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قواعد النشر في المجلة 
تســتقبل جملــة تراث كربالء البحــوث والدراســات الرصينة عىل وفق 

القواعد اآلتية:

1- يشــرط يف البحوث أو الدراســات أّن تكون عىل وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2- يقــدم البحــث مطبوعــًا عــىل ورق A4، وبنســخ ثــالث مــع قرص 
 simplified(كلمــة بخط )( بحــدود ) 5000- 10000CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

3-تقديــم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف 
حدود صفحة مستقلة عىل أّن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.

4- أّن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحث عىل عنوان واســم الباحث/
الباحثــن، وجهــة العمــل، والعنــوان الوظيفــي، ورقم اهلاتــف، والربيد 
االلكروين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

5- يشــار إىل املراجــع و املصــادر مجيعهــا بأرقــام اهلوامش التــي تنرش يف 
أواخــر البحث، وتراعى األصــول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشــارة 
بأن تتضمن: اســم الكتاب، اسم املؤلف، اســم النارش، مكان النرش، رقم 
الطبعة، ســنة النرش، رقــم الصفحة، هذا عند ذكر املرجــع أو املصدر أّول 

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

د البحــث بقائمة املصــادر واملراجع منفصلة عــن اهلوامش، ويف  6- يــزوَّ



حالــة وجود مصادر ومراجــع أجنبية ُتضاف قائمة املصــادر واملراجع هبا 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 
الشــكل إىل مصدرهــا، أو مصادرها، مع حتديد أماكــن ظهورها يف املتن. 

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
األوىل، وأن يشــري فيــام إذا كان البحــث قد ُقّدم إىل مؤمتــر أو ندوة، وأنه مل 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

ة وسيلة نرش أخرى.  9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

10- تعــرب مجيــع األفكار املنشــورة يف املجلة عــن آراء كاتبيهــا، وال تعرب 
بالــرورة عــن وجهة نظــر جهــة اإلصدار، وخيضــع ترتيــب األبحاث 

املنشورة ملوجبات فنية. 

11- ختضــع البحــوث لتقويــم رسي لبيــان صالحيتها للنــرش، وال تعاد 
البحــوث إىل أصحاهبــا ســواء قبلت للنــرش أم مل تقبل، وعــىل وفق اآللية 

اآلتية: 

أ- يبلغ الباحث بتســليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان 
من تاريخ التسّلم. 

ب- خيطر أصحــاب البحوث املقبولــة للنرش بموافقة هيــأة التحرير عىل 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



جـــ - البحوث التــي يرى املقومون وجوب إجــراء تعديالت أو إضافات 
عليهــا قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مــع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش. 
د - البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ-يشرط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة 

مالية جمزية. 
12- يراعى 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. 

13- ترسل البحوث عىل الربيد اإللكروين للمجلة 
(turath@alkafeel.net)

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
) العراق/كربــالء املقدســة /حــي اإلصالح/خلــف متنزه احلســن 

ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  الكبري/جممَّ









حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

احلمــد هلل محًدا يليق بجالل وجهه الكريم نحمده عىل ســوابغ نعمه، و 
عظيم لطفه وإحسانه، ونصلِّ ونسلِّم عىل رسوله املصطفى األجمد، والعبد 
د وعىل آل بيته املصطفن الذين أذهب اهلل  املؤّيد واملسّدد ســّيدنا ونبّينا حممَّ

عنهم الّرجس وطهرهم تطهرًيا.

ائها الكــرام أبحاًثــا تراثيَّة  ــا بعُد فــإنَّ جملَّة تــراث كربالء تقــّدم لقرَّ أمَّ
ع نواة حقيقيَّة لدراســة  ل هبذا التنوِّ أصيلــة تتناغم مع أذواق خمتلفة لتشــكِّ
الــراث وحتليل نصوصه واستكشــاف خباياه فضاًل عــن تدوينه، وتطوير 
ُســُبل التعامــل معه بفضــل الدراســات األصيلة التي ختــوض يف مفرداته 
حاملــًة النتائج والتوصيــات العلميَّة الرصينة التي قد تويص باســتحداث 
ة غري مبحوث فيها، أو اخلوض بجزئّيات غري مطروقة  مواضيع بحثّية مهمَّ
ــة واملعرفيَّة أمام  عــىل طاولة البحث العلمــّي ، فتفتح بذلك اآلفاق الفكريَّ
دهــم بخزيــٍن  الدارســن والباحثــن يف جمــال التاريــخ أو الــراث، و تزوِّ
معلومايتٍّ يســاهم بشــكل أو بآخر يف تطويــر عملّية البحــث، والكتابة، و 
تشجعهم للرشوع بدراسات جديدة مثمرة تساهم يف إحياء بعض مفاصل 
الــراث املغمور، وتضيف إىل املكتبة الراثيِّة إصدارات جديدة، إضافة إىل 
غري ذلك من الفوائد القيِّمة، فأصبحت املجّلُة حمطَّ رحال الباحثن والعلامء 
اة، وهي مرآة  واملفّكريــن من خمتلف التخّصصات، وقبلــًة للمثقفن والُسَ
ألفكار متنّوعة وأساليب خمتلفة؛ فقد اشتمل هذا العدد عىل عرشة أبحاث 
قيِّمــة ضّمت ختّصصات عــّدة دينّية وتارخيّية وأدبّيــة ولغوّية وغريها، وقد 



ترّشف هذا العدد وتزّينت صفحاته وتعطرت كلامته ببحثن عن ســيِّد املاء 
واإلباء أيب الفضل العباس عليه الســالم، وقد ضّم أيًضا أبحاًثا عن علامء 
بذلــوا النَّفس والنَّفيس من أجل إعالء كلمة اهلل ونرش العلم والفضيلة بن 
األنام، منهم الشــيخ عبد الكريم احلائري والشــيخ رشيف العلامء، َفَقمٌن 
بنا وبالباحثن الكرام إحياء ذكرهم وتدوين فضلهم وتســجيل مواقفهم، 
ة مثل كتاب الفصول  كام ضّم هذا العدد أبحاًثا فّصلت القول يف كتب مهمَّ

الغروية، وحاشية املعامل، فضاًل عن أبحاث أخرى مهمة.

ا ما خيّص الراث املخطوط فقد التزمنا منذ العدد السابق بنرش يشء  وأمَّ
م يف هذا العدد  مــن الراث املخطوط يف كلِّ عدد من أعــداد املجلَّة لذا نقدِّ
خمطوطــة حمّققة إلمــام احلرمن حممد بن عبــد الوهاب اهلمــدايّن بعنوان: 

رسالة يف رشح احلّد الَّذي ذكره ابن مالك يف التسهيل.

ويف اخلتــام ندعو الباحثن للمســامهة يف إحياء الــراث املغمور ملدينة 
كربالء من خالل أبحاثهم ودراساهتم األصيلة. 

وآخر دعوانا أّن احلمد هلل رّب العاملن وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطّيبن 
الطاهرين.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز الســالالت البرشية مجلًة من الراكامت املادية واملعنوية التي 
تشــخص يف ســلوكياهتا ؛ بوصفهــا ثقافًة مجعيــًة، خيضع هلا حــراك الفرد: 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قــدر فاعلية تلك الراكامت، وإمكاناهتا التأثرييــة ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
وامتداداهتــا الزمانيــة، ومن ذلك تــأيت ثنائية: الســعة والضيــق، والطول 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
لــذا يمكننا توصيف الراث، بحســب مــا مر ذكره: بأنــه الركة املادية 
واملعنويــة لســاللة برشيــة معينــة، يف زمان معــن، يف مكان معــن. وهبذا 

الوصف يكون تراث أي ساللة: 
- املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

- املادة األدق لتبين تارخيها.
- احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلــام كان املتتبــع لراث )ســاللة برشية مســتهدفة( عارفــًا بتفاصيل 
محولتهــا ؛ كان وعيــه بمعطياهتا، بمعنــى: أّن التعالق بــن املعرفة بالراث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنــا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املســترشقن 
وســواهم ممّن َتَقّصَد دراســة تراث الرشق وال ســيام املسلمن منهم، فمرة 
توّلــد االنحراف لضعف املعرفــة بتفاصيل كنوز لســاللة الرشقين، ومرة 

توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحســب، 
بل هي كنوز مادية ومعنوية تشــّكل بذاهتا تراثًا لســاللة بعينها، وتتشــّكل 
مــع جماوراهتا الراث األكرب لســاللة أوســع تنتمــي إليهــا ؛ أي: العراق، 
والــرشق، وهبذا الراتب تتضاعف مســتويات احليف التي وقعت عليها: 
فمــرة ؛ ألهّنــا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناســلة عىل مــدى التاريخ، 
ومــرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعريه 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 
ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، واُخزلــت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
3- وبنــاًء عىل ما ســبق بيانــه، تصدى مركــز تراث كربــالء التابع إىل 
قســم شــؤون املعارف اإلســالمية و اإلنســانّية يف العتبة العباسية املقدسة 
إىل تأســيس جملة علمية متخصصة براث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
- ختصيص منظــار الباحثن بكنوز الراث الراكــز يف كربالء بأبعادها 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشــحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

- اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها التي 
تستحقها ؛ بالدليل. 



- تعريف املجتمــع الثقايف: املحل، واإلقليمــي، والعاملي: بمدخرات 
تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

- تعزيز ثقة املنتمن إىل ساللة ذلك الراث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
إىل الــوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية؛ مما يســجل هذا الســعي 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الراثية وتعميق االلتحام بركة الســابقن؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

- التنميــة بأبعادهــا املتنوعــة: الفكريــة، واالقتصادية، ومــا إىل ذلك، 
فالكشف عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلراء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثن املختصن 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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األول اهلجري  مجع ودراسة 
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ة املقدسة/ مركز الدراسات  العباسّي

التخّصصّية/ قسم الدراسات األدبّية
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احلوزة العلمية/ النجف األرشف
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العتبة  حديث/  تاريخ  ماجستري 
كربالء  مركز  املقدسة/  ة  احلسينّي

للدراسات والبحوث

الشيخ حممد حسني األصفهاين احلائري 193
)ت: 1255هـ( وكتابه )الفصول الغروّية(  

دراسة وصفّية

د عبد اهلادي حممد عيل العلوي السّي
احلوزة العلمية/ النجف األرشف

المحتويات
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طالب8قبل الطف )صفني وهنروان 
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الملخص
لكّل زمان أهداف وغايات ووســائل وهو ما استطاع معرفته أولئك املبدعون 
املجــّددون علـى الـرغم من الصعوبات واألوضاع القاســية فلم تقف بوجوههم 
صـرخات وصيحات املامنعن ومل يأخذهم يف احلّق لومة الئم ســيـًرا علـى ســيـرة 
إمامنــا العظيم عل بن أيب طالب8 يف إنســانّيته وريادته وعمــق فكـره وصالبة 
مواقفه، فمن هذا املنطلق أخذنا علـى عاتقنا التعريف بأبـرز الشخصّيات العلمّية 
التي بـرز دورها يف مدينة النجف األشـرف وكـربالء املقّدسة هبجـرهتا من موطنها 
يف إيـــران للتعلــم والتعليــم فيها، فكان الشــيخ عبــد الكـريم احلائـــري أحدها، 
فقــد هاجـــر إلـى كـربالء وعمــل بالتدريس واإلفــادة فتعّلم علـــى يديه جمموعة 
من الطــاّلب وأصبحوا امتداًدا لنشـــر تعاليمه، ومن أجل تعزيــز احلوزة العلمّية 
وصيانتها هاجـر إلـى قم املقدســة وأّسس احلوزة العلمّية فيها، بعد حماربة السلطة 
احلاكمة للحوزات الدينّية والعلامء إلهناء معامل الدين اإلســالمي، فكانت حوزته 
تـراًثــا عظيــاًم تـركه لنا، وقد ارتــأت الباحثــة أّن تلقي الضوء علـى هــذا التـراث 
الثمن، لعّلها تضع بن يدي القارئ، سيـرة هذا الـرمز املعطاء يف اجلوانب العلمّية 
والفكـرّية ومآثـــره يف تطويـر العلم وديمومته وإعادة املدارس اخلـربة وتـرميمها، 

واإلنفاق علـى طلبة احلوزة العلمّية وتويّل أمورهم.
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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 الدينّية اجلانب املشـــرق يف قيادة األمة، ونشـــر العلم، وتعّد دراسة 
الشــخصّيات الدينّيــة ودورها يف تاريخ العــراق احلديث واملعاصـــر من احلقائق 
املهّمة وخصوًصا مدينة كـربالء املقدســة، شــّكلت هذه احلقيقة الدافع األســاس 
يف اختيار موضوع البحث)عبد الكـريم احلائـري نشأته وعطاؤه العلمي( مسّلطًة 

الضوء علـى مسيـرته، وأثـره العلمي.

اقتضــت طبيعة املوضوع أّن يتناول ثالثة مباحث ســبقتها مقدمة وتلتها خامتة 
وقائمــة مصادر، ناقــش املبحث األّول منه الســيـرة العلمّية للشــيخ عبد الكـريم 
احلائـــري الــذي تضّمن نشــأته وتعليمــه ورحالتــه العلمّية والعلــامء يف عصـره 
ومؤّلفاتــه ومصادر تـرمجتــه ووفاته، يف حن خّصص املبحث الثاين منه بتأسيســه 
حلــوزة قــم العلمّية وأدوار التأســيس، وأّما املبحــث الثالث فــكان بعنوان اآلثار 

املتـرّتبة ملدرسة قم العلمّية وتالمذته ومنهجه يف التدريس.

اعتمد البحث علـى جمموعة من الكتب املتنّوعة التي كان هلا إســهاٌم واضٌح يف 
التعّرف إلـى شــخصّية الشــيخ عبد الكـريم احلائـري وعطائه العلمي أمّهها كتاب 
أعيان الشــيعة ودرر الفوائد وأعالم من كـربالء للشــيخ أمحد احلائـري األسدي، 
وطبقات أعالم الشيعة، وإفاضة العوائد تعليق علـى درر الفوائد ناهيك عن كتب 
أخـرى وجماّلت علمّية سامهت يف تقديم صورة واضحة عن آية اهلل احلجة الشيخ 

عبد الكـريم احلائـري.
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المبحث األّول
سيـرته العلمية

أّواًل: الوالدة والنشأة

هــو الشــيخ عبد الكـريــم بن حممد جعفـــر اليــزدي املهـرجـردي امليبــدي أّما 
لقبــه احلائـري الذي اشــتهـر به فعائد إلـــى احلائـر)1( احلســيني يف كـربالء، حيث 
 أقــام فيه مــّدة ثامين ســنوات وهو مــن أكابـر فقهــاء عصـره والذي عــاش مابن

)1276 – 1355هـــ(، ولد يف قـريــة )مهـرجـرد( من نواحــي ميبد)2( يف حمافظة 
يزد)3(، وكان من عائلة مؤمنة تعمل يف حقل الزراعة عرفت باإللتزام والتدّين قّدم 
يف مقتبل حياته خدمات مهّمة وقّيمة إىل األّمة و الثقافة اإلسالمّية و أصبح له حق 

عظيم علـى علامئنا و حوزاتنا العلمية)4(.

قال شــيخ املشــايخ العظام آية اهلل العظمـى احلاج الشــيخ حممــد عل األراكي 
بحقه: إّن للشــيخ عبدالكـريم احلائـري قّصة عجيبة من بدء تكّونه، وكان حدوثه 
بخـرق العادة ودعاء أبيه وبقاؤه أيًضا بدعاء أيب عبد اهلل احلسن8، وكيفّية محل 
أّمــه به تشــبه اإلعجاز، وهو أّن أبــاه حممد جعفـر مل يـرزق ولــًدا علـى الـرغم من 
مـرور ســنوات علـــى زواجه، فتزوج أخـــرى بالعقد املنقطع رجــاء إنجاب ولد 
منها، ويف ليلة دخوله هبا، أيقظت بنًتا هلا من زوجها السابق وأخـرجتها من البيت، 
فكانت الطفلة تبكي فـرّق قلبه عليها وتوّجه بالدعاء والتضـّرع إلـى اهلل عز وجل 
بقلب منكســـر حزين قائاًل: »اللُهّم أنت القادر علـى أّن هتب يل ولًدا من زوجتي 
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األولـى حتـى ال أكون ســبًبا إليــذاء وبكاء هذه الطفلة اليتيمة فاســتجاب له رّبه 
ووهب له من زوجته األولـى هذا الولد املبارك«)5(.

كان والده من الصلحاء ورجال القـرية فوّجهه إلـى تعلم مبادئ العلوم العربّية 
واإلســالمّية يف بلــدة أردكان التي تعــّد من توابع مدينة يــزد يف حمضـر جمد العلامء 
األردكاين)6(، فــدرس املقدمات ثم توّجه إلـى احلوزة الدينّية يف يزد التي فيها عدد 
كبيـــر من العلامء واملدرســن والتحق بحلقة تالمذة املـرحوم احلاج الســّيد ميـرزا 
حسن وامق والســّيد حييـى املجتهد اليزدي الكبيـر، فقـرأ العلوم العربية وسطوح 
الفقه واألصول)7(، ويف عام 1298هـ قصد الشــيخ عبدالكـريم العتبات املقّدسة 
بـرفقة أّمه ليواصل الدراسة هناك حاطًّا رحاله يف مدينة كـربالء املقدسة ما يقارب 
الســنتن، وحضـر علـى أعالمها منهم الفاضل األردكاين والشــيخ زين العابدين 

املازندراين، وحضـر أبحاث السطوح الوسطـى يف الفقه واألصول هناك.
وبعــد االزدهار الذي حصل يف مدينة ســامـّراء املقدســة شــّد الـرحــال إليها 
وبجوار اإلمامن العســكـرين حضـر دروس كبار علامء حوزة ســامـراء، 
فقــد ذكـــر الســّيد األمن يف كتابــه: أّنه تتلمــذ يف املتــون علـى العاّلمتــن امليـرزا 
إبـراهيم الشــيـرواين املحاّليت الشــيـرازي واحلاج الشــيخ فضــل اهلل النوري يف ما 
بن ســنة 1300 إلـــى 1312هـ، ويف األبحاث اخلارجــة يف الفقه واألصول عند 
السّيد حممد الفشــاركي األصفهاين)8( وامليـرزا حممد تقي الشيـرازي، وكذلك من 
أساتذته السّيد املجّدد الشيـرازي)9( فكان هلم الفضل يف تعليمه فقد الزم حلقات 

دروسهم سنن طوال)10(، وقد منحه أستاذه النوري إجازة يف الـرواية.
وبعد وفاة أســتاذه املجّدد هاجـر مع السّيد الفشــاركي إلـى النجف األشـرف 
فصحبه معه، وظّل الشيخ عبد الكـريم مالزًما لدروسه إلـى أّن تويّف يف سنة 1316هـ.
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ســافـر الشــيخ احلائـري بعد وفاة الســّيد الفشــاركي إلـى إيـران لزيارة مشهد 
اإلمام الـرضا8 يف خـراسان وتلّقـى دعوة من بعض وجوه مدينة أراك اإليـرانّية 
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 
وأقبل الطاّلب عليــه وأصبحت املدينة مـركَز ثقافٍة وعلم علـى بســاطتها، تتلمذ 

علـى يديه وحضـر أبحاثه طائفة كبيـرة من األعالم.

عــاد الشــيخ احلائـــري ســنة 1324هـ إلـــى النجف األشـــرف بســبب عدم 
االستقاللّية يف إدارة احلوزة واضطـراب الوضع بسبب حـركة املشـروطة، فالتحق 
بحلقات درس اآلخوند اخلـراساين صاحب كفاية األصول وكان الشيخ احلائـري 
زي حوزة درســه، الالمعن واملبّجلن البارزين يف احلوزة  من أجاّلء تالميذه ومبـرَّ
ليســتفيد الفائدة الكافية وكذلك الســّيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي حتـى نال 

االجتهاد؛ توجه بعد مدة وجيزة صوب مدينة كـربالء)11(.

ونتيجــة ملا تقدم كـان الـشــيخ عبــد الكـريــم احلائـري أنموذًجــا حيتذى به يف 
األخــالق العالية ال يـرائي أحًدا يف التعامل، ظاهـــره كـباطنه، حيتـرم أهل العلم، 
ويتواضع هلم، جيلس حيث ينتهي به املجلس، ومل يكن من أهل الزعامة وال يفكـر 
ا، يأكل الطعام العــادي ويلبس املالبس  فيها، كـانت حياته املعاشــّية بســيطة جــدًّ
البســيطة، وكان يعد االهتــامم هبذه األمور عمــاًل منافًيا للزهــد والتقوى، وكـان 

يـتـفـقـد الـفـقـراء واملحتاجن)12(.

عاصـر الشــيخ عبد الكـريم احلائـري عدًدا غيـر قليل من العلامء الكبار يف قم، 
منهم الشــيخ أبو القاســم الكبيـر، والشــيخ أبو القاســم الصغيـر، وامليـرزا جواد 
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امللكي، والســّيد حسن الكوچه حـرمي، وامليـرزا صادق التبـريزي، والسّيد فخـر 
الديــن القّمي)شــيخ اإلســالم(، وامليـرزا حممــد الكبيـر، وامليـــرزا حممد الفيض، 
والشيخ مهدي القّمي، والسّيد حممد باقـر القزويني، والشيخ حممد تقي اإلشـراقي، 
والشــيخ حممد تقي البافقي اليزدي، والشيخ حممد عل احلائـري، والشيخ نور اهلل 
األصفهاين، وعشـــرات غيـرهم ممن أسهم بقســط كبيـر يف التدريس ويف مساندة 

ودعم الشيخ احلائـري ومشايعته يف الـرأي)13(.

ثانًيا: مؤّلفاته

للشــيخ احلائـري مؤلفات تعّد مدًدا واســتمـراًرا يف عطائــه العلمي وهي)14(: 
كتــاب الصالة، اســتداليل خمتصـر)طبع يف جمّلــد واحد(، التقـريـــرات يف أصول 
الفقه من بحث أســتاذه الفشــاركي، وقد استخـرج منه كتابه اآلخـر درر األصول 
وهو حاٍو ملباحث األصول بـرمتها من مباحث األلفاظ إلـى آخـر مبحث التعادل 
والتـراجيح ما عدا االجتهاد والتقليد، ويقال له درر الفوائد أيضا، وقد طبع جمّلده 
األّول يف سنة 1337هـ يف طهـران، كتاب الـرضاع)يف الفقه(، كتاب املواريث)يف 
الفقه(، كتاب النكاح)يف الفقه(، رســالة يف اإلرشــاد، احلوايش والتعليقات علـى 
الكتب الفقهّية، وهي: حاشــية علـى العروة الوثقـى للســيد حممد كاظم اليزدي، 
وحاشــية علـى أنيس التجار للمال مهدي النـراقي، وحاشية علـى الكفاية، رسالة 
علمية، مناسك احلج، تقـريـرات أســاتذته، أّما الـرسائل العملية والفتاوى، فهي 
ذخيـرة املعاد، جَممع األحكام الذي كان باللغة الفارســية، جَممع املســائل، ُمنتخب 

الـرسائل، وسيلة النجاة ومناسك احلج.



261

م.م. رؤى وحيد عبداحلسني السعدي

�ضهر رم�ضان املبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة اخلامسة/اجمللد اخلامس/ العدد الثاني

تقـريـرات درسه

ولعّل من أهم تقـريـرات درســه التي تعّد من أهم مصادر دراسة آرائه الفقهّية 
واألصولّيــة بعــد مؤّلفاته، فقد كتــب تالمذته منها كـرســالة االجتهــاد والتقليد 
وكتــاب البيع وكتاب التجارة كّلها بقلم الشــيخ حممد عــل األراكي، وتقـريـرات 

درسه أيّضا بقلم السّيد حممد رضا الكلبايكاين وامليـرزا حممود اآلشتياين.

يعــّد كتاب درر الفوائد واملعروف بدرر األصول أيضــا من أبـرز مؤّلفاته وقد 
تضّمن آراء كّل من السّيد الفشاركي واآلخوند اخلـراساين يف أصول الفقه، اعتمد 
يف تأليف اجلزء األّول من الكتاب علـى آراء الســّيد الفشاركي فيام اعتمد يف جزئه 
الثــاين علـــى آراء اآلخوند اخلـراســاين، ولبعــض تالمذته تعليقة علـــى الكتاب 
املذكــور منهم، امليـــرزا حممود اآلشــتياين وامليـرزا حممد ثقفي والشــيخ حممد عل 
األراكي والسّيد حممد رضا الكلبيكاين، وقد طبع بعض من تلك التعليقات، قال: 

آية اهلل الشيخ جعفـر السبحاين عن كتابيه)15( .

األّول: »درر الفوائد« وهي دورة أصولّية كاملة كان يعتمدها يف تدريســه، وقد 

طبــع يف جزأين، وللمؤّلف علـى الكتاب تعليقات علقها بحســب رؤيته واآلراء 
اجلديدة يف خالل دوراته األصولّية.

الثاين: كتاب )الصالة( وهو وإن اختّص بكتاب الصالة، لكّن فيه بحوثًا علمّيًة 

تتمّتع بالعمق، يســتفيد منها القارئ يف أبواب ُأخـر، وقد كان سّيدنا البـروجـردي 
– يثنـــي عليــه بأّنه مــع االختصار قّل نظيـــره بن مؤّلفــات املعاصـرين، متضّمن 

ملطالب كثيـرة.
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ثالثا:مصادر تـرمجته

لقد كتب يف تـرمجة أحواله ورحالته ورئاسته للحوزة العلمّية مفّصاًل صاحب 
)آئينه دانشــوران( املطبوع جزؤه األّول يف ســنة 1353هـ، وأّلف الفاضل الشيخ 
حممد الـرازي كتاب) آثار احلجة ودائـرة املعارف حوزة علمّية قّم( يف جزأين طبعا 
يف ســنة 1373 و 1374هـ خص اجلزء األّول به وبســيـرته وبزمالئه إلـى وفاته، 
والثاين بالســيد البـروجـردي وأعامله وتالمذته كذلك من مصادر تـرمجته أحســن 
الوديعــة ج2ص268، أعيان الشــيعة ج8ص42، أحســن األثـــر ص49، نقباء 
البشـــر ج3ص1158، هدية الـرازي ص13، رحيانــة األدب ج1ص32، دائـرة 
املعــارف ج21 ص148، معجــم رجال الفكـــر واألدب يف كـربــالء ص128، 
املسلســالت ج2 ص150، فهـرس التـراث ج2 ص332، طبقات أعالم الشيعة 

ج 3، ص1158)16(.

رابًعا: وفاته

تويّف الشيخ عبد الكـريم احلائـري اليزدي يف 17 من ذي القعدة سنة 1355هـ 
يوم السبت، وصّلـى علـى جثامنه الفقيه السّيد صادق القّمي، وُدفن بجوار السّيدة 
فاطمة بنت موســـى الكاظم يف مدينة قم، فلـّبـى الشيخ احلائـري نداء ربه، 
بعــد أن قــام بخدمات جليلــة للحوزات كاّفة وبصــورة خاّصة للحــوزة العلمّية 
يف قم املقدســة، فثلم اإلســالم بموته، وخســـر املســلمون به زعياًم كبيـًرا، وركنًا 
ركينًــا، وداخل النفــوس من اخلوف واهللع مــا ال مزيد عليــه إذ كانوا يعتصمون 
به ويســتظّلون بظّله، وقد جـرى له تشــييع عظيم قل نظيـره ودفن يف رواق حـرم 
فاطمة بقّم، حيث مقبـرته املعروفة اليوم بعد كفاح مـريـر مع النظام ورأسه 
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الكافـــر وبعد أّن قّدم للحوزة كّل ما لديه من العطاء فضاًل عن خدماته األخـرى، 
فقد اجتهت نّيــة احلاكمن إلـى حماربة اهليئة العلمّية منــذ اللحظات األولـى ملوته، 
فقد عمدوا إلـى تفـريق املشــّيعن بســـرعة، ثم منعوا من إقامة الفواتح عليه علنًا، 

فكانت تقام يف الزوايا والبيوت شهوًرا)17(

وقد أّرخ لوفاته احلجة آية اهلل الســّيد صــدر الدين الصدر بأبيات نحتت علـى 
صخـرة قبـره قال فيها)18(:

ق�ضـى اهلل  اآيـــة  الــكـــــرمي  عقدهعبد  العلوم  �ضلك  مــن  وانــحــليّ 
خ�ضبه بعد  العمـر  ربيع  ـــــــان املـــعـــان فــقــدهاأجدب  ـــــديّ اأرك وه
ــت يــتــامـــــى ولـــدهكـــان الأهــــل الــعــلــم خــيـــــر والــد ــض ــ� وبـــعـــده اأم
ــب �ــضــعــد �ــضــعــد الــعــلــم به ــوك �ضعدهك عنه  اليوم  وغــاب  دهـًرا 
ــدهيف �ضهـر ذي القعدة غاله الـردى ــت ي ــليّ ــض ــت � ــي ـــا ل بــ�ــضــهــمــه ي
ــــا ًخ عبدهدعــــــاه مــــــواله فـــقـــل مــــوؤريّ �ضيًفا  حــليّ  الكـرمي  لــدى 

وأجاب ابنه املـرتضـى العلامء حن ســألوه قائلــن: »هل بلغ احلد أّن ال يملك 
أوالد الشــيخ عبــد الكـريــم قوت يومهم ؟ فـــرد قائاًل : إّن الوالــد كان قد وضع 
معاييـــر خاّصة يف صـــرف الوجوه الشـــرعية، وكان حيتفظ باألمــوال و احلقوق 
الشـرعية يف أماكن خاّصة دون أّن يصـرفها يف ما نحتاجه خاّصة، وقبل وفاته عّن 

بكّل وضوح موارد صـرفها ومل يأذن ألحد أّن يتصـّرف فيها بغيـر ذلك«)19(
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المبحث الثاني
تأسيسه لحوزة قم العلمّية وأدوار التأسيس

هاجـر الشــيخ عبد الكـريم احلائـري قبل وفاة أستاذه اخلـراساين إلـى كـربالء، 
فانكّب علـى التدريس يف مدرســة حســن خان)20( فالتّف حوله عدد من الطاّلب 
لإلفــادة منــه، كام قام بصــالة اجلامعة يف مســاجدها)21(، وكان امليـــرزا حممد تقي 
الشــيـرازي حينئذ يف كـربالء جيّله ويشــيـر إليه ويعتـرف بفضله ومكانته حتـى أّنه 
أرجــع احتياطاته إليه، فألفت بذلك إليه األنظار وأحّله مكانة ســامية يف النفوس 
وهو ما يعني املقام الســامي الذي وصل إليه)22(، فسكن يف احلائـر الشـريف علـى 
صاحبه السالم يلقي الدروس هناك علـى مجاعة من الطلبة، بقي الشيخ يف كـربالء 
قـرابة الثامين سنوات ومن هنا لّقب باحلائـري، مشتغاًل بالتدريس وال سّيام تدريس 

كتاب للشيخ اآلخوند وكتاب للسّيد حممد كاظم الطبطبائي اليزدي)23(.

ويف بدايات عام 1332هـ وحتديًدا عند نشــوب احلـــرب العاملية األولـى آلت 
الظـروف بالشــيخ عبد الكـريم احلائـري بالســفـر إلـى اجلمهورية اإلســالمية يف 
إيـران، ليزور مـرقد اإلمام الـرضا8 يف مدينة مشــهد املقدســة – خـراسان)24(، 
فهبط يف )ســلطان آباد( املســاّمة اليوم بـ)أراك( بدعوة الســّيد احلاج إســامعيل بن 
املـرحوم احلاج حمسن العراقي لإلقامة عندهم وكان هناك بعض أهل العلم فعنـي 
بتدريســهم وتنميــة مواهبهم، مواصاًل تدريــس ماّديت الفقــه واألصول والوعظ 
واإلرشــاد)25(، فــازداد عددهم وبلغ نحــو 300طالب علــم، وأصبحت املدينة 
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مـركًزا ثقافًيا وعلميًّا علـى بســاطتها، وذلك لكثـرة الطلبات والكتب التي كانت 
تصله، وقد كتب جواب الكتاب الذي أرسله إليه امليـرزا حممد تقي الشيـرازي بعد 
وفاة السّيد حممد كاظم اليزدي عام1337هـ يطلب منه العودة إلـى النجف لينّص 
عليــه وحيّمله أعباء املـرجعيــة، قائاًل: »إيّن أرى تكليفي الشـــرعي البقاء يف إيـران 
وال أرى من املناســب تـرك إيـران، وإين قلق علـى مستقبل إيـران واإليـرانين من 
االنزالق يف مســيـر التخّلــف واالنحطاط الفكـري«)26(، وملا انتقل الشــيخ حممد 
كاظم اخلـراساين إلـى رمحة اهلل راجع الشيعة يف التقليد السّيد حممد كاظم اليزدي، 
والشــيخ امليـرزا حممد تقي الشــيـرازي املتوىّف 1338هـ وإلـى الشيخ عبد الكـريم 
احلائـري، فأصبح للشيخ شهـرة ذائعة الصيت، وال ّسيام بعد وفاة املـرجع العاّلمة 
امليـرزا حممد تقي الشيـرازي، فقد كان يثق به علاًم وأخالًقا وورًعا، 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 أّن شيخ املشايخ العظام آية اهلل العظمـى األراكي قد نقل األمـر يف 
هجـرته إلـى قم وأراك وإقامته بقّم علـى مزيد من التفصيل، إذ قال إّن الشيخ عبد 
الكـريم قد هاجـر بعد وفاة ســّيده األســتاذ آية اهلل العظمـــى املجّدد احلاج امليـرزا 
حســن الشيـرازي وسيده األســتاذ آية اهلل املحقق السّيد الفشاركي)قدس رسمها( 
حــوايل ســنة 1316هـ إلـى بلــدة أراك يف إيـــران وكان ذلك بــأن التمس العاّلمة 
السّيد حممود األراكي من املـرحوم الشيخ احلائـري أّن هياجـر إلـى بلدة أراك فأبـى 
ذلك لسببن أوهلام ممانعة أستاذه اآلخوند والثاين ممانعة أّمه ألهّنا جاورت العتبات 
املقّدســة يف كـربالء لتدفن فيها، ولكن الســّيد أصـّر علـى ذلك واستطاع أّن يقنع 
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اآلخوند اخلـراســاين وكذا والدة الشــيخ احلائـري فهاجـر الشــيخ إلـى أراك سنة 
1316هـ وأقام هبا طيلة ثامين ســنوات، وقد أّســس هبا حوزة علمّية قد حضـرها 
جــّم غفيـر من جهابذة العلم وأّلف املباحث األصولّية مجيعها من املجلد الثاين يف 
كتابــه درر الفوائد، ومبحث مقدمة الواجب، واجتــامع األمـر والنهي والضد من 
مباحــث األلفــاظ حن كان قاطنًــا يف بلدة أراك،  ولذلك فقــد كان ناظـًرا يف هذه 

املباحث إلـى تعليقة أستاذه املحقق اخلـراساين علـى الفـرائد)28(.

ويف 22 مــن شــهـر رجــب عام1340هـ قام الشــيخ احلائـري بزيــارة موالتنا 
السّيدة اجلليلة القدر فاطمة املعصومة يف مدينة قم املقدسة، فهّب مجع كثيـر 
من العلــامء والطلبة إليه طالبن منه توجيهاته القيمة وإرشــاداته الســديدة و بيان 
آرائه الفقهية، وســاهم الشــيخ حممد تقي البافقي يف بقائــه يف مدينة قم، إذ نقل له 
رواية عن األئمة املعصومن حول آخـر الزمان مفادها أّن مدينة قم ستكون مـركًزا 
للعلم ومنها يفيض العلم إلـى ســائـر البلدان وأّن 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 أّن يكون وضع حجـر األساس هلذا البناء علـى يديك ويبقى 
باســمك ومن الباقيات الصاحلات لك، فوافق الشيخ احلائـري، وبعد أّن استخار 

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

وباســتقـراره يف مدينة قم املقدســة اشــتغل بالتدريس واإلمامة واإلفتاء فكان 
رفيــع اهلّمــة صاحب األخــالق الفاضلــة والنعــوت املمتــازة)30(، ، فتقاطـر إليه 
الطــاّلب مــن كّل حــدب وصوب، وغّصــت هبم املــدارس، وقام بأعبــاء تنظيم 
دراستهم وإعاشتهم، واختذ يف تـربية الطلبة وتعليمهم مسلًكا صحيًحا علـى أتقن 
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نظام وأحسن أسلوب، حاز شيًئا كثيـًرا من القبول عند العامة واخلاصة)31(.

اســتطاع الشــيخ عبد الكـريــم احلائـــري بوضع اهليكل األســايس للدراســة 
احلوزوية يف قم املقّدســة، وكان ذلك يف األّيام األُولـى النقالب الشــاه رضا خان 
بعد سعي األخيـر بشتـى الطـرق القضاء علـى كيان احلوزة العلمية، ولكن بفضل 
تصــّدي الشــيخ احلائـري لتلــك املحاوالت اســتطاع احلفاظ علـــى ذلك الكيان 
 وأّسس حوزة دينية يف املدينة لتكون مـركًزا مهامًّ تفيض منه علوم آل البيت
إلـى سائـر بقاع العامل، فجّدد وكتب ودّرس ووضع مناهج قيمة هلا وأصبحت فيام 
بعد من الضـرورات التي ينبغي للطالب أّن يلتفت إليها عند ارتقائه سلم العلوم، 
إذ كانت الدروس الدينّية يف قم تقام علـى نحو متفـّرق وغيـر منّظم، فـرأى الشيخ 
احلائـري أّن ينّظم طـرق التدريس ومناهجه، فأضحت حوزة قم املقدســة بفضله 
عامـرة بالطلبة والعلامء ومنتعشة بالعلم ببـركة الشيخ عبد الكـريم احلائـري العامل 
اجلليل وصارت كــام ورد يف الـروايات)عش آل حممد( و )منها يفيض العلم()32(

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

فتدفــق طــاّلب العلم يف إيـــران إلـى مدينة قم، فقام الشــيخ احلائـــري بأعباء 
تعليمهــم وإعاشــتهم مســتعينًا بأســاتذة تشــهد هلــم الســاحة العلمّيــة بتفّوقهم 
وإخالصهــم يف العلــم والعمل، وكانت لــه طـريقة جديدة يف تقييــم الطاّلب، إذ 
كان جيـري االمتحانات للطاّلب للوقوف علـى مدى اســتيعاهبم وإتقاهنم العلوم 
التــي أخذوها، وللوقوف علـى مدى مؤّهالهتــم وكفاءاهتم، ثم يقـّرر لكّل واحد 
منهم راتًبا يف كّل شــهـر بحسب درجته يف العلم والعمل، وغـرضه من ذلك نشـر 
املعــارف اإلهلية وبعث العلوم اإلســالمية وتعظيم شــعائـر اهلل)34(، ولقد شــجع 
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الشــيخ حممد عل بن حممد جعفـر القّمي الذي كان يعّد فقيًها كبيـًرا وجلياًل علـى 
البقاء يف مدينة قم فنزل عند رغبته وقام بالتدريس واإلفادة يف حوزته)35(

وقــد عزم الشــيخ عبد الكـريــم احلائـري علـى جعــل احلوزة العلمّيــة مـركًزا 
علميًّا يكون له شأنه يف خدمة اإلسالم وإشادة دعائمه، فأخذت احلقوق الشـرعية 
واهلبات تتوالـى عليه من شــّتـى مدن إيـران فوّسع العطاء علـى الطاّلب والعلامء 
وبذل عليهم بســخاء، وبذلك سّن نظاًما للدراسة وقـّرر تـرتيًبا مقبواًل لإلشـراف 
علـــى تعليــم الطاّلب وإجـــراء االمتحــان الســنوي، وأكثـر مــن التـرغيب بغية 
اجتــذاب الناس وإدخال مــن يـرغب يف احلوزة العلمية، فكان ذا عقيدة راســخة 
وإيامن ثابت واهتامم بشــأن الدين ورجاله واحتـراًما حلملته وطاّلبه)36(. آلت إليه 
املـرجعية يف إيـران، وكان موضع ثقة اخلاّصة والعاّمة، وقال بعض الذين عاشـروه: 
»كان الشــيخ احلائـري رجاًل قد ُمِلئ عقاًل وكياســة وعلاًم وفضاًل، وكان إذا سئل 
عن مسألة أو جـرى بحث بحضـرته يف مسألة ال يتكّلم حتـى يفّكـر ويتأّمل«)37(.

وما جتدر اإلشارة إليه أّن الشيخ عبد الكـريم احلائـري كان كثيـر البـّر بالطاّلب 
والعلامء، شديد العطف عليهم والعناية هبم، ويـرعـى الصغيـر والكبيـر، وبالـرغم 
من تعيينه ملوزعي الـرواتب وتوكيله للثقات من أصحابه وتالمذته للقيام باللوازم 
واالستفســار عن النواقص، كان يتوّلـى بعض األمور بشخصه ويباشـرها بنفسه، 
وقد أعّد هلم كّل يشء حيتاجون إليه، حتـى أّنه بنى مستشــفـى السهامي والفاطمي 
اللذين تأّسســا هبّمته لطلبة العلوم الدينّية ليشــعرهم بالكيان املســتقل والكـرامة 
املوفــورة التــي كانوا يتمتعون هبــا)38(، ويف الوقت الذي كان فيه رجال السياســة 
واألمـراء والقادة والتجار يتهافتون علـى بيته للثم أنامله وعرض أنفسهم خلدمته 
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إاّل أّنه كان يدور علـى غـرف الطاّلب بمفـرده لالطالع علـى أحواهلم وأســاليب 
معيشــتهم، والوقــوف علـى مدى عنايتهــم بالدرس واملطالعة وحيّث الكســالـى 
ويشــّوقهم، ويمدح النشــطن، ويمنح املتفوقن يف االمتحــان جوائز قيمة، وكان 
يــويص الــكل باإلخالص يف العمل واإللتــزام بتقوى اهلل تعالـى، ومل يســمع عنه 
-علـــى الـرغم من كثـــرة من كان يعوهلم مــن الطاّلب – أّنه رّد طالًبا، أو كســـر 
خاطـــًرا، أو أخجــل إنســاًنا، لذلك كان الــكّل ينظـرون إليه نظـرهتــم إلـى األب 
الـــرؤوف)39( فضال عن هذا العطاء العلمي قام بتجديد املدارس اخلـربة يف مدينة 
قم ومنها مدرســة الفيضّية ودار الشفاء التي كانت علـى وشك االهنيار والسقوط 
والتحّول إلـى خـرائب، وكذلك عمل علـى تأســيس مكتبة املدرسة الفيضّية التي 

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

لقد اتبع الشــيخ عبد الكـريم احلائـري طـريقة للتصـّرف يف األمخاس فقد عّن 
جلنة من أخيار التجار وحصـر عندهم األمخاس وأمـرهم بتســنيد حاجات الطلبة 
وكان يأخــذ منهم يعني من التجار ما يأخذ الطالب العادي ومل يســمح ألّي أحد 
أّن يأخذ من هؤالء باســمه، منعهم كتبًيا من إعطاء أّي مبلغ ألّي أحد من منتسبيه 

.)41(وهذا يدّل علـى خوفه من اهلل

ســمت مكانــة احلائـري يف نفوس الشــعب اإليـراين املســلم وغيـــره وغطت 
شــهـرته علامء إيـران علـى اإلطالق، وصارت قم شـــرعة الوارد ونجعة الـرائد، 
وثنيت له وســادة الزعامة وألقيت إليه مقاليد األمور، وأناط به أهل احلّل والعقد 
ثقتهم، وأمجعوا علـى تقديمــه وتعظيمه، وقد اتفقت بعض الوقائع واحلوادث يف 
أوائــل هجـرته إلـى قم ســاعدت علـى دعم شــخصيته وبناء كيانــه وإبـرازه إلـى 
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الوجود كزعيم روحي له وزنه ومقامه)42(.

وكان الشــيخ عبد الكـريم احلائـري متمّسًكا باألئمة األطهار، وكان يف 
مقّدمة من خـرج من أهل العلم بأمـر الســّيد الشــيـرازي يف أّيام عاشــوراء، وهو 
يـردد أشــعاًرا عليهم »يا عــل املـرتضـى غوث احلجي كهف الــورى* قم مغيًثا، 
آلــك األجماد عن الظبى«، فـــرأى اإلمام املظلوم أبا عبد اهلل8، أعطاه شــيًئا 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 مهبًطا لعلامء العراق وال 
يام احلّجة املـرحوم الشيخ مهدي اخلاليص عندما احتّج علـى االستكبار البـريطاين  ّسّ
لعدم وفائه بام قطع علـى نفســه من الوعود للشــعب العراقي باالســتقالل، فنفته 
احلكومــة العراقية يف 12من ذي القعدة ســنة 1341هـ إلـــى إيـران، فهب العلامء 
تأييــدا له واحتجوا علـى تبعيده فقامت احلكومة امللكية بنفي جمموعة منهم أيًضا، 
منهــم احلاج الســّيد أبو احلســن األصفهاين، وامليـــرزا حممد حســن النائيني)44(، 
والســّيد عل الشهـرســتاين، والســّيد عبد احلســن احلجــة وغيـرهم مــن العلامء 
واحتــّج آخـرون علـى نفــي هؤالء العلــامء فخـرجوا من العــراق غاضبن، فزار 
الشــيخ اخلاليص مدينة قم ورحل منها إلـى خـراسان فسكنها إلـى وفاته، وتفـّرق 
اآلخـــرون يف البالد، أّما األصفهاين والنائيني فقــد كانا يومئذ أكبـر علامء النجف 
وأشهـر مـراجعها فاستقبال من احلدود من خمتلف طبقات الشعب، إذ أمـر الشيخ 
عبد الكـريم احلائـري رجال العلم باســتقباهلم علـى مســافة من قم وحاّل ضيوًفا 
علـى الشيخ احلائـري، وقد رّحب هبام احلائـري كّل التـرحيب، وأنزهلام منزل العّزة 

والكـرامة وأصبح داره مأوى هلم)45(.
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لقــد عانـــى الشــيخ احلائـري كثيـــًرا حكومة رضا خــان البهلــوي الذي أخذ 
يعمــل علـى تقليص جهود احلائـري واحلّد من نشــاطه، ولديــه رغبة واضحة يف 
عزمه القضاء علـى الدين وحمو كّل أثـر لـرجاله وشــعائـره ورســومه، فقد سجن 
العلــامء الكبــار ونفـى عدًدا منهم ودّس الســم آلخـرين، فقــد كان يعلم جّيًدا أّن 
الســلطة كانت تستمّد قّوهتا من األجانب الذين ال هّم هلم إاّل القضاء علـى الدين 

اإلسالمي احلنيف وحمو تعاليمه)46(.

وكانت هناك حوزات علمّية صغيـرة يف خـراسان وطهـران وتبـريز وأصفهان 
وغيـرها من بالد إيـران، متّكن احلاكمون من تفـريق شملها والقضاء عليها، وبقـى 
مّههم منصـرًفا للقضاء علـى حوزة قم، إاّل أّن حنكة احلائـري وإخوانه وصبـرهم 
علـــى املــكاره وحتّملهم للصعــاب قد حــال دون ذلك، ويف هــذه الظـروف كان 
احلائـــري يعمل علـى توســيع دائـرة احلــوزة العلمّية يف قم ونشـــر الدعوة ودعم 

هيكل الدين وإشادة جمد اإلسالم بتنفيذ أحكامه وتطبيق نظامه)47(.

إّن مدينة قم املقدســة كانــت بلدة عامـرة بالعلم والفقه منــذ القـرن الثاين إلـى 
أواخـــر القـرن الـرابع، حيــث اكتظت بعباقـرة احلديث والفقــه والـرجال، ومنها 
انتشـــر العلم إلـى ســائـر األمصــار، فاملحّدثون القّمّيون عرفوا يف ســامء احلديث 
والفقــه، مل يبَق تأّلق نجم العلم يف هذه البلدة علـى منوال واحد، بل كان له طلوع 
وغـــروب مـّرة تلــو ُأخـرى، إلـى أّن ســاق القضاء رجل العلــم والفضيلة، مثال 
الزهد والتقوى، آية اهللّ العظمـى الشــيخ عبد الكـريــم احلائـري اليزدي إليها عام 
1340هـ، فقام بتأســيس احلوزة العلمّية فيها، ونفــض الغبار عن كاهل حوزهتا، 
ونفث روًحــا جديدة يف عروقها، يف حن كانت ريــاح الضالل تعصف يف أرجاء 
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العامل كّله، ووقعت إيـران يف مهّب رياحه، وشــاءت األقدار اإلهلية أّن تكون تلك 
ا منيًعا أمام التيارات اإلحلادية، ووتًدا راســًخا حيول من دون  احلوزة العلمّية ســدًّ
اهلّزة العلامنية، فأضحت مناًرا فّياًضا يشــع نوًرا وهداية يف قلب األّمة اإلســالمية 

يفيض منه العلم و رّواد العلم يأتون إليها من كّل فّج عميق)48(.

و كان الشــيخ احلائـري يعمل علـى توســيع دائـرة احلوزة العلمّية يف قم، ففي 
عــام 1353هـــ كان يف حوزتــه يف قم نحــو 900طالــب، جيـري علـــى أكثـرهم 
األرزاق، وقد انحصـرت الـرئاســة العلمّية فيه يف وقتــه يف بالد إيـران وُقّلد فيها، 
فنمت البذرة الصاحلة يف تلك التـربة الطيبة، واتسعت احلوزة اتساًعا غيـر منتظـر، 
وما مضت الســنوات واألعوام حتـى ازدهـرت احلياة الدينّية والثقافية، وتعّددت 
اهليئــات العلميــة، وإذا بالكيان الذي شــادته البطوالت اخلارقــة واهلمم العالية، 

ضخاًم جّباًرا يضاهي الثـرّيا رفعًة وشموًخا)49(.

المبحث الثالث
اآلثار المتـرّتبة لمدرسة قم العلمّية

أّواًل: تالمذة الشيخ عبد الكـريم احلائـري

تتلمــذ علـى يد الشــيخ عبد الكـريم احلائـــري العديد من طلبــة العلم الكبار 
من علامء احلوزة العلمّيــة حيث متّكن من تـربية جيل كبيـر من األعالم والباحثن 
فتســنّم بعض منهم مقــام املـرجعية، ومجاعة أخـرى انتشـــرت آثارهم واتســعت 
شــهـرهتم وسامهوا يف نشـر العلوم اإلسالمية يف خمتلف النواحي وهم نتاج عطائه 

العلمي، ومنهم)50(:
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الســّيد حمّمد اليزدي املعروف باملحّقق الداماد)51()1325-1388هـ(، الذي 
قال الشيخ عبد الكـريم احلائـري اليزدي فيه:)كان آية اهلل السّيد املحّقق الداماد من 
أوعـى ُطاّليب، وأبعدهم نظـًرا(، ومن طاّلبه السّيد حمّمد احلّجة الكوهكمـري)52(

)1310-1372هـ(.

السّيد آية اهللّ صدر الدين الصدر)53()1299-1373هـ(.

الشيخ حمّمد عل األراكي)54()1334-1421هـ(.

الســّيد حمّمد رضا املوســوي الكلبايــكاين الذي ولد يف الثامــن من ذي القعدة 
1316ه بمدينة كلبايكان التابعة ملحافظة أصفهان يف إيـران، درس بعض مقّدمات 
العلوم الدينّية عند بعض أقاربه يف كلبايكان، ثّم سافـر إلـى مدينة خونسار وسكن 
يف إحدى مدارســها الدينية؛ للتفـرغ إلـى طلــب العلم واملعرفة، عندما بلغ عمـره 
ســّتة عشـــر عاًما ســمع بمجيء الشــيخ عبد الكـريم احلائـري اليزدي إلـى مدينة 
أراك، فذهــب إليها حلضور دروســه، واســتمـّر علـى ذلك إلـى أّن انتقل الشــيخ 
احلائـري إلـى قم املقّدســة، فدعاه إلـى االنتقال إليها، فلّبـى دعوة ُأستاذه، وسافـر 

إلـى قم املقّدسة واستقـر هبا)55(.

ومن تالمذته أيًضا السّيد شهاب الدين املـرعيش النجفي)1315 -1411هـ( 
الذي كان من مـراجع التقليد يف املدرســة اإلمامّية، وحصل علـى درجة االجتهاد 
يف الســابعة والعشـــرين مــن عمـره، تصــّدى ملقــام املـرجعية بعد رحيــل آية اهلل 
البـروجـردي، من أبـرز اخلدمات الثقافية التي قّدمها  تأســيس املكتبة العاّمة 
املســاّمة باســمه والتي حتتوي علـى كّم وافـر من املخطوطات اإلسالمية والكتب 
القّيمة يف شــتـى العلوم، وهي تتصــدر قائمة املكتبات اإليـرانيــة العاّمة، وتقع يف 
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املـرتبــة الثالثة ألكبـر املكتبات يف العامل اإلســالمي يف هــذا املجال، فضال عن هذا 
فقد قام بتأسيس مدارس علمّية كاملـرعشّية والشهابّية واملهدوّية واملؤمنّية)56(.

الســّيد أمحد احلســيني الزنجاين)1308- 1393ه ( ولــد يف الـرابع من صفـر 
بمدينــة زنجان يف إيـران درس العلــوم الدينّية يف حوزة زنجان؛ التي كانت آنذاك 
من احلوزات املشــهورة بكثـرة أساتذهتا، وبعد جميء الشيخ عبد الكـريم احلائـري 
اليزدي إلـى قم املقّدسة قادًما من مدينة أراك، وشـروعه ببناء كيان احلوزة العلمّية 
فيها، سافـر السّيد الزنجاين إليها عام 1346ه وأخذ يتابع دروس الشيخ احلائـري 

اليزدي بشكٍل منتظم حتـى وفاة ُأستاذه)57(.
الســّيد حمّمــد تقــي اخلونســاري ولد يف مدينــة خوانســار اإليرانية، يف شــهـر 
رمضان ســنة 1305هـ، والده أســد اهلل والذي كان يعّد من علامء العصـر آنذاك، 
وينتهي نســب اخلونساري إلـى اإلمام موسـى الكاظم8 بثالثن واسطة، درس 
اخلونساري املقدمات يف حوزة خونسار علی يد والده أسد اهلل وغريه من العلامء، 
وبعد إهنائه للمقدمات و مقدار من دراسة الفقه و األصول، سافـر إلـى النجف عام 
1322هـ إلكامل دراسته الدينّية، و قد نال درجة االجتهاد، بعدها عاد اخلونساري 
إلی إيران، فســكن ملدة وجيزة يف مســقط رأسه، ثم هاجـر إلی مدينة أراك، وذلك 
لتواجد الشــيخ عبد الكريم احلائـري هناك، بعدها هاجـر مع احلائـري إلـى مدينة 
قــم عام 1340هـ، حيث ســاعده يف تأســيس احلوزة العلمّية هنــاك ُتويّف يف اليوم 
السابع من شهـر ذي احلّجة لعام 1371هـ يف مهدان إثـر إصابته بنوبة قلبية، وُدفن 

يف مـرقد فاطمة املعصومة يف قم)58(.
الســّيد عل اليثـريب الكاشــاين ولد ســنة 1311هـ يف مدينة ســامـّراء املقدســة 
بالعراق أّيام مـرجعية السّيد الشيـرازي الكبيـر)رمحه اهلل(، نشأ وتـرعرع يف أحضان 
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والده آية اهلل السّيد حممد رضا اليثـريب الكاشاين، وعندما بلغ عمـره مخس سنوات 
عاد مع والده إلـى كاشــان، كان جّده املـرحوم العاّلمة السّيد إسامعيل اليثـريب من 
تالمذة الشــيخ األنصاري، درس املقدمات والسطوح عند والده وبعض العلامء، 
وأكمل مـراحل الســطوح مجيعها وهو ما يزال شاًبا، يف عام 1321هـ هاجـر إلـى 
النجف األشـرف وأعاد دراسة كتاب الكفاية عند املـرجع الكبيـر آية اهلل العظمـى 
الســّيد أيب احلســن األصفهاين)رضــوان اهلل عليــه(، أخذ حيضـــر دروس العلامء 
املربزين يف حوزة النجف األشـــرف آنذاك، عاد إلـى إيـران يف ســنة 1339هـ بناًء 
علـــى طلب والده، ومنذ وصوله إلـى كاشــان اشــتغل بالتدريــس وإقامة صالة 
اجلامعة وأداء وظائفه الدينّية األخـرى، ويف سنة 1340هـ طلب آية اهلل الشيخ عبد 
الكـريم احلائـري يف بداية تأسيســه للحوزة العلمّية يف قم املقدسة من والده السّيد 
حممد رضا اليثـريب الســامح 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 الشــيخ احلائـري، لبـّى نــداء ربه يف رجب 1379هـ، بعد أّن 
قضـى ثامنية وستن عاًما يف خدمة العلم والدين، تارًكا اللوعة واحلسـرة يف قلوب 

حمبيه، وتّم دفنه يف مقبـرة كاشان)59(.

والشيخ عبد احلسن األميني)60(.

وآية اهللّ الشيخ عل املعصومي اهلمداين)61(، وغيـرهم)62(.

وكانــت وجهــة نظـر آيــة اهلل العظمـى الســّيد املـرعيش الــذي كان أحد طلبته 
املبـّرزيــن عن أســتاذه اجلليل قائاًل: »كان الشــيخ احلائـري ظاهـــره كباطنه، حيّب 
الطلبــة، ويكـــرم أهل العلــم والفضيلة وكان يعتقــد بحفظ أســـرار العلامء«، أّما 
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وجهــة نظـر آية اهلل العظمـى الكلبيكاين فيه الذي درس علـى يده ردًحا من الزمن 
ويعّد من تالمذته قائاًل: »كان أعلـى اهلل مقامه يتّمتع بالصفات احلميدة واألخالق 
الفاضلة، وقد راض نفســه رياضة شاّقة ملدة طويلة من أجل الوصول إلـى مدرج 

الكامل«)63(.

ثانًيا:منهجّيته التدريسّية

اعتمد الشــيخ احلائـري منهج مدرسة سامـّراء يف التدريس يف حوزته، مستلهاًم 
ذلك من امليـرزا الشــيـرازي؛ وذلك من خالل طـرح املســألة واســتعراض اآلراء 
والنظـرّيــات املطـروحة حوهلا مــع ذكـر دليل األقــوال واآلراء املطـروحة مجيعها 
وبعد أّن يفـرغ الشــيخ من توضيح املســألة واألقوال املطـروحة فيها واألدلة التي 
ذكـــرت هلا، يطلــب من تالمذته تداول املســألة ومعاجلة الزوايا مجيعها ومناقشــة 
اآلراء املطـروحــة ثم اخلـروج بمحّصلة هنائية لآلراء، بعدها يقوم الشــيخ بعرض 
رأيه وما يـراه مناســًبا حلّل اإلشكالّية املطـروحة، ومل يكتِف بذلك بل فسح املجال 
لتالمذته بمناقشــة ما طـرحه من رأي وما اســتند إليه من دليل، يضاف إلـى ذلك 
أّنه كان ُيْعِلم الطلبة بموضوع اليوم التايل ليوّفـر املجال أمامهم لالطالع عليه قبل 
احلضــور إلـى حلقة الدرس، وكان من منهجه االختصار يف مباحث أصول الفقه 
وعــرض القضايــا ذات البعد العمــل يف االجتهاد فقط من هنا صنّــف كتابه درر 

األصول وكان يتّم دورة أصولّية كاملة يف أربع سنن فقط)64(.
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الخاتمة
بعد دراســة شــخصية الشــيخ عبد الكـريم احلائـري تّم التوّصل إلـى مجلة من 

احلقائق:
هو مــن أكابـر فقهاء عصـــره عاش ما بــن)1276 – 1355هـ(، ولد يف . 1

مدينــة يــزد وكان من عائلة مؤمنــة تعمل يف حقل الزراعــة، إذ كان والده 
مــن الصلحــاء ورجال القـريــة فوّجهه إلـــى تعلم مبادئ العلــوم العربية 
واإلسالمية يف بلدة أردكان، فدرس املقدمات ثم توّجه إلـى احلوزة الدينّية 
يف يــزد التي فيها عــدٌد كبيـٌر من العلــامء والتحق بحلقة تالمــذة املـرحوم 
احلاج الســّيد ميـرزا حســن وامق والســّيد حييـى املجتهد اليزدي الكبيـر، 

فقـرأ العلوم العربّية وسطوح الفقه واألصول.
بعد أّن تعّلم الشــيخ عبد الكـريم احلائـري مفاهيم الفقه واألصول هـاجـر . 2

إلـى ســـامـّراء املقدســة بعد ازدهار الدراســة فيها وتتلمذ علـــى يد كبار 
علامئهــا من أمثال الســّيد الشــيـرازي ثــم توّجه إلـى حــوزة النجف 
األشـرف بعد وفاة الشيـرازي وأكمل دراسته فيها، ثم ذهـب إلـى كـربالء 
املقدســة وقام بتشــكيل حلقة دراسية يف مدرسة حســن خان، وظّل مقياًم 

هناك مشغواًل بالتدريس حتـى عام 1332هـ.
فـــي عــام 1332هـــ طلب منــه بعض العلــامء املجــيء إلـى مدينــة أراك . 3

لغـــرض التدريــس، فقبــل دعوهتم وأخذ يلقــي الدروس فيهــا ملدة ثامين 
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ســنوات، اعتـرف له كثيـر مــن العلامء باالجتهاد فتوجهــت األنظار إلـى 
مـرجعّيتــه وأخــذ كثيـر من مقلــدي العلامء املاضن رمحهــم اهللّ يـرجعون 
إليــه يف تقليدهم، وبحلول عام 1340هـ ســـافـر إلـى قم املقدســة لزيارة 
مـرقــد الســيدة فاطمــة املعصومة، فهــّب العلامء والطاّلب لســامع 
آرائــه وتوجيهاته، وقد طلــب منه مجع كثيـر وبإصـــرار علـى اإلقامة فيها 

وباستقـراره قام بتأسيس احلوزة العلمّية فيها.
إّن اهلدف األســايس من تأســيس الشــيخ احلائـري للحــوزة العلمّية بقّم . 4

املقدسة لتكون معقل رجال العلم واجلهاد ومـركزًا إلرشاد علوم التشّيع، 
ومــن أجــل احلفاظ علـــى أصالة العلــوم اإلســالمية ومبادئهــا وتطويـر 
املقاصــد العلمّية وإرشــاد النــاس وتعليمهم املســائل اإلســالمية وإنارة 
أذهاهنــم وتوجيه أفكار املســلمن الوجهــة الصحيحة يف احليــاة فتخـرج 
فيها ذوو اختصاصات خمتلفة من حمّقق ومؤّرخ ومفّســـر وحمّدث ومتكّلم 

وخطيب ومبّلغ وفيلسوف وكاتب، وكّلهم مسّلحون بسالح العلم.
يعّد الشــيخ عبد الكـريم احلائـري عامًلا جلياًل فقيًها له مآثـر علمّية عظيمة . 5

منهــا كتابه درر الفوائــد يف علم أصول الفقه، وكتابــه القّيم)الصالة( يعد 
مصــدًرا يعتمده العلامء والفقهاء، تتلمذ علـى يــده العديد من طلبة العلم 
الكبــار من علــامء احلــوزة العلمّية حيث متّكن مــن تـربية جيــل كبيـر من 
األعــالم والباحثن فتســنّم بعض منهــم مقام املـرجعيــة، ومجاعة أخـرى 
انتشـــرت آثارهم واتسعت شهـرهتم وسامهوا يف نشـــر العلوم اإلسالمية 
يف خمتلف النواحي، ومنهم السّيد حمّمد رضا املوسوي الكلبايكاين، السّيد 
شهاب الدين املـرعيش النجفي والشيخ هاشم اآلمل والسّيد أمحد احلسيني 
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الزنجاين ونجله الشــيخ مـرتضـى والسّيد إبـراهيم وآخـرون كانوا امتداًدا 
له يف نشـر العلوم اإلسالمية.

إّن الشيخ احلائـري مل يتـرك جمال اجلهاد خالًيا أمام السلطة احلاكمة ويسلم . 6
راية الدين والعلم، لذلك صمد واختار أسمـى سبل اجلهاد أال وهو تقوية 
احلــوزة العلمّية وتـربيــة جنود الديــن والفضيلة وطاّلب العلــوم الدينّية 
فصــّب كّل اهتامماته وجهوده يف هذا الســبيل فكان كأســتاذه الفشــاركي 
الــذي مل يكن له نشــاط ســيايس وكان ينأى بنفســه عن اخلــوض يف غامر 
ــا من اإلجـراءات ضّد  احلوادث السياســّية والوقائع الســاخنة ومل يتخذ أيًّ
الســلطة للحفاظ علـى حوزتــه الدينّية وطلبة العلــم لتعليمهم ورعايتهم 

لالستمـرار بالعطاء العلمي.
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﴿المالحق﴾

الملحق رقّم)1(

الصورة الشخصّية آلية اهلل العظمـى عبد الكـريم احلائـري
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الملحق رقّم)2(

الشيخ عبد الكـريم احلائـري أمام املصلني يف صالة العيد يف قم املقدسة
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الهوامش
احلائر: اســم فاعل مــن حار حيري حريا من حتري املاء، مجعه حوران وحريان وهو اســم . 1

اطلــق عىل كربــالء يف العرص االول و اســم احلائري عىل من ينتســب اليها.ُينظر عبد 
اجلواد الكليدار، تاريخ كربالء وحائر احلســن عليه السالم، املكتبة احليدرية، النجف 
األرشف، 1997، ص23؛أمــري جــواد كاظــم عــل بيج، احلائر احلســيني –دراســة 
تارخيية-)61-656هـــ|680-1258م(، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة 

اآلداب، جامعة الكوفة، 2007
 العقيقــي البخشــاييش، كفاح علامء اإلســالم يف القرن العرشين، مؤسســة األعلمي . 2

للمطبوعات، بريوت، 2002م، ص324.
 يزد:مدينــة إيرانية تقع جنوب رشق مدينة أصفهان تبعــد عن طهران 672كم، ُينظر . 3

حممــد صادق حممد الكربــايس، دور املراقد يف حياة الشــعوب، بيــت العلم للناهبن، 
بريوت –لبنان 2003م، ص97.

 عبدالكريم احلائري، درر الفوائد، حتقيق الشيخ األراكي، الشيخ حممد مؤمن القمي، . 4
ج1، ط5، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، د.ت، ص17.

 املصدر نفسه، ص18.. 5
 حمســن األمــن، أعيان الشــيعة، مج8، حققه وأخرجه حســن األمــن، دار التعارف . 6

للمطبوعات، بريوت، 1983م، ص 42.
عبــد الكريم احلائــري اليزدي، إفاضة العوائــد تعليق عىل درر الفوائــد، ج1، 2بقلم . 7

الســّيد حممد رضا املوســوي الكلبايكاين، دار القران الكريم، قم، 1989م، ص23؛ 
العقيقي البخشاييش، املصدر السابق، ص324.

السّيد حممد الفشاركي األصفهاين: السّيد حمّمد ابن السّيد قاسم الطباطبائي الفشاركي . 8
األصفهــاين، ولــد عام 1253ه بقرية فشــارك من توابع أصفهان يف إيران، ســافر إىل 
كربالء املقّدسة وهو ابن إحدى عرشة سنة، وكفله هناك أخوه السّيد إبراهيم املعروف 
بـ)الكبري(، فأكمل عنده العربية واملنطق، ثّم ســافر إىل النجف األرشف عام 1286ه 
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إلكامل دراســته، ، فقام بتلك الوظيفة هبّمة دوهنا العّيوق، ومّلا ســافر السّيد الشريازي 
الكبري إىل ســامّراء عام 1291ه ســافر معه إىل ســامراء وتوّطنها معه، فآثره عىل جّل 
أصحابــه حتى صار عيبة رّسه املصون من العيب، وخزانة علمه املنّزه من الريب، ومّلا 
كثرت أشغال العاّلمة املذكور، لتحّمله أعباء اإلمامة، وتفّرده بالرئاسة العاّمة، فّوض 
أمر التدريس إليه، واعتمد يف تربية األفاضل، وبعد وفاة السّيد الشريازي عام 1312ه 
عاد إىل النجف األرشف، فتهافتت عليه طاّلب املعرفة ورّواد العلم لينهلوا من علومه، 
من مؤّلفاته رسالة يف أحكام اخللل يف الصالة، رسالة يف تقّوي السافل بالعايل، رسالة 
يف أصالة الرباءة، رســالة يف الدماء الثالثة، رســالة يف اخليارات، رســالة يف اإلجارة، 
األغســال، الزكاة، وُطبعت أخرًيا سّت رسائل منها يف كتاٍب مستقّل بعنوان)الرسائل 
الفشــاركية(، ُتويّف يف الثالث من ذي القعدة احلرام 1316ه بالنجف األرشف، وُدفن 

يف الصحن احليدري لإلمــام عل8ُينظر: أبو املجد حممد رضا النجفي األصفهاين، 

وقاية األذهان ولباب أصول السنّة والكتاب، مؤسسة أهل البيت، قم، د.ت، 
ص143؛ حمسن األمن، املصدر السابق، ص 297.

 املجّدد الشــريازي:هو املريزا حممد حسن الشريازي، ولد عام 1231 يف مدينة شرياز . 9
بإيران، ســافر إىل العراق ملواصلة الدراســة احلوزوية فوصل إىل كربالء التي بقي فيها 
مــّدة ثم غادر إىل النجف حيث اســتقر، نــال درجة االجتهاد، هاجر إىل ســامراء عام 
1291هـــ، تويّف عام 1312هـــ يف مدينة ســامراء. للتفاصيل، ُينظــر: عباس القمي، 

الكنى واأللقاب، ج3، طهران، د.ت، ص222.
 آغــا بزرك الطهراين، طبقات أعالم الشــيعة، ج3، دار إحياء الراث العريب، بريوت، . 10

2009هـ، ص1158؛ حمسن األمن، املصدر السابق، ص 42.
 العقيقي البخشاييش، املصدر السابق، ص325. . 11
 املصدر نفسه، ص343.. 12
 عبد الكريم احلائري، املصدر السابق، ص23؛ حمسن األمن، املصدر السابق، ص42.. 13
 حياة الشيخ عبد الكريم احلائري، بحث منشور عىل املوقع:. 14

ar. Wikishia.net
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جعفــر الســبحاين، تاريخ الفقه اإلســالمي وأدواره الدور الســابع – عــرص اإلبداع . 15
والتطور الفقهي، بريوت، ص450

 أمحد احلائري األسدي، املصدر السابق، ص144.. 16
عبد الكريم احلائري، املصدر السابق، ص23.. 17
 أمحد احلائري األسدي، املصدر السابق، ص144. 18
عبــد الكريــم احلائــري، املصدر الســابق، ص23؛ أمحــد احلائري األســدي، املصدر . 19

السابق، ص144.
مدرسة الس دار حسن خان: تم تأسسيها عام 1180هـ تقع إىل شامل احلائر الرشيف . 20

وختــرج فيها الكثري من العلامء وكانت واســعة ومزدمحة بطــاّلب العلم وكانت أعظم 
مؤسســة دينيــة يف كربالء وقد خترج فيها فحول العلامء قديــاًم وحديًثا أمجل ما يالحظ 
يف هذه املدرســة الكتابــة العربية اللطيفة التي زينت جدراهنا، ومن أســاتذهتا الســّيد 
ســعيد التنكابوين والشــيخ أمحد احلائري واملتويل أمورها ســامحة احلجة السّيد عباس 
الطباطبائي. ُينظر:ســلامن هــادي ال طعمة، تراث كربالء تارخيها عشــائرها –أرسها 

–أعالمها، ط1، مؤسسة األعاملي للمطبوعات، كربالء 1964م، ص128.
 أمحد احلائري األسدي، أعالم من كربالء، مؤسسة البالغ، بريوت، 2013م، ص143.. 21
 آغا بزرك، املصدر السابق، ص1158. . 22
 حمسن األمن، املصدر السابق، ص42. . 23
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www.alkalkawthartv.com
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الشيعة، ج1، ط، 2، منشورات املطبعة احليدرية، النجف، 1968، ص144.
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الكوثر، اجلمعة 6 يناير 2017م، عىل املوقع . 37

www.alkalkawthartv.com
 العقيقي البخشاييش، املصدر السابق، ص327.. 38
 عبد الكريم احلائري، املصدر السابق، ص21.. 39
 العقيقي البخشاييش، املصدر السابق، ص327.. 40
 حمسن األمن، املصدر السابق، ص42.. 41
 عبد الكريم احلائري، املصدر السابق، ص23. 42
 املصدر نفسه، ص23.. 43
 املريزا حممد حسن النائيني: ولد يف إيران 1277هـ يف إحدى العوائل املشهورة وذات . 44

املكانــة املحرمة يف نائن، والده احلاج مريزا عبد الرحيم، تلقى دروســه اإلبتدائية يف 
نائن ويف 1295 هـ انتقل إىل أصفهان التي كانت مركًزا حلوزة علمّية عظيمة وبقي فيها 
ملدة سبع سنوات قضاها عند احلاج الشيخ حممد باقر األصفهاين، كانت عائلته إحدى 
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العوائل العلمّية املرموقة يف أصفهان فكان النائيني يعيش يف كنف هذه العائلة بســبب 
عالقات الصداقة التــي كانت تربطه بأفرادها. ُينظر: عبــد اهلادي احلائري وآخرون، 
تعريب حممد حســن حكمت، حممد حســن النائيني وتأســيس الفقه السيايس، مركز 

احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت، 2012م، ص 95-9.
 املصدر نفسه، ص23.. 45
 العقيقي البخشاييش، املصدر السابق، ص327.. 46
 عبدالكريم احلائري، املصدر السابق، ص23. 47
املصدر نفسه، ص24.. 48
عبد الكريم احلائري، املصدر السابق، ص23؛ حمسن األمن، املصدر السابق، ص42.. 49
 مدرسة الوالية الكربی للتخصصات اإلسالمية عىل املوقع . 50

Alwelayh.net.
 ولد يف ســنة 1325 هـــ يف مدينة أردكان يف حمافظة يزد، يف عائلــة متدينة علمّية. كان . 51

والده املرحوم الســّيد جعفر املوســوي مــن العلامء األجالء وكانت لــه عالقة خاصة 

بأهــل البيت، تــويّف والده وهــو يف بطن أمه وبعــد والدته تولت أمــه رعايته 
وتعويضــه حنان والده، ومل يمِض من عمره ســوى ســت ســنوات حتــى امتدت يد 
املنــون إىل أمــه فخطفتها، فبقي هذا الطفل منكًسا يعــاين آالم الُيتم من األبوين.، بدأ 
بدراســة املقدمات عىل الرغم من املعاناة التي كان يعيشها يف مدينة أردكان. ذهب إىل 
مدينة يزد لدراســة األدب والسطوح، فبدأ بدراسة رشح اللمعة والقوانن عند السّيد 
أمحد املدرس، والســّيد حييى الواعظ، والســّيد حســن باغ گندمي، والسّيد حممد عل 
رضا... درس جزًءا من كتاب القوانن عند آية اهلل الشيخ غالم رضا اليزدي، وبسبب 
كثرة مشــاغل أســتاذه وانرصافه عن االهتامم املطلوب بتلميذه)السيد الداماد( املتفتح 
عىل الدراســة، نصحــه بالذهاب إىل حوزة قم املقدســة التي كانت يف طور التشــكيل 
آنذاك.هاجــر إىل مدينــة قم املقدســة يف ســنة 1341هـ وكان عمره ســتة عــرش عاًما 
فأخذ يدرس عند الســّيد مري الكاشــاين، والسّيد حممد تقي اخلونساري، واملريزا حممد 
اهلمداين، والشــيخ حممود األردكاين، والســّيد أيب احلســن الرفيعي القزويني، والسّيد 
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حممــد حجت، فضال عن األســاتذة الذين ذكرناهم كان حير دروس آية اهلل الشــيخ 
عبد الكريم احلائري، وكان يعتني به عناية خاصة حتى زوجه ابنته، وشــيًئا فشيًئا أخذ 
الناس يلقبونه بـ)الداماد(، بعد وفاة أســتاذه الشــيخ عبد الكريم احلائري قام بتشكيل 
حوزة علمّية دراســية، وأخذت هذه احلوزة تنمو بشــكل رسيع حتى أصبحت مكاًنا 
لتجمــع الطلبة والفضالء، لبى نداء ربه عىل أثر ســكتة قلبيــة بتاريخ 2 / ذو احلجة / 

1388هـ، .ُينظر: 
https://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/m-damad.htm

 ُولِد الســّيد  يف شــهر شــعبان املعظم من عام 1310هـ بمدينــة تربيز يف إيران، . 52

درس الســّيد  املقّدمات وعلــوم األدب واللغة وبعض العلــوم املتعارفة آنذاك 
يف مدينــة تربيــز، ويف عام 1330هـ ســافر إىل مدينة النجف األرشف إلكامل دراســته 
وحر دروس كبار علامئها كالســّيد حمّمد كاظم الطباطبائي اليزدي والشيخ فتح اهلل 
األصفهاين، والشيخ ضياء الدين العراقي وغريهم من العلامء. ويف عام 1349هـ جاء 
إىل مدينة قم املقّدســة وأقام فيها، وكان من مدرســيها وبنى فيها املدرسة احلجتية. وملا 
أدرك اهلــرم الشــيخ عبد الكريم اليزدي احلائري مؤســس حوزة قــم وعميدها خيش 
أّن ينفــرط عقدها بعد وفاته فاســتدعى الســّيد صدر الدين الصدر من مدينة مشــهد 
وجعل منه ومن السّيد الكوهكمري معاونن له. وبعد وفاة الشيخ عبد الكريم انضم 
إليهام الســّيد حممد تقي اخلوانســاري فتألفــت منهم قيادة ثالثية حلــوزة قم، ثم انتقل 
الســّيد الربوجردي إىل مدينة قم املقدسة فأرشف بنفسه عىل شؤون احلوزة وترصيف 
أمورها. وقد قاموا بالتصّدي لنظام الشــاه رضا خــان، وباخلصوص القوانن اجلائرة 
التي سنَّها والتي تعارض بشكل رصيح الرشيعة اإلسالمية ومنها قانون منع احلجاب 
اإلسالمي الذي استنكره علامء الدين ُينظر. حسن األمن، مستدركات أعيان الشيعة، 

الطبعة: الثانية، دار التعارف للمطبوعات بريوت، 1418 ه -ص801.
 الســّيد صدر الدين الصدر ُولد ســنة 1299 هـ يف الكاظمية يف العراق، تابع دراساته . 53

الدينّيــة يف حوزهتــا حتى نال درجــة االجتهاد منها و ارتبط اســمه بالنهضة األدبية يف 
العــراق، ثــم هاجر إىل مدينة مشــهد يف إيران، ثــم توّجه إىل مدينة قم بنــاًء عىل دعوة 
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مــن مرجعهــا األعىل ومؤســس احلــوزة العلمّيــة فيها الشــيخ عبد الكريــم احلائري 
اليــزدي ليكون من معاونيه و له رســالة يف احلقوق ورســالة يف أصــول الدين وكتاب 
التاريــخ اإلســالمي و يعد الســّيد صدر الدين مــن مراجع الدين الشــيعة يف عرصه، 
وقد توىّل زعامة الشــيعة بعــد وفاة املرجع احلائري و تويّف الســّيد صدر الدين الصدر 
ســنة)1372هـ(، وُدفن داخل حرم الســّيد فاطمــة املعصومة يف قم املقّدســة. ُينظر: 

حسن األمن، مستدركات أعيان الشيعةج1، ، ص58.
 الشــيخ حممــد عل األراكــي: عامل دين شــيعي، ولــد يف 24 من مجــادى اآلخرة عام . 54

1312هـــ.ق يف مدينة أراك اإليرانيــة، كان له منزلة عالية عند العلامء واعرف العديد 
مــن العلامء بفضلــه وعلمه، وإليه انتهت املرجعية بعد وفــاة روح اهلل اخلميني و حممد 
رضا الگلپايگاين. و كان األراكي من املدافعن عن الثورة اإلسالمية وقائدها روح اهلل 
اخلميني ومن العاملن عىل تقوية النظام اإلســالمي. وكان إمام مجاعة صاليت املغرب 
والعشــاء يف املدرســة الفيضية بقم وإمام مجاعة صاليت الظهر والعرص يف حرم السيدة 
فاطمة املعصومة بقم ملدة مخســن عاًما تقريًبــا. كذلك كان له جمالس علم و موعظة و 

إحياء أمر أهل البيت، وتويف يف مستشــفى الشــهيد رجائي بطهران يف 25 من 
مجادى الثانية 1415هـ ودفن يف قم إىل جوار حرم السيدة فاطمة املعصومة.ُينظر: 
https://www.alimamali.com 

55 .http://alhadi.ws/wp 8موقع اإلمام اهلادي
أمحد احلائري األسدي، املصدر السابق، ص95. 56
 السّيد أمحد احلسيني، تراجم الرجال، ج 1، د.م، د.ت، ص180.. 57
ابــن رضا، مهــدي، ضياء األبصار يف ترمجة علامء خوانســار، قم، مؤسســة أنصاريان . 58

للطباعة والنرش، ط 1، 1424هـ، ص378. 
حممد أمن نجف، السّيد عل اليثريب الكاشاين، بحث منشور عىل املوقع:. 59

http://arabic.al-shia.org
الشيخ عبد احلســن بن أمحد األميني التربيزي النجفي، هو رجل دين وُمؤّلف شيعي . 60

إيراين، ُيلّقب بالعاّلمة األميني، ولد يف مدينة تربيز شــامل غرب إيران سنة 1320هـ، 



289

م.م. رؤى وحيد عبداحلسني السعدي

�ضهر رم�ضان املبارك 1439هـ/حزيران 2018مالسنة اخلامسة/اجمللد اخلامس/ العدد الثاني

وبــدأ فيها دراســته، ثم هاجر ملواصلة الدراســة الدينّية يف احلــوزة العلمّية يف النجف 
األرشف، حتــى منحــه كبار العلامء إجــازات يف الفقاهة واالجتهــاد، ومنهم: املرجع 
الكبري الســّيد أبو احلســن األصفهاين، واملريزا حممد حســن النائيني، والشــيخ حممد 
حســن الكمباين، والشــيخ عبد الكريم احلائري، والشــيخ حممد آل كاشــف الغطاء، 
وغريهــم. كــام ُمنح أيًضا إجازات عديــدة يف الرواية، والعاّلمــة األميني هو صاحب 
املوســوعة املعروفة بــ)الغدير يف الكتاب والســنة واألدب(، وله مؤلفات أخرى. كام 
وُعــرف أيًضــا بالزهد وكثــرة العبادة. ومن آثاره إنشــاؤه مكتبــة يف النجف األرشف 
ســامها مكتبة أمــري املؤمنن وجعلهــا مكتبة عامة. وتــويف األميني ســنة 1390هـ يف 
سها. ُينظر:  طهران، ونقل جثامنه إىل النجف ودفن يف غرفة بالقرب من مكتبته التي أسَّ
آغــا بزرك الطهراين،  الذريعة إىل تصانيف الشــيعة، ج16، منشــورات دار األضواء، 

بريوت - لبنان، 1402هـ، ص26
عل املعصومي:هو ابن إبراهيم ولد يف قرية وفس من نواحي مهدان سنة 1312درس . 61

يف طهران وقم وســكن مهدان ســنة 1350 وكان من العلامء األفاضل اختار العرفان 
مســلكا له تــرك 15 مؤلفا تــويّف 1398. ُينظر:حممد صادق حممــد الكربايس، معجم 

خطباء املنرب احلسيني، ج2، دائرة املعارف احلسينية، لندن، 1432هـ، ص129. 
 منهــم الشــيخ عــل الصــايف الكلبايــكاين، واإلمــام روح اهلل اخلمينــي، الســّيد أمحد . 62

اخلونســاري، آية اهللّ أبو احلســن القزويني، الشــيخ مهــدي املدّرس اليزدي، الســّيد 
مرتىض اخلسو شــاهي. ُينظر حياة الشــيخ عبد الكريم احلائري، بحث منشــور عىل 

املوقع:
ar. Wikishia.net

 العقيقي البخشاييش، املصدر السابق، ص337.. 63

 أيــاد التميمي، الشــيخ عبد الكريم احلائري)( يف ســطور، منتــدى املفيد، عىل . 64
املوقع:

www.almurtadha.net
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 العقيقــي البخشــاييش، كفاح علامء اإلســالم يف القرن العرشين، مؤسســة األعلمي . 15
للمطبوعات، بريوت، 2002م.

 حمســن األمــن، أعيان الشــيعة، مج8، حققه وأخرجه حســن األمــن، دار التعارف . 16
للمطبوعات، بريوت، 1983م.

 حممــد حســن مصطفى آل كليــدار، مدينة احلســن أو خمترص تاريخ كربــالء، بغداد، . 17
1947م.

 حممــد صــادق حممد الكربايس، دور املراقد يف حياة الشــعوب، بيــت العلم للناهبن، . 18
بريوت، 2003م.

 حممــد صــادق حممد الكربــايس، معجم خطباء املنرب احلســيني، ج2، دائــرة املعارف . 19
احلسينة، لندن، 1432هـ.

 حممــد مهدي املوســوي األصفهــاين الكاظمي، أحســن الوديعة يف تراجم مشــاهري . 20
جمتهدي الشيعة، ج1، ط2، منشورات املطبعة احليدرية، النجف، 1968م.

مهدي رضا، ضياء األبصار يف ترمجة علامء خوانسار، قم، مؤسسة أنصاريان للطباعة . 21
والنرش، ط 1، 1424هـ.

نــور الديــن الشــاهرودي، تاريــخ احلركــة العلمّية يف كربــالء دار العلــوم، بريوت، . 22
1990م.

ثانيًا: الرسائل و األطاريح اجلامعّية:
1( أمــري جواد كاظم عل بيج، احلائر احلســيني –دراســة تارخيية-)61-656هـ/680-

1258م(، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 2007م. 
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ثالثا: شبكة املعلومات االكرتونية:
أيــاد التميمــي، الشــيخ عبدالكريم احلائري)( يف ســطور، منتــدى املفيد، عىل . 1

املوقع:
 www.almurtadha.net

حياة الشيخ عبد الكريم احلائري، بحث منشور عىل املوقع:. 2
ar. Wikishia.net 

صحيفة املهدي، تصدر عن مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي، العدد . 3
51431، 18، ذو القعــدة، رئيس التحرير الشــيخ محيــد عبداجلليل الوائل، املرشف 

العام السّيد حممد القبانجي.
جمله الكوثر، اجلمعة 6 كانون الثاين 2017، عىل املوقع:. 4

www.alkalkawthartv.com
مدرسة الوالية الكربی للتخصصات اإلسالمية عىل املوقع:. 5

Alwelayh.net 
حممد أمن نجف، السّيد عل اليثريب الكاشاين، بحث منشور عىل املوقع:. 6

 http://arabic.al-shia.org 
املنتدى الفقهي أكرب موسوعة حول املراجع والشخصيات الدينية، 2006/8/28 . 7

www.shiqqli.net 
7.ar. Wikishia.net 

موقع اإلمام اهلادي8:. 8
http://alhadi.ws/wp 

9 .
https://www.alimamali.com/html/ara/ola/rezvan/m-damad.htm

10 .
M-mahdi.net.
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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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