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قواعد النشر في المجلة

تس��تقبل جمل��ة تراث كربالء البح��وث والدراس��ات الرصينة عىل وفق

القواعد اآلتية:

 -1يش�ترط يف البحوث أو الدراس��ات ّ
أن تكون عىل وفق منهجية البحث

العلمي وخطواته املتعارف عليها عاملي ًا.

 -2يق��دم البح��ث مطبوع�� ًا ع�لى ورق  ،A4وبنس��خ ث�لاث م��ع قرص

مدمج( )CDبح��دود (  )10000 -5000كلم��ة بخط(simplified

 )Arabicعىل ّ
أن ترقم الصفحات ترقي ًام متسلسالً.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقدي��م ّ
كل يف
حدود صفحة مستقلة عىل ّ
أن حيتوي ذلك عنوان البحث ،ويكون امللخص

بحدود ( )350كلمة.

ّ -4
أن حتت��وي الصفح��ة األوىل م��ن البحث عىل عنوان واس��م الباحث/
الباحث�ين ،وجه��ة العم��ل ،والعن��وان الوظيف��ي ،ورقم اهلات��ف ،والربيد
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث

أو أي إشارة إىل ذلك.

 -5يش��ار إىل املراج��ع و املص��ادر مجيعه��ا بأرق��ام اهلوامش الت��ي تنرش يف
أواخ��ر البحث ،وتراعى األص��ول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلش��ارة

بأن تتضمن :اس��م الكتاب ،اسم املؤلف ،اس��م النارش ،مكان النرش ،رقم

الطبعة ،س��نة النرش ،رق��م الصفحة ،هذا عند ذكر املرج��ع أو املصدر ّأول
تكرر استعامله.
مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

ي��زود البح��ث بقائمة املص��ادر واملراجع منفصلة ع��ن اهلوامش ،ويف
َّ -6

حال��ة وجود مصادر ومراج��ع أجنبية تُضاف قائمة املص��ادر واملراجع هبا
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

 -7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستق ّلة ،ويشار يف أسفل

الش��كل إىل مصدره��ا ،أو مصادرها ،مع حتديد أماك��ن ظهورها يف املتن.
 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة

األوىل ،وأن يش�ير في�ما إذا كان البح��ث قد ُقدّ م إىل مؤمت��ر أو ندوة ،وأنه مل

ينرش ضمن أعامهلام ،كام يشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت

بتمويل البحث ،أو املساعدة يف إعداده.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
-9أن ال يكون البحث
ً

 -10تع�بر مجي��ع األفكار املنش��ورة يف املجلة ع��ن آراء كاتبيه��ا ،وال تعرب

بال�ضرورة ع��ن وجهة نظ��ر جه��ة اإلصدار ،وخيض��ع ترتي��ب األبحاث
املنشورة ملوجبات فنية.

 -11ختض��ع البح��وث لتقوي��م رسي لبي��ان صالحيتها للن�شر ،وال تعاد

البح��وث إىل أصحاهب��ا س��واء قبلت للن�شر أم مل تقبل ،وع�لى وفق اآللية
اآلتية:

أ -يبلغ الباحث بتس��ليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان
من تاريخ التس ّلم.

ب -خيطر أصح��اب البحوث املقبول��ة للنرش بموافقة هي��أة التحرير عىل

نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.

ج��ـ  -البحوث الت��ي يرى املقومون وجوب إج��راء تعديالت أو إضافات
عليه��ا قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،م��ع املالحظات املحددة ،كي يعملوا
عىل إعدادها هنائي ًا للنرش.

د  -البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

و يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة

مالية جمزية.

 -12يراعى يف أسبقية النرش :ـ

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير.

جـ  -تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د -تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 -13ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة

)(turath@alkafeel.net

أو عىل موقع املجلة
او موقع رئيس التحرير

http://karbalaheritage.alkafeel.net/
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ت َُس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

( العراق/كرب�لاء املقدس��ة /ح��ي اإلصالح/خل��ف متنزه احلس�ين

الكبري/جممع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).
َّ

الرحيم
الرحمن َّ
بسم الله َّ
كلمة العدد

احلم��د هلل محدً ا يليق بجالل وجهه الكريم نحمده عىل س��وابغ نعمه ،و

يِّ
ونصل ونس ِّلم عىل رسوله املصطفى األجمد ،والعبد
عظيم لطفه وإحسانه،
حممد وعىل آل بيته املصطفني الذين أذهب اهلل
املؤ ّيد واملسدّ د س�� ّيدنا ونب ّينا َّ

تطهريا.
الرجس وطهرهم
عنهم ّ
ً

َّ
لقرائها الك��رام أبحا ًث��ا تراث َّية
أ َّم��ا بعدُ
ف��إن جم َّلة ت��راث كربالء تق��دّ م َّ

التنوع نواة حقيق َّية لدراس��ة
أصيل��ة تتناغم مع أذواق خمتلفة لتش��كِّل هبذا ِّ
ال�تراث وحتليل نصوصه واستكش��اف خباياه فضلاً ع��ن تدوينه ،وتطوير

ُس�� ُبل التعام��ل معه بفض��ل الدراس��ات األصيلة التي خت��وض يف مفرداته
حامل�� ًة النتائج والتوصي��ات العلم َّية الرصينة التي قد تويص باس��تحداث
مهمة غري مبحوث فيها ،أو اخلوض بجزئ ّيات غري مطروقة
مواضيع بحث ّية َّ

العلم��ي  ،فتفتح بذلك اآلفاق الفكر َّي��ة واملعرف َّية أمام
ع�لى طاولة البحث
ّ

ٍ
بخزي��ن
تزوده��م
الدارس�ين والباحث�ين يف جم��ال التاري��خ أو ال�تراث ،و ِّ

يت يس��اهم بش��كل أو بآخر يف تطوي��ر عمل ّية البح��ث ،والكتابة ،و
معلوما ٍّ

تشجعهم للرشوع بدراسات جديدة مثمرة تساهم يف إحياء بعض مفاصل
ال�تراث املغمور ،وتضيف إىل املكتبة الرتاث ِّية إصدارات جديدة ،إضافة إىل

غري ذلك من الفوائد الق ِّيمة ،فأصبحت املج ّل ُة َّ
حمط رحال الباحثني والعلامء
والساة ،وهي مرآة
واملفكّري��ن من خمتلف
ّ
التخصصات ،وقبل�� ًة للمثقفني ُرَ

متنوعة وأساليب خمتلفة؛ فقد اشتمل هذا العدد عىل عرشة أبحاث
ألفكار ّ
ختصصات ع��دّ ة دين ّية وتارخي ّية وأدب ّي��ة ولغو ّية وغريها ،وقد
ضمت ّ
ق ِّيم��ة ّ

ترشف هذا العدد وتز ّينت صفحاته وتعطرت كلامته ببحثني عن س�� ِّيد املاء
ّ
أيضا أبحا ًثا عن علامء
ضم ً
واإلباء أيب الفضل العباس عليه الس�لام ،وقد ّ

بذل��وا النَّفس والنَّفيس من أجل إعالء كلمة اهلل ونرش العلم والفضيلة بني

مني
األنام ،منهم الش��يخ عبد الكريم احلائري والش��يخ رشيف العلامءَ ،ف َق ٌ
بنا وبالباحثني الكرام إحياء ذكرهم وتدوين فضلهم وتس��جيل مواقفهم،

مهمة مثل كتاب الفصول
ضم هذا العدد أبحا ًثا ّ
فصلت القول يف كتب َّ
كام ّ
الغروية ،وحاشية املعامل ،فضلاً عن أبحاث أخرى مهمة.

خيص الرتاث املخطوط فقد التزمنا منذ العدد السابق بنرش يشء
وأ َّما ما ّ

م��ن الرتاث املخطوط يف ِّ
كل عدد من أع��داد املج َّلة لذا نقدِّ م يف هذا العدد

اهلم��داين بعنوان:
خمطوط��ة حم ّققة إلم��ام احلرمني حممد بن عب��د الوهاب
ّ
رسالة يف رشح احلدّ ا َّلذي ذكره ابن مالك يف التسهيل.

ويف اخلت��ام ندعو الباحثني للمس��امهة يف إحياء ال�تراث املغمور ملدينة

كربالء من خالل أبحاثهم ودراساهتم األصيلة.

وآخر دعوانا ّ
حممد وآله الط ّيبني
أن احلمد هلل ّ
رب العاملني وصلىّ اهلل عىل ّ

الطاهرين.

رئيس التحرير

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

 -1تكتنز الس�لاالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي

تش��خص يف س��لوكياهتا ؛ بوصفه��ا ثقاف ًة مجعي�� ًة ،خيضع هلا ح��راك الفرد:
قوالً ،وفعالً ،وتفكري ًا .تشكّل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا ،وعىل

ق��در فاعلية تلك الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريي��ة ؛ تتحدّ د رقعتها املكانية،
وامتداداهت��ا الزماني��ة ،ومن ذلك ت��أيت ثنائية :الس��عة والضي��ق ،والطول
والقرص ،يف دورة حياهتا.

ل��ذا يمكننا توصيف الرتاث ،بحس��ب م��ا مر ذكره :بأن��ه الرتكة املادية

واملعنوي��ة لس�لالة برشي��ة معين��ة ،يف زمان مع�ين ،يف مكان مع�ين .وهبذا

الوصف يكون تراث أي ساللة:

 -املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

 -املادة األدق لتبيني تارخيها.

 -احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكل�ما كان املتتب��ع لرتاث (س�لالة برشية مس��تهدفة) عارف�� ًا بتفاصيل

محولته��ا ؛ كان وعي��ه بمعطياهتا ،بمعن��ىّ :
أن التعالق ب�ين املعرفة بالرتاث
والوعي به تعالق طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه ،ومن
تعرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املس��ترشقني
هن��ا يمكننا ّ

وس��واهم ممّن َت َق ّصدَ دراس��ة تراث الرشق وال س��يام املسلمني منهم ،فمرة

تو ّل��د االنحراف لضعف املعرف��ة بتفاصيل كنوز لس�لالة الرشقيني ،ومرة

تو ّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل ،أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

 -2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية حت ّيز بحدود مكانية مادية فحس��ب،

بل هي كنوز مادية ومعنوية تش��كّل بذاهتا تراث ًا لس�لالة بعينها ،وتتش��كّل

م��ع جماوراهتا الرتاث األكرب لس�لالة أوس��ع تنتم��ي إليه��ا ؛ أي :العراق،
وال�شرق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مس��تويات احليف التي وقعت عليها:
فم��رة ؛ ألنهّ��ا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناس��لة عىل م��دى التاريخ،
وم��رة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،

ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات،

فكل مستوى من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى
ُغ ِّيبت و ُغ ِّيب تراثهاُ ،
واخزل��ت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

 -3وبن��ا ًء عىل ما س��بق بيان��ه ،تصدى مرك��ز تراث كرب�لاء التابع إىل

قس��م ش��ؤون املعارف اإلس�لامية و اإلنس��ان ّية يف العتبة العباسية املقدسة

إىل تأس��يس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهوم ًا متنوعة،

تسعى إىل:

 -ختصيص منظ��ار الباحثني بكنوز الرتاث الراك��ز يف كربالء بأبعادها

الثالثة :املدنية ،واجلزء من العراق ،واجلزء من الرشق.

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رش��حت عن ثنائية

الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ ،ومديات تعالقها مع

جماوراهتا ،وانعكاس ذلك التعالق سلب ًا أو إجياب ًا عىل حركيتها ؛ ثقافي ًا ومعرفي ًا.
 -اجراء النظر إىل مكتنزاهتا :املادية واملعنوية ،وسلكها يف مواقعها التي

تستحقها ؛ بالدليل.

 -تعريف املجتم��ع الثقايف :املحيل ،واإلقليم��ي ،والعاملي :بمدخرات

تراث كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقع ًا.

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم

إىل ال��وازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية؛ مما يس��جل هذا الس��عي

مسؤولية رشعية وقانونية.

 -التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة الس��ابقني؛ مما يؤرش ديمومة

النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

 -التنمي��ة بأبعاده��ا املتنوع��ة :الفكري��ة ،واالقتصادية ،وم��ا إىل ذلك،

فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة «تراث كربالء» التي تدعو الباحثني املختصني

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون .

ص
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الملخص

ّ
لكل زمان أهداف وغايات ووس��ائل وهو ما استطاع معرفته أولئك املبدعون

املج��دّ دون علـى الـرغم من الصعوبات واألوضاع القاس��ية فلم تقف بوجوههم
س��يـرا علـى س��يـرة
احلق لومة الئم
صـرخات وصيحات املامنعني ومل يأخذهم يف ّ
ً

إمامن��ا العظيم عيل بن أيب طالب يف إنس��ان ّيته وريادته وعم��ق فكـره وصالبة

مواقفه ،فمن هذا املنطلق أخذنا علـى عاتقنا التعريف بأبـرز الشخص ّيات العلم ّية

التي بـرز دورها يف مدينة النجف األشـرف وكـربالء املقدّ سة هبجـرهتا من موطنها
يف إيـ��ران للتعل��م والتعلي��م فيها ،فكان الش��يخ عب��د الكـريم احلائـ��ري أحدها،

فق��د هاجـ��ر إلـى كـربالء وعم��ل بالتدريس واإلف��ادة فتع ّلم علـ��ى يديه جمموعة

من الط�ّل�اّ ب وأصبحوا امتدا ًدا لنش��ـر تعاليمه ،ومن أجل تعزي��ز احلوزة العلم ّية
وأسس احلوزة العلم ّية فيها ،بعد حماربة السلطة
وصيانتها هاجـر إلـى قم املقدس��ة ّ

احلاكمة للحوزات الدين ّية والعلامء إلهناء معامل الدين اإلس�لامي ،فكانت حوزته

تـرا ًث��ا عظي�ًم�اً تـركه لنا ،وقد ارت��أت الباحث��ة ّ
أن تلقي الضوء علـى ه��ذا التـراث
الثمني ،لع ّلها تضع بني يدي القارئ ،سيـرة هذا الـرمز املعطاء يف اجلوانب العلم ّية
والفكـر ّية ومآثـ��ره يف تطويـر العلم وديمومته وإعادة املدارس اخلـربة وتـرميمها،
واإلنفاق علـى طلبة احلوزة العلم ّية وتوليّ أمورهم.

السنة اخلامسة/اجمللد اخلامس /العدد الثاني
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هـ) نشأته وعطاؤه العلمي1355 – 1276(الشيخ عبد الكـرمي احلائـري

Abstract
There are goals, purposes, and means for any time,
despite the difficulties and hard conditions, Innovators were
able to know these things, and not stand in their faces and
never afraid of the reproaches could when they say the right,
as was done with our great Imam Ali bin Abi Talib(peace be
upon him), He was dealing with humanity, deep thought and
a solid attitude. In this sense, we have taken upon ourselves
the definition of the most prominent scientific figures whose
role has emerged in the holy city of Najaf and Karbala who
emigrated from their native country in Iran to receive science
and to educate others. Sheikh Abdul Karim Al-Haeri, was
one of them who has emigrated to Karbala and worked as a
teacher, He taught a group of students who became a prolific
teacher to spread his teachings, and then emigrated to Qum
and established the foundations of Scientific Hawza, after
fighting the ruling authority of the religious seminaries to end
the features of the Islamic religion. He left for us a great legacy
represented by the hawza.
The researcher wanted to shed light on this precious
heritage, in order to develop the biography of this symbol
to the reader from all sides, the scientific and intellectual
aspects and its effects in the development of science and its
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sustainability, and the restoration of destroyed schools.
In fact, Sheiykh ‹Abdul Karim Al-Haeri was born with
his father›s prayer and supplication to Imam Hussein, The
establishment of the scientific Hawza came after the extension
of God in his age, and his supplication to Seyed Al-Shuhadaa
Al-Hussein(peace be upon him).
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المقدمة

للمـرجعية الدين ّية اجلانب املش��ـرق يف قيادة األمة ،ونش��ـر العلم ،وتعدّ دراسة

الش��خص ّيات الدين ّي��ة ودورها يف تاريخ الع��راق احلديث واملعاصـ��ر من احلقائق

وخصوصا مدينة كـربالء املقدس��ة ،ش��كّلت هذه احلقيقة الدافع األس��اس
املهمة
ً
ّ

يف اختيار موضوع البحث(عبد الكـريم احلائـري نشأته وعطاؤه العلمي) مس ّلط ًة

الضوء علـى مسيـرته ،وأثـره العلمي.

اقتض��ت طبيعة املوضوع ّ
أن يتناول ثالثة مباحث س��بقتها مقدمة وتلتها خامتة

األول منه الس��يـرة العلم ّية للش��يخ عبد الكـريم
وقائم��ة مصادر ،ناق��ش املبحث ّ

تضمن نش��أته وتعليم��ه ورحالت��ه العلم ّية والعل�ماء يف عصـره
احلائـ��ري ال��ذي ّ

خصص املبحث الثاين منه بتأسيس��ه
ومؤ ّلفات��ه ومصادر تـرمجت��ه ووفاته ،يف حني ّ
حل��وزة ق��م العلم ّية وأدوار التأس��يس ،وأ ّما املبح��ث الثالث ف��كان بعنوان اآلثار
املتـرتّبة ملدرسة قم العلم ّية وتالمذته ومنهجه يف التدريس.

واضح يف
املتنوعة التي كان هلا إس��ها ٌم
ٌ
اعتمد البحث علـى جمموعة من الكتب ّ

مهها كتاب
التعرف إلـى ش��خص ّية الش��يخ عبد الكـريم احلائـري وعطائه العلمي أ ّ
ّ

أعيان الش��يعة ودرر الفوائد وأعالم من كـربالء للش��يخ أمحد احلائـري األسدي،
وطبقات أعالم الشيعة ،وإفاضة العوائد تعليق علـى درر الفوائد ناهيك عن كتب

أخـرى وجملاّ ت علم ّية سامهت يف تقديم صورة واضحة عن آية اهلل احلجة الشيخ
عبد الكـريم احلائـري.
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ّأولاً  :الوالدة والنشأة

األول
المبحث ّ
سيـرته العلمية

ه��و الش��يخ عبد الكـري��م بن حممد جعفـ��ر الي��زدي املهـرجـردي امليب��دي أ ّما

لقب��ه احلائـري الذي اش��تهـر به فعائد إلـ��ى احلائـر( )1احلس��يني يف كـربالء ،حيث

أق��ام فيه م��دّ ة ثامين س��نوات وهو م��ن أكابـر فقه��اء عصـره والذي ع��اش مابني

(1355 – 1276ه��ـ) ،ولد يف قـري��ة (مهـرجـرد) من نواح��ي ميبد( )2يف حمافظة

يزد( ،)3وكان من عائلة مؤمنة تعمل يف حقل الزراعة عرفت باإللتزام والتد ّين قدّ م

مهمة وق ّيمة إىل األ ّمة و الثقافة اإلسالم ّية و أصبح له حق
يف مقتبل حياته خدمات ّ

عظيم علـى علامئنا و حوزاتنا العلمية(.)4

قال ش��يخ املش��ايخ العظام آية اهلل العظمـى احلاج الش��يخ حمم��د عيل األراكي

بحقهّ :
تكونه ،وكان حدوثه
قصة عجيبة من بدء ّ
إن للش��يخ عبدالكـريم احلائـري ّ
أيضا بدعاء أيب عبد اهلل احلسني ،وكيف ّية محل
بخـرق العادة ودعاء أبيه وبقاؤه ً

أ ّم��ه به تش��به اإلعجاز ،وهو ّ
أن أب��اه حممد جعفـر مل يـرزق ول��دً ا علـى الـرغم من
مـرور س��نوات علـ��ى زواجه ،فتزوج أخـ��رى بالعقد املنقطع رج��اء إنجاب ولد

منها ،ويف ليلة دخوله هبا ،أيقظت بنتًا هلا من زوجها السابق وأخـرجتها من البيت،
فكانت الطفلة تبكي ّ
والتضـرع إلـى اهلل عز وجل
وتوجه بالدعاء
فـرق قلبه عليها
ّ
ّ
«الله ّم أنت القادر علـى ّ
أن هتب يل ولدً ا من زوجتي
بقلب منكس��ـر حزين قائلاً ُ :
السنة اخلامسة/اجمللد اخلامس /العدد الثاني
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األولـى حتـى ال أكون س��ب ًبا إلي��ذاء وبكاء هذه الطفلة اليتيمة فاس��تجاب له ر ّبه
ووهب له من زوجته األولـى هذا الولد املبارك»(.)5

فوجهه إلـى تعلم مبادئ العلوم العرب ّية
كان والده من الصلحاء ورجال القـرية ّ

واإلس�لام ّية يف بل��دة أردكان التي تع��دّ من توابع مدينة ي��زد يف حمضـر جمد العلامء

توجه إلـى احلوزة الدين ّية يف يزد التي فيها عدد
األردكاين( ،)6ف��درس املقدمات ثم ّ

كبيـ��ر من العلامء واملدرس�ين والتحق بحلقة تالمذة املـرحوم احلاج الس�� ّيد ميـرزا

حسن وامق والس�� ّيد حييـى املجتهد اليزدي الكبيـر ،فقـرأ العلوم العربية وسطوح

الفقه واألصول( ،)7ويف عام 1298هـ قصد الش��يخ عبدالكـريم العتبات املقدّ سة
بـرفقة أ ّمه ليواصل الدراسة هناك حا ًّطا رحاله يف مدينة كـربالء املقدسة ما يقارب

الس��نتني ،وحضـر علـى أعالمها منهم الفاضل األردكاين والش��يخ زين العابدين
املازندراين ،وحضـر أبحاث السطوح الوسطـى يف الفقه واألصول هناك.

س��امـراء املقدس��ة ش��دّ الـرح��ال إليها
وبع��د االزدهار الذي حصل يف مدينة
ّ

وبجوار اإلمامني العس��كـريني حضـر دروس كبار علامء حوزة س��امـراء،

فق��د ذكـ��ر الس�� ّيد األمني يف كتاب��ه :أنّه تتلم��ذ يف املت��ون علـى العلاّ مت�ين امليـرزا

إبـراهيم الش��يـرواين املحلاّ يت الش��يـرازي واحلاج الش��يخ فض��ل اهلل النوري يف ما

بني س��نة  1300إلـ��ى 1312هـ ،ويف األبحاث اخلارج��ة يف الفقه واألصول عند

الس ّيد حممد الفش��اركي األصفهاين( )8وامليـرزا حممد تقي الشيـرازي ،وكذلك من

أساتذته الس ّيد املجدّ د الشيـرازي( )9فكان هلم الفضل يف تعليمه فقد الزم حلقات
دروسهم سنني طوال( ،)10وقد منحه أستاذه النوري إجازة يف الـرواية.

وبعد وفاة أس��تاذه املجدّ د هاجـر مع الس ّيد الفش��اركي إلـى النجف األشـرف

فصحبه معهّ ،
وظل الشيخ عبد الكـريم مالز ًما لدروسه إلـى ّ
أن توفيّ يف سنة ١٣16هـ.
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س��افـر الش��يخ احلائـري بعد وفاة الس�� ّيد الفش��اركي إلـى إيـران لزيارة مشهد

اإلمام الـرضا يف خـراسان وتل ّقـى دعوة من بعض وجوه مدينة أراك اإليـران ّية
لإلقامة عندهم فهبط سلطان آباد مـركز عراق العجم ،وكان هناك بعض أهل العلم

فعني بتدريسهم وتنمية مواهبهم وقد ازداد عددهم وبلغ نحو ثالثامئة طالب علم
ٍ
ثقافة وعلم علـى بس��اطتها ،تتلمذ
مـركز
وأقبل الطلاّ ب علي��ه وأصبحت املدينة
َ
علـى يديه وحضـر أبحاثه طائفة كبيـرة من األعالم.

ع��اد الش��يخ احلائـ��ري س��نة 1324هـ إلـ��ى النجف األش��ـرف بس��بب عدم

االستقالل ّية يف إدارة احلوزة واضطـراب الوضع بسبب حـركة املشـروطة ،فالتحق
بحلقات درس اآلخوند اخلـراساين صاحب كفاية األصول وكان الشيخ احلائـري

واملبجلني البارزين يف احلوزة
ومبـرزي حوزة درس��ه ،الالمعني
من أجلاّ ء تالميذه
ّ
َّ
ليس��تفيد الفائدة الكافية وكذلك الس�� ّيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي حتـى نال
االجتهاد؛ توجه بعد مدة وجيزة صوب مدينة كـربالء(.)11

أنموذج��ا حيتذى به يف
ونتيج��ة ملا تقدم كـان الـش��يخ عب��د الكـري��م احلائـري
ً

األخ�لاق العالية ال يـرائي أحدً ا يف التعامل ،ظاهـ��ره كـباطنه ،حيتـرم أهل العلم،

ويتواضع هلم ،جيلس حيث ينتهي به املجلس ،ومل يكن من أهل الزعامة وال يفكـر

فيها ،كـانت حياته املعاش�� ّية بس��يطة ج��دًّ ا ،يأكل الطعام الع��ادي ويلبس املالبس
البس��يطة ،وكان يعد االهت�مام هبذه األمور عم ً
�لا مناف ًيا للزه��د والتقوى ،وكـان

يـتـفـقـد الـفـقـراء واملحتاجني(.)12

عاصـر الش��يخ عبد الكـريم احلائـري عد ًدا غيـر قليل من العلامء الكبار يف قم،

منهم الش��يخ أبو القاس��م الكبيـر ،والش��يخ أبو القاس��م الصغيـر ،وامليـرزا جواد
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امللكي ،والس�� ّيد حسني الكوچه حـرمي ،وامليـرزا صادق التبـريزي ،والس ّيد فخـر

القمي(ش��يخ اإلس�لام) ،وامليـرزا حمم��د الكبيـر ،وامليـ��رزا حممد الفيض،
الدي��ن ّ

القمي ،والس ّيد حممد باقـر القزويني ،والشيخ حممد تقي اإلشـراقي،
والشيخ مهدي ّ
والش��يخ حممد تقي البافقي اليزدي ،والشيخ حممد عيل احلائـري ،والشيخ نور اهلل
األصفهاين ،وعش��ـرات غيـرهم ممن أسهم بقس��ط كبيـر يف التدريس ويف مساندة
ودعم الشيخ احلائـري ومشايعته يف الـرأي(.)13

ثان ًيا :مؤ ّلفاته

واس��تمـرارا يف عطائ��ه العلمي وهي(:)14
للش��يخ احلائـري مؤلفات تعدّ مد ًدا
ً

كت��اب الصالة ،اس��تداليل خمتصـر(طبع يف جم ّل��د واحد) ،التقـريـ��رات يف أصول

الفقه من بحث أس��تاذه الفش��اركي ،وقد استخـرج منه كتابه اآلخـر درر األصول
وهو ٍ
حاو ملباحث األصول بـرمتها من مباحث األلفاظ إلـى آخـر مبحث التعادل

والتـراجيح ما عدا االجتهاد والتقليد ،ويقال له درر الفوائد أيضا ،وقد طبع جم ّلده

األول يف سنة ١٣٣٧هـ يف طهـران ،كتاب الـرضاع(يف الفقه) ،كتاب املواريث(يف
ّ

الفقه) ،كتاب النكاح(يف الفقه) ،رس��الة يف اإلرش��اد ،احلوايش والتعليقات علـى

الكتب الفقه ّية ،وهي :حاش��ية علـى العروة الوثقـى للس��يد حممد كاظم اليزدي،

وحاش��ية علـى أنيس التجار للمال مهدي النـراقي ،وحاشية علـى الكفاية ،رسالة
علمية ،مناسك احلج ،تقـريـرات أس��اتذته ،أ ّما الـرسائل العملية والفتاوى ،فهي

ذخيـرة املعاد ،مجَ مع األحكام الذي كان باللغة الفارس��ية ،مجَ مع املس��ائلُ ،منتخب
الـرسائل ،وسيلة النجاة ومناسك احلج.
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تقـريـرات درسه

ّ
ولعل من أهم تقـريـرات درس��ه التي تعدّ من أهم مصادر دراسة آرائه الفقه ّية

واألصول ّي��ة بع��د مؤ ّلفاته ،فقد كت��ب تالمذته منها كـرس��الة االجته��اد والتقليد

وكت��اب البيع وكتاب التجارة ك ّلها بقلم الش��يخ حممد ع�لي األراكي ،وتقـريـرات

أيضا بقلم الس ّيد حممد رضا الكلبايكاين وامليـرزا حممود اآلشتياين.
درسه ّ

يع��دّ كتاب درر الفوائد واملعروف بدرر األصول أيض��ا من أبـرز مؤ ّلفاته وقد

تضمن آراء ّ
كل من الس ّيد الفشاركي واآلخوند اخلـراساين يف أصول الفقه ،اعتمد
ّ

األول من الكتاب علـى آراء الس�� ّيد الفشاركي فيام اعتمد يف جزئه
يف تأليف اجلزء ّ
الث��اين علـ��ى آراء اآلخوند اخلـراس��اين ،ولبع��ض تالمذته تعليقة علـ��ى الكتاب
املذك��ور منهم ،امليـ��رزا حممود اآلش��تياين وامليـرزا حممد ثقفي والش��يخ حممد عيل

األراكي والس ّيد حممد رضا الكلبيكاين ،وقد طبع بعض من تلك التعليقات ،قال:

آية اهلل الشيخ جعفـر السبحاين عن كتابيه(. )15

األول« :درر الفوائد» وهي دورة أصول ّية كاملة كان يعتمدها يف تدريس��ه ،وقد
ّ

طب��ع يف جزأين ،وللمؤ ّلف علـى الكتاب تعليقات علقها بحس��ب رؤيته واآلراء
اجلديدة يف خالل دوراته األصول ّية.

اختص بكتاب الصالة ،لك ّن فيه بحوث ًا علم ّي ًة
الثاين :كتاب (الصالة) وهو وإن
ّ

تتمتّع بالعمق ،يس��تفيد منها القارئ يف أبواب ُأخـر ،وقد كان س ّيدنا البـروجـردي

– يثنـ��ي علي��ه بأنّه م��ع االختصار ّ
متضمن
قل نظيـ��ره بني مؤ ّلف��ات املعاصـرين،
ّ

ملطالب كثيـرة.
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ثالثا:مصادر تـرمجته

مفصلاً صاحب
لقد كتب يف تـرمجة أحواله ورحالته ورئاسته للحوزة العلم ّية ّ
األول يف س��نة ١٣٥٣هـ ،وأ ّلف الفاضل الشيخ
(آئينه دانش��وران) املطبوع جزؤه ّ
قم) يف جزأين طبعا
حممد الـرازي كتاب( آثار احلجة ودائـرة املعارف حوزة علم ّية ّ

األول به وبس��يـرته وبزمالئه إلـى وفاته،
يف س��نة  ١٣٧٣و ١٣٧٤هـ خص اجلزء ّ
والثاين بالس��يد البـروجـردي وأعامله وتالمذته كذلك من مصادر تـرمجته أحس��ن
الوديع��ة ج2ص ،268أعيان الش��يعة ج8ص ،42أحس��ن األثـ��ر ص ،49نقباء
البش��ـر ج3ص ،1158هدية الـرازي ص ،13رحيان��ة األدب ج1ص ،32دائـرة

املع��ارف ج 21ص ،148معج��م رجال الفكـ��ر واألدب يف كـرب�لاء ص،128
املسلس�لات ج 2ص ،150فهـرس التـراث ج 2ص ،332طبقات أعالم الشيعة

ج  ،3ص.)16(1158

راب ًعا :وفاته

توفيّ الشيخ عبد الكـريم احلائـري اليزدي يف  17من ذي القعدة سنة 1355هـ

القمي ،و ُدفن بجوار الس ّيدة
يوم السبت ،وص ّلـى علـى جثامنه الفقيه الس ّيد صادق ّ

فاطمة بنت موس��ـى الكاظم يف مدينة قم ،فلـ ّبـى الشيخ احلائـري نداء ربه،

خاصة للح��وزة العلم ّية
بع��د أن ق��ام بخدمات جليل��ة للحوزات كا ّفة وبص��ورة ّ

كبيـرا ،وركنًا
ً
يف قم املقدس��ة ،فثلم اإلس�لام بموته ،وخس��ـر املس��لمون به زعيماً
ركينً��ا ،وداخل النف��وس من اخلوف واهللع م��ا ال مزيد علي��ه إذ كانوا يعتصمون

به ويس��تظ ّلون بظ ّله ،وقد جـرى له تش��ييع عظيم قل نظيـره ودفن يف رواق حـرم
بقم ،حيث مقبـرته املعروفة اليوم بعد كفاح مـريـر مع النظام ورأسه
فاطمةّ 
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أن قدّ م للحوزة ّ
الكافـ��ر وبعد ّ
كل ما لديه من العطاء فضلاً عن خدماته األخـرى،

فقد اجتهت ن ّي��ة احلاكمني إلـى حماربة اهليئة العلم ّية من��ذ اللحظات األولـى ملوته،

فقد عمدوا إلـى تفـريق املش�� ّيعني بس��ـرعة ،ثم منعوا من إقامة الفواتح عليه علنًا،

شهورا
فكانت تقام يف الزوايا والبيوت
ً

()17

وقد ّأرخ لوفاته احلجة آية اهلل الس�� ّيد ص��در الدين الصدر بأبيات نحتت علـى

صخـرة قبـره قال فيها(:)18

عبد ال��ك��ـ��رمي �آي���ة اهلل ق�ضـى

وان��ح ّ��ل م��ن �سلك العلوم عقده

�أجدب ربيع العمـر بعد خ�صبه

وه�����د �أرك�������ان امل���ع���اين ف��ق��ده
ّ

ك���ان لأه����ل ال��ع��ل��م خ��ي��ـ��ر وال��د

وب���ع���ده �أم�����س��ت ي��ت��ام��ـ��ى ول���ده

ك��وك��ب ���س��ع��د ���س��ع��د ال��ع��ل��م به

دهـرا وغ��اب اليوم عنه �سعده
ً
ب�����س��ه��م��ه ي���ا ل��ي��ت ���ش��لّ��ت ي��ده
ل��دى الكـرمي ح ّ��ل �ضي ًفا عبده

يف �شهـر ذي القعدة غاله الـردى
دع������اه م������واله ف���ق���ل م�����ؤ ّر ًخ����ا

وأجاب ابنه املـرتضـى العلامء حني س��ألوه قائل�ين« :هل بلغ احلد ّ
أن ال يملك

ال ّ :
أوالد الش��يخ عب��د الكـري��م قوت يومهم ؟ فـ��رد قائ ً
إن الوال��د كان قد وضع

خاصة يف صـ��رف الوجوه الش��ـرعية ،وكان حيتفظ باألم��وال و احلقوق
معاييـ��ر ّ

خاصة دون ّ
أن يصـرفها يف ما نحتاجه ّ
الشـرعية يف أماكن ّ
خاصة ،وقبل وفاته عينّ
()19
ّ
بكل وضوح موارد صـرفها ومل يأذن ألحد ّ
يتصـرف فيها بغيـر ذلك»
أن
ّ
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المبحث الثاني
العلمية وأدوار التأسيس
تأسيسه لحوزة قم
ّ

هاجـر الش��يخ عبد الكـريم احلائـري قبل وفاة أستاذه اخلـراساين إلـى كـربالء،

()20
فانكب علـى التدريس يف مدرس��ة حس��ن خان
فالتف حوله عدد من الطلاّ ب
ّ
ّ

لإلف��ادة من��ه ،كام قام بص�لاة اجلامعة يف مس��اجدها( ،)21وكان امليـ��رزا حممد تقي
الش��يـرازي حينئذ يف كـربالء جي ّله ويش��يـر إليه ويعتـرف بفضله ومكانته حتـى أنّه

أرج��ع احتياطاته إليه ،فألفت بذلك إليه األنظار وأح ّله مكانة س��امية يف النفوس
وهو ما يعني املقام الس��امي الذي وصل إليه( ،)22فسكن يف احلائـر الشـريف علـى

صاحبه السالم يلقي الدروس هناك علـى مجاعة من الطلبة ،بقي الشيخ يف كـربالء
قـرابة الثامين سنوات ومن هنا ل ّقب باحلائـري ،مشتغلاً بالتدريس وال س ّيام تدريس
كتاب للشيخ اآلخوند وكتاب للس ّيد حممد كاظم الطبطبائي اليزدي

(.)23

ويف بدايات عام 1332هـ وحتديدً ا عند نش��وب احلـ��رب العاملية األولـى آلت

الظـروف بالش��يخ عبد الكـريم احلائـري بالس��فـر إلـى اجلمهورية اإلس�لامية يف
إيـران ،ليزور مـرقد اإلمام الـرضا يف مدينة مش��هد املقدس��ة – خـراسان(،)24
فهبط يف (س��لطان آباد) املس�ّم�اّ ة اليوم بـ(أراك) بدعوة الس�� ّيد احلاج إس�ماعيل بن
املـرحوم احلاج حمسن العراقي لإلقامة عندهم وكان هناك بعض أهل العلم فعنـي

بتدريس��هم وتنمي��ة مواهبهم ،مواصلاً تدري��س ما ّديت الفق��ه واألصول والوعظ

واإلرش��اد( ،)25ف��ازداد عددهم وبلغ نح��و 300طالب عل��م ،وأصبحت املدينة
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مـركزا ثقاف ًيا وعلم ًّيا علـى بس��اطتها ،وذلك لكثـرة الطلبات والكتب التي كانت
ً

تصله ،وقد كتب جواب الكتاب الذي أرسله إليه امليـرزا حممد تقي الشيـرازي بعد
لينص
وفاة الس ّيد حممد كاظم اليزدي عام1337هـ يطلب منه العودة إلـى النجف ّ

وحيمله أعباء املـرجعي��ة ،قائالً« :إنيّ أرى تكليفي الش��ـرعي البقاء يف إيـران
علي��ه ّ

وال أرى من املناس��ب تـرك إيـران ،وإين قلق علـى مستقبل إيـران واإليـرانيني من

االنزالق يف مس��يـر التخ ّل��ف واالنحطاط الفكـري»( ،)26وملا انتقل الش��يخ حممد
كاظم اخلـراساين إلـى رمحة اهلل راجع الشيعة يف التقليد الس ّيد حممد كاظم اليزدي،

والش��يخ امليـرزا حممد تقي الش��يـرازي املتوفىّ ١٣٣8هـ وإلـى الشيخ عبد الكـريم

احلائـري ،فأصبح للشيخ شهـرة ذائعة الصيت ،وال ّسيام بعد وفاة املـرجع العالّمة

امليـرزا حممد تقي الشيـرازي ،فقد كان يثق به علماً وأخال ًقا وور ًعا ،وكان يأمـر
أهايل إيـران من مقلديه بالـرجوع إلـى الشيخ احلائـري يف موارد االحتياط يف فتواه
وبسبب ذلك أخذ يف االشتهار حتـى صار كالشمس يف رابعة النهار(.)27

ويف احلقيقة ّ
أن شيخ املشايخ العظام آية اهلل العظمـى األراكي قد نقل األمـر يف

بقم علـى مزيد من التفصيل ،إذ قال ّ
إن الشيخ عبد
هجـرته إلـى قم وأراك وإقامته ّ

الكـريم قد هاجـر بعد وفاة س�� ّيده األس��تاذ آية اهلل العظمـ��ى املجدّ د احلاج امليـرزا

حس��ن الشيـرازي وسيده األس��تاذ آية اهلل املحقق الس ّيد الفشاركي(قدس رسمها)
ح��وايل س��نة ١٣١٦هـ إلـى بل��دة أراك يف إيـ��ران وكان ذلك ب��أن التمس العلاّ مة

الس ّيد حممود األراكي من املـرحوم الشيخ احلائـري ّ
أن هياجـر إلـى بلدة أراك فأبـى

ذلك لسببني أوهلام ممانعة أستاذه اآلخوند والثاين ممانعة أ ّمه ألنهّ ا جاورت العتبات

أصـر علـى ذلك واستطاع ّ
أن يقنع
املقدّ س��ة يف كـربالء لتدفن فيها ،ولكن الس�� ّيد ّ
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اآلخوند اخلـراس��اين وكذا والدة الش��يخ احلائـري فهاجـر الش��يخ إلـى أراك سنة
أس��س هبا حوزة علم ّية قد حضـرها
١٣١٦هـ وأقام هبا طيلة ثامين س��نوات ،وقد ّ

ج��م غفيـر من جهابذة العلم وأ ّلف املباحث األصول ّية مجيعها من املجلد الثاين يف
ّ

كتاب��ه درر الفوائد ،ومبحث مقدمة الواجب ،واجت�ماع األمـر والنهي والضد من

ناظـرا يف هذه
مباح��ث األلف��اظ حني كان قاطنً��ا يف بلدة أراك ،ولذلك فق��د كان ً
املباحث إلـى تعليقة أستاذه املحقق اخلـراساين علـى الفـرائد(.)28

ويف  22م��ن ش��هـر رج��ب عام1340هـ قام الش��يخ احلائـري بزي��ارة موالتنا

فهب مجع كثيـر
الس ّيدة اجلليلة القدر فاطمة املعصومة يف مدينة قم املقدسةّ ،

من العل�ماء والطلبة إليه طالبني منه توجيهاته القيمة وإرش��اداته الس��ديدة و بيان

آرائه الفقهية ،وس��اهم الش��يخ حممد تقي البافقي يف بقائ��ه يف مدينة قم ،إذ نقل له

رواية عن األئمة املعصومني حول آخـر الزمان مفادها ّ
مـركزا
أن مدينة قم ستكون
ً
للعلم ومنها يفيض العلم إلـى س��ائـر البلدان ّ
وأن هذا العلم يف ذلك الزمان يأزر
عن الكوفة كام تأزر احلية يف حجـرها وسأله هل يؤمن هبذه الـرواية فقال :نعم بل

أؤمن فقال له :أتـريد ّ
أن يكون وضع حجـر األساس هلذا البناء علـى يديك ويبقى

باس��مك ومن الباقيات الصاحلات لك ،فوافق الشيخ احلائـري ،وبعد ّ
أن استخار

اهلل سبحانه وتعالـى يف ذلك وكانت جيدة أجاهبم إلـى البقاء فيها(.)29

وباس��تقـراره يف مدينة قم املقدس��ة اش��تغل بالتدريس واإلمامة واإلفتاء فكان

اهلم��ة صاحب األخ�لاق الفاضل��ة والنع��وت املمت��ازة( ، ،)30فتقاطـر إليه
رفي��ع ّ

الط�ّل�اّ ب م��ن ّ
وغص��ت هبم امل��دارس ،وقام بأعب��اء تنظيم
كل ح��دب وصوبّ ،

صحيحا علـى أتقن
دراستهم وإعاشتهم ،واختذ يف تـربية الطلبة وتعليمهم مسلكًا
ً
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كثيـرا من القبول عند العامة واخلاصة(.)31
نظام وأحسن أسلوب ،حاز شي ًئا ً

اس��تطاع الش��يخ عبد الكـري��م احلائـ��ري بوضع اهليكل األس��ايس للدراس��ة
احلوزوية يف قم املقدّ س��ة ،وكان ذلك يف األ ّيام األُولـى النقالب الش��اه رضا خان
بعد سعي األخيـر بشتـى الطـرق القضاء علـى كيان احلوزة العلمية ،ولكن بفضل

تص��دّ ي الش��يخ احلائـري لتل��ك املحاوالت اس��تطاع احلفاظ علـ��ى ذلك الكيان

مـركزا مهماًّ تفيض منه علوم آل البيت
وأسس حوزة دينية يف املدينة لتكون
ً
ّ
ودرس ووضع مناهج قيمة هلا وأصبحت فيام
إلـى سائـر بقاع العامل ،فجدّ د وكتب ّ

بعد من الضـرورات التي ينبغي للطالب ّ
أن يلتفت إليها عند ارتقائه سلم العلوم،
متفـرق وغيـر من ّظم ،فـرأى الشيخ
إذ كانت الدروس الدين ّية يف قم تقام علـى نحو ّ

احلائـري ّ
أن ين ّظم طـرق التدريس ومناهجه ،فأضحت حوزة قم املقدس��ة بفضله

عامـرة بالطلبة والعلامء ومنتعشة بالعلم ببـركة الشيخ عبد الكـريم احلائـري العامل
اجلليل وصارت ك�ما ورد يف الـروايات(عش آل حممد) و (منها يفيض العلم)

()32

وعليه أصبح الشيخ عبد الكـريم يف قم يـرجع إليه يف التقليد(.)33

فتدف��ق ط�ّل�اّ ب العلم يف إيـ��ران إلـى مدينة قم ،فقام الش��يخ احلائـ��ري بأعباء

بتفوقهم
تعليمه��م وإعاش��تهم مس��تعينًا بأس��اتذة تش��هد هل��م الس��احة العلم ّي��ة ّ
وإخالصه��م يف العل��م والعمل ،وكانت ل��ه طـريقة جديدة يف تقيي��م الطلاّ ب ،إذ

كان جيـري االمتحانات للطلاّ ب للوقوف علـى مدى اس��تيعاهبم وإتقاهنم العلوم

يقـرر ّ
لكل واحد
الت��ي أخذوها ،وللوقوف علـى مدى ّ
مؤهالهت��م وكفاءاهتم ،ثم ّ

منهم رات ًبا يف ّ
كل ش��هـر بحسب درجته يف العلم والعمل ،وغـرضه من ذلك نشـر

املع��ارف اإلهلية وبعث العلوم اإلس�لامية وتعظيم ش��عائـر اهلل( ،)34ولقد ش��جع
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كبيـرا وجليلاً علـى
القمي الذي كان يعدّ ً
فقيها ً
الش��يخ حممد عيل بن حممد جعفـر ّ
البقاء يف مدينة قم فنزل عند رغبته وقام بالتدريس واإلفادة يف حوزته

()35

مـركزا
وق��د عزم الش��يخ عبد الكـري��م احلائـري علـى جع��ل احلوزة العلم ّي��ة
ً

علم ًّيا يكون له شأنه يف خدمة اإلسالم وإشادة دعائمه ،فأخذت احلقوق الشـرعية
فوسع العطاء علـى الطلاّ ب والعلامء
واهلبات تتوالـى عليه من ش��تّـى مدن إيـران ّ
وقـرر تـرتي ًبا مقبولاً لإلشـراف
وبذل عليهم بس��خاء ،وبذلك س ّن نظا ًما للدراسة ّ

علـ��ى تعلي��م الطلاّ ب وإجـ��راء االمتح��ان الس��نوي ،وأكثـر م��ن التـرغيب بغية
اجت��ذاب الناس وإدخال م��ن يـرغب يف احلوزة العلمية ،فكان ذا عقيدة راس��خة

وإيامن ثابت واهتامم بش��أن الدين ورجاله واحتـرا ًما حلملته وطلاّ به( .)36آلت إليه

اخلاصة والعا ّمة ،وقال بعض الذين عاشـروه:
املـرجعية يف إيـران ،وكان موضع ثقة
ّ
«كان الش��يخ احلائـري رجلاً قد ُم ِلئ عقلاً وكياس��ة وعلماً وفضلاً  ،وكان إذا سئل
عن مسألة أو جـرى بحث بحضـرته يف مسألة ال يتك ّلم حتـى يفكّـر ويتأ ّمل»(.)37

وما جتدر اإلشارة إليه ّ
البـر بالطلاّ ب
أن الشيخ عبد الكـريم احلائـري كان كثيـر ّ

والعلامء ،شديد العطف عليهم والعناية هبم ،ويـرعـى الصغيـر والكبيـر ،وبالـرغم

من تعيينه ملوزعي الـرواتب وتوكيله للثقات من أصحابه وتالمذته للقيام باللوازم
واالستفس��ار عن النواقص ،كان يتو ّلـى بعض األمور بشخصه ويباشـرها بنفسه،

وقد أعدّ هلم ّ
كل يشء حيتاجون إليه ،حتـى أنّه بنى مستش��فـى السهامي والفاطمي
هبمته لطلبة العلوم الدين ّية ليش��عرهم بالكيان املس��تقل والكـرامة
تأسس��ا ّ
اللذين ّ

املوف��ورة الت��ي كانوا يتمتعون هب��ا( ،)38ويف الوقت الذي كان فيه رجال السياس��ة

واألمـراء والقادة والتجار يتهافتون علـى بيته للثم أنامله وعرض أنفسهم خلدمته
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إلاّ أنّه كان يدور علـى غـرف الطلاّ ب بمفـرده لالطالع علـى أحواهلم وأس��اليب

ّ
وحيث الكس��الـى
معيش��تهم ،والوق��وف علـى مدى عنايته��م بالدرس واملطالعة

ويش��وقهم ،ويمدح النش��طني ،ويمنح املتفوقني يف االمتح��ان جوائز قيمة ،وكان
ّ

ي��ويص ال��كل باإلخالص يف العمل واإللت��زام بتقوى اهلل تعالـى ،ومل يس��مع عنه

علـ��ى الـرغم من كثـ��رة من كان يعوهلم م��ن الطلاّ ب – أنّه ر ّد طال ًبا ،أو كس��ـرّ
ال��كل ينظـرون إليه نظـرهت��م إلـى األب
خاطـ��را ،أو أخج��ل إنس��انًا ،لذلك كان
ً

الـ��رؤوف( )39فضال عن هذا العطاء العلمي قام بتجديد املدارس اخلـربة يف مدينة
قم ومنها مدرس��ة الفيض ّية ودار الشفاء التي كانت علـى وشك االهنيار والسقوط

والتحول إلـى خـرائب ،وكذلك عمل علـى تأس��يس مكتبة املدرسة الفيض ّية التي
ّ

تعدّ اليوم من أفخـر وأنفس مكتبات إيـران يف كتبها وحمتواها(.)40

لقد اتبع الش��يخ عبد الكـريم احلائـري طـريقة
للتصـرف يف األمخاس فقد عينّ
ّ
جلنة من أخيار التجار وحصـر عندهم األمخاس وأمـرهم بتس��نيد حاجات الطلبة
ألي أحد
وكان يأخ��ذ منهم يعني من التجار ما يأخذ الطالب العادي ومل يس��مح ّ
ّ
ألي أحد من منتسبيه
أي مبلغ ّ
أن يأخذ من هؤالء باس��مه ،منعهم كتب ًيا من إعطاء ّ
وهذا ّ
يدل علـى خوفه من اهلل.)41(

س��مت مكان��ة احلائـري يف نفوس الش��عب اإليـراين املس��لم وغيـ��ره وغطت

ش��هـرته علامء إيـران علـى اإلطالق ،وصارت قم ش��ـرعة الوارد ونجعة الـرائد،
وثنيت له وس��ادة الزعامة وألقيت إليه مقاليد األمور ،وأناط به أهل ّ
احلل والعقد

ثقتهم ،وأمجعوا علـى تقديم��ه وتعظيمه ،وقد اتفقت بعض الوقائع واحلوادث يف

أوائ��ل هجـرته إلـى قم س��اعدت علـى دعم ش��خصيته وبناء كيان��ه وإبـرازه إلـى
السنة اخلامسة/اجمللد اخلامس /العدد الثاني
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الوجود كزعيم روحي له وزنه ومقامه(.)42
وكان الش��يخ عبد الكـريم احلائـري
متمسكًا باألئمة األطهار ،وكان يف
ّ

مقدّ مة من خـرج من أهل العلم بأمـر الس�� ّيد الش��يـرازي يف أ ّيام عاش��وراء ،وهو

أش��عارا عليهم «يا ع�لي املـرتضـى غوث احلجي كهف ال��ورى* قم مغي ًثا،
يـردد
ً
آل��ك األجماد عن الظبى» ،فـ��رأى اإلمام املظلوم أبا عبد اهلل ،أعطاه ش��ي ًئا من

السكـر(قند) ،وكان عذوبة بيانه يف الدرس وحالوة حمضـره يف خارج الدرس من
آثار تلك العناية احلسينية(.)43

زيادة علـى ذلك كان دار الشيخ عبد الكـريم احلائـري مهب ًطا لعلامء العراق وال

احتج علـى االستكبار البـريطاين
احلجة املـرحوم الشيخ مهدي اخلاليص عندما ّ
ّسيام ّ

لعدم وفائه بام قطع علـى نفس��ه من الوعود للش��عب العراقي باالس��تقالل ،فنفته
احلكوم��ة العراقية يف ١٢من ذي القعدة س��نة ١٣٤١هـ إلـ��ى إيـران ،فهب العلامء
أيضا،
تأيي��دا له واحتجوا علـى تبعيده فقامت احلكومة امللكية بنفي جمموعة منهم ً

منه��م احلاج الس�� ّيد أبو احلس��ن األصفهاين ،وامليـ��رزا حممد حس�ين النائيني(،)44

والس�� ّيد عيل الشهـرس��تاين ،والس�� ّيد عبد احلس�ين احلج��ة وغيـرهم م��ن العلامء

واحت��ج آخـرون علـى نف��ي هؤالء العل�ماء فخـرجوا من الع��راق غاضبني ،فزار
ّ

وتفـرق
الش��يخ اخلاليص مدينة قم ورحل منها إلـى خـراسان فسكنها إلـى وفاته،
ّ

اآلخـ��رون يف البالد ،أ ّما األصفهاين والنائيني فق��د كانا يومئذ أكبـر علامء النجف
وأشهـر مـراجعها فاستقبال من احلدود من خمتلف طبقات الشعب ،إذ أمـر الشيخ

عبد الكـريم احلائـري رجال العلم باس��تقباهلم علـى مس��افة من قم وحلاّ ضيو ًفا

رحب هبام احلائـري ّ
العزة
كل التـرحيب ،وأنزهلام منزل ّ
علـى الشيخ احلائـري ،وقد ّ
والكـرامة وأصبح داره مأوى هلم(.)45
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كثيـ��را حكومة رضا خ��ان البهل��وي الذي أخذ
لق��د عانـ��ى الش��يخ احلائـري
ً

يعم��ل علـى تقليص جهود احلائـري واحلدّ من نش��اطه ،ولدي��ه رغبة واضحة يف

عزمه القضاء علـى الدين وحمو ّ
كل أثـر لـرجاله وش��عائـره ورس��ومه ،فقد سجن
ودس الس��م آلخـرين ،فق��د كان يعلم ج ّيدً ا ّ
أن
العل�ماء الكب��ار ونفـى عد ًدا منهم ّ

هم هلم إلاّ القضاء علـى الدين
الس��لطة كانت تستمدّ ّ
قوهتا من األجانب الذين ال ّ

اإلسالمي احلنيف وحمو تعاليمه(.)46

وكانت هناك حوزات علم ّية صغيـرة يف خـراسان وطهـران وتبـريز وأصفهان

وغيـرها من بالد إيـران ،متكّن احلاكمون من تفـريق شملها والقضاء عليها ،وبقـى
مههم منصـر ًفا للقضاء علـى حوزة قم ،إلاّ ّ
أن حنكة احلائـري وإخوانه وصبـرهم
ّ

وحتملهم للصع��اب قد ح��ال دون ذلك ،ويف ه��ذه الظـروف كان
علـ��ى امل��كاره ّ

احلائـ��ري يعمل علـى توس��يع دائـرة احل��وزة العلم ّية يف قم ونش��ـر الدعوة ودعم
هيكل الدين وإشادة جمد اإلسالم بتنفيذ أحكامه وتطبيق نظامه(.)47

ّ
إن مدينة قم املقدس��ة كان��ت بلدة عامـرة بالعلم والفقه من��ذ القـرن الثاين إلـى

أواخـ��ر القـرن الـرابع ،حي��ث اكتظت بعباقـرة احلديث والفق��ه والـرجال ،ومنها

القم ّيون عرفوا يف س�ماء احلديث
انتش��ـر العلم إلـى س��ائـر األمص��ار ،فاملحدّ ثون ّ

يبق تأ ّلق نجم العلم يف هذه البلدة علـى منوال واحد ،بل كان له طلوع
والفق��ه ،مل َ
مـرة تل��و ُأخـرى ،إلـى ّ
أن س��اق القضاء رجل العل��م والفضيلة ،مثال
وغـ��روب ّ
الزهد والتقوى ،آية اللهّ العظمـى الش��يخ عبد الكـري��م احلائـري اليزدي إليها عام

1340هـ ،فقام بتأس��يس احلوزة العلم ّية فيها ،ونف��ض الغبار عن كاهل حوزهتا،

روح��ا جديدة يف عروقها ،يف حني كانت ري��اح الضالل تعصف يف أرجاء
ونفث ً
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مهب رياحه ،وش��اءت األقدار اإلهلية ّ
أن تكون تلك
العامل ك ّله ،ووقعت إيـران يف ّ

ً
راس��خا حيول من دون
احلوزة العلم ّية س��دًّ ا مني ًعا أمام التيارات اإلحلادية ،ووتدً ا

نورا وهداية يف قلب األ ّمة اإلس�لامية
منارا ف ّي ً
ّ
اضا يش��ع ً
اهلزة العلامنية ،فأضحت ً

رواد العلم يأتون إليها من ّ
فج عميق(.)48
كل ّ
يفيض منه العلم و ّ

و كان الش��يخ احلائـري يعمل علـى توس��يع دائـرة احلوزة العلم ّية يف قم ،ففي

ع��ام ١٣٥٣ه��ـ كان يف حوزت��ه يف قم نح��و ٩٠٠طال��ب ،جيـري علـ��ى أكثـرهم
األرزاق ،وقد انحصـرت الـرئاس��ة العلم ّية فيه يف وقت��ه يف بالد إيـران و ُق ّلد فيها،

فنمت البذرة الصاحلة يف تلك التـربة الطيبة ،واتسعت احلوزة اتسا ًعا غيـر منتظـر،

وما مضت الس��نوات واألعوام حتـى ازدهـرت احلياة الدين ّية والثقافية ،وتعدّ دت

اهليئ��ات العلمي��ة ،وإذا بالكيان الذي ش��ادته البطوالت اخلارق��ة واهلمم العالية،

ً
ضخماً ج ّب ًارا يضاهي الثـر ّيا رفع ًة
وشموخا(.)49

المبحث الثالث
العلمية
اآلثار المتـرتّبة لمدرسة قم
ّ

ّأولاً  :تالمذة الشيخ عبد الكـريم احلائـري

تتلم��ذ علـى يد الش��يخ عبد الكـريم احلائـ��ري العديد من طلب��ة العلم الكبار

من علامء احلوزة العلم ّي��ة حيث متكّن من تـربية جيل كبيـر من األعالم والباحثني

فتس��نّم بعض منهم مق��ام املـرجعية ،ومجاعة أخـرى انتش��ـرت آثارهم واتس��عت

ش��هـرهتم وسامهوا يف نشـر العلوم اإلسالمية يف خمتلف النواحي وهم نتاج عطائه
العلمي ،ومنهم(:)50
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حممد اليزدي املعروف باملح ّقق الداماد(1388-1325()51هـ) ،الذي
الس�� ّيد ّ

قال الشيخ عبد الكـريم احلائـري اليزدي فيه(:كان آية اهلل الس ّيد املح ّقق الداماد من

احلجة الكوهكمـري
حممد ّ
نظـرا) ،ومن طلاّ به الس ّيد ّ
أوعـى ُطالّيب ،وأبعدهم ً

()52

(1372-1310هـ).

الس ّيد آية اللهّ صدر الدين الصدر(1373-1299()53هـ).
حممد عيل األراكي(1421-1334()54هـ).
الشيخ ّ

حممد رضا املوس��وي الكلباي��كاين الذي ولد يف الثام��ن من ذي القعدة
الس�� ّيد ّ

1316ﻫ بمدينة كلبايكان التابعة ملحافظة أصفهان يف إيـران ،درس بعض مقدّ مات
ثم سافـر إلـى مدينة خونسار وسكن
العلوم الدين ّية عند بعض أقاربه يف كلبايكانّ ،

يف إحدى مدارس��ها الدينية؛ للتفـرغ إلـى طل��ب العلم واملعرفة ،عندما بلغ عمـره

س��تّة عش��ـر عا ًما س��مع بمجيء الش��يخ عبد الكـريم احلائـري اليزدي إلـى مدينة

واس��تمـر علـى ذلك إلـى ّ
أن انتقل الش��يخ
أراك ،فذه��ب إليها حلضور دروس��ه،
ّ
احلائـري إلـى قم املقدّ س��ة ،فدعاه إلـى االنتقال إليها ،فل ّبـى دعوة ُأستاذه ،وسافـر
إلـى قم املقدّ سة واستقـر هبا(.)55

أيضا الس ّيد شهاب الدين املـرعيش النجفي(1411- 1315هـ)
ومن تالمذته ً

الذي كان من مـراجع التقليد يف املدرس��ة اإلمام ّية ،وحصل علـى درجة االجتهاد

يف الس��ابعة والعش��ـرين م��ن عمـره ،تص��دّ ى ملق��ام املـرجعية بعد رحي��ل آية اهلل

البـروجـردي ،من أبـرز اخلدمات الثقافية التي قدّ مها  تأس��يس املكتبة العا ّمة

كم وافـر من املخطوطات اإلسالمية والكتب
املس�ّم�اّ ة باس��مه والتي حتتوي علـى ّ

الق ّيمة يف ش��تـى العلوم ،وهي تتص��در قائمة املكتبات اإليـراني��ة العا ّمة ،وتقع يف
السنة اخلامسة/اجمللد اخلامس /العدد الثاني
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املـرتب��ة الثالثة ألكبـر املكتبات يف العامل اإلس�لامي يف ه��ذا املجال ،فضال عن هذا

فقد قام بتأسيس مدارس علم ّية كاملـرعش ّية والشهاب ّية واملهدو ّية واملؤمن ّية

(.)56

الس�� ّيد أمحد احلس��يني الزنجاين(1393 -1308ﻫ ) ول��د يف الـرابع من صفـر

بمدين��ة زنجان يف إيـران درس العل��وم الدين ّية يف حوزة زنجان؛ التي كانت آنذاك
من احلوزات املش��هورة بكثـرة أساتذهتا ،وبعد جميء الشيخ عبد الكـريم احلائـري

اليزدي إلـى قم املقدّ سة قاد ًما من مدينة أراك ،وشـروعه ببناء كيان احلوزة العلم ّية

فيها ،سافـر الس ّيد الزنجاين إليها عام 1346ﻫ وأخذ يتابع دروس الشيخ احلائـري
ٍ
اليزدي
بشكل منتظم حتـى وفاة ُأستاذه(.)57

حمم��د تق��ي اخلونس��اري ولد يف مدين��ة خوانس��ار اإلیرانیة ،يف ش��هـر
الس�� ّيد ّ

رمضان س��نة 1305هـ ،والده أس��د اهلل والذي کان يعدّ من علامء العصـر آنذاك،

وينتهي نس��ب اخلونساري إلـى اإلمام موسـى الكاظم بثالثني واسطة ،درس
اخلونساري املقدمات يف حوزة خونسار علی ید والده أسد اهلل وغریه من العلامء،
وبعد إهنائه للمقدمات و مقدار من دراسة الفقه و األصول ،سافـر إلـى النجف عام

1322هـ إلكامل دراسته الدین ّیة ،و قد نال درجة االجتهاد ،بعدها عاد اخلونساري

إلی إیران ،فس��کن ملدة وجیزة يف مس��قط رأسه ،ثم هاجـر إلی مدينة أراك ،وذلك
لتواجد الش��یخ عبد الکریم احلائـري هناك ،بعدها هاجـر مع احلائـري إلـى مدينة

ق��م عام 1340هـ ،حیث س��اعده يف تأس��يس احلوزة العلم ّية هن��اك ُتوفيّ يف الیوم

احلجة لعام 1371هـ يف مهدان إثـر إصابته بنوبة قلبیة ،و ُدفن
السابع من شهـر ذي ّ

يف مـرقد فاطمة املعصومة يف قم

(.)58

س��امـراء املقدس��ة
الس�� ّيد عيل اليثـريب الكاش��اين ولد س��نة 1311هـ يف مدينة
ّ

بالعراق أ ّيام مـرجعية الس ّيد الشيـرازي الكبيـر(رمحه اهلل) ،نشأ وتـرعرع يف أحضان
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والده آية اهلل الس ّيد حممد رضا اليثـريب الكاشاين ،وعندما بلغ عمـره مخس سنوات

عاد مع والده إلـى كاش��ان ،كان جدّ ه املـرحوم العلاّ مة الس ّيد إسامعيل اليثـريب من

تالمذة الش��يخ األنصاري ،درس املقدمات والسطوح عند والده وبعض العلامء،
وأكمل مـراحل الس��طوح مجيعها وهو ما يزال شا ًبا ،يف عام 1321هـ هاجـر إلـى

النجف األشـرف وأعاد دراسة كتاب الكفاية عند املـرجع الكبيـر آية اهلل العظمـى

الس�� ّيد أيب احلس��ن األصفهاين(رض��وان اهلل علي��ه) ،أخذ حيضـ��ر دروس العلامء

املربزين يف حوزة النجف األش��ـرف آنذاك ،عاد إلـى إيـران يف س��نة 1339هـ بنا ًء
علـ��ى طلب والده ،ومنذ وصوله إلـى كاش��ان اش��تغل بالتدري��س وإقامة صالة
اجلامعة وأداء وظائفه الدين ّية األخـرى ،ويف سنة 1340هـ طلب آية اهلل الشيخ عبد
الكـريم احلائـري يف بداية تأسيس��ه للحوزة العلم ّية يف قم املقدسة من والده الس ّيد

حممد رضا اليثـريب الس�ماح له باملجيء إلـى قم املقدسة ،لالستفادة من خدماته يف

جمال التدريس ،فوافق والده علـى ذلك ،ويف عام 1341هـ أرسله إلـى قم املقدسة
وأخذ حيضـر دروس الش��يخ احلائـري ،لبـّى ن��داء ربه يف رجب 1379هـ ،بعد ّ
أن

قضـى ثامنية وستني عا ًما يف خدمة العلم والدين ،تاركًا اللوعة واحلسـرة يف قلوب

وتم دفنه يف مقبـرة كاشان(.)59
حمبيهّ ،
والشيخ عبد احلسني األميني(.)60

وآية اللهّ الشيخ عيل املعصومي اهلمداين( ،)61وغيـرهم(.)62
وكان��ت وجه��ة نظـر آي��ة اهلل العظمـى الس�� ّيد املـرعيش ال��ذي كان أحد طلبته

حيب
املبـرزي��ن عن أس��تاذه اجلليل قائلاً « :كان الش��يخ احلائـري ظاهـ��ره كباطنهّ ،
ّ

الطلب��ة ،ويكـ��رم أهل العل��م والفضيلة وكان يعتق��د بحفظ أس��ـرار العلامء» ،أ ّما
السنة اخلامسة/اجمللد اخلامس /العدد الثاني
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ردحا من الزمن
وجه��ة نظـر آية اهلل العظمـى الكلبيكاين فيه الذي درس علـى يده ً

يتمتع بالصفات احلميدة واألخالق
ويعدّ من تالمذته قائلاً « :كان أعلـى اهلل مقامه ّ

الفاضلة ،وقد راض نفس��ه رياضة شا ّقة ملدة طويلة من أجل الوصول إلـى مدرج

الكامل»(.)63

ثان ًيا:منهج ّيته التدريس ّية

اعتمد الش��يخ احلائـري منهج مدرسة
سامـراء يف التدريس يف حوزته ،مستلهماً
ّ
ذلك من امليـرزا الش��يـرازي؛ وذلك من خالل طـرح املس��ألة واس��تعراض اآلراء
والنظـر ّي��ات املطـروحة حوهلا م��ع ذكـر دليل األق��وال واآلراء املطـروحة مجيعها
وبعد ّ
أن يفـرغ الش��يخ من توضيح املس��ألة واألقوال املطـروحة فيها واألدلة التي

ذكـ��رت هلا ،يطل��ب من تالمذته تداول املس��ألة ومعاجلة الزوايا مجيعها ومناقش��ة

بمحصلة هنائية لآلراء ،بعدها يقوم الش��يخ بعرض
اآلراء املطـروح��ة ثم اخلـروج
ّ
ِ
رأيه وما يـراه مناس�� ًبا ّ
يكتف بذلك بل فسح املجال
حلل اإلشكال ّية املطـروحة ،ومل

لتالمذته بمناقش��ة ما طـرحه من رأي وما اس��تند إليه من دليل ،يضاف إلـى ذلك
أنّه كان ُي ْع ِلم الطلبة بموضوع اليوم التايل ليو ّفـر املجال أمامهم لالطالع عليه قبل
احلض��ور إلـى حلقة الدرس ،وكان من منهجه االختصار يف مباحث أصول الفقه

وع��رض القضاي��ا ذات البعد العم�لي يف االجتهاد فقط من هنا صنّ��ف كتابه درر
يتم دورة أصول ّية كاملة يف أربع سنني فقط(.)64
األصول وكان ّ
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الخاتمة

التوصل إلـى مجلة من
تم
ّ
بعد دراس��ة ش��خصية الش��يخ عبد الكـريم احلائـري ّ

احلقائق:

1 .1هو م��ن أكابـر فقهاء عصـ��ره عاش ما ب�ين(1355 – 1276هـ) ،ولد يف
مدين��ة ي��زد وكان من عائلة مؤمن��ة تعمل يف حقل الزراع��ة ،إذ كان والده

فوجهه إلـ��ى تعلم مبادئ العل��وم العربية
م��ن الصلح��اء ورجال القـري��ة ّ

توجه إلـى احلوزة الدين ّية
واإلسالمية يف بلدة أردكان ،فدرس املقدمات ثم ّ

كبيـر من العل�ماء والتحق بحلقة تالم��ذة املـرحوم
يف ي��زد التي فيها ع��د ٌد ٌ
احلاج الس�� ّيد ميـرزا حس�ين وامق والس�� ّيد حييـى املجتهد اليزدي الكبيـر،

فقـرأ العلوم العرب ّية وسطوح الفقه واألصول.

2 .2بعد ّ
أن تع ّلم الش��يخ عبد الكـريم احلائـري مفاهيم الفقه واألصول هـاجـر

س��ـامـراء املقدس��ة بعد ازدهار الدراس��ة فيها وتتلمذ علـ��ى يد كبار
إلـى
ّ

توجه إلـى ح��وزة النجف
علامئه��ا من أمثال الس�� ّيد الش��يـرازي ث��م ّ

األشـرف بعد وفاة الشيـرازي وأكمل دراسته فيها ،ثم ذهـب إلـى كـربالء

املقدس��ة وقام بتش��كيل حلقة دراسية يف مدرسة حس��ن خانّ ،
وظل مقيماً
هناك مشغولاً بالتدريس حتـى عام 1332هـ.

3 .3فـ��ي ع��ام 1332ه��ـ طلب من��ه بعض العل�ماء املج��يء إلـى مدين��ة أراك
لغـ��رض التدري��س ،فقب��ل دعوهتم وأخذ يلق��ي الدروس فيه��ا ملدة ثامين
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س��نوات ،اعتـرف له كثيـر م��ن العلامء باالجتهاد فتوجه��ت األنظار إلـى

مـرجع ّيت��ه وأخ��ذ كثيـر من مقل��دي العلامء املاضني رمحه��م اللهّ يـرجعون

إلي��ه يف تقليدهم ،وبحلول عام 1340هـ س��ـافـر إلـى قم املقدس��ة لزيارة
فه��ب العلامء والطلاّ ب لس�ماع
مـرق��د الس��يدة فاطم��ة املعصومة،
ّ
آرائ��ه وتوجيهاته ،وقد طل��ب منه مجع كثيـر وبإصـ��رار علـى اإلقامة فيها
وباستقـراره قام بتأسيس احلوزة العلم ّية فيها.

ّ 4 .4
بقم
إن اهلدف األس��ايس من تأس��يس الش��يخ احلائـري للح��وزة العلم ّية ّ
املقدسة لتكون معقل رجال العلم واجلهاد ومـركز ًا إلرشاد علوم التش ّيع،
وم��ن أج��ل احلفاظ علـ��ى أصالة العل��وم اإلس�لامية ومبادئه��ا وتطويـر

املقاص��د العلم ّية وإرش��اد الن��اس وتعليمهم املس��ائل اإلس�لامية وإنارة

أذهاهن��م وتوجيه أفكار املس��لمني الوجه��ة الصحيحة يف احلي��اة فتخـرج
ومفس��ـر وحمدّ ث ومتك ّلم
ومؤرخ
فيها ذوو اختصاصات خمتلفة من حم ّقق
ّ
ّ
وخطيب ومب ّلغ وفيلسوف وكاتب ،وك ّلهم مس ّلحون بسالح العلم.

5 .5يعدّ الش��يخ عبد الكـريم احلائـري عا ًملا جليلاً
فقيها له مآثـر علم ّية عظيمة
ً

منه��ا كتابه درر الفوائ��د يف علم أصول الفقه ،وكتاب��ه الق ّيم(الصالة) يعد

مص��درا يعتمده العلامء والفقهاء ،تتلمذ علـى ي��ده العديد من طلبة العلم
ً
الكب��ار من عل�ماء احل��وزة العلم ّية حيث متكّن م��ن تـربية جي��ل كبيـر من

األع�لام والباحثني فتس��نّم بعض منه��م مقام املـرجعي��ة ،ومجاعة أخـرى

انتش��ـرت آثارهم واتسعت شهـرهتم وسامهوا يف نش��ـر العلوم اإلسالمية

حممد رضا املوسوي الكلبايكاين ،الس ّيد
يف خمتلف النواحي ،ومنهم الس ّيد ّ

شهاب الدين املـرعيش النجفي والشيخ هاشم اآلميل والس ّيد أمحد احلسيني
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الزنجاين ونجله الش��يخ مـرتضـى والس ّيد إبـراهيم وآخـرون كانوا امتدا ًدا

له يف نشـر العلوم اإلسالمية.

ّ 6 .6
إن الشيخ احلائـري مل يتـرك جمال اجلهاد خال ًيا أمام السلطة احلاكمة ويسلم
راية الدين والعلم ،لذلك صمد واختار أسمـى سبل اجلهاد أال وهو تقوية

احل��وزة العلم ّية وتـربي��ة جنود الدي��ن والفضيلة وطلاّ ب العل��وم الدين ّية

فص��ب ّ
كل اهتامماته وجهوده يف هذا الس��بيل فكان كأس��تاذه الفش��اركي
ّ
ال��ذي مل يكن له نش��اط س��يايس وكان ينأى بنفس��ه عن اخل��وض يف غامر
احلوادث السياس�� ّية والوقائع الس��اخنة ومل يتخذ أ ًّي��ا من اإلجـراءات ضدّ

الس��لطة للحفاظ علـى حوزت��ه الدين ّية وطلبة العل��م لتعليمهم ورعايتهم

لالستمـرار بالعطاء العلمي.

السنة اخلامسة/اجمللد اخلامس /العدد الثاني

279

�شهر رم�ضان املبارك 1439هـ/حزيران 2018م

الشيخ عبد الكـرمي احلائـري(1355 – 1276هـ) نشأته وعطاؤه العلمي

﴿المالحق﴾
رقم()1
الملحق ّ

الصورة الشخص ّية آلية اهلل العظمـى عبد الكـريم احلائـري
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رقم()2
الملحق ّ
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.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

الهوامش

1احلائر :اس��م فاعل م��ن حار حيري حريا من حتري املاء ،مجعه حوران وحريان وهو اس��م
اطل��ق عىل كرب�لاء يف العرص االول و اس��م احلائري عىل من ينتس��ب اليهاُ .ينظر عبد
اجلواد الكليدار ،تاريخ كربالء وحائر احلس�ين عليه السالم ،املكتبة احليدرية ،النجف
األرشف ،1997 ،ص23؛أم�ير ج��واد كاظ��م ع�لي بيج ،احلائر احلس��يني –دراس��ة
تارخيية656-61(-ه��ـ|1258-680م) ،رس��الة ماجس��تري غ�ير منش��ورة ،كلي��ة
اآلداب ،جامعة الكوفة2007 ،
 2العقيق��ي البخش��اييش ،كفاح علامء اإلس�لام يف القرن العرشين ،مؤسس��ة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت2002 ،م ،ص.324
 3يزد:مدين��ة إيرانية تقع جنوب رشق مدينة أصفهان تبع��د عن طهران 672كمُ ،ينظر
حمم��د صادق حممد الكرب��ايس ،دور املراقد يف حياة الش��عوب ،بي��ت العلم للناهبني،
بريوت –لبنان 2003م ،ص.97
 4عبدالكريم احلائري ،درر الفوائد ،حتقيق الشيخ األراكي ،الشيخ حممد مؤمن القمي،
ج ،1ط ،5مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،د.ت ،ص.17
 5املصدر نفسه ،ص.18
 6حمس��ن األم�ين ،أعيان الش��يعة ،مج ،8حققه وأخرجه حس��ن األم�ين ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت1983 ،م ،ص .42
7عب��د الكريم احلائ��ري اليزدي ،إفاضة العوائ��د تعليق عىل درر الفوائ��د ،ج2 ،1بقلم
الس�� ّيد حممد رضا املوس��وي الكلبايكاين ،دار القران الكريم ،قم1989 ،م ،ص23؛
العقيقي البخشاييش ،املصدر السابق ،ص.324

حممد ابن الس ّيد قاسم الطباطبائي الفشاركي
8 .8الس ّيد حممد الفشاركي األصفهاين :الس ّيد ّ
األصفه��اين ،ول��د عام 1253ﻫ بقرية فش��ارك من توابع أصفهان يف إيران ،س��افر إىل

كربالء املقدّ سة وهو ابن إحدى عرشة سنة ،وكفله هناك أخوه الس ّيد إبراهيم املعروف
ثم س��افر إىل النجف األرشف عام 1286ﻫ
بـ(الكبري) ،فأكمل عنده العربية واملنطقّ ،
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هبمة دوهنا الع ّيوق ،و ّملا س��افر الس ّيد الشريازي
إلكامل دراس��ته ، ،فقام بتلك الوظيفة ّ
س��امراء عام 1291ﻫ س��افر معه إىل س��امراء وتو ّطنها معه ،فآثره عىل ّ
جل
الكبري إىل
ّ

املنزه من الريب ،و ّملا
رسه املصون من العيب ،وخزانة علمه ّ
أصحاب��ه حتى صار عيبة ّ
فوض
كثرت أشغال العلاّ مة املذكور،
وتفرده بالرئاسة العا ّمةّ ،
لتحمله أعباء اإلمامةّ ،
ّ

أمر التدريس إليه ،واعتمد يف تربية األفاضل ،وبعد وفاة الس ّيد الشريازي عام 1312ﻫ
ورواد العلم لينهلوا من علومه،
عاد إىل النجف األرشف ،فتهافتت عليه طلاّ ب املعرفة ّ

تقوي السافل بالعايل ،رسالة
من مؤ ّلفاته رسالة يف أحكام اخللل يف الصالة ،رسالة يف ّ

يف أصالة الرباءة ،رس��الة يف الدماء الثالثة ،رس��الة يف اخليارات ،رس��الة يف اإلجارة،
ست رسائل منها يف ٍ
ّ
مستقل بعنوان(الرسائل
كتاب
أخريا ّ
األغس��ال ،الزكاة ،و ُطبعت ً

الفش��اركية)ُ ،توفيّ يف الثالث من ذي القعدة احلرام 1316ﻫ بالنجف األرشف ،و ُدفن

يف الصحن احليدري لإلم��ام عيلُ ينظر :أبو املجد حممد رضا النجفي األصفهاين،
وقاية األذهان ولباب أصول السنّة والكتاب ،مؤسسة أهل البيت ،قم ،د.ت،

ص143؛ حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص .297

 9 .9املجدّ د الش�يرازي:هو املريزا حممد حسن الشريازي ،ولد عام  1231يف مدينة شرياز
بإيران ،س��افر إىل العراق ملواصلة الدراس��ة احلوزوية فوصل إىل كربالء التي بقي فيها

م��دّ ة ثم غادر إىل النجف حيث اس��تقر ،ن��ال درجة االجتهاد ،هاجر إىل س��امراء عام
1291ه��ـ ،توفيّ عام 1312ه��ـ يف مدينة س��امراء .للتفاصيلُ ،ينظ��ر :عباس القمي،
الكنى واأللقاب ،ج ،3طهران ،د.ت ،ص.222

 1010آغ��ا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الش��يعة ،ج ،3دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
2009هـ ،ص1158؛ حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص .42

 1111العقيقي البخشاييش ،املصدر السابق ،ص.325
 1212املصدر نفسه ،ص.343

 1313عبد الكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص23؛ حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص.42
 1414حياة الشيخ عبد الكريم احلائري ،بحث منشور عىل املوقع:

ar. Wikishia.net
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1515جعف��ر الس��بحاين ،تاريخ الفقه اإلس�لامي وأدواره الدور الس��ابع – ع�صر اإلبداع
والتطور الفقهي ،بريوت ،ص450

 1616أمحد احلائري األسدي ،املصدر السابق ،ص.144
1717عبد الكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص.23

 1818أمحد احلائري األسدي ،املصدر السابق ،ص144

1919عب��د الكري��م احلائ��ري ،املصدر الس��ابق ،ص23؛ أمح��د احلائري األس��دي ،املصدر
السابق ،ص.144

2020مدرسة الرس دار حسن خان :تم تأسسيها عام 1180هـ تقع إىل شامل احلائر الرشيف
وخت��رج فيها الكثري من العلامء وكانت واس��عة ومزدمحة بط�ّل�اّ ب العلم وكانت أعظم

مؤسس��ة ديني��ة يف كربالء وقد خترج فيها فحول العلامء قدي�ًم�اً وحدي ًثا أمجل ما يالحظ
يف هذه املدرس��ة الكتاب��ة العربية اللطيفة التي زينت جدراهنا ،ومن أس��اتذهتا الس�� ّيد

س��عيد التنكابوين والش��يخ أمحد احلائري واملتويل أمورها س�ماحة احلجة الس ّيد عباس

الطباطبائيُ .ينظر:س��لامن ه��ادي ال طعمة ،تراث كربالء تارخيها عش��ائرها –أرسها
–أعالمها ،ط ،1مؤسسة األعاملي للمطبوعات ،كربالء 1964م ،ص.128

 2121أمحد احلائري األسدي ،أعالم من كربالء ،مؤسسة البالغ ،بريوت2013 ،م ،ص.143

 2222آغا بزرك ،املصدر السابق ،ص.1158

 2323حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص.42

2424الكوثر ،اجلمعة  6يناير 2017م ،عىل املوقع:

www.alkalkawthartv.com

2525حممد مهدي املوسوي األصفهاين الكاظمي ،أحسن الوديعة يف تراجم مشاهري جمتهدي
الشيعة ،ج ،1ط ،2 ،منشورات املطبعة احليدرية ،النجف ،1968 ،ص.144

2626صحيفة املهدي ،تصدر عن مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي ،العدد
 18 ،51431ذو القع��دة  ،1436رئي��س التحرير الش��يخ محي��د عبداجلليل الوائيل،
املرشف العام الس ّيد حممد القبانجي:
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2727حممد مهدي املوسوي األصفهاين الكاظمي ،املصدر السابق ،ص.268
 2828عبد الكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص.20

2929العقيقي البخشاييش ،املصدر السابق ،ص.327

3030حممد مهدي املوسوي األصفهاين الكاظمي ،املصدر السابق ،ص.269
 3131عبدالكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص.21

 3232حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص42؛ عبدالكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص.21

 3333املنتدى الفقهي أكرب موسوعة حول املراجع والشخصيات الدينية2006/8/28 ،
www.shiqqli.net

 3434عبدالكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص.21

 3535ن��ور الدي��ن الش��اهرودي ،تاري��خ احلرك��ة العلم ّية يف كرب�لاء دار العل��وم ،بريوت،
1990م ،ص.314

 3636آغ��ا ب��زرك ،املصدر الس��ابق ،ص1158؛ عب��د الكري��م احلائري ،املصدر الس��ابق،
ص21؛ حممد مهدي املوسوي األصفهاين الكاظمي ،املصدر السابق ،ص.268

3737الكوثر ،اجلمعة  6يناير 2017م ،عىل املوقع

www.alkalkawthartv.com

 3838العقيقي البخشاييش ،املصدر السابق ،ص.327
 3939عبد الكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص.21

 4040العقيقي البخشاييش ،املصدر السابق ،ص.327
 4141حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص.42

 4242عبد الكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص23
 4343املصدر نفسه ،ص.23

 4444املريزا حممد حسني النائيني :ولد يف إيران 1277هـ يف إحدى العوائل املشهورة وذات
املكان��ة املحرتمة يف نائني ،والده احلاج مريزا عبد الرحيم ،تلقى دروس��ه اإلبتدائية يف

مركزا حلوزة علم ّية عظيمة وبقي فيها
نائني ويف  1295هـ انتقل إىل أصفهان التي كانت ً

ملدة سبع سنوات قضاها عند احلاج الشيخ حممد باقر األصفهاين ،كانت عائلته إحدى
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العوائل العلم ّية املرموقة يف أصفهان فكان النائيني يعيش يف كنف هذه العائلة بس��بب
عالقات الصداقة الت��ي كانت تربطه بأفرادهاُ .ينظر :عب��د اهلادي احلائري وآخرون،

تعريب حممد حس�ين حكمت ،حممد حس�ين النائيني وتأس��يس الفقه السيايس ،مركز
احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بريوت2012 ،م ،ص .95-9

 4545املصدر نفسه ،ص.23

 4646العقيقي البخشاييش ،املصدر السابق ،ص.327
 4747عبدالكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص23
4848املصدر نفسه ،ص.24

4949عبد الكريم احلائري ،املصدر السابق ،ص23؛ حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص.42
 5050مدرسة الوالیة الکربی للتخصصات اإلسالمية عىل املوقع

Alwelayh.net.

 5151ولد يف س��نة  1325ه��ـ يف مدينة أردكان يف حمافظة يزد ،يف عائل��ة متدينة علم ّية .كان

والده املرحوم الس�� ّيد جعفر املوس��وي م��ن العلامء األجالء وكانت ل��ه عالقة خاصة

بأه��ل البيت ،ت��وفيّ والده وه��و يف بطن أمه وبع��د والدته تولت أم��ه رعايته
ِ
يمض من عمره س��وى س��ت س��نوات حت��ى امتدت يد
وتعويض��ه حنان والده ،ومل

منكرسا يع��اين آالم ال ُيتم من األبوين ،.بدأ
املن��ون إىل أم��ه فخطفتها ،فبقي هذا الطفل
ً

بدراس��ة املقدمات عىل الرغم من املعاناة التي كان يعيشها يف مدينة أردكان .ذهب إىل
مدينة يزد لدراس��ة األدب والسطوح ،فبدأ بدراسة رشح اللمعة والقوانني عند الس ّيد

أمحد املدرس ،والس�� ّيد حييى الواعظ ،والس�� ّيد حس�ين باغ گندمي ،والس ّيد حممد عيل

رضا ...درس جز ًءا من كتاب القوانني عند آية اهلل الشيخ غالم رضا اليزدي ،وبسبب
كثرة مش��اغل أس��تاذه وانرصافه عن االهتامم املطلوب بتلميذه(السيد الداماد) املتفتح
عىل الدراس��ة ،نصح��ه بالذهاب إىل حوزة قم املقدس��ة التي كانت يف طور التش��كيل

آنذاك.هاج��ر إىل مدين��ة قم املقدس��ة يف س��نة 1341هـ وكان عمره س��تة ع�شر عا ًما
فأخذ يدرس عند الس�� ّيد مري الكاش��اين ،والس ّيد حممد تقي اخلونساري ،واملريزا حممد

اهلمداين ،والش��يخ حممود األردكاين ،والس�� ّيد أيب احلس��ن الرفيعي القزويني ،والس ّيد
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حمم��د حجت ،فضال عن األس��اتذة الذين ذكرناهم كان حيرض دروس آية اهلل الش��يخ
عبد الكريم احلائري ،وكان يعتني به عناية خاصة حتى زوجه ابنته ،وش��ي ًئا فشي ًئا أخذ

الناس يلقبونه بـ(الداماد) ،بعد وفاة أس��تاذه الش��يخ عبد الكريم احلائري قام بتشكيل

حوزة علم ّية دراس��ية ،وأخذت هذه احلوزة تنمو بش��كل رسيع حتى أصبحت مكانًا
لتجم��ع الطلبة والفضالء ،لبى نداء ربه عىل أثر س��كتة قلبي��ة بتاريخ  / 2ذو احلجة /

1388هـُ . ،ينظر:

https://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/m-damad.htm

ُ 5252ولِد الس�� ّيد  يف ش��هر ش��عبان املعظم من عام 1310هـ بمدين��ة تربيز يف إيران،

درس الس�� ّيد  املقدّ مات وعل��وم األدب واللغة وبعض العل��وم املتعارفة آنذاك

يف مدين��ة تربي��ز ،ويف عام 1330هـ س��افر إىل مدينة النجف األرشف إلكامل دراس��ته
حممد كاظم الطباطبائي اليزدي والشيخ فتح اهلل
وحرض دروس كبار علامئها كالس�� ّيد ّ
األصفهاين ،والشيخ ضياء الدين العراقي وغريهم من العلامء .ويف عام 1349هـ جاء

إىل مدينة قم املقدّ س��ة وأقام فيها ،وكان من مدرس��يها وبنى فيها املدرسة احلجتية .وملا

أدرك اهل��رم الش��يخ عبد الكريم اليزدي احلائري مؤس��س حوزة ق��م وعميدها خيش
ّ
أن ينف��رط عقدها بعد وفاته فاس��تدعى الس�� ّيد صدر الدين الصدر من مدينة مش��هد

وجعل منه ومن الس ّيد الكوهكمري معاونني له .وبعد وفاة الشيخ عبد الكريم انضم
إليهام الس�� ّيد حممد تقي اخلوانس��اري فتألف��ت منهم قيادة ثالثية حل��وزة قم ،ثم انتقل

الس�� ّيد الربوجردي إىل مدينة قم املقدسة فأرشف بنفسه عىل شؤون احلوزة وترصيف

أمورها .وقد قاموا بالتصدّ ي لنظام الش��اه رضا خ��ان ،وباخلصوص القوانني اجلائرة
التي سنَّها والتي تعارض بشكل رصيح الرشيعة اإلسالمية ومنها قانون منع احلجاب

اإلسالمي الذي استنكره علامء الدين ُينظر .حسن األمني ،مستدركات أعيان الشيعة،
الطبعة :الثانية ،دار التعارف للمطبوعات بريوت ١٤١٨ ،ه -ص.801

 5353الس�� ّيد صدر الدين الصدر ُولد س��نة  1299هـ يف الكاظمية يف العراق ،تابع دراساته
الدين ّي��ة يف حوزهت��ا حتى نال درج��ة االجتهاد منها و ارتبط اس��مه بالنهضة األدبية يف

توجه إىل مدينة قم بن��ا ًء عىل دعوة
الع��راق ،ث��م هاجر إىل مدينة مش��هد يف إيران ،ث��م ّ
السنة اخلامسة/اجمللد اخلامس /العدد الثاني
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م��ن مرجعه��ا األعىل ومؤس��س احل��وزة العلم ّي��ة فيها الش��يخ عبد الكري��م احلائري
الي��زدي ليكون من معاونيه و له رس��الة يف احلقوق ورس��الة يف أص��ول الدين وكتاب

التاري��خ اإلس�لامي و يعد الس�� ّيد صدر الدين م��ن مراجع الدين الش��يعة يف عرصه،
وقد تولىّ زعامة الش��يعة بع��د وفاة املرجع احلائري و توفيّ الس�� ّيد صدر الدين الصدر

س��نة(1372هـ) ،و ُدفن داخل حرم الس�� ّيد فاطم��ة املعصومة يف قم املقدّ س��ةُ .ينظر:
حسن األمني ،مستدركات أعيان الشيعةج ، ،1ص.58

 5454الش��يخ حمم��د عيل األراك��ي :عامل دين ش��يعي ،ول��د يف  24من مج��ادى اآلخرة عام
1312ه��ـ.ق يف مدينة أراك اإليراني��ة ،كان له منزلة عالية عند العلامء واعرتف العديد
م��ن العلامء بفضل��ه وعلمه ،وإليه انتهت املرجعية بعد وف��اة روح اهلل اخلميني و حممد
رضا الگلپایگاين .و كان األراكي من املدافعني عن الثورة اإلسالمية وقائدها روح اهلل

اخلميني ومن العاملني عىل تقوية النظام اإلس�لامي .وكان إمام مجاعة صاليت املغرب
والعش��اء يف املدرس��ة الفيضية بقم وإمام مجاعة صاليت الظهر والعرص يف حرم السيدة
فاطمة املعصومة بقم ملدة مخس�ين عا ًما تقري ًب��ا .كذلك كان له جمالس علم و موعظة و

إحياء أمر أهل البيت ،وتويف يف مستش��فى الش��هيد رجائي بطهران يف  25من
مجادى الثانية 1415هـ ودفن يف قم إىل جوار حرم السيدة فاطمة املعصومةُ .ينظر:
https://www.alimamali.com

5555موقع اإلمام اهلاديhttp://alhadi.ws/wp 

5656أمحد احلائري األسدي ،املصدر السابق ،ص95

 5757الس ّيد أمحد احلسيني ،تراجم الرجال ،ج  ،١د.م ،د.ت ،ص.180

5858اب��ن رضا ،مه��دي ،ضياء األبصار يف ترمجة علامء خوانس��ار ،قم ،مؤسس��ة أنصاريان
للطباعة والنرش ،ط 1424 ،1هـ ،ص.378

5959حممد أمني نجف ،الس ّيد عيل اليثريب الكاشاين ،بحث منشور عىل املوقع:

http://arabic.al-shia.org
6060الشيخ عبد احلس�ين بن أمحد األميني التربيزي النجفي ،هو رجل دين و ُمؤ ّلف شيعي
إيراينُ ،يل ّقب بالعلاّ مة األميني ،ولد يف مدينة تربيز ش�مال غرب إيران سنة 1320هـ،
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وب��دأ فيها دراس��ته ،ثم هاجر ملواصلة الدراس��ة الدين ّية يف احل��وزة العلم ّية يف النجف

األرشف ،حت��ى منح��ه كبار العلامء إج��ازات يف الفقاهة واالجته��اد ،ومنهم :املرجع
الكبري الس�� ّيد أبو احلس��ن األصفهاين ،واملريزا حممد حس�ين النائيني ،والش��يخ حممد

حس�ين الكمباين ،والش��يخ عبد الكريم احلائري ،والش��يخ حممد آل كاش��ف الغطاء،
أيضا إجازات عدي��دة يف الرواية ،والعلاّ م��ة األميني هو صاحب
وغريه��م .ك�ما ُمنح ً

املوس��وعة املعروفة بــ(الغدير يف الكتاب والس��نة واألدب) ،وله مؤلفات أخرى .كام
أيض��ا بالزهد وكث��رة العبادة .ومن آثاره إنش��اؤه مكتب��ة يف النجف األرشف
و ُع��رف ً

س�ماها مكتبة أم�ير املؤمنني وجعله��ا مكتبة عامة .وت��ويف األميني س��نة 1390هـ يف

أسسهاُ .ينظر:
طهران ،ونقل جثامنه إىل النجف ودفن يف غرفة بالقرب من مكتبته التي َّ

آغ��ا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،ج ،16منش��ورات دار األضواء،
بريوت  -لبنان1402 ،هـ ،ص26

6161عيل املعصومي:هو ابن إبراهيم ولد يف قرية وفس من نواحي مهدان سنة 1312درس
يف طهران وقم وس��كن مهدان س��نة  1350وكان من العلامء األفاضل اختار العرفان
مس��لكا له ت��رك  15مؤلفا ت��وفيّ ُ .1398ينظر:حممد صادق حمم��د الكربايس ،معجم
خطباء املنرب احلسيني ،ج ،2دائرة املعارف احلسينية ،لندن1432 ،هـ ،ص.129

 6262منه��م الش��يخ ع�لي الص��ايف الكلباي��كاين ،واإلم��ام روح اهلل اخلمين��ي ،الس�� ّيد أمحد
املدرس اليزدي ،الس�� ّيد
اخلونس��اري ،آية اللهّ أبو احلس��ن القزويني ،الش��يخ مه��دي ّ

مرتىض اخلرسو ش��اهيُ .ينظر حياة الش��يخ عبد الكريم احلائري ،بحث منش��ور عىل
املوقع:

ar. Wikishia.net

 6363العقيقي البخشاييش ،املصدر السابق ،ص.337
 6464أي��اد التميمي ،الش��يخ عبد الكريم احلائري( )يف س��طور ،منت��دى املفيد ،عىل
املوقع:

السنة اخلامسة/اجمللد اخلامس /العدد الثاني
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أوالً :الكتب:

المصادر و المراجع

 1 .1آغا بزرك الطهراين ، ،الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،ج ،16منشورات دار األضواء،
بريوت  -لبنان1402 ،هـ.
2 .2ـــــــــ ،طبقات أعالم الشيعة ،ج ،3دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت2009 ،م.
 3 .3أمح��د احلائ��ري األس��دي ،أعالم من كرب�لاء ،مؤسس��ة البالغ ،ب�يروت2013 ،م،
ص143
 4 .4جعف��ر الس��بحاين ،تاريخ الفق��ه اإلس�لامي وأدواره الدور الس��ابع – عرص اإلبداع
والتطور الفقهي ،بريوت ،د.ت.
 5 .5حس��ن األمني ،مستدركات أعيان الشيعة ،الطبعة :الثانية ،دار التعارف للمطبوعات
بريوت١٤١٨ ،ه.
 6 .6محي��د األنص��اري ،آية اهلل اخلميني م��ن املهد إىل اللحد ،منش��ورات املكتبة اجلعفرية،
طهران2002 ،هـ ،ص.13-12
 7 .7س��لامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء تارخيها عش��ائرها –أرسه��ا –أعالمها ،ط،1
مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،كربالء1964 ،م.
 8 .8الس ّيد أمحد احلسيني ،تراجم الرجال ،ج  ،١د.م ،د.ت.
 9 .9صادق آل طعمة ،احلركة األدبية املعارصة يف كربالء ،ج ،1مركز كربالء للدراس��ات
والبحوث ،كربالء1968 ،م.
 1010عباس القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،3طهران ،د.ت.
 1111عبد اجلواد الكليدار آل طعمة ،تاريخ كربالء وحائر احلس�ين ،املكتبة احليدرية،
النجف األرشف1997 ،م.
 1212عبدالكريم احلائري ،درر الفوائد ،حتقيق الشيخ األراكي ،الشيخ حممد مؤمن القمي،
ج ،1ط ،5مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،د.ت.
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 1313عبداهل��ادي احلائري وآخرون ،تعريب حممد حس�ين حكمت ،حممد حس�ين النائيني
وتأسيس الفقه السيايس ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بريوت2012 ،م.

 1414العقيق��ي البخش��اييش ،كفاح علامء اإلس�لام يف القرن العرشين ،مؤسس��ة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت2002 ،م.

 1515العقيق��ي البخش��اييش ،كفاح علامء اإلس�لام يف القرن العرشين ،مؤسس��ة األعلمي
للمطبوعات ،بريوت2002 ،م.

 1616حمس��ن األم�ين ،أعيان الش��يعة ،مج ،8حققه وأخرجه حس��ن األم�ين ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت1983 ،م.

 1717حمم��د حس��ن مصطفى آل كلي��دار ،مدينة احلس�ين أو خمترص تاريخ كرب�لاء ،بغداد،
1947م.

 1818حمم��د ص��ادق حممد الكربايس ،دور املراقد يف حياة الش��عوب ،بي��ت العلم للناهبني،
بريوت2003 ،م.

 1919حمم��د ص��ادق حممد الكرب��ايس ،معجم خطباء املنرب احلس��يني ،ج ،2دائ��رة املعارف
احلسينة ،لندن1432 ،هـ.

 2020حمم��د مهدي املوس��وي األصفه��اين الكاظمي ،أحس��ن الوديعة يف تراجم مش��اهري
جمتهدي الشيعة ،ج ،1ط ،2منشورات املطبعة احليدرية ،النجف1968 ،م.

2121مهدي رضا ،ضياء األبصار يف ترمجة علامء خوانسار ،قم ،مؤسسة أنصاريان للطباعة
والنرش ،ط 1424 ،1هـ.

2222ن��ور الدي��ن الش��اهرودي ،تاري��خ احلرك��ة العلم ّية يف كرب�لاء دار العل��وم ،بريوت،
1990م.

ثاني ًا :الرسائل و األطاريح اجلامع ّية:

 )1أم�ير جواد كاظم عيل بيج ،احلائر احلس��يني –دراس��ة تارخيية656-61(-هـ-680/
1258م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الكوفة2007 ،م.
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ثالثا :شبكة املعلومات االكرتونية:

1 .1أي��اد التميم��ي ،الش��يخ عبدالكريم احلائري( )يف س��طور ،منت��دى املفيد ،عىل
املوقع:
www.almurtadha.net
2 .2حياة الشيخ عبد الكريم احلائري ،بحث منشور عىل املوقع:
ar. Wikishia.net
3 .3صحيفة املهدي ،تصدر عن مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي ،العدد
 ،18 ،51431ذو القع��دة ،رئيس التحرير الش��يخ محي��د عبداجلليل الوائيل ،املرشف
العام الس ّيد حممد القبانجي.
4 .4جمله الكوثر ،اجلمعة  6كانون الثاين  ،2017عىل املوقع:
www.alkalkawthartv.com
5 .5مدرسة الوالیة الکربی للتخصصات اإلسالمية عىل املوقع:
Alwelayh.net
6 .6حممد أمني نجف ،الس ّيد عيل اليثريب الكاشاين ،بحث منشور عىل املوقع:
http://arabic.al-shia.org
7 .7املنتدى الفقهي أكرب موسوعة حول املراجع والشخصيات الدينية2006/8/28 ،
www.shiqqli.net
7.ar. Wikishia.net
8 .8موقع اإلمام اهلادي:
http://alhadi.ws/wp
9 .9
https://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/m-damad.htm
1010
M-mahdi.net.
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Seyed Abdul Hadi Mohammed
Ali Al Alewi
Secintific Hwaza/ Holy Nejaf

Sheikh Mohammed Hussein
Al Isfehani Al Ha’ri (born 1255
H) and his Book(Al-Fosoul AlGherewiya): A Discriptive study

Asst. Lecturer: Ru'a Weheed
Abdul Hussein Al Se'di
Thi Qar University/ College of
Education for Humanities/ Dept.
of History

Sheikh Abdul Keream Al Ha'iri:
his Growth and Scientific
Production ( 1276 – 1355 H.)

251

Lecturer Dr. Henan Abbas Kheiru
Allah
Thi Qar University/ College
of Education for Humanities/
History department

The Impact of Al Husseini
Platform in Embodying Husseini
Revolution. The Orator: Abdul
Zehra Al Ka'ibi as a Model

293

193

Manuscript Heritage
Investigated by: Sheikh
Mohammed Lutif Zadeh
Scientific Hawza/ Holy Nejaf

A letter in Al Hed ( punishment)
Explanation mentioned by
Ibn Malik for the Word in ( Al
Tesheal – simplification) By:
Imam Al Heremain Mohammed
Bin Abdul Wehab Al Hemedani
(born: 1305 H.)

317

Prof. Dr. Farouk Al –Haboubi
Kerbala University/ College
of Education for Humanities /
Department of Arabic Language

Heroism of Abbas Bin Ali bin
Abi Talib Before Taf, Sufeen and
Nahrawan As a Model

19
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Mustafa Tariq Al Shebli
M.A. in the Modern Arabic
Literature
Holy Abbas Shrine/ Specialized
Studies Center

Al Abbas' Poetic Versions
and his Elegy in the First Hijri
century: Collecting and Study

25

Asst. Lect. Selman Hadi Al
Tu'ma
Doctorate Scholar – Islamic
University in Lebanon
Lect. Dr. Ahmed Selman
Al Tu'ma
Academic Researcher – Kerbala
University

The Poetic Heritage of Sheikh
Mohammed Taqi Al Tabari Al
Ha'iri( 1289 – 1366 A. H. ): A
Study and Comment

63

Lecturer Dr. Ala'a Hassan
Merdan Al Lami
Imam Kadhum (p.b.u.h. )
University College for the Islamic
Sciences

The Kerbala' Scientific School
in the Ninth Hijri Century Ibn
Fehed as a Model

93

Sheikh Mohammed Malik Al
Zain
Secintific Hwaza/ Holy Nejaf

Al Wehead Al Behbehani ( 1117
– 1205 H) and his Unnoted
Heritage: Landmarks' Margins
as a Model

121

Ahmed Basim Hassan Al Asedi
M.A. in Modern History
Al Husseiniyah Holy Shrine/
Kerbala Center for Studies and
Researches

Sheikh Mohammed Shereaf Al
Ulema'a Al Mazinderani (1246H)
and his Scientific impact in
Kerbala

157

the relation with its neighbours and then the effect that
such a relation has, whether negatively or positively on its
movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral
and then putting them in their right way and positions
which it deserves through evidence.
- the cultural society: local, national and international
should be acquainted with the treasures of Karbala
heritage and then introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consolidate
their trust by themselves as they lack any moral sanction
and also their belief in western centralization. This records
a religious and legal responsibility .
- acquaint people with their heritage and consolidating
the relation with the decent ants heritage, which signals
the continuity of the growth in the decedents mode of life
so that they will be acquainted with the past to help them
know the future .
- the development with all its dimensions: intellectual,
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism
and strengthens the green revenues.
And due to all the above, Karbala Heritage journal
emerged which calls upon all specialist researchers to
provide it with their writings and contributions without
which it can never proceed further.
Editorial & Advisory Boards

particular eastern race, and some other times resulted from
weakening the knowledge: by concealing an evidence or
by distorting its reading or its interpretation.
2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial
and materialistic borders, but rather it is materialistic and
moral treasures constituting, by itself, a heritage of a
particular race, and together with its neighbours, it forms
the greatest heritage of a wider race to which it belongs
i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels
of injustice against Karbala increase: once, because it is
Karbala with all that it has of the treasures generating all
through history and once more because it is Karbala, that
part of Iraq full of struggle and still once more because it is
that part that belongs to the east , the area against which
aggression is always directed. Each level has its degree of
injustice against its heritage, leading to its being removed
and its heritage being concealed; it is then written in
shorthand and described in a way which does not actually
constitute but ellipsis or a deviation or something out of
context.
3-According to what has just been said, Karbala
Heritage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set
out to establish a scientific journal specialized in Karbala
heritage dealing with different matters and aiming to:
-The researchers' viewpoints are directed to studying
the heritage found in Karbala with its three dimensions:
civil, as part of Iraq and as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions
which show duality of the guest and luxury in Karbala
geographic area all through history and the extent of

Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?
1- Human race is enriched with an accumulation both
materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour,
as associative culture and by which an individual's activity
is motivated by word and deed and also thinking, it
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And
as greater as the activity of such weights and as greater
their effect be as unified their location be and as extensive
their time strings extend; as a consequence, they come
binary: affluence and poverty, length and shortness, when
coming to a climax.
According to what has been just said, heritage may
be looked at as a materialistic and moral inheritance of
a particular human race, at a certain time, at a particular
place. By the following description,the heritage of any race
is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a
particular culture is aware of the details of its burden as
much as he is aware of its facts i.e. the relation between
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the
stronger the first be, the stronger the second would be
and vice versa. As a consequence, we can notice the
deviation in the writings of some orientalists and others
who intentionally studied the heritage of the east especially
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted
from lack of knowledge of the details of the treasures of a

issue an investigated handwriting script by Imam Al
Heremain Mohammed Bin Abdul Wehab Al Hemedani
entitled: A Study in Al Hed ( punishment) mentioned
by Ibn Malik in Al Tesheel ( simplification).
Lastly, researchers are called to take part in reviving
the obscure heritage of Kerbala through their original
papers and studies. Our final prayer that all praises and
thanks be to Allah the lord of mankind and Allah may
pray upon Mohammed and his chaste ansectry.

Editor-in-Chief

some obscure heritage joints. It adds new publications
to the heritage library. This is in addition to the valuable
uses. So, the journal became a resort to researchers,
scientists, and scholars of different domains, and a
center of attraction for the educated and the elite, since
it is a mirror of various thoughts and different styles.
This issue contained ten valuable researches included
several specializations such as religious, historical,
literary, linguistic, etc.
Two papers about master of water and disdain, Abi
Al Fedhl Al Abbas honored the current issue decorated
its pages, and perfumed its words. It contained
researches about scholars who sacrificed the soul
and the precious to highlight Allah word and spread
science and virtue among people, such scholars like
sheikh Abdul Keream Al Ha'iri and sheikh Sherif Al
Ulema'.
So, we and the respected researchers have politely
revived their memories, documented their blessing,
and registered their stands. This issue contained
researches that analyzed the discourse in significant
books as "Al Fusoul Al Gherewyah " and "Hashiyat Al
Me'alim ", as well as other important papers.
Concerning the handwritten heritage, we complied
with displaying things of the handwritten heritage in
forward journal issues. This obligation started since
the last issue. Accordingly, we presented in the current

Issue Word
In the name of Allah, the most gracious, the most
merciful
Praise be to God in a way that matches his generous
face, we praise for all his great blessings and sublime
kindness and charity. We pray and salute his chosen
glorified prophet, the supported and settled slave, our
master and prophet Mohammed and his progeny, the
chosen whom Allah removed evil deeds and sins and
purified them with a thorough purification.
However, Kerbala Heritage Journal presents to
its readers original folklore researches matching
with various moods to form, with this variety, a real
core for studying the heritage, analyzing its texts,
and discovering its caches; in addition to its writing
and developing treating ways due to the original
studies that argue with its vocabularies carrying the
enhanced scientific results and recommendations that
recommend inventing significant research topics that
were not tackled before; or discussing subsections that
were not displayed by the scientific research table. As a
result, it opened the intellectual and cognitive horizons
in front of learners and researches in the history or
heritage fields. It provides them with information
storage that participate in a way or another in research
and writing development process. It encourages them
to start new fruitful studies that took part in reviving

issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they
are approved or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the meant research for
publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition
chief approval and the eminent date of publication.
c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to
accomplish them for publication.
d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.
e: Researchers to be published are only those given consent by experts
to in the field.
f. A researcher bestowed a version in which the meant research published,
and a financial reward.
12. Taking into consideration some points for the publication priorities,
as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the
Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah,
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.

Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific
researches under the provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to
the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having,
approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new
Roman font and being
in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350
words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the
context.
5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication
year and page number. Such is for the first mention to the meant source,
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the
title of the book and the page number.
6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically
ordered.
7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time
there should be a reference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.
9. For the research should never have been published before, or
submitted to any means of publication.
10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the
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