسیسـها مـع مجمو 

الــى وزارة الداخلیــة لتأســیس الجمعیــة وقــد تــم الحــاق نظــام الجمعیــة )٦٨(مــن علمــاء الــدین فــي بغــداد

وفــي األول مـن أیلــول حصـل الطــائي ورفاقـه علــى  ١٩٤٦األساسـي مـع ذلــك الطلـب فــي آب عـام 

وقد تم اصدار مجلة الكفاح لتكون لسان حال)٦٩(موافقة وزارة الداخلیة، على تأسیس تلك الجمعیة

وكانت الجمعیة قد اتخذت من المدرسة السـلیمانیة فـي منطقـة المیـدان (محلـة البقجـة) )٧٠(الجمعیة

وقــد أصــبح للجمعیــة )٧١(فیــه فــي الوقــت الحاضــرمقــرًا لكنهــا انتقلــت، الــى جــامع المرادیــة وال تــزال 

مجلـس والبد من أإلشـارة الـى أن الطـائي، كـان ضـمن )٧٢(والسلیمانیةفي الموصل وكركوك،فروع

ومن )٧٤(ثم أصبح الطائي، سكرتیرًا لها)٧٣(إدارة الجمعیة األول الى جانب العدید من علماء الدین

أبرز نشاطات الطائي خالل عضویته، في تلك الجمعیـة نشـره كتـاب (كیـف عـالج اإلسـالم مشـكلة 

لـد النبــوي وكـذلك حرصـه علــى إقامـة، االحتفـاالت الدینیـة الخاصـة بالمو )٧٥(الفقـر) وهـو مـن تألیفـه
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وكــذلك االحتفــال بــذكرى معركــة بــدر، بــین المســلمین والمشــركین والتــي كــان یحــرص )٧٦(الشــریف

الطــائي مــن خــالل تلــك المناســبات علــى، اســتعراض مــا عانــاه اإلســالم مــن دعــوات شــاذة لتشــویه 

.)٧٨(ویبدو أن الطائي قد دأب على ذلك لكونه رجل وعظ وارشاد)٧٧(نقاءه وصفاءه

إصدارات الصحیفة.ثالثا : 
لعل أول صحیفة إسالمیة عرفها العرب، في العصور الحدیثة هي صحیفة العروة الـوثقى 

م والتـــي، أصـــدرها رجـــال االصـــالح جمـــال الـــدین االفغـــاني ١٨٤٤التـــي صـــدرت فـــي بـــاریس عـــام 

ومحمد عبده ثم توالى العدید، مـن دعـاة الفكـرة اإلسـالمیة فـي إصـدار الجرائـد والمجـالت والنشـرات

اإلســـبوعیة والشـــهریة، واإلســـالمیة فـــي شـــتى بقـــاع العـــالم الظهـــار عظمـــة الـــدین اإلســـالمي، وفـــي 

)٧٩(العــراق یعــد الطــائي رائــد ذلــك االتجــاه، بإصــداره مجموعــة مــن المجــالت التــي تبحــث فــي ذلــك

ویتضـح ذلـك مـن خـالل إصـداره، )٨٠(والطائي مـن اعـالم الصـحافة، اإلسـالمیة فـي الـوطن العربـي

وكانــت المجــالت التــي یــدیر أمــر تحریرهــا، )٨١(الت التــي دافعــت عــن االســالم ومبادئــهتلــك المجــ

ومـن )٨٢(تصدر عن الجمعیـات التـي ینتمـي إلیهـا وهـي صـاحبة االمتیـاز ثـم یتـولى رئاسـة تحریرهـا

هذه المجالت.

الھدایة.-١
ل وهي صحیفة دینیة أسبوعیة صـدرت، عـن جمعیـة الهدایـة اإلسـالمیة صـدر عـددها األو 

، رئـــیس تحریرهـــا لطـــائي ومـــدیرها المســـؤول اســـماعیل الـــواعظ وعـــدد ١٩٣٠فـــي الثـــاني مـــن آیـــار 

اســـتمرت )٨٣(صــفحاتها ثمــان واحتـــوت، علــى مواضــیع عدیـــدة دینیــة واجتماعیــة وسیاســـیة متنوعــة

إال أنه بصدور العدد الثالث والثالثـین منهـا توقفـت المجلـة، عـن )٨٤(المجلة، بالصدور لمدة طویلة

ر بأمر من قبل ممیز المطبوعات، الذي أوقفها عن الصدور على اسـاس انهـا خرجـت عـن الصدو 

.)٨٥(الخطة المرسومة

صدى اإلسالم.-٢
صــدرت هــذه الصــحیفة علــى أثــر تعطیــل الهدایــة فصــدر عــددها األول فــي تشــرین الثــاني 

الســابع رئــیس تحریرهــا الطــائي إال أنهــا عطلــت مــن قبــل الحكومــة بعــد صــدور عــددها  ١٩٣٠عـام 

.)٨٦(١٩٣١في ایار  

تنویر األفكار.-٣
وهي مجلة دینیة أسبوعیة تصدرها ، جمعیة الهدایة اإلسالمیة ببغداد، كان الطائي رئـیس 

وتعطلت بعد صدور عددها الثاني  ١٩٣١صدر عددها األول في العشرین من شباط )٨٧(تحریرها
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لمجلــة علــى مواضــیع دینیــة أساســیة احتــوت ا)٨٨(١٩٣١عشــر فــي الرابــع والعشــرین مــن ایــار عــام

فضًال عن نشر أخبار العالم اإلسالمي وكذلك كانت حریصة على نقـل شـهادات ووجهـات ، نظـر 

.)٨٩(الغربیون حول الدین اإلسالمي

االعتصام. -٤
وهــي الصــحیفة الرابعــة التــي أصــدرتها جمعیــة الهدایــة اإلســالمیة ، ببغــداد بعــد أن عطلــت 

اإلســالم وتنــویر األفكــار) بــدعوة الخــروج عــن الخطــة المرســومة، صــدر الحكومــة (الهدایــة وصــدى

، وكان الطـائي رئـیس تحریرهـا فـي حـین ١٩٣٠العدد األول من االعتصام في الثالثین من مایس 

كان مدیرها المسؤؤل عبد الكریم الشیخلي، واالعتصام صحیفة دینیة اسبوعیة عدد صفحاتها تسع 

یــة وشــرعیة وفقهیــة وسیاســیة، فضــًال عــن نقــل أخبــار العــراق ، احتــوت علــى مواضــیع عــدة تاریخ

.)٩٠(والعالمین العربي واإلسالمي

الصراط المستقیم.-٥
)٩١(وهـي، أسـبوعیة تصـدر عـن مجلـة الهدایـة ١٩٣١صدر العدد األول منها فـي حزیـران 

نشـر وعدد صفحاتها ثماٍن احتوت ، علـى مواضـیع عـدة أغلبهـا دینیـة السـیما حرصـها دائمـًا علـى

المقــاالت التــي تقــارن بــین الــدین اإلســالمي واألدیــان األخــرى، فضــًال عــن نقلهــا أخبــار اإلســالم، 

لم تستمر هذه الصحیفة في الصدور إذ عطلت بعد صـدور )٩٢(والمسلمین في شتى بقاع األرض.

.)٩٣(١٩٥١العدد السابع والعشرون بعد المائة في السادس عشر من أیلول 

٦- ΔѧѧϠΟϣ�ϥѧѧϣ�ϊ ϳϣΎѧΟϣ�ΔѧѧϳΩϣΣϣϟ�ϯ έϛΫѧѧϟ: صـدر منهــا عشـرة اجـزاء وقــد صـدرت فــي

.)٩٤(  ١٩٣٥عام 

الكفاح.-٧
صحیفة اسالمیة أسبوعیة تصدر، عن جمعیة األداب صدر العـدد األول منهـا فـي الثالـث 

وعـــدد صـــفحاتها ثمـــان وعشـــرون وكـــان الطـــائي رئـــیس  ١٩٥٨والعشـــرین مـــن تشـــرین األول عـــام 

.)٩٦(١٩٦٠الغي امتیازها في التاسع من آیار )٩٥(تحریرها ومدیرها المسؤول

نماذج من مقاالتھ الصحفیة.
(الدین اإلسالمي وعنایته باألخالق واآلداب المدنیة): -١
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((كل دین ال یسیر مع المدنیة في كل طور، مـن أطوارهـا فاضـرب بـه عـرض الحـائط وال 

و شــر مســتطیر مــع اصــحابه تســأل بــه ألن الــدین الــذي ال یســیر مــع المدنیــة، جنبــًا الــى جنــب لهــ

یجــرهم الــى هــالك وانــه الدیانــه الحقیــة التــي وجــدناها تســیر مــع المدنیــة هــي الدیانــة اإلســالمیة واذا 

اراد االنسان ان یعرف شیئًا من، هذا فلیقرأ القرآن وما فیه من نظرات علمیة وقوانین وأنظمة لربط 

یخي وكثیــر مــن أنظمتــه، تســتعمل المجتمــع فهــو كتــاب دینــي ، علمــي اجتمــاعي تهــذیبي خلقــي تــار 

فــي وقتنــا الحــالي. وهــل باســتطاعة انســان أن یــأتي بــدور مــن األدوار كــان فیهــا الــدین اإلســالمي، 

مغــایرًا للمدنیــة والتقــدم وكــان النبــي (صــلى اهللا علیــه وســلم) زراعیــًا وطبیبــًا وقانونیــًا وقائــدًا واقــرأ مــا 

المـأثور نحـن قـوم ال نأكـل حتـى نجـوع واذا جـاز، فـي احادیثـه تتحقـق صـدق مـا اقـول ویكفـي قولـه

.)٩٧(أكلنا ال نشبع هو األساس الذي بني علیه علم الصحة..))

(حیاة األمم مرضها ومماتها):-٢

((ان لألمم رجاًال وأدوارًا تمر علیها دورة ، والدة وطفولة وشباب وكهولة ومن ثم شیخوخة 

ل انـــه جمیـــع االجســـام العلویـــة والســـفلیة فهـــرم ومـــوت هكـــذا الـــى ان یـــنفخ اســـرافیل، فـــي صـــوره بـــ

وجمادهـــا ومائعهـــا وغازهـــا، ونباتهـــا وحیواناتهـــا، لـــذلك فـــاألرض ومـــا فیهـــا مـــن القطـــرات واألفـــالك 

والــدائرات والســموات، المحبوكــة بــالنیرات ومــا هــو مبثــوث فیهــا مــن دابــة كــل ذلــك تجــري علیــه مــا 

وب یعتروهــا حیــاة ومــرض كمــا یعتــري كــل، ذكرنــا فــالفرد والعائلــة والقطــر، والحكومــة واألمــم والشــع

حـــادث فـــي األرض والســـماء.. فـــاألمم ســـعیدة عزیـــزة باالســـتقالل التـــي تنتهـــي بالشـــقاء والمهانـــة او 

.)٩٨(االستعباد، واالستذالل ان لم تنته بالفناء والزوال وهذا النوع منوط بسنن اهللا تعالى...))

(كما بدأكم تعودون):-٣

ن والحكمـاء والمـادیون، الطبیعیـون واألنبیـاء المراسـلون عـن مبـدأ ((بحث الفالسـفة األقـدمو 

االنســان ومصــیره وذهــب كــل مــذهبًا كــل علــى، مــا یدعیــه برهانــًا بــرغم أنــه الموصــل الــى النتیجــة 

العظیمة المنتهیة وأقام الى الضرورة والبداهـة وحیـث أن هـذه المسـئلة أهـم وأولـى المسـائل جعلناهـا 

بـین اإلسـالم والنصـرانیة.. یقـول بعـض مـن ال یعـرف معنـى الالنهایـة أن هـذا میزانًا أولیًا للمقایسة

الفضاء، غیر متناه لما دهشوا من عجائبه وعظمته إذ كـان كـذلك فمـا ضـنك بخـالق هـذا الفضـاء، 

أصحیح قول المبشرین أن خالق هذا الفضاء بما فیه من عـوالم ال تحصـى كـان، محصـورًا محـددًا 

ك الخلق الضعیف؟ أیعذر العلم من یعتقد هذه الحقیقة؟ إذ قال بهذا القـول في رحم مریم العذراء ذل

متي أو یوحنا أو مرقس أو لوقا أو بولس واضرابهم فعذرهم واضـح ألنهـم كـانوا فـي زمـان غلبـت ، 

علــى أهلــه الخرافــة واألوهــام وعمــت الجهالــة العمیــاء كــل البشــر حتــى اذا ارادوا التوصــل الــى الــه 

موا أنه بشر مثلهم إذ كان هذا عذر ابناء القـرون، الخالیـة فمـا هـو عـذرنا أبنـاء شبهوه بأنفسهم وزع
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هذا العصر الذي كشـف العلـم منـه شـیئًا عظمتـه هـذا الوجـود وأسـراره المدهشـة المحیـرة للعقـول فـي 

قــولهم أن مصــرف هــذه العظمــة بشــر محــدود وضــعیف، عــاش فــي الــدنیا خمســًا وعشــرین ســنة ثــم 

.)٩٩(مات صلبًا.))

امسا : مؤلفاتھ.خ
عني الطائي ومنذ سنوات مبكرة من عمره، بالمباحث التي تتعلق بالقرآن الكریم وكان مـن 

ـــة وبحثـــه، أن اخـــرج مجموعـــة مـــن الكتـــب ـــار )١٠٠(نتیجـــة دراســـته الطویل ـــة مـــن اآلث وقـــد تـــرك جمل

.)١٠١(المطبوعة

موجز البیان في مباحث القرآن.-١

وقــد وضــع  ١٩٧١ثــم اعــادة طباعتهــا عــام )١٠٢(١٩٤٠أصــدر الطــائي هــذه الرســالة عــام 

ورقــة مــن الحجــم المتوســط شــملت مقدمــة وعــدة مفــردات  ١٨٤المقدمــة كمــال إبــراهیم، تألفــت مــن 

مفــردة بعنــاوین ابرزهــا الــوحي، الفــرق بــین المكــي والمــدني، جمــع القــرآن، القصــص فــي  ٨٨بلغــت 

اإلنسـاني وغیرهـا والبـد مـن اإلشـارة الـى القرآن، واألمثال في القـرآن، وأثـر القـرآن فـي تحریـر الفكـر 

أن مـادة هـذه الرســالة، نشـرت هـي فــي األصـل عبـارة عــن مجموعـة مـن البحــوث والمقـاالت نشــرت 

فـــي المقدمـــة بـــین )١٠٣(فـــي اجـــزاء مـــن مجلـــة الـــذكرى المحمدیـــة التـــي كـــان الطـــائي یتـــولى تحریرهـــا

دعوة الى السیر على هداها حسب الطائي سبب نشر، هذه الرسالة وذلك لتفهیم حقائق اإلسالم وال

فیمــا یخــص المفــردات التــي ضــمنها الطـائي، فبالنســبة لموضــوع الــوحي، بــین الطــائي ان )١٠٤(قولـه

كلمة الوحي تطلق فـي اللغـة علـى معـان عـدة منهـا الرسـالة فیقـال أوحـى اهللا ومنهـا االلهـام والكـالم 

مــع الیقــین انهــا مــن قبــل اهللا تعــالى الخفــي، أمــا الــوعي شــرعًا فهــي معرفــة یجــدها المــرء فــي نفســه، 

وفیما یخص المكي والمدني، فقد بین الفرق من خالل )١٠٥(بوساطة سمع أو غیره أو بدون واسطة

معالجة هذه المسألة وواضح بأن المكي في اآلیات هو، ما نزل قبل الهجرة سواء ما نزل فـي مكـة 

بعــد وصــول النبــي (صــلى اهللا علیــه نفســها أو فــي أطرافهــا، أمــا المــدني فــي اآلیــات فهــو مــا نــزل

وفیمــا یخــص أثــر القــرآن فــي تحریــر )١٠٦(وســلم) الــى المدینــة ســواء المدنیــة نفســها أم فــي غیرهــا.

الفكــر اإلنســاني فالطــائي یوضـــح أن اإلســالم تصــدى لتحریــر العقلیـــة اإلنســانیة عــن طریــق غیـــر 

وت فأفـاض فــي ذكـر العــذاب مباشـر مــن الناحیـة التــي یشـتد شــعورها وهـي مــا سـتؤول الیــه بعـد المــ

لــم یــورد الطــائي تفصــیًال بأســماء المصــادر التــي اســتقى، منهــا )١٠٧(الــذي ســتالقیه النفــوس الكــافرة.

تلك الفصول لكثرتها ولكنه اكتفى باإلشارة في بعض المواضع الى الكتب التي اضـطرت الحاجـة، 

ارئ أو الباحــث الــذي یریــد الــى التصــریح أو ذكــر أســمائها وذلــك دعمــًا للحجــة والتســهیل علــى القــ

االطالع علیها للمراجعة.
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كیف عالج اإلسالم مشكلة الفقر.-٢

ورقة من الحجم الصغیر، لم یضع الطائي عناوین تبین محتوى  ١١٥وهو كتیب وقع في 

كـــل موضـــوع، بـــل جعـــل لكـــل مضـــمون مـــن موضـــوعات الكتـــاب رقمـــًا وانهـــى تلـــك األرقـــام بـــالرقم 

ب ذلــك هــو انــه الطــائي قصــد بــذلك انــه یكــون عملــه بمثابــة رســالة العاشــر، ویمكــن أن نعــزو، ســب

واحدة متصلة الحلقات، یكمل بعضها اآلخـر وهـذا مـا بینـه بقولـه: ((وهـذه رسـالة لكتـاب سیسـتوفي 

في الرقم األول ضمنه معنى التضامن االجتمـاعي، )١٠٨(النواحي التي یقتضیها هذا الموضوع..))

ة بقوله: ((لقد دعا القرآن الكریم الـى مبـدأ التضـامن، اإلجتمـاعي في اإلسالم إذ أوضح هذه الحقیق

فنـــــادى بـــــأن فـــــي أمـــــوال األغنیـــــاء حقـــــًا للســـــائل والمحـــــروم لیـــــتم التكافـــــل والتعـــــاون بـــــین طبقـــــات 

.)١٠٩(األمم...))

أما الرقم الثاني فقد ركز فیه على، تتبع مرافق ارزاق الفقراء وعطایاهم من بیت المال فقـد 

فـي حـین تحـدث الطـائي فـي الـرقم ) ١١٠(ه الخلفاء، فـي مسـاواتهم بـین جمیـع المسـلمینذكر ما قام ب

وتحدث في الرقم )١١١(الثالث عن اآلخاء، في اإلسالم ومساواة األغنیاء لغیرهم من سائر الطبقات

وكـان الــرقم الخــامس قــد خصـص للحــدیث عــن خطــر، االحتكــار )١١٢(الرابـع، عــن الوقــف والــواقفین

أمــا الــرقم الســادس فقــد جعلــه للحــدیث عــن شــرعیة القــروض، وعــن )١١٣(المحتكــرینوفســاد أخــالق 

أمـــا الـــرقم الســـابع والثـــامن والتاســــع )١١٤(االســـتقراض المـــراد بـــه وجـــه اهللا تعـــالى وخدمـــة المجتمـــع

فــي ختــام )١١٥(والعاشــر فقــد جعــل تحــت كــل رقــم مضــمون هــام كالربــا والزكــاة والصــدقات والســخاء

ه مسـتقبًال ولكنـه لـم یـورد تفصـیًال للمصـادر والمراجـع التـي اعتمـد علیهـا فـي مؤلفه وعـد بـأن یوسـع

تألیفه هذه الرسالة وال یعرف السبب في ذلك. 

رسالة في علوم الحدیث واصوله.-٣

ورقــة مــن، الحجــم المتوســط شــكلت فــي مجموعهــا رســالة كتبهــا  ١٣٦جــاء هــذا الكتــاب بـــ 

موضــوع علــوم الحــدیث واصــوله علــى طالبــه فــي الطــائي وهــي خالصــة الــدروس التــي اتقاهــا فــي

ـــه علـــى مقدمـــة وضـــحت ســـبب )١١٦(المدرســـة القادریـــة بالحضـــرة الكیالنیـــة فـــي بغـــداد احتـــوى كتاب

التــألیف إذ قــال الطــائي: ((وبعــد فهــذه عجالــة فــي أصــول الحــدیث تناولــت فیهــا أهــم القواعــد التــي 

كـــون لـــي تـــذكره وإلخـــواني الطـــالب اصـــطلح المحـــدثون بقبـــول ، الحـــدیث أورده عملتهـــا النفســـي لت

تبصـــرة...)) كمـــا مهـــد الطـــائي لكتابـــه بتوضـــیح معنـــى اللغـــة حـــدیث واصـــطالحًا إذ بـــین فیهـــا ان 

الحدیث لغة بأنه ضد القدیم في حین اصـطالحًا یعنـي مـن حیـث الروایـة هـو مـا صـدر عـن النبـي 

من الكتـــاب علـــى ، تضـــ)١١٧(محمــد (صـــلى اهللا علیـــه وســـلم) مـــن قـــول أو فعـــل أو تقریـــر أو صـــفة.

مفــردات وعنــاوین، عدیــدة قاربــت ســبعة وســبعین مفــردة أبرزهــا الرحلــة فــي طلــب الحــدیث، وكــذلك 
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والبـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه )١١٨(األســـباب التـــي دعـــت أهـــل األهـــواء لوضـــع الحـــدیث وغیرهـــا

أســلوب الرســالة، كتبــت لطــالب المعاهــد اإلســالمیة التابعــة لــدیوان األوقــاف فــي العــراق، وتمیــزت ب

سـهل منســق بحیــث یســتطیع مــن یقرأهــا أنــه یفهــم محتویاتهـا وعلــى الــرغم، مــن أنــه هــذه الرســالة لــم 

تكتــب للمختصــین فهــذا الیضــرها والیضــیر مؤلفهــا اذ یكفــي بأنهــا أوفــت، بمهمتهــا آنــذاك وتمیــزت 

ــم یــورد تفصــیًال للم صــادر بااللمــام بعلــوم الحــدیث وتــاریخ تدوینــه وتــاریخ رجالــه، إال أن الطــائي ل

والمراجع التي استقى منها مؤلفه هذا ولكنه اكتفى بوضع فهرست عام لمحتویات رسالته.

التوحید والفرق والمعاصرة.-٤

ورقـة مــن الحجـم المتوسـط، اســتهل الطـائي كتابـه بمقدمــة بسـیطة بـین فیهــا  ٢٤٠وقـع فـي 

كما ذكر بعـض الفـرق ان مؤلفه هو خالصة في علم التوحید، كتبها لطالبه في المدرسة القادریة، 

المعاصرة في العراق، وقد وضـح الطـائي ان سـبب تناولـه هـذه الفـرق لكـي یكـون طالبـه علـى علـم 

قسم الطائي كتابه الى قسمین، تحدث في القسـم األول عـن )١١٩(بما یحیط بهم من آراء ومعتقدات

ن الشـيء وحیـد، أمـا معنى التوحید في اإلسالم باسلوب واضح مبرهنًا أن التوحیـد فـي لغـة العلـم بـأ

التوحید شرعًا علم یبحث فیه عن اثبات العقائد الدینیة المكتسبة من ادلتها العقلیـة والنقلیـة، وضـح 

الطائي بأن هذا العلم سمي بأسماء أخرى منها: علم التوحید والصـفات وعلـم الكـالم، وعلـم أصـول 

یــــد اهللا وصــــفاته كالقــــدرة الــــدین، وبــــین أن تســــمیته بعلــــم التوحیــــد والصــــفات النــــه یبحــــث عــــن توح

أما القسم الثاني فقد تحدث فیه عن الكثیر من الفرق اإلسالمیة المعاصرة وقد اعطـى )١٢٠(واإلرادة

كل ذي حق حقه بكل صراحة وامانة، وذلك ألنه اعتمد عند تناوله تلك الفرق، على مصادر عـدة 

والزیدیــــة )١٢١(یعةهــــي مــــن المعتــــرف بهــــا مــــن قبــــل أصــــحاب تلــــك الفــــرق وهــــي اهــــل الســــنه والشــــ

وكـذلك  )١٢٣(والتركمـان والشـبك والكشـفیة)١٢٢(واالسماعیلیة والدوروز والنصیریة والعلویـة والكاكائیـة

اسـتطاع الطـائي أن یكـون بعیـدًا )١٢٤(البكتاشیة واالباضیة والبهائیة والیزیدیـة والقادیانیـة والصـارلیة

تأثر كما تأثر غیره ممن كتب في تاریخ ، هذه عن التأثر ، بعواطفه الخاصة ومیوله المبدئیة ولم ی

الفرق وخصائصها بل انطلق في كل ما كتبه عن هذه الفرق باالعتماد على مصادر ومراجع هـذه 

الفــرق، لــذلك نســتطیع ان نقــول انــه هــذا الكتــاب (الرســالة) یعــد مصــدرًا بغنــي كــل باحــث یریــد ان ، 

حیـث التثبـت مـن صـحة النقـل، ولـم یـورد یطلع ویعـرف حقیقـة هـذه الفـرق مـن حیـث االیجـاز ومـن 

الطــائي تفصــیًال بأســماء المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدها فــي تألیفــه لكنــه اكتفــى بوضــع فهرســت 

عام لمحتویاته.

من هدي النبوة.-٥

ورقــــة مــــن الحجـــم المتوســــط، كانـــت فــــي األصــــل  ٤٠٤جـــاء هــــذا الكتـــاب (الرســــالة) فـــي 

ومـن )١٢٥(الطـائي قـد القاهـا فـي دار االذاعـة العراقیـةمجموعة مـن المقـاالت واالحادیـث التـي كـان
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اصدق صفات هذا الكتاب انه تعبیر صادق عن سجیة الطائي، صاغه بدون تكلف ومن محاسنه 

احتــواؤه علــى نصــوص دینیـــة، متضــمنة حقــائق متفقـــًا علیهــا مــن قبـــل جمیــع األوســاط اإلســـالمیة 

ما موضوعات الكتاب فهي كثیرة ومستمدة من أ )١٢٦(المعاصرة القائمة على نصرة الحق والفضیلة.

افتتح المؤلـف )١٢٧(جوهر اإلسالم، ومن صمیم التاریخ العربي تربط بین ماضي العرب وحاضرهم

وأعقب هذا موضوعًا لبعض، وصـایا الرسـول )١٢٨(كتابه بحدیث شریف متفق على صحته وحسنه

بد اهللا بن عباس (رض) فقد عـدت محمد (صلى اهللا علیه وسلم) ومن بین هذه الوصایا وصیته لع

هذه الوصیة دستورًا للحیاة الحرة الكریمة واالسـتقالل وتحریـر الشخصـیة اإلنسـانیة، إذ جمعـت بـین 

ثم تحدث الطائي عـن، وجائـب المسـلم فـي أمـور العبـادات والمعـامالت إذ شـرح )١٢٩(الدین واآلخرة

كمـا تحـدث )١٣٠(زكـاة متوجـه بالشـهادتینمعنى اإلسالم بجمیع أركانه كالصالة والصیام، والحج وال

كما تطرق الـى )١٣١(عن الكتب السماویة التي نزلت، على البشر كالزبور والتوراة واإلنجیل والقرآن

أمور خطیرة من شأنها شحن همـم الشـباب المسـلم كالصـبر علـى الشـدائد واإلخـالص، فـي العقیـدة 

تحــدث عــن أصــول االجتمــاع والتــراحم، بــین كمــا )١٣٢(والثبــات علــى العهــد، واإلیثــار علــى الــنفس

لـم یـورد الطـائي تفصـیًال )١٣٣(الناس وكذلك شمل حدیثه عن االسـرة ومكانتهـا فـي اإلسـالم واألمـة.

بأسماء المصادر والمراجع التي اعتمد علیها في تألیف كتابه وال یعرف السبب الحقیقي وراء ذلك.

رسالة في قواعد التالوة. -٦

ـــواع القـــراءات وجماعـــات القـــراء ووجـــوه تضـــمنت مباحـــث هامـــ ـــد وأن ة فـــي، أصـــول التجوی

ــــــوم وذوي  ــــــل طــــــالب العل ــــــذلك مــــــن األبحــــــاث الجــــــدیرة، بالدراســــــة مــــــن قب األداء، ومــــــا یتصــــــل ب

.)١٣٤(االختصاص

من هدي الجمعة.-٧

وهي مجموعة من الخطب التي كان یلقیهـا فـي صـالة الجمعـة وتعـد هـذه الخطـب مصـدرًا 

).١٣٥(اق الحدیث لما ضمت من موضوعات سیاسیة واجتماعیةمن مصادر تاریخ العر 
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والعربیة.

إن مـــن أولـــى مهــــام علمـــاء الـــدین تبیــــین، بـــرامج اإلســـالم وأحكامــــه وتعالیمـــه فـــي مجــــال 

فالطــائي الــى )١٣٦(میــع جوانــب الحیــاةالسیاســة وذلــك انطالقــًا مــن شــمولیة، اإلســالم واســتیعابه لج

جانـــب اضـــطالعه بالتـــدریس والخطابـــة وكـــذك ممارســـة عملـــه الصـــحفي، كـــان نهجـــه مثـــار ســـخط 

الحكومات العراقیة ومن ورائها دوائر االستعمار وهـذا مـا یمكـن مالحظتـه عنـدما كانـت الحكومـات 

الـــــبالد الوطنیـــــة تعطــــل صـــــحفه الدینیـــــة، التـــــي كـــــان یـــــدافع بهــــا عـــــن الـــــدین اإلســـــالمي وقضـــــایا

.)١٣٧(والقومیة

أوالً: مواقفھ تجاه القضایا السیاسیة العراقیة.
.١٩٤١موقفھ من حركة مایس -١

تطــورت األحــداث السیاســیة فــي بغــداد بعــد اختفــاء الوصــي، علــى العــرش فــي العــراق عبــد 

راقـي بیانـًا فـي االله وتركه لمسؤولیاته الدستوریة إذ أصدرت، رئاسة األركـان العامـة فـي الجـیش الع

أعلن في ذلك البیان عن، تشكیل ما سمي في حینه حكومـة الـدفاع )١٣٨(١٩٤١الثالث من نیسان 

الوطني برئاسة رشید عالي الكیالني وكانـت مـن أولـى المهـام لتلـك الحكومـة تشـكیل وزارة تسـتطیع 

ة مجلـس األمـة أن تحتوي، األزمة الدستوریة التي خلفهـا هـروب الوصـي، وقامـت تلـك الـوزارة بـدعو 

لالنعقاد الذي قـرر بـدوره خلـع عبـد االلـه وتنصـیب الشـریف شـرف وصـیًا علـى العـرش الملكـي فـي 

 ١٩٤١مــایس  ٢، فــي قامــت الحــرب البریطانیــة العراقیــةوٕازاء ذلــك تطــورت األحــداث)١٣٩(العــراق

فتـاوى حظیت الثورة بتأیید الشعب العراقي وأصـدر علمـاء الـدین)١٤٠(وهي ما سمیت بحركة مایس

بــإعالن الجهــاد المقــدس ضــد بریطانیــا وكــان لهــذه الفتــاوى، أثرهــا فــي اذكــاء شــعلة الكفــاح المســلح 

ســــاند الطــــائي رجــــال ثــــورة مــــایس، وأظهــــر حماســــة كبیــــرة فــــي )١٤١(واســــتمراره لمــــدة شــــهر تقریبــــاً 

م نقلـه وثـ)١٤٣(١٩٤١األمر الذي أدى الى اعتقاله فـي، األول مـن تشـرین الثـاني عـام )١٤٢(تأییدها

الــى معتقــل العمــارة الــذي قامــت قــوات االحــتالل البریطــاني بإنشــائه وقــد بلــغ عــدد المعتقلــین نحــو 

كــان مــن )١٤٥(وقــد اســتمرت مــدة االعتقــال، مــا یقــرب ثــالث ســنوات)١٤٤(ثالثمئــة وخمســین معــتقالً 

هجـــت وعبـــد الواحــد الحـــاج ســـكر وب)١٤٦(أبــرز المعتقلـــین الـــى جانــب الطـــائي، عبـــد الــرحمن البـــزاز

األثــري، وعلــوان الیاســري، وفــائق الســامرائي، وعبــاس كاشــف الغطــاء وخیــر اهللا طلفــاح، ومظهــر 

ولمـا )١٤٧(الشاوي، وعبد الرزاق العقیلي، وصبري مراد، وحبیب غالم، وعبـد الحمیـد زیـدان وغیـرهم

ـــى )١٤٨(١٩٤٤افـــرج عنـــه فـــي ایلـــول  ـــد بـــادر ال ـــاهض للبریطـــانیین فق واصـــل الطـــائي نشـــاطه المن

، مـــزاعم فریاســـتارك تلـــك الجاسوســـة البریطانیـــة التـــي أسســـت جمعیـــة أخـــوان الحریـــة وذلـــك دحـــض

لمقاومــــة، الحركـــــات المناهضـــــة لالســـــتعمار البریطـــــاني یـــــوم صـــــدرت عنهـــــا المـــــزاعم التـــــي تـــــدین 
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العناصر، الوطنیة بالنازیة والفاشیة وما الـى ذلـك مـن اتهامـات ظالمـة اتخـذها المسـتعمرون ذریعـة 

.)١٤٩(ین الرافضین لخططهم االستعماریةلمقاومة الوطنی

.١٩٥٨تموز ١٤موقفھ من ثورة -٢
التـــي أســـقطت، النظـــام الملكـــي وأعلنـــت  ١٩٥٨كانـــت ثـــورة الرابـــع عشـــر مـــن تمـــوز عـــام 

النظام الجمهوري حدثا وتطورًا سیاسیًا مهمًا في، تاریخ العراق السیاسي المعاصر تلـك الثـورة التـي 

حظیـــت )١٥٠(وعــة التناقضــات االقتصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیةجــاءت كمحصــلة نهائیــة، لمجم

بتأییــد معظــم شــرائح المجتمــع العراقــي، وكــان الطــائي واحــدًا مــن المؤیــدین لتلــك  ١٩٥٨ثــورة تمــوز 

الثورة ویتضح، ذلـك الموقـف مـن خـالل االحتفـال الـذي أقامتـه جمعیـة اآلداب اإلسـالمیة بمناسـبة، 

فــي حــدائق قاعــة )١٥١(حتفــال الــذي حضــره الــزعیم عبــد الكــریم قاســمالمولــد النبــوي الشــریف ذلــك اال

 ١٤الشعب، إذ القى الطـائي كلمـة االفتتـاح لـذلك االحتفـال بقولـه: ((مـن هنـا یمكـن القـول أن ثـورة 

تمــوز هــي أوصــلت مــا انقطــع فأعــادت لشــعبنا حریتــه وكرامتــه واســتقالله وســیادته بعــد هــذه القــرون 

واالسـتعمار)) وقــد قابــل الـزعیم عبــد الكـریم قاســم ذلـك الموقــف بــأن، الطویلـة مــن الفوضـى والفســاد

شكر القائمین على ذلـك االحتفـال فضـًال عـن ذلـك قـام الـزعیم بتخصـیص، مبلـغ الـف دینـار تبرعـًا 

ویمكــن مالحظــة موقــٍف ســجله الطــائي تجــاه تلــك الثــورة وقــد تمثــل ذلــك فــي زیارتــه )١٥٢(للجمعیــة.

ینیـة إذ أثنـى الطـائي، علـى موقـف اإلتحـاد السـوفیتي تجـاه الثـورة وقـد لالتحاد السـوفیتي فـي بعثـة د

جاء ذلـك التثمـین بعـد لقـاء الطـائي وقاضـي بغـداد الشـرعي، عبـد الوحیـد االنصـاري والشـیخ محمـد 

عمــر القــره داغــي بــالزعیم الســوفیتي خروشــوف فــي موســكو إذ قــال الطــائي: ((اننــا نأمــل أن تســهم 

ین شعبي العراق واألتحاد السوفیتي في النضال من اجل سالم شـعوب الزیارة في تعزیز الصداقة ب

العــالم واســتقاللها. واننــا لنحتــرم خاصــة الصــداقة مــع الشــعوب المحبــة للســالم وعلــى رأســها االتحــاد 

.)١٥٣(السوفیتي الذي برهن ذلك منذ الساعات األولى لثورتنا فاعترف بحكومتنا الشرعیة..))

.١٩٥٩ال الزعیم عبد الكریم قاسم موقفھ من محاولة اغتی-٣
، جــرت محاولــة اغتیــال عبــد الكــریم قاســم فــي  ١٩٥٩فــي الســابع مــن تشــرین الثــاني عــام 

شارع الرشید بینما كان مـارًا فـي طریقـه للـذهاب، الـى سـفارة المانیـا الدیمقراطیـة لحضـور احتفـاالت 

بعـد هـذا )١٥٤(بمناسبة عیـدها الـوطني وقـد أخفقـت، العملیـة ولكـن عبـد الكـریم قاسـم اصـیب بجـروح

قاد الطائي وفدًا من علماء الدین، فـي بغـداد وتوجـه الـى مستشـفى السـالم الـذي اسـتقر بـه الحادث 

قاسم بعد الحادث، وقد قدم الطائي وزمالؤه التهنئة لقاسم بمناسبة نجاته من محاولة االغتیـال كمـا 

قــام، الوفــد بتســجیل اســمائهم فــي ســجل الزیــارات وقــد كتــب الوفــد فــي ذلــك الســجل العبــارة التالیــة:

. ویــدخل )١٥٥(((وفـد علمـاء بغــداد یهنئـون الــزعیم المنقـذ ویـدعون اهللا تعــالى لـه بالشــفاء العاجـل..))
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هـــذا الموقـــف ضـــمن المواقـــف التـــي اتخـــذها معظـــم علمـــاء الـــدین فـــي العـــراق الـــذین اســـتنكروا ذلـــك 

العالمـة الحادث ومنهم العالمة الشیخ عبد الكـریم الزنجـاني والعالمـة الشـیخ عبـد الكـریم الجزائـري و 

الشــــیخ علــــي كاشــــف الغطــــاء الـــــذین رفعــــوا برقیــــات اســــتنكار عبـــــروا مــــن خاللهــــا ادانــــتهم لـــــذلك 

).١٥٦(الحادث

ثانیاً: مواقفھ تجاه القضایا السیاسیة العربیة.
.١٩٣٠موقفھ تجاه إصدار الظھیر البربري -١

 ١٩٣٠أصدرت الحكومة الفرنسیة ما سمي بالظهیر البربري، في السادس عشر من آیار 

والقاضي بفصل العرب، عن اصولهم العربیة وارغام البربر في المغـرب األقصـى علـى تـرك الـدین 

كان لذلك الفعل االستعماري انعكاساته على علماء الدین )١٥٧(اإلسالمي وتنفیذ هذا المرسوم بالقوة

احتجــاج، فــي العــراق، فقــد بــادر الطــائي وباالشــتراك مــع مجموعــة مــن علمــاء الــدین بإرســال برقیــة 

على ذلك المرسوم تم ابراقها الى عصبة األمم ووزارة الخارجیة الفرنسیة والمقیم العام الفرنسي في، 

المشــؤوم علــى الشــعب المغربــي، نحــتج  ١٩٣٢آیــار  ١٦المغــرب األقصــى جــاء فیهــا: ((بمناســبة 

الـذي یقصـد بكل قوانا على الظهیر البربري الـذي اصـدرته ونفذتـه الحكومـة الفرنسـیة فـي المغـرب و 

منــه القضــاء علــى الــدین اإلســالمي ومحاربــة القومیــة العربیــة، فــي تلــك الــدیار ونعلــن للعــالم أجمــع 

وكان الطائي قـد )١٥٨(استیاءنا الشدید من هذه الخطط الغاشمة وارتباطنا باخواننا أهل المغرب..))

ترفــع رایتهــا فرنســا فــي هـاجم فرنســا ببرقیــة اســتنكار جــاء فیهــا .. ((وكــأن هـذه الحــرب الدینیــة التــي 

القــرن العشــرین قــرن الحریــة كمــا یقولــون لــم تســد جشــعها ولــم تــرو غلیلهــا فأخــذت تعمــل إلخــراج 

العرب عن دینهم وتجبرهم على األخذ بالتعالیم الوثنیة والمسیحیة والتخلف بهما والتـدین بعبادتهمـا 

عایات ویتخـذوا جمیــع الطــرق كمـا عهــدت للمبشـرین بالنصــرانیة ان ینشــئوا الجمعیـات والنــوادي والــد

.)١٥٩(إلخراج هذه المالیین من دینها ومعتقدها اإلسالمي))

موقفھ تجاه السیاسة الفرنسیة في تونس.-٢
اتبعــت الســلطات الفرنســیة فــي تــونس سیاســة، الفرنســة وذلــك بــاغراء المــواطنین فــي تــونس 

استیائه من هـذه السیاسـة اشـتراك وتعبیرا عن)١٦٠(على التجنس بالجنسیة الفرنسیة بوسائل متعددة

الطائي في البرقیتین التي، ارسلتها جمعیة المؤتمر اإلسالمي في العراق الى عصبة األمم استنكر 

فیهــا ذلــك اإلجــراء االســتعماري، نــاكرًا علــى فرنســا ادعاءهــا بأنهــا دولــة حــرة ومدنیــة، ونبــه عصــبة 

رقة والتعسـف والقسـوة ضـد الشـعب العربـي فـي األمم الى السیاسة الفرنسیة القائمة على أسباب التف

تونس، وما جاء في تلك البرقیة: ((هذا النبأ الجدید هو إخراج األمة التونسیة من جنسیتها العربیة 

الــى الجنســیة الفرنســیة، واألخبــار تبنــي بمواقــف الكرامــة التــي وقفتهــا األمــة التونســیة، تجــاه فرنســا 
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عمال بمنع دفن موتاهم، في مقابر المسلمین كمـا تبنـى وتجاه من وقعوا في شراكها من صفات األ

.)١٦١(بمواقف القسوة التي ما زالت تقفها فرنسا تجاه التونسیین العرب األحرار..))

موقفھ تجاه السیاسة الفرنسیة في سوریا.-٣
مارســت فرنســا فــي ســوریا سیاســة قائمــة ، علــى أســاس الــبطش واإلرهــاب فكانــت موضــع 

ومنهـــا الشـــعب العراقـــي، الـــذي كـــان الطـــائي واحـــدًا مـــن )١٦٢(الشـــعب العربـــياســـتیاء لـــدى عامـــة 

الوطنیین الذین مثلوه في االجتماع الذي، عقد عصر یوم الحادي والثالثین من كانون الثـاني عـام 

ـــى ســـكرتیر  ١٩٣٦ ـــه رســـالة ال ـــم توجی ـــك السیاســـة، االســـتعماریة الفرنســـیة إذ ت ـــى تل لالحتجـــاج عل

العراقــي جــاء فیهــا: ((نحــن المــوقعین عــن الشــعب العراقــي نحــتج علــى عصــبة األمــم بأســم الشــعب 

سیاســة االرهـــاب، واســـتنكار طریقـــة القمــع التـــي تتبعهـــا الســـلطة الفرنســیة فـــي ســـوریا بـــازاء الحركـــة 

الوطنیة فنحن نحتج أشـد، االحتجـاج اهانـة النسـاء السـوریات وضـربهن فـي الشـوارع وقتـل األبریـاء 

ق وســجن األحــرار وابعــادهم فهــذه السیاســة الخرقــاء تثیــر غضــب مــن الطــالب علــى قارعــة الطریــ

االنسانیة وسـخطها العظـیم ..)) وقـد قـدمت نسـخة مـن هـذه البرقیـة الـى سـفیر بریطانیـا فـي العـراق 

والــــوزیر المفـــــوض والمنــــدوب فـــــوق العــــادة للجمهوریـــــة التركیــــة ومنـــــدوب ایــــران والمانیـــــا وایطالیـــــا 

.)١٦٣(والسعودیة

ضیة العرب في لواء االسكندرونھ.موقفھ تجاه ق -٤
یقـــع لـــواء األســـكندرونة فـــي الجـــزء الشـــمالي الغربـــي مـــن ســـوریا ویعـــد مینـــاء ومنفـــذًا بحریـــًا 

لمدینة حلب السوریة. عد األتراك هذه المنطقة، جزءًا من دولتهم وأخذوا األتراك یسعون الى ضمه 

لعالمیــة الثانیـة رغبــت كــل مــن وبسـبب تــوتر، األوضــاع فـي أوربــا التــي كانــت علـى أبــواب الحــرب ا

فرنسا وبریطانیا، عقد التحالف مع تركیا األمر الذي ساعد األتراك في تجدید مطالبهم به، ومن ثم 

تنازلت فرنسا عن هذه المنطقة، الى تركیا بموجب  ١٩٣٩، وفي حزیران ١٩٣٨احتالله في تموز 

.)١٦٤(اتفاق بین البلدین وقع في انقره

عین الى نصرة العرب،  في ذلك اللواء ففي السابع عسر من حزیـران كان الطائي من الدا

. للمــذاكرة فــي حلــول تلــك المشــكلة وتــألیف لجــان )١٦٥(عقــد اجتمــاع فــي نــادي المثنــى ١٩٣٧عــام 

تقـوم بواجبهـا القـومي تجـاه نصــرة، العـرب فـي لـواء األسـكندرونة وقــد ضـمت اللجنـة فضـًال الطــائي 

یق السمعاني، وعبد الوهاب محمود وعبد الغفور البدري ویونس كل من ابراهیم عطار باشي، وتوف

بحري، وغیرهم وبعد ذلك اقترح الطائي، على المجتمعین إرسال برقیة احتجاج إلى ممثلي: فرنسا، 

وتركیا، وبریطانیـا، واللجنـة الدولیـة فـي لـواء األسـكندرونة جـاء فیهـا: ((یسـتنكر العراقیـون اإلعتـداء 
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سكندرونة العربیة ویؤیدون إخـوانهم السـوریین فـي الـدفاع عـن هـذا الجـزء على حقوق العرب في األ

.)١٦٦(من الوطن العربي..))

موقفھ تجاه القضیة الفلسطینیة.-
للعـراق، الـذي نشـأ فـي ضـوء مبـادئ میثـاق القضیة الفلسطینیة بالتكوین السیاسيترتبط 

والتـي طالبـت بتأسـیس دولـة  ١٩١٦ دمشق التي نـادت بهـا الثـورة العربیـة الكبـرى فـي الحجـاز عـام

وقد نالت القضـیة اهتمـام علمـاء الـدین )١٦٧(موحدة تتكون من، العراق وبالد الشام والجزیرة العربیة

فبعــد عقــد )١٦٨(اإلســالمي فــي العــراق الــذین أظهــروا ردود أفعــال تجاههــا بطــرق وأســالیب متنوعــة

وبمشــاركة وفــد عراقــي  ١٩٣١ل عــام المــؤتمر اإلســالمي، فــي القــدس فــي الســابع مــن كــانون األو 

والـــذي كـــان، مـــن جملـــة قراراتـــه إنشـــاء فـــروع لـــه فـــي ســـائر األقطـــار العربیـــة ومنهـــا )١٦٩(إســـالمي

  ).١٧٠(العراق

جمعیـة باسـمتقدم الطائي وبعض علماء الدین بطلب، الى وزارة الداخلیـة لتأسـیس جمعیـة 

جــاء فــي )١٧١(١٩٣٣لطلــب فـي نیســان المـؤتمر اإلســالمي فــي العـراق ووافقــت الــوزارة، علـى ذلــك ا

نظامها األساسي: ((أن غایة الجمعیة بـث التعـاون بـین المسـلمین علـى اخـتالف مـواطنهم وحمایـة 

وعقدت الهیئة اإلداریة اجتماعها األول في الثامن )١٧٢(المصالح وصیانة المقدسات اإلسالمیة..))

ب محمـــد عبـــد الحســـین كاشـــف وفـــاز الطـــائي: بعضـــویتها الـــى جانـــ)١٧٣(١٩٣٣مـــن مـــایس عـــام 

الغطاء، والحاج نعمان األعظمي، وبهجت األثري وحسن رضا إبراهیم الواعظ، ماجد القرة غولي، 

.)١٧٤(وعبد الحسین األزدي وسعید ثابت

ومـن أبـرز نشـاطات الطـائي ١٩٣٥وقد جدد انتخاب الطائي لعضـویة، تلـك الجمعیـة عـام 

المــؤتمر اإلســالمي العــام الــذي زار العــراق فــي مــایس فــي تلــك الجمعیــة إقامــة حفلــة اســتقبال لوفــد 

وكذلك احتجاج الرأي العام العالمي، عما جرى في فلسطین من حوادث اعتداء علیها )١٧٥(١٩٣٣

ورفعـه احتجــاج باســم جمعیــة )١٧٦(مـن قبــل الصــهاینة وحمـالت االبــادة ضــد المـواطنین العــرب فیهــا

عصابات الصهیونیة ضد بعض المتظـاهرین العـرب المؤتمر اإلسالمي على ممارسات بریطانیا وال

الذین هتفوا ضد االنتداب والصهیونیة والذین تعرض بعضهم إلى الضرب بالسالح وخاصة الشیخ 

كمـــا اشـــترك الطـــائي فـــي )١٧٧(موســـى كـــاظم الحســـیني مـــع مجموعـــة مـــن الشـــیوخ والشـــباب العـــرب

المـؤمنین، علـى جنـازة كـل مــن إصـدار، فتـوى تحـرم شـراء البضـائع الصـهیونیة وعــدم جـواز صـالة 

.)١٧٨(واالهم وكل من یرجح تجارتهم

ضــرورة )١٧٩(رأت الهیئــة المؤسســة لنــادي المثنــى ١٩٣٦وبعــد قیــام الثــورة الفلســطینیة عــام 

بتشــكیل لجنــة  ١٩٣٦تشــكیل لجنــة تتــولى مهمــة االهتمــام بالقضــیة فقامــت فــي أوائــل صــیف عــام 

وكـان الطـائي )١٨٠(سطین) وعهد برئاستها الى سعید ثابتبأسم (اللجنة المركزیة إلعانة منكوبي فل
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مــن ضــمن ، األشــخاص الــذین وقعــوا علــى طلــب التأســیس الــى وزارة الداخلیــة لتأســیس لجنــة تأخــذ 

علــى عاتقهــا ، مهمــة إعانــة فلســطین وقــد حصــلت موافقــة الــوزارة علــى ذلــك الطلــب وتألفــت الهیئــة 

عطار باشي ونعمان األعظمي والحاج مال نجم الدین اإلداریة الى جانب الطائي: كال من إبراهیم 

وتركــز نشــاط اللجنــة فــي جمــع التبرعــات المادیــة والعینیــة )١٨١(ویوســف هرمــز وســامي ســعید الــدین

لغـــرض، دعـــم الثـــورة الفلســـطینیة فضـــًال عـــن ذلـــك قیامهـــا بتوجیـــه مـــذكرات ورســـائل، الـــى الملـــوك 

والبد من اإلشارة الى ان أول اجتمـاع للجنـة )١٨٢(واألمراء العرب والمسلمین للتدخل إلنقاذ فلسطین

.)١٨٣(المركزیة إلعانة منكوبي فلسطین عقد في دار الطائي

وبعــد قیــام نــادي المثنــى بتأســیس لجنــة الــدفاع عــن فلســطین، لغــرض إعانــة العــرب فیهــا 

كــان الطــائي مــن ضــمن األعضــاء الــذین شــكلوا تلــك اللجنــة والتــي )١٨٤(١٩٣٦خــالل ثــورتهم عــام 

-١٩٣٦، ونتیجــة النــدالع الثــورة الفلســطینیة )١٨٥(اتخــذت مــن بنایــة نــادي المثنــى مقــرًا مؤقتــًا لهــا

ــــة واســــتمرار  ١٩٣٩ ــــك المرحل ــــي شــــهدتها الســــاحة الفلســــطینیة خــــالل تل والتطــــورات السیاســــیة الت

تصـــاعد )١٨٦(الحكومـــة البریطانیـــة فـــي سیاســـتها التقلیدیـــة الرامیـــة الـــى إنشـــاء وطـــن قـــومي للیهـــود

هتمام العربي فاشتدت الدعوات الى ضرورة االهتمـام الجـدي بالقضـیة الفلسـطینیة ممـا أدى الـى اال

ومنهــــا )١٨٧(١٩٣٨-١٩٣٧عقـــد العدیـــد، مـــن المــــؤتمرات لمعالجـــة القضـــیة خــــالل األعـــوام منهـــا 

وكــان الطــائي، مــن  ١٩٣٧الــذي عقــد فــي، الثــامن مــن ایلــول عــام )١٨٨(مــؤتمر، بلــودان فــي ســوریا

الــى جانــب )١٨٩(لعراقــي المشــارك فیــه بصــفته ممــثًال عــن جمعیــة الهدایــة اإلســالمیةضــمن الوفــد ا

وســعید ثابــت ومحمــد بهجــت االثــري، وٕابــراهیم الــواعظ، وعبــد المالــك )١٩٠(محمــد یــونس الســبعاوي

الفخـــري، وجمیـــل عبـــد الوهـــاب، وعبـــد العزیـــز القصـــاب ممثلـــین عـــن مختلـــف، الهیئـــات والنـــوادي 

وقـــد اتخـــذ المـــؤتمر مقـــررات عـــدة ابرزهـــا ان فلســـطین جـــزء الیتجـــزأ مـــن )١٩١(القومیـــة واالجتماعیـــة

.)١٩٢(األقطار واستنكار ومقاومة تقسیم فلسطین

وتنفیذًا لمقررات بلودان في ضرورة قیام كل قطر عربي، بالعمل على تنفیذ تلك المقـررات 

فــي مقــر جمعیــة قــام نــاجي الســویدي بتوجیــه دعــوة الــى، عــدد كبیــر مــن الشخصــیات لعقــد اجتمــاع 

وقــد تــم فــي ذلــك )١٩٣(١٩٣٧الشــبان المســلمین، فــي بغــداد فــي الثــاني والعشــرین مــن تشــرین األول 

ـــة بأســـم جمعیـــة الـــدفاع عـــن فلســـطین وتألفـــت الهیئـــة )١٩٤(االجتمـــاع االتفـــاق، علـــى تـــألیف جمعی

ة لجنـة وقـد عـدت تلـك الهیئـة بمثابـ)١٩٥(المؤسسة لها في ذلك االجتماع وكان الطـائي مـن ضـمنها

تـولى رئاسـة )١٩٧(١٩٣٧واجیزت من قبل وزارة الداخلیة، في تشـرین الثـاني عـام )١٩٦(إداریة مؤقتة

. لعـب الطـائي دورًا كبیـرًا فـي تأسـیس )١٩٨(الجمعیة ناجي السـویدي، ثـم اعقبـه فیـه یاسـین الهاشـمي

ح فــروع، لتلــك تلــك الجمعیــة، مــن خــالل ترأســه وفــدًا مهمتــه الطــواف فــي المــدن العراقیــة وكــذلك فــت

ومنهــا العمــارة التــي زارهــا الطــائي واجتمــع بعــدد، مــن )١٩٩(الجمعیــة فــي العدیــد مــن المــدن العراقیــة

وفـي االجتمـاع السـنوي )٢٠٠(١٩٣٨ابنائها وقرروا إنشاء فرع للجمعیة في السادس عشر مـن آذار 
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داریـــة العلیـــا تـــم انتخـــاب اللجنـــة اإل ١٩٣٨الـــذي عقـــد، فـــي الثـــاني عشـــر مـــن كـــانون األول عـــام  

التــي أصــبحت أكثــر الجمعیــات شــهرة ونشــاطًا وتــأثیرًا )٢٠١(وأصــبح الطــائي محاســبًا لتلــك الجمعیــة

. ویمكــن مالحظــة بعــض، المواقــف )٢٠٢(الســیما بعــد أن اصــبح لهــا فــروع عــدة فــي المــدن العراقیــة

ئـــات الوطنیـــة للطـــائي تجـــاه القضـــیة الفلســـطینیة منهـــا اشـــتراكه فـــي البرقیـــة التـــي رفعهـــا ممثلـــو الهی

اإلســالمیة فــي بغــداد الــى األمیـــر عبــد اهللا بــن الحســین طـــالبوه فیهــا، بضــرورة مناهضــته ورفضـــه 

فضـًال عـن ذلـك )٢٠٣(لسیاسة تقسیم فلسـطین التـي اتبعتهـا بریطانیـا وغیرهـا مـن الـدول االسـتعماریة

اج نجـم الـدین تشكیل وفد ضم الى جانبه: كل من الشیخ أمجد الزهاوي والشیخ قاسم القیسي، والح

الواعظ والحاج حمـدي األعظمـي ، والسـید محمـد صـادق الصـدر والسـید مرتضـى الحیـدري والسـید 

) وذلــك ١٩٥٦-١٨٨٣عبــد العزیــز الشــواف، وذلــك لمقابلــة رئــیس الــوزراء آنــذاك محمــد الصــدر (

راء، لبذل ما یمكن إلنقاذ فلسطین من العدوان الصهیوني وقد قابل الطائي ومعه الوفد المـذكور وز 

الــدول المفوضــین العربیــة واإلســالمیة المعتمــدین فــي بغــداد وذلــك للتوســط لــدى حكومــاتهم للعمــل 

.)٢٠٤(والتكاتف وتوحید الجهود النقاذ فلسطین

أسفاره.
غـادر الـبالد متوجهـا الـى مكـة  ١٩٥٥سافر الطائي خارج العراق أكثر من مرة ففي، عام 

إسـالمي عراقـي، الـى االتحـاد السـوفیتي الـى جانـب كمـا سـافر ضـمن وفـدٍ )٢٠٥(الداء فریضة الحـج

ـــد الوحیـــد االنصـــاري قاضـــي الشـــرع فـــي بغـــداد والشـــیخ محمـــد عمـــر القـــره داغـــي امـــام جـــامع  عب

وشارك في مؤتمر االبحاث  ١٩٦٤كذلك سافر الطائي الى القاهرة، عام )٢٠٦(السلیمانیة في بغداد

فضــًال عــن مشــاركته فــي مــؤتمر بلــودان عــام  هــذا )٢٠٧(اإلسـالمیة الــى جانــب الشــیخ أمجــد الزهــاوي

.)٢٠٨(والذي قد اشرنا الیه، عند حدیثنا عن مواقفه تجاه القضیة الفلسطینیة ١٩٣٧

وفاتھ.
تعرض الطائي، لحادث سیارة فُأصیبت إحدى ساقیه إصابة بلیغة  ١٩٧٧في صیف عام 

تـوفي فـي الثـاني )٢٠٩(هااضطره الى المكوث، في أحد مستشفیات بغداد لمـدة تقـرب الشـهرین وبعـد

وشـیع جثمانـه، مـن داره الواقعــة فـي منطقـة السـبع ابكـار بالصـلیخ الــى  ١٩٧٧عشـر مـن آب عـام 

وقـد رثـاه )٢١١(الشیخ عبد القادر الكیالنـي ودفـن بجـوار شـیخه قاسـم القیسـي بوصـیة منـه)٢١٠(مقبرة

األدیب والشاعر، عبد الهادي الغواص بقصیدة قال في بعض أبیاتها:

ال الدین ینتحب الكمالكم

بفقدك والدموع لها انهمـال.

عشقت وصال من سبقوك علماً 
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فهل بلقائهم طاب الوصــال.

وهل خفوا للقیاك ابتهاجاً 

فتم لهم بمقدمك احتفـــال.

وما كنا نود فراق خل فقلت لمن

له طابت من األصل الخـالل.

كمال لم یمت إن قلت ارخ

.)٢١٢(رویدك قد قضي الطائي كمال

الخالصة
شكلت الحركـة اإلسـالمیة المعاصـرة فـي العـراق مقطعـًا هامـًا فـي تـاریخ العـراق المعاصـر، 

تمثلـــت تلـــك الحركـــة بالعدیـــد مـــن األحـــزاب والمنظمـــات والشخصـــیات اإلســـالمیة، وكانـــت الحركـــة 

ا، اإلسالمیة العراقیة قد احتفظت بخصوصیتها من حیث طبیعة األفكار ومنبعها وموروثها وهویته

التي حافظ علیها أبناؤهـا ومـنهم الشـیخ كمـال الـدین الطـائي الـذي یعـد مـن رواد الحركـة اإلسـالمیة 

وتلقـن تعلیمـه علـى كبـار علمـاء عصــره  ١٩٠٤والوطنیـة والقومیـة فـي العـراق، ولـد فـي بغــداد عـام 

ًال ومنهم والده وقـد أجیـز علـى یـد الشـیخ قاسـم القیسـي، تـولى وظـائف عدیـدة ومنهـا التـدریس، فضـ

عــن أنــه قــد مــارس اإلمامــه والخطبــة فــي جوامــع عدیــدة فــي بغــداد، كمــا عــین عضــوًا فــي المجلــس 

العلمــي التـــابع لألوقــاف، وعمـــل محاضـــرًا فــي دار اإلذاعـــة العراقیــة، لـــه مكتبـــة كبیــرة ضـــمت أهـــم 

المراجــع الدینیــة والتاریخیــة، كمــا اشــتهر الطــائي بمجلســه الــذي كــان یضــم العدیــد مــن الشخصــیات 

اقیة السیاسیة والدینیة، أسهم في تشكیل الجمعیات الدینیـة ومنهـا جمعیـة الشـبان المسـلمین، لـه العر 

العدیــد مــن اإلصــدارات الصــحفیة ومنهــا مجلــة الهدایــة والهدایــة اإلســالمیة، ألــف العدیــد مــن الكتــب 

ل وأشهرها كتاب (موجز البیـان فـي مباحـث القـرآن)، مـارس نشـاطًا سیاسـیًا وقـد بـرز ذلـك مـن خـال

.١٩٧٧مواقف تجاه القضایا السیاسیة العراقیة والعربیة، توفي عام 
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المصادر والھوامش
حســـن الســـعید، نـــواطیر الغـــرب صـــفحات مـــن ملفـــة عالقـــة اللعبـــة الدولیـــة مـــع البعـــث العراقـــي )١(

.٢٤٤) ص١٩٩٢،مؤسسة الوحدة للدراسات والتوثیق(بیروت،١، ط١٩٦٩-١٩٤٨

ـــي المـــؤمن، ســـنوات الجمـــر مســـیرة الحر )٢( ، ٣، ط١٩٨٦-١٩٥٧كـــة اإلســـالمیة فـــي العـــراق عل

.١١)، ص٢٠٠٤المركز اإلسالمي المعاصر للدراسات والترجمة والنشر، (بیروت، 

ــیم الرهیمــي، تــاریخ الحركــة اإلســالمیة فــي العــراق الجــذور الفكریــة والواقــع التــاریخي )٣( عبــد الحل

.١٤) ص١٩٨٨، دار النبوغ للطباعة والنشر (بیروت، ٢، ط١٩٢٤-١٩٠٠

، مطبعـــة وزارة ١د ســـید البازیـــاني، مســـتقبل الحركـــة اإلســـالمیة فـــي كوردســـتان العـــراق، طمحمـــ)٤(

.٥١) ص ٢٠٠٦التربیة، التفسیر، (اربیل، 

.٢٨٨الرهیمي، المصدر السابق، ص )٥(

ــــروت، ١عبــــد الوهــــاب حمیــــد رشــــید، العــــراق المعاصــــر، ط)٦( ، دار المــــدى للثقافــــة والنشــــر، (بی

.٣٢١) ص٢٠٠٢

ات اهللا ، المتصـــــوفة وایـــــدیولوجین الدولـــــة والحركـــــات االجتماعیـــــة فـــــالح عبـــــد الجبـــــار ، ( آیـــــ)٧(

ـــنهج (دمشـــق) الســـنة الثامنـــة عشـــر ، العـــدد ( ـــة ال ) خریـــف ٦٨واإلســـالمیة فـــي العـــراق ) مجل

.    ٢٢٢، ص  ٢٠٠٢

.٣٢١رشید، المصدر السابق، ص )٨(

ة نصـف عادل رؤوف، العمل اإلسـالمي فـي العـراق بـین المرجعیـة والحزبیـة قـراءة نقدیـة لمسـیر )٩(

.٥١٤) ص٢٠٠٥، المركز العراقي لالعالم والدراسات، (دمشق، ٣، ط٢٠٠٠-١٩٥٠قرن 

یــونس الشــیخ ابــراهیم الســامرائي، تــاریخ علمــاء بغــداد فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري، مطبعــة )١٠(

  .٥٥١) ص ١٩٨٢وزارة األوقاف (بغداد، 

  .٨٤)ص ١٩٥٦ف،،المطبعة الحیدریة(النج٢مهدي القزویني،انساب القبائل العراقیة،ط)١١(

) ١٩٨٣، الـــدار العربیـــة للموســـوعات (بغـــداد، ١فرحـــان أحمـــد ســـعید، آل ربیعـــة الطـــائیون، ط)١٢(

  .١٧ص

، مكتبـــة الشـــرق الجدیـــدة، دار الحریـــة ٢یـــونس الشـــیخ ابـــراهیم الســـامرائي، القبائـــل العراقیـــة، ج)١٣(

  .٣٩١، ص ١٩٨٩للطباعة(بغداد)، 

ـــة، ، ١یـــونس الشـــیخ ابـــراهیم الســـامرائي، مجـــالس بغـــداد، ط)١٤( ـــة العالمی منشـــورات وتوزیـــع المكتب

  .٥٠) ص١٩٨٥مطعة االنتصار (بغداد، 

  .٤٨٥السامرائي، علماء بغداد، ص )١٥(

ابراهیم الدوربي، البغدادیون اخبارهم ومجالسهم، تقدیم مصطفى علي، مطبعة الرابطة (بغـداد، )١٦(

  .٢٦٦) ص ١٩٥٨
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  .٣٢٦) ص ١٩٣٣، مطبعة المعارف (بغداد، ٢محمد صالح السهروردي، لب االلباب، ج)١٧(

  .٢٦٦الدوربي، المصدر السابق، ص )١٨(

ــــي الرســــمي (لســــنة )١٩( ــــاهو دنكــــور، الــــدلیل العراق ) ١٩٣٦، مطبعــــة دنكــــور، (بغــــداد، ١٩٣٦الی

  .٩٢٢ص

عبــد اهللا الجبــوري، "الحــاج كمــال الــدین الطــائي رائــد الصــحافة اإلســالمیة فــي العــراق"، مجلــة )٢٠(

ـــة عشـــر، العـــدد ، ١٩٨٥، شـــباط، آذار ١٧٩-١٧٨ الرســـالة اإلســـالمیة (بغـــداد) الســـنة الثامن

  .٢٦٨ص

، دار الشــؤون الثقافیــة ١، ط٢حمیــد المطبعــي، موســوعة اعــالم العــراق فــي القــرن العشــرین، ج)٢١(

  .١٩٣) ص ١٩٩٦العامة (بغداد، 

  .٥٥١السامرائي، علماء بغداد، ص)٢٢(

  .٢٦٨الجبوري، المصدر السابق، ص )٢٣(

الصـــهیونیة" جریـــدة الجمهوریـــة عبـــد القـــادر البـــراك "رائـــد الصـــحافة المكافحـــة ضـــد الشـــعوبیة و )٢٤(

  .١٩٩٢تموز ٩) ٨٢٤٠(بغداد) العدد (

٢٦٨.٢الجبوري، المصدر السابق، ص )٢٥(

.١٩٣لمصدر السابق، ص المطبعي، ا)٢٦(

، ١٩٦٠محمود فهمي دوریش ومصـطفى جـواد وأحمـد سوسـة، دلیـل الجمهوریـة العراقیـة لسـنة )٢٧(

.٢٧٦) ص١٩٦١طبعة التمدن (بغداد، م

.٢٦٨ص الجبوري، المصدر السابق، )٢٨(

.  ٢٧٦درویش ، المصدر السابق ، ص )٢٩(

  .٢٦٨الجبوري، المصدر السابق، ص )٣٠(

  .٥٥١السامرائي، علماء بغداد، ص)٣١(

  .٥٠السامرائي، مجالس بغداد، ص)٣٢(

  .٢٦٩الجبوري، المصدر السابق، ص )٣٣(

  .٢٦٩المصدر نفسه، ص )٣٤(

  .١٩٣المطبعي، ، المصدر السابق، ص )٣٥(

  .٥٥١علماء بغداد، صالسامرائي،)٣٦(

  .١٩٣صدر السابق، ص المطبعي، الم)٣٧(

  .٥٥١السامرائي، علماء بغداد، ص)٣٨(

  .٥٠السامرائي، مجالس بغداد، ص)٣٩(

  .٥٥٢السامرائي، علماء بغداد، ص)٤٠(
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.٥١السامرائي، مجالس بغداد، ص)٤١(

  .٥٤٢سوسة، المصدر السابق، ص )٤٢(

  .٢٨١الجبوري، المصدر السابق، ص )٤٣(

لیفـة التونسـي، مطبعــة كمـال الـدین الطـائي، رسـالة فـي علـوم الحـدیث واصـوله، تقـدیم محمـد خ)٤٤(

  .٤) ص١٩٧١سلیمان االعظمي، (بغداد، 

  .٥٢السامرائي، مجالس بغداد، ص)٤٥(

  .٢٨٢الجبوري، المصدر السابق، ص )٤٦(

  .٣٠٥الدوربي، المصدر السابق، ص )٤٧(

  .١٩٩٢؛ البراك،المصدر السابق ٤٠الطائي ، رسالة في علوم الحدیث وأصوله ، ص)٤٨(

  .٥١السامرائي، مجالس بغداد، ص)٤٩(

  .١٩٥المصدر السابق، ص المطبعي، ، )٥٠(

  .٢٦٩الجبوري، المصدر السابق، ص )٥١(

  .٨٣٧دنكور، المصدر السابق، ص )٥٢(

  .١٩٣نیسان  ٧)، ٤٣جریدة الطریق،(بغداد) العدد()٥٣(

إبراهیم خلیل أحمد، "الجمعیات والنوادي الثقافیة واإلجتماعیة" في نخبة من المـؤلفین، حضـارة )٥٤(

  .١٥٦)ص ١٩٨٥، دار الحریة للطباعة، (بغداد، ١٣العراق، ج

  .١٨ص ١٩٤٨تموز ٦) ٣مجلة الكفاح (بغداد) السنة األولى، العدد ()٥٥(

  .١٩٦١كانون الثاني  ١١) ١٥جریدة المستقبل (بغداد) العدد ()٥٦(

  .١٥٦احمد، المصدر السابق، ص )٥٧(

نشــاطه الــدیني  ١٩٩٢-١٩١٥جاســم محمــد عبــد اهللا نجــم اللهیبــي، محمــد محمــود الصــواف )٥٨(

لتاریخ الحدیث (غیر منشورة) كلیة اآلداب، (جامعة الموصل والسیاسي، رسالة ماجستیر في ا

  .٣٨)، ص٢٠٠٧

أنظر النظام األساسي لجمعیة الهدایة اإلسالمیة في مجلة الهدایة (بغداد) السنة األولى العـدد )٥٩(

وما بعدها. ١٦ص  ١٩٣٠آذار  ٢) ١(

ـــم فیهـــا حصـــل علـــ١٨٩٥ولـــد فـــي راوه عـــام )٦٠( ى م اســـتقر فـــي بغـــداد ودرس علـــى مشـــاهیر العل

الســامرائي،  -١٩٤٦اإلجــازة العلمیــة نــال العدیــد مــن األوســمة فــي الدولــة العثمانیــة تــوفي عــام 

  .٢٢علماء بغداد . . .  ص 

  .١٩٣٦نیسان  ٢٦) ٣٧١٧جریدة العالم العربي (بغداد) العدد ()٦١(

ـــدة العقـــاب    (بغـــداد)  ١٩٣٨نیســـان  ٣) ، ٣١٦جریـــدة االســـتقالل (بغـــداد) ، العـــدد ()٦٢( ؛ جری

  .١٩٨٣نیسان  ٣) ١٦٧العدد (
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  .١٩٣٩نیسان  ٢٦) ٢٧٥٢جریدة االستقالل العدد ()٦٣(

  .١٩٣٣) آیار ١٥٨مجلة الهدایة (بغداد) السنة الخامسة، العدد ()٦٤(

  .١٩٣٥تشرین الثاني  ١٢) ١٦٧جریدة العقاب العدد ()٦٥(

  .٢، ص١٩٣٣) آیار ١٥٨مجلة الهدایة (بغداد) السنة الخامسة، العدد ()٦٦(

  .١٥٧احمد، المصدر السابق، ص )٦٧(

د.ك و. وزارة الثقافـــــــــة واالعــــــــــالم، دیـــــــــوان ، جمعیــــــــــة اآلداب اإلســـــــــالمیة الملفــــــــــة المرقمــــــــــة )٦٨(

٨٨/٣٢٠٣٢.  

  .١٩٤٦ایلول  ٣٠) ١١٥٩جریدة فتى العراق (الموصل) العدد ()٦٩(

،اطروحــــة دكتــــوراه فــــي ١٩٦٣-١٩٥٨وائـــل علــــي أحمــــد النحــــاس، تــــاریخ الصــــحافة العراقیــــة )٧٠(

  .١١٦)، ص١٩٩٣(جامعة الموصل،التاریخ الحدیث (غیر منشورة) كلیة اآلداب، 

  .٢٧٣الجبوري، المصدر السابق، ص )٧١(

  .٦٣ص ١٩٤٧ایلول  ٢٩) ٤مجلة الكفاح (بغداد) السنة األولى، العدد ()٧٢(

  .١٩٤٦ایلول  ٣٠) ١١٥٩جریدة فتى العراق (الموصل) العدد ()٧٣(

  .١٧،ص ١٩٤٨تموز  ٦) ١٣مجلة الكفاح (بغداد) السنة األولى، العدد ()٧٤(

تاب في موضع آخر من هذا البحث.سوف نتناول هذا الك)٧٥(

  .١٩٥٩أیلول  ١٥) ١٤٦٧جریدة الحریة (بغداد) العدد ()٧٦(

  .١٩٦٠أذار  ١٩جریدة الفیحاء (الحلة) )٧٧(

كمال الدین الطائي، من هـدي النبـوة، تقـدیم رشـید العبیـدي، مطبعـة سـلمان األعظمـي (بغـداد، )٧٨(

  .٥)، ص ١٩٧٣

)، ١٩٨٥سـالمیة، مطبعـة األمـة، (بغـداد، یونس الشیخ ابراهیم السامرائي، تـاریخ الصـحافة اإل)٧٩(

  .٥٣ص

  .٥٤المصدر نفسه، ص )٨٠(

  .٥الطائي، من هدي النبوة، ص )٨١(

  .٢٧٥الجبوري، المصدر السابق، ص )٨٢(

  .١٩٣٠مایس٢) ١أنظر، مجلة الهدایة (بغداد) السنة األولى، العدد ()٨٣(

  .١١٣)، ص١٩٧٦فائق بطي،الموسوعة الصحفیة العراقیة،مطبعة األدیب البغدادیة،(بغداد،)٨٤(

  .٢٧٤الجبوري، المصدر السابق، ص )٨٥(

  .٢٧٤المصدر نفسه، ص )٨٦(

  .١، ص١٩٣٠مارس  ٢٣)، ٤٧مجلة تنویر األفكار (بغداد) السنة الثانیة، العدد ()٨٧(

  .٢٧٤الجبوري، المصدر السابق، ص )٨٨(
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  .١٩٣٠مایس،  ٢٣أنظر، مجلة تنویر األفكار (بغداد) السنة الثانیة، )٨٩(

  .١، ص١٩٣١مایس  ٢) ٥٣-١العدد (مجلة االعتصام (بغداد) السنة الثانیة )٩٠(

  .٢٧٥الجبوري، المصدر السابق، ص )٩١(

  .١، ص١٩٣٢تشرین الثاني  ١٥مجلة الصراط المستقیم (بغداد)، السنة الثالثة، )٩٢(

  .٢٧٥الجبوري، المصدر السابق، ص )٩٣(

  .١ص ١٩٥٨تشرین األول  ٢٣) ١مجلة الكفاح (بغداد) السنة األولى، العدد ()٩٤(

  .٢٩٤بطي، المصدر السابق، ص )٩٥(

  .٤، ص١٩٣٠مایس  ٢٢) السنة األولى ٣مجلة الهدایة، العدد ()٩٦(

  .٢-١ص-، ص١٩٣٠مارس ٢٣)٤٧مجلة تنویر األفكار،(بغداد) السنة الثانیة،العدد()٩٧(

، ص ١٩٣٢تشـرین الثـاني  ٣٠) ١١٤مجلة الصراط المستقیم (بغداد)، السـنة الثالثـة، العـدد ()٩٨(

  .٣-١ص 

القــرآن، تقــدیم كمــال ابــراهیم، مطبعــة ســلمان كمــال الــدین الطــائي، مــوجز البیــان فــي مباحــث )٩٩(

  .١)، ص ١٩٧١األعظمي (بغداد، 

  .٢٧٩الجبوري، المصدر السابق، ص )١٠٠(

-١٨٠٠كــوركیس عـــواد، معجــم المـــؤلفین العــراقیین فـــي القــرنین التاســـع عشــر والعشـــرین )١٠١(

  .٥٧)، ص١٩٦٩، مطبعة االرشاد، (بغداد، ١٩٦٩

  .٣الطائي، موجز البیان، ص)١٠٢(

  .٦المصدر نفسه، ص )١٠٣(

  .١٣المصدر نفسه، ص )١٠٤(

  .١٨٢المصدر نفسه، ص )١٠٥(

  .١٨٢الطائي، موجز البیان، ص)١٠٦(

  ).١٩٥٤كمال الدین الطائي،كیف عالج اإلسالم مشكلة الفقر،مطبعة العاني،(بغداد، )١٠٧(

  .٦المصدر نفسه، ص )١٠٨(

  .٦الطائي، كیف عالج اإلسالم، ص )١٠٩(

  .٤٢المصدر نفسه، ص )١١٠(

  .٥٠المصدر نفسه، ص )١١١(

  .٥٧المصدر نفسه، ص )١١٢(

  .٧١سه، ص المصدر نف)١١٣(

  .١١٥-٧٦ص –المصدر نفسه، ص )١١٤(

  . ٣الطائي ، المصدر نفسه ، ص )١١٥(
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  .١٢المصدر نفسه، ص )١١٦(

  .٢٠المصدر نفسه، ص )١١٧(

كمال الدین الطائي، رسالة في التوحید والفرق المعاصرة، مطبعة سلمان األعظمـي (بغـداد، )١١٨(

  .٣)، ص١٩٧١

  .٥المصدر نفسه، ص )١١٩(

  .١٥٧المصدر نفسه، ص )١٢٠(

یـــه لفظـــة كردیـــة مـــاخوذة مـــن (كاكـــا) بمعنـــى األخ والنســـبة لهـــا وتســـكن فـــي كركـــوك والكاكائ)١٢١(

  .١٨٠كاكائي، الطائي، المصدر نفسه، ص 

م)، وهــو خلیفــة الشــیخ ١٨٧٨فرقــة تنتســب للشــیخ كــاظم بــن الســید قاســم الرشــتي المتــوفي ()١٢٢(

احمد االحسائي ومنفذ وصایاه وناشر تعالیمـه ومعتقداتـه والمبشـر بظهـور المهـدي المنتظـر 

لمزیـــد مــن التفاصـــیل عــن هـــذه  .٢٠١یخه الطــائي، المصـــدر نفســه، ص حســب وصــیة شـــ

یزیدیـة صـراع االنتمـاء فـي -تركمـان-أكـراد-الفئات أنظر، سـلیم مطـر، جـدل الهویـات عـرب

  ).٢٠٠٣العراق والشرق األوسط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر (بیروت، 

العـراق مـن بـالد فـارس منـذ فرقـة تسـكن نـواحي الموصـل وأربیـل والمعـروف أنهـم نزحـوا الـى )١٢٣(

ثالثـــة قـــرون ولغـــتهم  مـــزیج مـــن اللغـــات الفارســـیة والتركیـــة والكردیـــة، الطـــائي، رســـالة فـــي 

  ..١٩٠التوحید والفرق، 

  .٣الطائي ، من هدي النبوة ، ص )١٢٤(

  ..٨المصدر نفسه، ص )١٢٥(

  .٩الطائي، المصدر نفسه، ص )١٢٦(

هللا علیه وسلم قال: عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب (رض) عن الرسول محمد صلى ا)١٢٧(

((انما األعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرتـه الـى اهللا ورسـوله فهجرتـه 

الى اهللا ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها أو امرأة ینكحها فهجرتـه الـى مـا هـاجر 

  .١١الیه)) الطائي، المصدر السابق، ص 

  .١٧المصدر نفسه، ص )١٢٨(

  .٣٤المصدر نفسه، ص )١٢٩(

  .٦٤المصدر نفسه، ص )١٣٠(

  .١١٧المصدر نفسه، ص )١٣١(

  .٢٠٠المصدر نفسه، ص )١٣٢(

  ).١٩٧٤أنظر،كمال الدین الطائي،رسالة في قواعد التالوة،دار الحریة للطباعة،(بغداد،)١٣٣(

  ).١٩٧٧كمال الدین الطائي، من هدي الجمعة (بغداد، )١٣٤(
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ت) الســنة حســن الصــفار، "علمــاء الــدین اإلســالمي والشــأن السیاســي"، مجلــة الكلمــة (بیــرو )١٣٥(

  .٦٠، ص ١٩٩٤) شتاء ٢األولى، العدد(

البراك، المصدر السابق.)١٣٦(

 ١٠-٣جعفر عباس حمیدي"موقف السفارة البریطانیة في بغداد من حكومة الدفاع الوطني )١٣٧(

  .١٩٨٩)تموز ٧"مجلة آفاق عربیة(بغداد)السنة الرابعة عشر،العدد(١٩٤١نیسان

دار الحریــــة للطباعـــة (بغــــداد، خیـــري العمــــري، یـــونس الســــبعاوي ســـیرة سیاســــي عصـــامي،)١٣٨(

  .٨٥)، ص١٩٨٧

، مطبعـة دار ٤التحرریـة، ط ١٩٤١عبد الـرزاق الحسـني، االسـرار الخفیـة فـي حركـة السـنة )١٣٩(

  .٢٢٧) ص١٩٧٦الكتب (بیروت، 

اســـماعیل أحمـــد یـــاغي، حركـــة رشـــید عــــالي الكیالنـــي دراســـة فـــي تطـــور الحركـــة الوطنیــــة )١٤٠(

  .١٦٤ص)، ١٩٧٤، دار الطلیعة (بیروت، ٢العراقیة، ط

البراك، المصدر السابق.)١٤١(

  .٥٥١السامرائي، علماء بغداد، ص )١٤٢(

عبــــاس عبــــد اهللا الجــــوبیبراي، تــــاریخ میســــان وعشــــائر العمــــارة دراســــة اجتماعیــــة اقتصــــادیة )١٤٣(

  .٢٧٣) ص ١٩٩٠سیاسیة، شركة مطبعة األدیب البغدادیة (بغداد، 

  .٧الطائي، موجز البیان، ص)١٤٤(

نیة أنظر محمد كریم المشهداني، عبد الـرحمن لمزید من التفاصیل عن تلك الشخصیة الوط)١٤٥(

، مراجعة جعفر عباس ١٩٦٨تموز  ١٧البزاز دوره الفكري والسیاسي في العراق حتى ثورة 

  ).٢٠٠٢حمیدي حسن، مكتبة الیقظة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع (بغداد، 

  .٤٦٨)ص ١٩٨٩،دار الطلیعة(بیروت،١،ج١٩٥٨-١٩٠٠طالب مشتاق،أوراق أیامي،)١٤٦(

البراك، المصدر السابق.)١٤٧(

المصدر نفسه.)١٤٨(

تمـوز وعبـد الكـریم قاسـم  ١٤لمزید من التفاصـیل أنظـر، ولیـد محمـد سـعید األعظمـي، ثـورة )١٤٩(

  ).١٩٨٩، مطبعة الدار العربیة، (بغداد، ١في الوثائق البریطانیة، ط

اشــترك فــي حــرب فلســطین  ١٩٣٢تخــرج مــن الكلیــة العســكریة عــام  ١٩١٤ولــد فــي بغــداد )١٥٠(

التـي اطاحـت بالنظـام  ١٩٥٨رك مع زمیله عبد السالم عارف بقیادة ثورة تموز اشت ١٩٤٨

، ســعد ســعدي، ١٩٦٣الملكــي وأعلنــت النظــام الجمهــوري، قتــل فــي التاســع مــن شــباط عــام 

  .٣١٨)، ص١٩٩٨، دار الجیل العربي (بیروت، ١معجم الشرق األوسط، ط

  .١٩٥٩أیلول  ١٥) ١٤٦٧جریدة الحریة (بغداد) العدد ()١٥١(

  .١٩٥٨تشرین الثاني  ٢٥) ٢٢٥ة االخبار (بیروت) العدد (جرید)١٥٢(
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)، ١٩٩٣، (قـــم، ٢هـــاني الفكیكـــي، أوكـــار الهزیمـــة تجربتـــي فـــي حـــزب البعـــث العراقـــي، ط)١٥٣(

  ١٣٩ص

  .١٩٥٩تشرین األول  ١٣) ١٤٩٠جریدة الحریة (بغداد) العدد ()١٥٤(

ق السیاسـیة البد من االشارة الى ان الباحث لم یعثر على مواقف للطـائي تجـاه قضـایا العـرا)١٥٥(

بــدخول العــراق عصــبة  ١٩٣٠االخــرى التــي وقعــت فــي العهــد الملكــي ومنهــا معاهــدة عــام 

- ١٩٥٢وانتفاضتي  ١٩٤٨ووثبة كانون الثاني  ١٩٣٦وانقالب بكر صدقي  ١٩٣٢االمم 

  .١٩٥٨فضال عن االحداث التي اعقبت قیام ثورة تموز  ١٩٥٦

، دار ١، ط٢الى التحرر القومي، جصالح العقاد، المغرب العربي من االستعمار الفرنسي)١٥٦(

  .١٣٦الطباعة الحدیثة (د.م، د ت) ص 

، ص؛ جریــدة االهــالي ١٩٣٠) ٩٦مجلــة الصــراط المســتقیم (بغــداد)، الســنة الثالثــة، العــدد ()١٥٧(

  .١٩٣٢) آیار ١٠٩(بغداد) العدد (

  .١٤، ص١٩٣٢) ١٣١مجلة الهدایة (بغداد) السنة الرابعة، العدد ()١٥٨(

  .٣٦٩) ص ١٩٦٠، (تونس، ١ر التاریخ، طأحمد بن عامر، تونس عب)١٥٩(

؛ جریـــدة العمـــال (الموصـــل) العـــدد ١٩٣٣حزیـــران  ١٣) ٧٩جریـــدة الثغر(البصـــرة) العـــدد ()١٦٠(

  .١٩٣٣حزیران  ١٥) ١٤٠(

، دار ١٩٣٩-١٩٢٠للتفاصـــیل أنظـــر ذوقـــان قرقـــوط، تطـــور الحركـــة الوطنیـــة فـــي ســـوریا )١٦١(

  ).١٩٧٥الطلیعة للطباعة والنشر (بیروت، 

؛ جریـــدة العـــالم العربـــي (بغـــداد) ١٩٣٦شـــباط  ١١) ٤١٠٤غـــداد) العـــدد (جریـــدة العـــراق (ب)١٦٢(

  .١٩٣٦شباط  ١٢) ٣٦٥٦العدد (

، ص ١٩٨٣) ٢٣علي المحافظة "لـواء األسـكندرونة" مجلـة المـؤرخ العربـي (بغـداد) العـدد ()١٦٣(

٨٣.  

برئاســة صــائب شــوكت ومحمــد مصــري رئیســا  ١٩٣٥حزیــران  ١٣تكتــل قــومي تاســس فــي )١٦٤(

راوي وخاضــوا الهاشــمي ولــورتي المقــدادي والمقــدم فهمــي ســعید وعضــویة كــل مــن متــي عقــ

والـــــدكتور صــــــبري رشـــــید . جــــــاء تاســــــیس النـــــادي رادا علــــــى انتشـــــار االقطــــــار الشــــــیوعیة 

واالشــتراكیة فــي فتــرة الثالثینیــات بــالعراق . للتفاصــیل انظــر : عمــاد احمــد الجــواهري ، مــا 

مثنــى وواجهــات التجمــع العربــي فــي تــاریخ الحركــة العربیــة المعاصــرة فــي العــراق ، نــادي ال

  ).١٩٨٤، مطبعة دار الجاحظ (بغداد، ٢،ط ١٩٤٣ – ١٩٣٤العراق 

؛ جریــدة فتــى العــراق (الموصـــل) ١٩٣٨حزیـــران  ١٨) ٢٤٥جریــدة الزمــان (بغــداد) العــدد ()١٦٥(

  .. ١٩٣٨حزیران  ٢١) ٤٣٨العدد (
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قطریـة للعلـوم " المجلـة ال١٩٥٨-١٩٢٠محمد مظفر األدهمي "العراق والقضـیة الفلسـطینیة )١٦٦(

  .١، ص٢٠٠٢) تشرین الثاني ٢السیاسیة (بغداد) العدد (

، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي ١٩٤١-١٩٣٢عبـــاس عطیـــة جبـــار، العـــراق والقضـــیة الفلســـطینیة )١٦٧(

، البد من اإلشارة  ٤٣٤، ص ١٩٧٩التاریخ الحدیث (منشورة) كلیة اآلداب، جامعة بغداد 

ین اســتخدم الكتــاب الــذي یحمــل نفــس إلــى أن الباحــث قــد اســتخدم األطروحــة أعــاله فــي حــ

  . ١٨٧العنوان في الهامش 

مصـــطفى نـــور الـــدین الـــواعظ، الـــروض األزهـــر فـــي تـــراجم الســـید جعفـــر، مطبعـــة االتحـــاد )١٦٨(

  .٣٥٠)، ص ١٩٤٨(الموصل، 

  .٨٤١دنكور، المصدر السابق، ص )١٦٩(

  .١٩٣٣نیسان  ٢) ٢٤جریدة الطریق، (بغداد) العدد ()١٧٠(

  .١٩٣٣نیسان  ٢٦) ٤٢جریدة الطریق، (بغداد) العدد ()١٧١(

  .١٩٣٣مایس  ١٠) ٥٤جریدة الطریق، (بغداد) العدد ()١٧٢(

م انتمى الى العدیـد مـن األحـزاب والجمعیـات السیاسـیة اشـترك ١٨٨٣ولد في الموصل عام )١٧٣(

فـي ثــورة تلعفـر أصــبح عضـوًا فــي مجلـس النــواب العراقـي وبــرز فـي میــدان القضـایا القومیــة 

، للتفاصیل أنظر جاسم محمد خضر الجبوري، ١٩٤١ومنها القضیة الفلسطینیة توفي عام 

ســعید الحــاج ثابــت نشــاطه الــوطني والقــومي، رســالة ماجســتیر فــي التــاریخ الحــدیث (غیــر 

  ).٢٠٠٠منشورة)، كلیة اآلداب، (جامعة الموصل، ایلول 

 ٢٩؛ جرید االستقالل (بغداد) ١٩٣٥تشرین الثاني  ٢٩) ٧٢٥جریدة البالد (بغداد) العدد ()١٧٤(

؛ ١٩٣٥تشــرین الثــاني  ٣٠) ٤٠٤٧؛ جریــدة العــراق (بغــداد) العــدد (١٩٣٥ني تشــرین الثــا

  .١٩٣٥كانون األول  ١جریدة فتى العراق (الموصل) 

؛ جریــدة العــالم العربــي (بغــداد) ١٩٣٣أیــار  ١٠) ١٨٨٦جریــدة االســتقالل (بغــداد) العــدد ()١٧٥(

  .١٩٣٣أیار  ١٠) ٢٨١٠العدد (

  .٢، ص١٩٣٣) أیلول ١٣٨دد (مجلة الهدایة (بغداد) السنة الرابعة، الع)١٧٦(

  .٦، ص١٩٣٣) أیلول ١٤١مجلة الهدایة (بغداد) السنة الرابعة، العدد ()١٧٧(

  .٦، ص١٩٣٣) أیلول ١٤١مجلة الهدایة (بغداد) السنة الرابعة، العدد ()١٧٨(

  .٩٣المصدر السابق ، ص )١٧٩(

  . ٣٧٤جبار ، المصدر السابق ، ص )١٨٠(

  . ١٤٢الجبوري ، المصدر السابق ، ص )١٨١(

  . ٣٧٦-٣٧٥ص -سابق ، صجبار ، المصدر ال)١٨٢(

  . ١٤٢الجبوري ، المصدر السابق ، ص )١٨٣(



…الحركة اإلسالمیة المعاصرة في العراق

٤٠٧

  . ٩٩الجواهري ، المصدر السابق ، ص )١٨٤(

ضــمت اللجنــة فــي عضــویتها الــى جانــب الطــائي كــل مــن ســلیمان فیضــي وابــراهیم عطــار )١٨٥(

باشـي ومحمــد مهـدي كبــة ویـونس بحــري و رفائیــل بطـي ونعمــان األعظمـي ونعمــان العــاني 

عیل راشـد وبـدیع شـریف وحسـون أبـو الجـبن، انظـر، الجبـوري، وعبد الحمید القصـاب واسـما

  .١٤٥المصدر السابق، ص 

  .٣٨٥جبار، المصدر السابق، ص)١٨٦(

)، ١٩٩٠، (بغــداد، ١، ط١٩٤٩-١٩٣٢عبـاس عطیـه جبــار، العـراق والقضــیة الفلسـطینیة )١٨٧(

  .٥٨ص 

ـــة ١، ط٢، ج١٩٤٦-١٩٣٩مـــن أجـــل امتـــي مـــن مـــذكرات أكـــرم زعیتـــر )١٨٨( ، المؤسســـة العربی

  .٧٤)، ص ١٩٦٤والنشر (بیروت، للدراسات 

مصطفى الواعظ "من الماضي البعید السبعاوي في مـؤتمر بلـودان" مجلـة ألـف بـاء (بغـداد) )١٨٩(

  .٢٦، ص ١٩٧٩نیسان  ١٨) ٥٥١العدد (

للتفاصــیل عــن الســبعاوي أنظــر، ذاكــر محــي الــدین عبــد اهللا، محمــد یــونس الســبعاوي ودوره )١٩٠(

تیر فـي التـاریخ الحـدیث (غیـر منشـورة)، كلیـة في الحیاة السیاسیة فـي العـراق، رسـالة ماجسـ

  ).١٩٩٢اآلداب، (جامعة الموصل، 

  .٥٨جبار، المصدر السابق، ص )١٩١(

  .٢٦الواعظ، المصدر السابق، ص )١٩٢(

  .٣٩٠جبار، المصدر السابق، ص )١٩٣(

  .١٥٦الجبوري، المصدر السابق، ص )١٩٤(

اب كتـــ ٣٢٠٥٠و ١٠٦٢١د.ك.و، وزارة الداخلیـــة، ملفـــة جمعیـــة الـــدفاع عـــن فلســـطین رقـــم )١٩٥(

  .١٧٧معتمد جمعیة الدفاع عن فلسطین الى وزیر الداخلیة، الوثیقة 

المصدر نفسه.)١٩٦(

-١٩٠٨عبــد الجبـــار حســـن الجبــوري، االحـــزاب والجمعیـــات السیاســیة فـــي القطـــر العراقـــي )١٩٧(

ــــة للطباعــــة (بغــــداد، ١٩٥٨ ؛ أحمــــد عبــــد القــــادر مخلــــص ١٤٧)، ص ١٩٧٧، دار الحری

) ١٤جلـة دراسـات تاریخیـة (بغـداد) العـدد (" م١٩٤١-١٩٣٢القیسي "أوضاع یهود العـراق 

  .٨٧، ص٢٠٠٢حزیران -نیسان

، منشـــورات المكتبـــة ٢نجـــدت فتحـــي صـــفوة، العـــراق فـــي مـــذكرات الدبلوماســـین األجانـــب، ط)١٩٨(

  .٢١٦) ص ١٩٨٤العصریة (بیروت، 

  .١٠١الجواهري، المصدر السابق، ص )١٩٩(

  .١٦١، الوثیقة ٣٢٠٥٠ ،١٠٦٢١ملفة جمعیة الدفاع عن فلسطین رقم .ك.و وزارة الداخلیة،د)٢٠٠(
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٤٠٨

  .١٦٠الجبوري، سعید الحاج ثابت، ص )٢٠١(

سـالة ماجسـتیر فـي ، ر ١٩٤٧-١٩٣٦عبد التواب أحمد سعید، العـراق والقضـیة الفلسـطینیة )٢٠٢(

  .٢٥٨)، ص ١٩٧٨(جامعة عین شمس التاریخ الحدیث،(غیر منشورة)،كلیة اآلداب،

  .١٩٣٧تموز  ١٣) ١٢جریدة الدفاع (بغداد) العدد ()٢٠٣(

.البــد مــن ١٥، ص ١٩٤٨مــایس  ٢٩)، ١٢(بغــداد) الســنة األولــى، العــدد (مجلــة الكفــاح)٢٠٤(

االشارة الى ان الباحث لم یعثر على مواقف للطائي تجاه بقیة القضایا العربیة االخرى .

  .٥٥٢الجبوري، الحاج كمال الدین، ص )٢٠٥(

  .  ١٩٥٨تشرین الثاني  ٢٥) ٢٢٥جریدة األخبار (بیروت) العدد ()٢٠٦(

  .١٩٦٤آذار  ٩بغداد) جریدة الفجر الجدید ()٢٠٧(

  .٢٦الواعظ، "من الماضي البعید"، ص )٢٠٨(

  .٢٨٣الجبوري، الحاج كمال الدین، ص )٢٠٩(

  .٥١السامرائي، مجالس بغداد، ص)٢١٠(

  .٢٨٣الجبوري، الحاج كمال الدین، ص )٢١١(

  .٥٥٤السامرائي، علماء بغداد، ص )٢١٢(


