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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تحُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
ّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام،  وأن يشري فيام إذا كان البحث قد قحُ
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

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

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل  جـ البحوث 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

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

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية قدرها 

)150( ألف دينار عراقي.



12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 
أ-البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب -تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.
جـ -تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د -تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: َسلَّ أو تحُ

ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





كلمة العدد 
 إّن استنطاَق التاريِخ والرتاِث إذا شّحت مصادره تغدو مهمته 
إىل  ت  أدَّ اّلتي  األسباب  أو  الظروف  يف  اخلوض  نريد  وال  صعبة، 
تغييب جزء كبري من الرتاث املرشق والتليد الذي زخرت به مدينة 
كربالء املقدسة بل نسعى إىل إيقاظ ماضيها العلمي املتأّلق، وتكثيِف 
وتشجيِع   ، الكربالئِيِّ بالرتاِث  لالهتامِم  الوِعي  ونــرشِ  اجلهوِد 
الدراساِت األكاديميِة للبحِث يف تراثِنا األصيِل و حتقيِق النصوِص 
الرتاثيِة ونرِشَها، ومجِع أكرِب قدٍر ِمن املعلوماِت والوثائَِق التارخييِة، 
التحليِل  يف  بدوِرِهم  للقياِم  الباحثنَي  أماَم  الالِزمِة  الظروِف  وهتيئِة 
والرتكيِب حّتى يتَِّصَل احلارضحُ باملاِض، وندفعحُ احلارِضَ نحَو مسريِة 
العرِص الذي يزخرحُ باإلنجازاِت الرائعِة والقفزاِت الباهرِة، وهذا هو 

أحد األهداف التي رسمتها جمّلة تراث كربالء.
علامء  موقف  خيص  ما  منها  أبحاث  تسعة  العدد  هذا  ضّم  لقد   
عىل  الضوء  سّلط  وآخر  للعراق،  الربيطاين  االحتالل  من  كربالء 
أحد العلامء الشهداء الذين دفنت املصادر التارخيية تفاصيل عديدة 
البلدانيني،  كتب  يف  كربالء  بعنوان  بحث  إىل  إضافة  حياهتم،  عن 
األصــويل  واجلهد  الكربالئية،  للعشائر  االجتامعية  واألحـــوال 
النيايب  التمثيل  و  والنواهي،  األوامر  يف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة 
لشيعة العراق يف جملس املبعوثان العثامين، ومالمح احلركة التعليمية 

يف كربالء حّتى القرن العارش اهلجري.



ويف مسك اخلتام ترحب املجلة باألبحاث الرصينة التي تتناول 
تاريخ وتراث كربالء.

                                                                                  )رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

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

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

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغحُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غحُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخحُ تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

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

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 





املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين 
للعراق 1914 – 1921

م. د. بان راوي شلتاغ احلميداوي
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

25

دور كربالء يف التمثيل النيايب يف جملس 
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احلافظ انموذجًا )1877- 1916م(

أ.م.د. سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

163

السيد نرص اهلل احلائري حياته، إجازته 
العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م

أ. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

113

اجلهد االصويل للعالمة الوحيد البهبهاين يف 
بعض مباحث األوامر والنواهي وتطبيقاهتا 
-حاشية جممع الفائدة والربهان إنموذجًا–

ّمد ّمد ناظم محُ م.د. محُ
جامعة كربالء

كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله

 65
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الملخ�ص
اقتضت غاية البحث مجلة من املطالب البحثية التي ال غنى ألي باحث من 
تناوهلا عند دراسة شخصية هلا مكانة معينة يف جمتمعها. وجاءت الدراسة احلالية 
لتغوص يف بيان اهم ما يميز حياة السيد نرص اهلل احلائري واالحداث التي عارصها.

ان سرية السيد املرتجم له بعد كل املعطيات التي تم احلصول عليها من 
جمال  يف  متقدمة  مرتبة  اىل  وصوله  تؤرش  املتواضعة  البحثية  الرحلة  خالل 
العلوم الدينية إذ وصف بأنه كان من كبار رجال عرصه. لقد أوغل البحث 
يف التكلم عن حياة املرتجم له وعن أساليب حياته التي أغنت واقع جمتمعه 
السيام أن املدة التي عاشها كانت غري مستقرة سياسيًا مما أضفت بظالهلا عىل 

واقع احلياة املعارصة له.
ذلك  تراث  عىل  اإلسالمية  املصنفات  اعتامد  مدى  أنَّ  النظر  يلفت  ومما 
السيد  عىل  يلحظ  ومما  منه،  اإلفادة  ومدى  علمه  سمو  عىل  دليٌل  هو  العامل 
نرص اهلل احلائري أنه تتلمذ عىل أشهر شيوخ عرصه، األمر الذي جعله شيخًا 
ملاًم وأستاذًا لعدد من التالميذ الذين أصبحوا فيام بعد هم اآلخرون شيوخًا 
إن حوادث  الدينية.  العلوم  العلمية خاصة  املعرفة  ميادين  ملمني بمختلف 
التاريخ العام وكتب الرتاجم خري زاد ملثل هذه الدراسة إال إهنا ستبقى بال 
شك ناقصة املعامل إذ مل تأخذ كتب املرتجم له التي أّلفها بنفسه والتي تكون 
عونًا عىل اكتشاف فكره ومشاعره ومواقفه ألّن ما يدونه املرتجم له مصدٌر 
هذا  يف  كبرية  االستفادة  وكانت  عرصه،  وظروف  بظروفه  اإلملام  يف  مفيٌد 

البحث السيام من ديوانه الشعري.
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Abstract
The present research imposed some indispensible requirements for 

any researcher to study such a socially–high–rank personality. The present 
study tried to highlight the most prominent features of the biography of 
Al- Sayyd Nasrullah Al-Hairy together with all the happenings he had 
experienced.

The biography of the present personality studied، after all the 
information got through this humble research study، showed that he had 
got an advanced level and a high rank in the field of religious sciences as 
he was described as being the greatest among men (scholars) of his age. 
The present paper extensively talked about the biography of this scholar 
and also about his life- style، which contributed much to the reality and 
modes the people of his society experienced especially that his period 
was politically unstable which consequently had an effect on all respects 
of life of his age.

What draws attention is that a great number of Islamic compilations 
have depended on the heritage of this scholar، which is considered 
an evidence on the greatness of the knowledge he has had. It is also 
obvious that such a scholar was taught by the most well- known figures 
(sheikhs) of his age، resulted in his being a great sheikh and a scholar 
and teacher of other students who afterwards became great scholars in 
different fields especially religious ones. The historical events in general 
and also the sources and books in the field have been of great importance 
to the present study، but still they would be insufficient unless taking into 
consideration the books he has composed as they would be of great 
help for our being acquainted with his thinking، his feelings and also 
viewpoints and stands; such works obviously reveal the circumstances 
and the environment he lived in especially those dealing with his poetic 
divan.
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المقدمة
الذين  وأفاضلهم  العلامء  بدور  مزينًا  العلمي  كربالء  مدينة  تراث  يبقى 
أبرزهم  من  العريق وكان  الرتاث  إغناء روح هذا  بشكل الفت يف  شاركوا 

السيد نرص اهلل احلائري.
ولد السيد نرص اهلل يف مدينة كربالء وبدأ حياته العلمية فيها ومثلت هذه 
املدينة املقدسة أرضًا صاحلة ومكانًا مناسبًا الزدهار العلوم املختلفة، إال انه 
عَط له املرتبةحُ املناسبة بالكفاية  مما يلفت النظر ان عاملًا مثل السيد املرتجم له مل تحُ
أكاديميًا  بحثًا  علمنا  حد  عىل  عنه  يكتب  فلم  مكانته،  تناسب  التي  البحثية 

ولعّله السبب الذي دفعنا اىل هذا اخليار.
ذلك  خلفه  الذي  العلمي  األثر  هو  عامل  ألي  العلمية  املكانة  يميز  ما  إنَّ 
العامل، وربام خيرج ذلك األثر من عدة جوانب منها تدرجه العلمي والكيفية 
التي نال هبا علمه، ومنها العلامء الذين تتلمذ عىل أيدهيم وكذا مؤلفاته فضاًل 

عن تالمذته.
والبيوتات  األرس  من  أصنافًا  جيد  والشعوب،  األمم  تاريخ  يقرأ  ومن 
من  ذلك  غري  او  والتقوى  واملال  بالثروة  أو  واحلكم  بالسياسة  عرفت  التي 
األمور التي متيزها وترفع من قدرها، وال شك فإن خريها من عرف بالعلم 

والصالح، فالعلامء باقون ما بقي الدهر.
ويبقى أن ال سبيل للبحث يف الوصول اىل نتائج مقبولة من دون مبحثني 
من  احلائري  السيد  حياة  ترمجة  األول  تناول  عنهام  بحثية  مادة  لنا  توفرت 
مكانته  ثم  له  املعارصة  السياسية  واألحــداث  ونسبته  ونسبه  اسمه  حيث 
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العلمية وأساتذته وطالبه وأخريًا مصنفاته. ثم املبحث الثاين الذي يعرض 
جانبني مهمني من جوانب حياة السيد املرتجم له يتمثل األول منهام بكونه 
من أصحاب اإلجازات العلمية الكبار لذا جاء البحث عىل تعريف اإلجازة 
وأمهيتها ومن منحها له ومن روي عنه. أما اجلانب اآلخر ضمن هذا املبحث 
الذي  النجف 1156هـــ/1743م  مؤمتر  املحوري يف  دوره  ذكر  فجاء عىل 
عقد يف السنوات األخرية من حياته. وأخريا تضمنت الدراسة خامتة بينت 

أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، وكذا قائمة باملصادر واملراجع.
واخريًا فانه البد للباحث من ذكر اهم املصادر واملراجع التي اعتمد عليها 
يف كتابة هذا البحث وكان جلها من كتب السري والرتاجم وكتب االجازات 
ذكر  يف  بارز  دور  االمني  حمسن  للسيد  الشيعة  اعيان  لكتاب  فكان  العلمية 
الكبرية  اجازته  الصدر يف  السيد  عنه  ماذكر  احلائري، وكذا  اهلل  السيد نرص 
الكرماين  الرتاث وغريهم، كام ال ختفى امهية ما نرشه  واجلاليل يف فهرست 
الذي طبع ديوان السيد احلائري من ثراء علمي تعلق بسرية املرتجم له، ومن 
امداد  يف  عون  خري  لنا  كانت  واالدب  العام  التاريخ  كتب  فان  آخر  جانب 

البحث بالكثري من التفاصيل العلمية.
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المبحث االول
اأواًل: ن�شبه.

آل نرص اهلل من أعيان مدينة كربالء وهم أرسة علوية من ذرية السيد إبراهيم 
الكاظم)g( يرجعون اىل  العابد بن اإلمام موسى  ّمد  السيد حمحُ املجاب بن 
السادة آل فائز واللقب جاء من اسم جدهم نرص اهلل)1( بن السيد صفي الدين 
أيب الفتح نرص اهلل احلسيني)2( احلائري)3( الفائزي)4(، بن احلسني بن عيل بن 
يونس بن مجيل بن علم الدين بن طعمة بن رشف الدين بن نعمة اهلل بن ايب 
ّمد بن رشف الدين امحد بن  جعفر امحد بن ضياء الدين حييى بن ايب جعفر حمحُ
العامل  ّمد خري  ّمد بن ايب احلسن عيل بن ايب جعفر حمحُ ّمد بن حمحُ الفائز حمحُ ايب 
ّمد احلائري بن  بن ايب فويرة عيل املجدور بن ايب عاتقة ايب الطيب امحد بن حمحُ

.)5()g(ّمد العابد بن االمام موسى الكاظم ابراهيم املجاب بن حمحُ
وعىل الرغم من شهرته هذه فإن املصادر املتوافرة بني أيدينا، التي تناولت 
حياته مل تذكر شيئًا عن سريته االجتامعية، وهل كان له أوالد عرفوا واشتهروا 
بعده.وان اكثر ما اشتهر به من االسامء هو اطالق لفظ املدرس عليه كام عرف 

ايضًا ابن قطة)6(.
ما  وفق  جاءت  انام  له  املرتجم  السيد  عىل  اطلقت  التي  احلائري  ونسبة 
كانت  التي  الكثرية  االسامء  تلك  عداد  يف  فهام  واحلري  احلائر)7(  »اما  ذكرت 
االكثر  عىل  احلائر  اسم  يرد  وقد  املوضع.  هذا  عىل  االول  العرص  يف  تطلق 
اليها«)8(.أما  منسوب  هو  ملن  احلائري  فيقال  كربالء  من  بدال  اليه  النسبة  يف 
الفائزي فهو نسبة إىل عشريته ويسمون آل فائز وآل أيب الفائز، وفيهم يقول 
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السيد نرص اهلل احلائري وهو يرثي والدته:
كيف ال وهي لب فائز من هدهيم به االقتداء

معرش شاد جمدهم وعالهم سيد املرسلني واألوصياء
سادة قادة كرام عظام علامء أئـــــــمة نقباء)9(
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ثانيًا: والدته ووفاته.
مل نلحظ بني ما وقع يف أيدينا من املراجع التارخيية وكتب الرجال ما يشري 
واضح  بشكل  وفاته  او  احلائري  اهلل  نرص  السيد  والدة  تاريخ  اىل  رصاحة 
املحُرجح ان والدته كانت سنة 1109هـــ/1697م)10(. او متفق عليه، فمن 

ـــ/1745م)11(.  اشار اجلاليل كانت سنة 1158ه ما  اما وفاته فهي حسب 
واشار هبذا اخلصوص كتاب اعيان الشيعة اىل مدة اقرب من ذلك فذكر بان 
ـــ/1742م)12(، وقربه  السيد نرص اهلل احلائري كانت يف سنة 1155ه وفاة 
يف تركيا استشهد فيها ألجل التشيع)13( ومنهم من يرجع استشهاده اىل مدة 
فيام بني اخلمسني والستني من بعد االلف  »استشهد  ترتاوح بني عقد كامل 
ما  1156هـ/1743م)15(.وحسب  سنة  شهادته  كانت  وقيل  واملائة«)14(. 
يشري السيد الصدر الذي وضع احتاماًل كبريًا بان وفاة املرتجم له كانت سنة 

1747/1160م)16(.
1156ـــ  بني  كانت  احلائري  السيد  وفاة  بان  نميل  تقدم  ما  خالل  ومن 
ومذهبية  سياسية  أحداث  لورود  طبقًا  وذلك  1745م  1158هـــ/1743 
يف  النجف  مؤمتر  يف  مشاركته  فكانت  املقرتحة.  الزمنية  واملــدة  تتناسب 
املوضوع  الكالم عن هذا  هناية عام 1156هـــ/1743م، كام هو مبني عند 
يف املبحث الثاين من هذه الدراسة، ومن ثم ابتعاثه اىل الكعبة املرشفة لنرش 
اخرى  مرة  وابتعاثه  كربالء  اىل  والعودة  السالم  عليهم  البيت  اهل  مذهب 
اىل عاصمة الدولة العثامنية اسطنبول وأخريًا استشهاده هناك لذا فان هاتني 

السنتني اقرب اىل الصحة عىل وفاته.
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ان ماجرى عىل احلائري يف اسطنبول غري معروف عىل وجه الدقة فـيذكر 
الوردي »إن الرواية التي تناقلتها األرسة حول مصري جدهم هي انه مات من 
جراء وضع السم له يف الطعام، غري ان جنازته شيعت تشييعًا رسميًا ودفن 
النساء  به  تتربك  شباك  عليه  نصب  وقد  قائاًم  قربه  يزال  وال  به،  الئق  قرب  يف 
وينذرون له النذور«)17(. ومما يذكر هبذا الصدد أن يف اسطنبول حمّلة تعرف 
باسم »والده خان« وأكثر سكاهنا شيعة من أتراك أذربيجان، ومن املحتمل 

ان اهل هذه املحلة هم الذين يزورون قرب احلائري ويتربكون به)18(.
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ثالثًا: االأو�شاع ال�شيا�شية في ع�شره.
إن دراسة األوضاع السياسية السائدة يف عرص املرتجم له أمٌر مهم، فإّن هلا 
تأثريًا مبارشًا عىل شخصيته وسلوكه ونمط تفكريه ومنهجيته، فاإلنسان وليد 
يستمد  الذي  األساس  املصدر  فهي  فيها  يعيش  التي  البيئة  ونتاج  الظروف 
منها أفكاره وعقيدته وثقافته بل حتى شخصيته لذا يرى الباحث أّنه البد من 

إعطاء ملحة عن األوضاع السياسية التي عارصها السيد نرص اهلل احلائري:
احلائري  اهلل  نرص  السيد  حياة  من  األوىل  السنوات  منذ  العراق  شهد 
حكم  الذي  باشا  حسن  العثامين  الوايل  توىل  أن  إىل  االستقرار،  عدم  حالة 
بالعديد  وقام  1723م  ـــ/1704  1136ه 1116ــــ  مابني  املدة  يف  العراق 
امحد  ولده  كلف  وقد  املنتفضة،  العشائر  وإخضاع  العامة  اإلصالحات  من 
باشا عام 1719 بمهمة التصدي للعشائر التي تعلن انتفاضتها عىل احلكومة 

العثامنية)19(.
وبعد تعيني الوايل امحد باشا حاكاًم للعراق 1145ــ 1160هـ/1732ـــ 
إىل  رجع  ما  رسعان  انه  إال  إيران  مهامجة  عىل  األوىل  جهوده  رّكز   1747
العراق اثر االنتفاضات العراقية ضد السلطة العثامنية، ولعل أهم ما حدث 
يف عهده هو تعرض املدن العراقية إىل اهلجامت اإليرانية عىل يد نادر شاه)20(

افشار)21(يف املدة املذكورة اعاله)22(.
فأثر تأزم العالقة بني نادر شاه والدولة العثامنية، أعلن األول انه سيسري 
عىل رأس جيشه للمطالبة بحق له يف أراض العراق، وكان هذا البلد الوالية 
ضد  العشائر  ثورة  نشوب  بعد  وبخاصة  العثامنية  الدولة  يف  ضعفًا  األكثر 
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العثامنية  الدولة  بني  تطورات سياسية كبرية  باشا)23(لقد حدثت  امحد  حكم 
تأثري  احلائري كان هلا  اهلل  السيد نرص  اإليرانية خالل مدة حياة  والسلطات 
بل كان  اخرى  مدينة دون  تأثريها عىل  يقترص  فلم  احلياة.  واقع  مبارش عىل 
يشمل مجيع مدن العراق، فكان من نتائج أي متاس بني الدولتني اضطراب 
يف األوضاع الداخلية العراقية كقيام ثورات العشائر. هذا من جانب، ومن 
جانب آخر فان املدن املقدسة ومنها حتديدًامدينتا كربالء والنجف كانتا حمط 
أنظار نادر شاه، اذ كثريًا ما نادى برضورة ضمها اىل سلطانه يف اكثر من مؤمتر 
صلح او مناسبة. وهذا األمر اصبح مدعاة للنزاع املستمر بني الدولتني مما اثر 

عىل االوضاع العامة فيهام.
رمضان   9 يف  مغان  مؤمتر  عقد  الدولتني  بني  اخلــالف  تسوية  وألجــل 
جلت يف هذا املؤمتر رشوٌط  1148هـ/1736م بالقرب من خراسان وقد سحُ
الدولة  عىل  جيب  أنه  أبرزها  من  كان  العثامين  السلطان  عىل  عرضت  مخسة 
العثامنية أن تعرتف باملذهب الشيعي مذهبًا خامسًا وانه جيب أن يكون للشيعة 
ركن خاص يف مّكة املكرمة)24(، الراجح ان املعاهدة بني نادر شاه وامحد باشا 
وايل بغداد كانت حماولة من األول لتهدئة اجلبهة العراقية حتى يتفرغ لقمع 

التمرد يف فارس ثم يعود مرة أخرى اىل العراق)25(.
عليها  للمصادقة  اسطنبول  اىل  املعاهدة  أصل  باشا  امحد  أرسل  وعندما 
حممود  السلطان  ورفض  العايل  الباب  أوساط  يف  شديدة  معارضة  واجهت 
األّول)26( املصادقة عليها ونقل امحد باشا من بغداد إىل اورفة)27(، فاغتنمت 
القبائل العراقية تلك الفرصة وكذلك فرق االنكشارية)28( فأعلنت موقفها 
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الرافض للسياسة املتبعة)29(حتى عاد االستقرار اليها باحتوائه االزمة)30(.
ان الصلح بني البلدين مل يكن سوى هدنة مؤقتة ففي عام1156هـ/1743م، 
وعىل اثر ذلك قاد نادر شاه قواته للسيطرة عىل املدن العراقية)31(، لقد اختذ شاه 
إيران جمموعة من اإلجراءات العسكرية ألجل السيطرة عىل العراق وانتزاع 
السيادة العثامنية منه، ورسعان ما اصدر أوامره اىل قائد محلته عىل املوصل بفك 
احلصار عن املوصل الذي فرض حتى 27 ترشين الثاين1156هـ/1743م، 
ويبدو أّنه قد تكونت قناعة يف عدم جدوى هذا احلصار، وتعد املوصل عقدة 
هو  العملية  الوجهة  من  واحتالهلا  العثامنية،  للقوات  بالنسبة  املواصالت 
سقوط العراق بيد القوات االيرانية عسكريًا، وبعد فشل احلملة العسكرية 
اخلوف  وخيم  بغداد  اطــراف  يف  اإليرانية  القوات  عسكرت  املوصل  عىل 
والقلق عىل أهلها، واقرتب نادر شاه بقواته من والية بغداد بعدد 100 ألف 
مقاتل تقريبًا)32(، فاندفع صوب بغداد من ثالثة حماور: حمور درنة شهرزور، 
وحمور املوصل، وحمور بغداد عىل ان تلتقي اجليوش الثالثة عند املدينة لفرض 

احلصار عليها)33(، ودام حصار بغداد سبعة اشهر)34(.
عىل  املوافقة  اجل  من  عديدة  بطلبات  شاه  نادر  تقدم  1745م  عام  ويف 
عقد الصلح مع العثامنيني ومنها اعرتاف العثامنيني رسميًا باملذهب اجلعفري 
مل  العثامنية  الدولة  لكن  والنجف،  كربالء  ومدينتي  كردستان  عن  والتنازل 
توافق عىل ذلك، وبعد استئناف املفاوضات بني الطرفني تنازل نادر شاه عن 

بعض مطالبه اال انه مل يتنازل بسهولة عن مدينتي النجف وكربالء)35(.
السياسية  االحداث  بعض  يف  اخلوض  علينا  حتتم  البحث  متطلبات  ان 
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التي كانت مقدمة ملا متخض عنه مؤمتر النجف ومقرراته زمن السيد نرص اهلل 
احلائري،وهذه االحداث يف الغالب كانت تدور رحاها بني الدولة الفارسية 
بقيادة نادر شاه والدولة العثامنية، فاعلن نادر شاه انه يرغب يف عقد اجتامع 
املسلمون  عليها  اختلف  التي  األمور  للتباحث يف  النجف االرشف  بمدينة 
ويضع حدًا للنزاع بني الطرفني العثامين اإليراين وقد اختار كلُّ من امحد باشا 
طويلة  مناقشات  وبعد  النجف،  يف  لالجتامع  العلامء  من  عددًا  شاه  ونادر 
أصدروا بياهنم اخلتامي الذي تضمن امورًا حول وحدة املسلمني ورضورة 
معاملة االرسى باللطف وتعيني السفراء يف كلتا الدولتني)36(، وكان طلب 
نادر شاه لعقد الصلح بمثابة نجدة لوايل بغداد)37(، وفيام بعد اصبح العراق 
بعد مقتل نادر شاه بعيدا عن التدخل العسكري، بسبب ان ايران اصبحت 
مرسحًا للفوىض واالضطرابات والرصاع بني الطامعني عىل السلطة، كام ان 
الدولة العثامنية حاولت عدم اثارة القالقل بينها وبني ايران خوفًا من بروز 
شخصية اخرى مثل نادر شاه فضاًل عن انشغال الدولة العثامنية يف حروهبا 

مع روسيا)38(.
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رابعًا: مكانته العلمية.
يعد السيد نرص اهلل من العلامء البارزين يف عرصه، فـ»كان حينذاك كبري 
جمتهدي الشيعة يف العراق«)39( فقد أشاد به علامء الرجال والفقهاء بالثناء مما 
يدل عىل جاللة قدره وعظم شأنه، فمام قال عنه صاحب كتاب الروض النظر 
وكان يف جملس كاتب ديوان بغداد السيد عبد اهلل احلسيني)40( »فلعمري رأيت 
منه كل غريب ومعرفة ما ناهلا يف هذا العرص بفصاحة بيان وطالقة لسان. فلم 
أر ممن رأيته سوى هؤالء الثالثة: العاّلمة صيغة اهلل، والسيد عبد اهلل، وهذا 
آئل. ال حيتاجون يف  البالغة  ماء فضائلها من جداول  الفاضل، بحور أدب 
ايضًا:»ولقد  عنه  وقال  كتاب )41(،  او  رسالة  مراجعة  اىل  واجلواب  السؤال 
عارشته فرأيت منه يف معرفة أبيات العربية وأمثاهلا... ما يعي الفصحاء ويبهر 
كربالء)43(.وذكره  أعالم  من  وكان  الشاهرودي  عنه  ويقول  البلغاء«)42(. 

اجلاليل مادحًا إياه بانه كان »مقبواًل عند املآلف واملخالف«)44(.
كام قيل عنه » جتسم من رشف باهر فهو من بيت النبوة والرسالة«)45(، وأثنى 
عليه معارصه عصام الدين العمري املوصيل)46(، وكان من افاضل اهل العلم 
طلق  البيان،  جيد  املحارضة،  حسن  والتاريخ،  االدب  يف  متبحرًا  باحلديث 
اللسان، ماهرًا يف العربية خطيبًا مصقعًا وشاعرًامفلقًا)47(. ويقول عنه تلميذه 
وجامع ديوانه حسني بن عبد احلميد الرضوي »عالمة العرص عىل اإلطالق 

وركن بيت الرشف يف العراق، استاذنا األعظم ذو احلسبني الصفي«)48(.
من  وكان  الرشيفة«)49(،  الروضة  يف  »املدرس  بانه  األمني  السيد  وذكره 
أدباء املشهدّيني وفضالئهم كام ذكره صاحب كتاب الروض النظر)50(، كان 
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السيد املرتجم له يتمتع بشخصية علمية واسعة اعرتف هبا جل من جاء عىل 
كان  بأنه  اجلزائري  التسرتي  اهلل  عبد  السيد  عن  ديوانه  جامع  فذكر  سريته 
يدرس باالستبصار جيتمع يف مدرسته جم غفري ومجع كثري من الطلبة إعجابًا 
منهم حلسن منطقه)51(، وكان من نوابغ الشيعة ومن ابرز شخصياهتا)52(ومن 
رجاالت كربالء املشهورين بالفضل والعلم)53(،وبالرغم من ملكته الشعرية 
الدين،  سبيل  يف  واملستشهدين  املجاهدين  واكرب  العلامء  أساطني  من  فهو 
يف  أديب  وحيد  فهو  ومعرفته،  علمه  من  املتن  هامش  إالعىل  الشعر  وليس 

الفضائل واحد وهو مقدم)54(.
وقيل عنه شعرا:

ولقبا)55(أضحى الندى وصفًا له منتسبا وكنيًة  أتــى  واســاًم 

ان السرية العلمية للسيد نرص اهلل احلائري ارتبطت بشكل ملحوظ بسعة 
ثقافته التي اكتسبها من تلك األسفار، ويبدو ان جل رحالته وحسب ما دون 
عنه كان اجتاهها إىل إيران وبدأت بسفره إىل مدينة قم املقدسة سنة 1142هـ 
1729م واتصل به علامؤها فقىض سنوات معينة وذكر باملدح والثناء ملا رأوا 
بينه وبني  سعة تبحره يف العلوم واملعارف)56(، ويف إحدى إسفاره حصلت 
املوىل رفيع الدين اجليالين ت 1160هـ املقيم باملشهد الرضوي منافرة انتهت 

اىل اهلجرة فرجع السيد نرص اهلل اىل مدينة كربالء)57(.
فيها  وطاف  إيران  اىل  خرج  بينهم  فيام  السفارة  كثري  لألمراء  زوارًا  كان 
وأقام مدة وكان من جامعي الكتب هناك، ورزق من أهلها احلظ، واتصل 
العراق  أمره وصعد معهم إىل بالد  بقهرمان عسكر خراسان فبجله وعظم 
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مرة  كتاب  ألف  من  اكثر  اصفهان  يف  واشرتى  قم،  بلدة  زار  ثم  وخراسان 
واحدة، ويقول األمني »ورأيت عنده من الكتب الغريبة ما مل أره عند غريه 
منها متام جملدات البحار وكان بعضها مل خيرج اىل البياض فيقال ان املريزا عبد 
الذي  املجليس وهو  ورثة  ببعض  اختصاص  له  كان  االفندي  بن عيسى  اهلل 
ونقلها  منه  فاستعارها  الكتب  تقسيم  عند  نصيبه  من  االجزاء  هذه  صارت 
ورثته وحصل يل  بني  اهلل  عبد  املريزا  ملا قسمت كتب  ثم  بنفسه  البياض  اىل 

اختصاص بالذي وقعت يف سهمه واستعرهتا واستكتبتها«)58(.
ومما عزز مكانته العلمية يف املجتمع انه مل يعرف عنه ان عمل يف أي وظيفة 
يف  التدريس  غري  والياهتا،  حكام  لدى  أم  العثامنية  الدولة  لدى  أكان  سواًء 
احلوزة العلمية، عىل الرغم من الشهرة التي متتع هبا آنذاك، وعالقاته الواسعة 
إالَّ انه مل يسَع إىل املناصب والوظائف عندهم وال عند غريهم، بل رصف كل 

مهه للعلم والتدريس، وهذا ما أثبتته املصادر التي ترمجت له.
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خام�شًا: ا�شاتذته وتالمذته:
1-ا�شاتذته)59(.

رأسه  مسقط  كربالء  يف  كثريين  اساتذة  يد  عىل  اهلل  نرص  السيد  درس 
وسامع  العلم  كسب  عىل  رغبته  وانطوت  دراسته،  ومكان  نشأته  وموطن 
التي متتعت  العلمية  للمكانة  أواخر عمره، ونظرًا  احلديث من صغره حتى 
هبا مدينة كربالء من حيث ازدهار العلم ووفرة العلامء واملحدثني، فضاًل عن 
أسفاره املتعددة مما كان له دور كبري يف بناء شخصيته العلمية وتعّدد مشاخيه.

ومن جانب آخر فقد عرف السيد املرتجم له بالعلم والفضيلة إذ سجل 
والفضيلة  املعارف  فنون  يف  البارعني  من  كانوا  أساتذته  بأن  التاريخ  له 
واألخرى شمول نطاق بحثه بني الناس فعرف بمقدره علمية كبرية. ولوال 
استعراض مشاخيه حلياته وثقتهم بام حيمله من أرسار العلم ملا منحوه اإلجازة 
من  الثالث  العقد  يتجاوز  مل  اذ  العمر  مقتبل  يف  وهو  واالجتهاد  الرواية  يف 
ّمد البغمجي سنة  ّمد حسني بن ايب حمحُ عمره. وممن أجازه يف ذلك، املوىل حمحُ
ابو   ،1126 سنة  اجلزائري  اسامعيل  بن  امحد  الشيخ  ـــ/1713م،  1125ه
العاّلمة  بن  باقر  ّمد  حمحُ الشيخ  العاميل 1127هـ/1716م،  الرشيف  احلسن 
صالح  1130هــــ/1718م،  سنة  املكي  النيسابوري  حسني  ّمد  حمحُ املــوىل 
اخلواتون ابادي سنة 1145هـ/1732م، الشيخ ياسني بن صالح الدين سنة 
العاميل  ّمد بن عيل بن حيدر  الدين بن حمحُ السيد رض  1145هـ/1732م، 
املكي سنة 1155هـ/1742م، السيد عبد اهلل بن نور الدين السيد نعمة اهلل 

اجلزائري والشيخ عيل بن جعفر بن عيل البحراين)60(.
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العاميل  الفتوين  طاهر  ّمد  حمحُ بن  احلسن  ابو  الرشيف  ايضًا  أساتذته  ومن 
الغروي)61( املتوىف سنة 1138هـ/1725م وهو من اعاظم علامء عرصه)62(، 

ّمد قنديل واملريزا عبد الرحيم)63(. والشيخ عيل بن الشيخ حمحُ
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2-تالمذته)64(
كان للسيد نرص اهلل الكثري من التالميذ الذين أصبحوا من كبار العلامء فيام 
بعد، من أبرزهم الشيخ امحد النحوي وهو ابن الشيخ حسن النجفي احليل 
شاعر معروف له ديوان خمطوط وكان من املقربني من امراء احللة من آل عبد 
الروض  يقول صاحب كتاب  الفضل واعوادها)65(.  بيك رقى منرب  اجلليل 
احلائري وكان  اهلل  السيد نرص  تلميذ  أراه يف خدمته فهو  النظر عنه »وكنت 
النحوي شيخه بقصيدة طويلة  اتم االلتزام حلرضته«)66(. وقد مدح  مالزمًا 

منها هذه األبيات:
كهف خري  مغناه  يتخذ  العرِفمن  يف  تعّرٍض  ذو  فــذاك 

وجبل سهاًل  البيد  اليه  اجلزلفاقطع  اجّلد واخرج  كّل  وّجد 

ــدا ــي ـــاًء جمــــده وش ـــن عىل الذي ينقل منه اقتصدا)67(اعــــىل ب

ّمد بن امري احلاج، شارح قصيدة ايب فراس  ومن تالمذته ايضًا السيد حمحُ
حسن  الشيخ  بن  امحــد  والشيخ  العاميل  ــداليل  ال امحــد  بن  عيل  الشيخ  و 
السيد  ديــوان  جامع  الرضوي  رشيد  املري  بن  حسني  والسيد  النحوي)68( 
نرص اهلل احلائري)69(. ومن تالمذته السيد االمري حسني بن االمري رشيد بن 
مسكنًا  احلائري  ثم  النجفي  اصاًل  اهلندي  الرضوي  النقوي  احلسيني  قاسم 
ومدفنًا، ينتهي نسبه اىل االمام اهلادي)g(، ورد النجف من اهلند فاشتغل 
هبا يف العلوم الدينية واملعارف االدبية ثم قدم اىل كربالء ليكمل دراسته لدى 
السيد نرص اهلل احلائري مدة ليست بالقصرية وبعد رجوعه اىل النجف اصبح 
موضع اكبار وتقدير علامئها وقد تويف سنة 1160، كان يف احللة واول االدباء 
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هبا، رجع اىل احللة وبقي هبا حّتى مات)70(.
ّمد بن ابراهيم بن  ومنهم ايضًا السيد حسني بن االمري ابراهيم ويقال حمحُ
ّمد فصيح بن اولياء احلسيني التربيزي القزويني  ّمد معصوم بن حمحُ االمري حمحُ
قيل  به)71(،  يتربك  معروف  مزور  فيها  وقربه  قزوين  يف  1208هـ  سنة  تويف 
فيه »فاضل عامل افقه الفقهاء صاحب الفكر املستقيم والذهن القويم مستنبط 
للمسائل حقق االقوال«)72(. ويمكن القول ان ابرز من متيز من تالمذته هو 

الشيخ حسن النجفي احليل له ديوان خمطوط)73( قال بحقه مادحًا له:
يا اهيا الشهم الذي غيث الندى منه وكف )74(
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�شاد�شًا: م�شنفاته.
متيزت احلياة الفكرية يف عرص السيد نرص اهلل احلائري بوجود عدد كبري 
من العلامء واملفكرين واألدباء والشعراء، حتى وصلت إىل مستويات رفيعة 
الرغم من أن عرصه كان عرص اضطراب وتدهور كبري يف  ومتطورة، فعىل 
الفكرية  احلياة  أن  إال  وفتن،  ثورات  وعرص  واملالية  االدارية  الدولة  مسرية 
قوية  العطاء  حركة  استمرت  فقد  متامًا  ومغاير  معاكس  باجتاه  تسري  كانت 
االضطراب  زمن  يف  اجلسيمة  األحــداث  تلك  عليها  تؤثر  أن  دون  نشطة 

السيايس بشكل سلبي.
ان اشهر تصانيف السيد نرص اهلل احلائري ديوانه املطبوع اما بقية التصانيف 
تندفع  علامئنا  اكثر  ان  منها)75(،  أي  عىل  نعثر  فلم  ذكرها  عىل  سنأيت  التي 
نفوسهم اىل نظم الشعر وملكة النثر، وهم ال ينظمون الشعر عىل الغالب اال 
يف األمور الراجحة والشؤون الدينية كاملعارف اإلهلية ومدائح العرتة النبوية 
ومراثيهم أو مدح احد العلامء ورثائه ومن ينخرط يف هذا السلك ويدخل يف 
هذا الباب يسرب أغواره، و قد كان السيد احلائري هبذه الصفة، وليس الشعر 
اال عىل هامش املتن من فضائله وكامالته)76(، وان من يطالع ديوان احلائري 

يالحظ ان النظم كان يأتيه عفوا من دون إتعاب فكر وإجهاد روية)77(.
وخمطوطته  ناقص  املطبوع  احلائري  ديوان  ان  فهرسته  يف  اجلاليل  ويذكر 
موجودة يف مكتبة السيد احلكيم اجلاليل)78(، ويشري األمني إىل ديوان احلائري 
العراق سنة 1352هـ«)79(، وقيمه  نسخة يف  منه  رأيت  ديوان شعر  ويذكر« 
السيد الصدر فقال: له »ديوان حسن«)80.(.ومن شعره يصف كربالء شوقا:
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الباكيفـــأنـــت جــنــتــنــا دنـــيـــا وآخــــرة املغرم  فيك  خلد  كان  لو 

من كوثر طاب حتى احلرش مرعاكوليس غري الفرات العذب فيك لنا

ــن مياكوسدرة املنتهى يف الصحن منك زهت لــصــبٍّ متـــىّل م طــوبــى 

حتى يقول:
اهلل جمراك()81(كم قد ركبت اليك السفن من شغف يا سفن)بسم  فقلت 

وقيل ان السيد نرص اهلل احلائري كان ناقاًل للشعر عن قائليه اذ وجد بخطه 
تصانيفه  اشهر  اما  احلائري«)82(  اهلل  نرص  السيد  االديب  النسيب  »احلسيب 
القيم الضخم)83(، وكتاب آخر أسامه  احُّلف يف اإلمامة أسامه  االخرى كتاب 
سالسل الذهب املربوطة بقناديل العصمة الشاخمة الرتب)84(، وهو كتاب يف 
مشيخته)85(، ومنها رسالة يف حتريم التبغ)86(، وكتاب الروضات الزاهرات يف 
املعجزات بعد الوفاة)87(. ويشري العاّلمة االمني اىل ان هناك غري هذه الكتب 
انه مل يبني رصاحة تلك الكتب.  فيقول عند عرضه هلا »وغري ذلك«)88( اال 
وكان السيد املرتجم له كثري التعديل عىل األحالم والرؤى وجيد هلا التفاسري 

والتعابري)89(، وله اليد الطوىل يف التاريخ)90(.
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المبحث الثاني: اإجازته العلمية ودوره في موؤتمر النجف
اواًل: اإجازة الحائري العلمية.

من األمور التي ال جمال للنقاش فيها ان املصدر الثاين يف حتصيل العلوم بعد 
كتاب اهلل هوسنة النبي)a( التي تعد من أهم املصادر، اذ يدور البحث فيها 
عن استنباط األحكام واالجتهاد، وإذا كانت السنة النبوية الرشيفة بام فيها 
قول املعصوم او فعله عىل هذه الدرجة الكبرية من األمهية فال بد من االعتناء 
بصحة سند الروايات، واألمر ال يمكن الفوز به إال إذا كان املتصدي هلا عاملًا 
متفقهًا بعلوم احلديث مثل علم الرجال والدراية وفقه احلديث واألصول لذا 
فقد اهتم علامء الشيعة برواية احلديث املروي عن اهل بيت النبوة صلوات اهلل 
عليهم أمجعني وظلوا يتناقلونه جياًل بعد آخر بنقده وتعديل رواته والتحقق 
يف تارخيه وطبقات رجاله وفنون درايته فصنفوا بذلك كتبًا يف علم الرجال 

ورشح احلديث وغريب احلديث ودرايته.
إن ابرز ما يميز السيد احلائري علو منزلته بني معارصيه، ويدل عىل ذلك 
ما ذكرته كتب التاريخ والرجال، وكان شخصية بارزة أهله علمه وتفوقه اىل 
ان ينال الفضيلة وهو حديث السن كام سجل له بتاريخ اإلجازات اخلاصة 

بنقل ورواية احلديث الرشيف املارة الذكر.
اإلجازة لغة واصطالحًا:

االجازة هي االسقاء، تقول: استجزته فأجازين)91(، اذا سقاك ماء ملاشيتك 
له عىل  العامل علمه)92(، ويطلب إعطاءه  العلم يستجيز  او ارضك، وطالب 
وجه حيصل به اإلصالح اىل نفسه)93(، كام حيصل لألرض واملاشية االصالح 
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باملاء. واالجازة مشتقة من التجوز، وهو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى 
أوصلها إىل الراوي عنه)94(.

ومعنى  له  أذنت  روايته:  له  أجزت  »فمعنى  والتسويغ،  اإلذن  تعني  كام 
أجزت له مسموعايت: أذنت له بالتحدث هبا، فاإلجازة وان كانت يف اللغة 
بمعنى اإلذن إال اهنا بحسب االصطالح حتمل القراءة والسامع إمجااًل بمعنى 
ان الشيخ املحدث يتكفل بتصحيح الرواية، وخلوها من التصحيف وضامن 

صدورها من دون التكفل بمضموهنا«)95(.
ثروة معلوماتية  التي حتوي  الكبرية  ان من أشهراإلجازات هي اإلجازة 
ال حتصل يف مواضع أخرى. فكاتب اإلجازة الكبرية يفصل غالبًا ما خيترصه 
يف غريها، لذا فان اإلملام بمجموعة إجازات كبرية متسلسلة تارخييًا يعطي 
للمتتبع مادة تارخيية قيمة يف دراسة املراحل التارخيية التي مر هبا علامء الشيعة 
من  احلقب  لتلك  والسياسية  االجتامعية  األوضــاع  ملطلق  بل  وفقهاؤهم، 

التاريخ)96(.
وتتصور اإلجازة عىل اقسام كثرية تارة بالقول الرصيح او بالقول املقدر 
او بالقول الظاهر او باإلشارة او الكتابة)97(، إنام يستحسن اإلجازة مع علم 
املجيز بام أجازه وكون املجاز له من أهل العلم ايضًا، وقيل إن اإلجازة رأس 

مال كبري)98(.
املجاز يصري  ان  السيد الصدر عرشًا منها فذكر  وعن فوائد االجازة بني 
وان  راويًا  يصري  ال  وبدوهنا  عنه،  له  بالراوي  اإلسناد)99(  متصل  راويًا،  هبا 
إسناد  صحة  لكن  بالرضورة،  بدوهنا  مصنفه  إىل  مثاًل  الكتاب  إسناد  صح 
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ذلك إىل مصنفه ال يلزم منه ان يكون املسند إليه راويًا عنه ومنها انك تفوز 
بفضيلة الرشكة يف النظم يف سلسلة أهل العصمة من الرسول واألئمة عليه 
وقوة  الضبط)100(،  عىل  املحافظة  ومنها  والسالم  الصالة  أفضل  وعليهم 
اذا  املتن واإلسناد  التحريف والتصحيف، والسقط يف  االعتامد واألمن من 

كان متعلقها كتابًا خاصًا)101(.
وقد جاء ما يدل عىل اصل االذن واالجازة عن ائمة اهلدى »مثل ما رويناه 
بأسانيدنا عن ثقة اإلسالم الكليني بإسناده عن عبد اهلل بن سنان قال: قلت 
أليب عبد اهلل)g(: جييء القوم فيسمعون مني حديثكم، فاضجر وال اقوى، 
آخره  ومن  حديثًا،  وسطه  ومن  حديثًا،  أوله  من  عليهم  فاقرأ   :)(قال
حديثا«)102(وقال أمري املؤمنني)(: »اذا حدثتم بحديث فاسندوه اىل الذي 

حدثكم فان كان حقًا فلكم. وان كان كذبًا فعليه«)103(.
يروي السيد الصدر بإسناده اىل من سبقوه عن حفص بن البحرتي من 
كتابه بإسناده، »قال: قلت اليب عبد اهلل : اسمع احلديث فال ادري منك 
أيب، وما سمعته  فاروه عن  مني  ما سمعته   :)g(قال ابيك ؟  او من  سامعه 

مني، فاروه عن رسول اهلل«)104(.
العلمية ودورها يف نمو املجتمع  افردنا من كالم حول االجازات  ان ما 
عد  اذ  احلائري  السيد  شخصية  لدراسة  متماًم  موضوعًا  يعد  ودينيًا  فكريًا 
عن  القمي،  الدين  صدر  السيد  فعن  الكبار)105(،  اإلجازة  مشايخ  احد  من 
ّمد  حمحُ املوىل  احلائري، عن  اهلل  السيد نرص  الفتوين، عن  احلسن  ايب  الرشيف 
حسني الطويس البغمجي)106(، الذي كان قد اجاز السيد نرص اهلل احلائري 
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بتاريخ رجب 1125هـ/)107(يذكر بان لنا طرقًا عدة اىل املعصومني مسطورة 
يف اغلب االجازات ونحن نقلناها يف هذه االجازة تيمنًا وتربيكًا)108(.

عىل  خيفى  ال  كام  حيىص  ممن  أكثر  اهلل  نرص  السيد  عن  روى  من  »ان 
اخلبري«)109(فممن يروي عنه صاحب كتاب فهرس الرتاث يف معرض كالمه 
بالسند  ارويه  فيقول  1173هـ  سنة  املتوىف  للجزائري  الكبرية  االجازة  عن 
ّمد مهدي بحر العلوم املتوىف سنة 1212هـ، عن االمري  االول اىل السيد حمحُ
احلائري  اهلل  نرص  السيد  عن  1202هـ،  سنة  املتوىف  القزويني  حسني  السيد 
املتوىف سنة 1156هـ ثم يقول عن املؤلف بطرقه املذكورة يف الكتاب)110(، 
وممن يروي عنه ايضًا الشيخ عيل بن احلسني البحراين كام يف إجازته للشيخ 
ّمد بن ثوان كام يروي عنه  ّمد املكي، والسيد شرب بن حمحُ الدين بن حمحُ رشف 
السيد عبد اهلل بن السيد نور الدين بن السيد نعمة اهلل اجلزائري وقد اجتمع 
باملرتجم له يف قم سنة 1142 ويروي عنه العامل السيد حسني القزويني وقربه 

بقزوين وله مزار معروف)111(.
السيد  عن  القزويني  حسني  وعن»السيد  فقال  املرعيش  عنه  روى  وممن 
عن  السابقة  وباألسانيد  احلائري...  املوسوي  احلسني  بن  اهلل  نرص  الشهيد 
العامل اجلليل حسني القزويني عن السعيد الشهيد السيد نرص اهلل احلائري... 

عن مجاعة من املشايخ اوهلم السيد نرص اهلل الشهيد«)112(.
ّمد باقر املكي عن السيد  ويروي املرتجم له عن مجاعة من العلامء منهم حمحُ
ّمد نصري عن التقي  عيل خان املدين ومنهم الشيخ امحد اجلزائري عن املوىل حمحُ
ّمد حسني الطويس البغجمي عن الشيخ احلر صاحب  املجليس ومنهم املوىل حمحُ
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صاحب  الكاظمي  أمني  ّمد  حمحُ الفاضل  املوىل  و  املجليس  العاّلمة  الوسائل 
املشرتكات ومنهم الشيخ عيل بن جعفر بن عيل بن سليامن البحراين عن أبيه 
عن أبيه عن الشيخ البهائي ومنهم املوىل ابو احلسن الرشيف العاميل الغروي 
ّمد  ّمد صالح اخلواتون آبادي ومنهم املوىل حمحُ عن العاّلمة املجليس ومنهم حمحُ
املوفق بمجاورة بيت  العاّلمة  صالح اهلروي)113(، ويروي عن مجاعة منهم 
املتوىف  النيسابوري  حسني  ّمد  حمحُ املوىل  بن  املكي  باقر  ّمد  حمحُ موىل  احلرام  اهلل 
العلويني والرشفاء وفخر  سنة 1117هـ وهو يروي عن مجاعة منهم أديب 
موالنا  والبالغة  والكالم  واحلديث  والتفسري  األدب  عالمة  طالب  ايب  آل 
السيد صدر الدين عليخان احلسيني املدين صاحب كتاب رياض الصاحلني 

يف رشح صحيفة سيد الساجدين)114(.
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ثانيًا: دوره في موؤتمر النجف.
ان نطلق  ما يمكن  او  املنعقد سنة1156هـ 1743م،  النجف  يعد مؤمتر 
فارقة كبرية يف حياة  املذاهب االسالمية،  للتقريب بني  الديني  املنتدى  عليه 
يف  ساعدوا  الذين  البارزين  العلامء  احد  كان  ألّنه  احلائري  اهلل  نرص  السيد 
يف  القاها  التي  اجلمعة  صالة  اثر  خطبته  وكانت  فيه،  مثمرة  نتائج  اظهار 
ختام  يف  املنعقدة  االتفاق  وثيقة  حوله  دارت  الذي  املحور  الكوفة  مسجد 
املؤمتر. لذا فان من األمهية التطرق إىل هذا األمر بيشء من اإلسهاب، السيام 
ان مثل هذه األحداث، أي التقريب بني املذاهب، مل نجد ما يامثلها عىل ذلك 
تعد  مثيالهتا ال  فان  وجد  وان  ندر،  ما  إال  التاريخ  كتب  بطون  املستوى يف 
اال حماولة حمدودة األبعاد، وما حصل يف مؤمتر النجف زمن السيد املرتجم 
له تعد حماولة جادة للتقريب بني املذاهب السنية األربعة واملذهب الشيعي 
اجلعفري، وكذا التحضريات واالستعدادات لعقد املؤمتر وتسجيل تفاصيله 

الدقيقة التي وصلت إلينا من خالل بعض املشاركني فيه.
قد جاءت  فهي  بالتقدير  قيمة  املؤمتر  إليها  انتهى  التي  النتيجة  أن  الواقع 
باحلل الوسط للنزاع املستفحل بني الشيعة والسنة ومل يكن يف وسع الفرق 
االسالمية أن يتوصلوا إىل حل خري من هذا احلل الذي جاء به املؤمتر)115(، 
لكن جيب أن ال ننسى أمرًا مهاًموهوأن النزاع الذي دام بني الطائفتني أكثر من 
عرشة قرون ليس من السهل ان خيتفي فجأة بمجرد كتابة حمرض أو التوقيع 

عليه.
السياسية  الشخصيات  من  املؤمتر  هذا  لوقائع  الرئيس  الراعي  كان  لقد 
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والبلدان  العراق  من  املختلفة  املذاهب  علامء  دعاإليه  وممن  الوقت  ذلك  يف 
االسالمية االخرى وهو نادرشاه. وقد سبقت ذلك حماوالت فردية يف هذا 
الصدد منها حماولة السلطان اوجلايتو)116()117(. وعىل ما يبدو ان فكرة عقد 
مثل هذا املؤمتر قد بدأت منذ وقت مبكر اذ أن تاريخ الفكرة كانت قد تبلورت 
لدى السلطان نادر شاه قبل سنتني من عقد اوىل جلسات املؤمتر ففي يوم 13 

ربيع االول 1154هـ/1741م دعا نادر شاه ممثيل املذاهب املختلفة)118(.
لتنظيم  ايــران  يف  عقد  سيايس  جملس  املذهبي  النجف  مؤمتر  سبق  لقد 
مقرراته  كانت  مغان)119(،  بمؤمتر  سمي  والعثامنيني  اإليرانيني  بني  العالقة 
حمور البحث والتجديد يف مؤمتر النجف)120(، عقد مؤمتر مغان يف 9 رمضان 
ّجلت يف هذا املؤمتر رشوٌط  1148هـ/1736م بالقرب من خراسان وقد سحُ
الدولة  أنه جيب عىل  أبرزها  العثامين وكان من  السلطان  مخسة عرضت عىل 
يكون  أن  جيب  وانه  خامسًا  مذهبًا  الشيعي  باملذهب  تعرتف  أن  العثامنية 

للشيعة ركن خاص يف مّكة املكرمة)121(.
ست  مرور  بعد  انه  اذ  السهولة  هبذه  يكن  مل  املوقف  ان  يتضح  ما  وعىل 
القعدة  ذي  شهر  ففي  ــال،  احل يتغري  مل  مغان  مؤمتر  انعقاد  عىل  سنوات 
1154هـ/1741م عاد سفري نادر شاه من اسطنبول واخربه بان السلطان قد 
امتنع عن قبول ختميس املذاهب إال أن السلطان يف بعض أقواله كان مرصا 
العثامنية)122(  الدولة  ان تطلب ذهابه اىل حارضة  تنفيذ هذا األمر حتى  عىل 
السنة  اهل  مذاهب  اىل  يضاف  مذهبًا خامسًا  اجلعفري  باملذهب  لالعرتاف 
االربعة)123(. الظاهر انه وجد يف اإلمام جعفر الصادق)g( حلقة الوصل 
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حنيفة  وابو  مالك  فيه  عاش  الذي  الزمن  يف  عاش  ألنه  والشيعة  السنة  بني 
اللذان تتلمذا عىل يديه. ومن املعروف ان املذهب الرسمي للدولة العثامنية 
هو املذهب السني التي اعتربت نفسها حامية له، وتأسيسًا عىل هذه احلقيقة 
وإفريقيا  آسيا  يف  العربية  والياهتا  اىل  الشيعي  املذهب  انتشار  منعت  فإهنا 
باستثناء العراق، فكان انتشار املذهب السني والشيعي بالتزامن وقد أبقت 

الدولة العثامنية هذا احلال)124(.
بتعمري  امر  النجف  مؤمتر  انعقاد  قبل  كربالء  اىل  شاه  نادر  زيارة  وأثناء 
طريق  عن  رحل  ثم  املبارك  الرضيح  خلف  يقع  الذي  اجلامع)125(  املسجد 
وافغانستان  ايران  علامء  من  مكونًا  جملسًا  ومجع  االرشف  النجف  اىل  احللة 

وبلخ وبخارى والعراق)126(.
كان نادر شاه قد جلب معه من ايران سبعني عاملًا شيعيًا كام جلب سبعة 
علامء من كردستان وسبعة من أفغانستان، ثم استدعى من كربالء السيد نرص 
اهلل احلائري الذي كان ابرز جمتهدي شيعة العراق وأرسل اىل الوايل العثامين يف 

بغداد لغرض إرسال مبعوث املؤمتر من سنة العراق)127(.
ومما يمكن اإلشارة إليه أن قبيل دعوته اىل مؤمتر التقريب بني املذاهب، 
ذهب أواًل اىل النجف االرشف ومنها ذهب اىل كربالء ويبدو أن لقاء نادر 
هذه  يف  تم  قد  احلائري  اهلل  نرص  السيد  عىل  وتعرفه  األوىل  للمرة  كان  شاه 
املرحلة ومن هناك كتب اىل الوزير امحد باشا ان يرسل إليه عاملًا بأمل التوفيق 

والتأليف بني السنة والشيعة)128(.
فيهم   )g(عيل اإلمام  مرقد  يف  املجتمعني  ايران  علامء  بني  من  كان  لقد 
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إمام  مهدي  ّمد  حمحُ ومنهم  الشافعي  ــاردالن  ب املفتي  امحد  هو  واحــد  سني 
ّمد مهدي نائب الصدارة بمشهد واملريزا أسد اهلل املفتي  أصفهان واإلمام حمحُ
بتربيز وغريهم، اما علامء األفغان فكان كبريهم املال محزة القلنجاين احلنفي 
مفتي األفغان واملال طه األفغاين احلنفي املدرس بنادر آباد وغريهم ثم مجع 

من علامء ماوراء النهر وغريهم)129(.
اهلل  عبد  رأسهم  عىل  ــان  وك بغداد  من  السنة  علامء  حضور  وطلب 
السويدي)130( وان ال يشرتك يف املؤمتر جماداًل بل حكاًم )131(، ومع ذلك فان 
السويدي الذي يمثل كبري علامء السنة يف العراق مل يقف عن املجادلة يف أصل 
ثالثة  األخري  أعطاه  ما  بعد  بايش)132(  املال  جيادل  فنراه  االسالمية  املذاهب 
 )g(أدلة يمكن االستدالل من خالهلا عىل خالفة اإلمام عيل بن ايب طالب
الزكاة  إيتاء  وآية  املباهلة،  آية  وهي  وآله،  عليه  اهلل  صىل  الكريم  النبي  بعد 
بعد  الواحد  تفنيدها  السويدي حياول  املنزلة، واخذ  الركوع، وحديث  أثناء 

اآلخر)133(.
رضيح  وراء  املسقف  حتت  باجتامع  األول  يومه  يف  املؤمتر  وقائع  بدأت 
اليوم  يف  االجتامعات  مواصلة  ــرروا  وق  )g(طالب ايب  بن  عيل  ــام  اإلم
النجف كان يوم اخلميس  الثاين ملؤمتر  اليوم  أن  السويدي  التايل)134(.ويذكر 
لشهر شوال 1156هـ 1743م تم االجتامع فيه مع العجم يف مجع غفري يربو 
عىل الستني ألفًا، ثم جيء بجريدة طوهلا أكثر من سبعة أشبار أسفلها بياض 
نحو أربع أصابع او أكثر فأمر املال بايش أن تقرأ اجلريدة عىل رؤوس األشهاد 
خواتيمهم  وضعوا  ثم  العربية  واللغة  الفارسية)135(،  باللغة  مكتوبة  وهي 
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حتت البياض املذكور ومنهم السيد نرص اهلل املعروف بابن قطة والشيخ جواد 
النجفي الكويف وغريهم)136(

توجه اجلميع إىل مسجد الكوفة إلقامة صالة اجلمعة وتقدم السيد نرص 
اهلل للخطبة والصالة بنحو مخسة آالف رجل)137(، وكان عىل املنرب إمام الشاه 
عيل مدد فصارت مشورة بني املال بايش وبني علامء كربالء فأمر املال بايش 
النبي  وأثنى عليه وصىل عىل  اهلل  الكربالئي فحمد  بإنزال عيل مدد وصعد 
صىل اهلل عليه وآله وسلم وألقى اخلطبة ثم نزل فأقيمت الصالة فتقدم ودخل 

يف الصالة فأسبل يديه ومجع وراءه من علامء وغريهم)138(.
لقد ابدى مبعوث الوايل العثامين امحد باشا امتعاضًا شديدًا من السيد نرص 
اهلل احلائري بدعوى انه قد كرس الراء يف ذكر اسم اخلليفة عمر بن اخلطاب 
يف خطبة اجلمعة، وجاء يف مذكراته عىل ذكر السيد املرتجم له بعبارات نابية 

جدًا)139( ال جمال لذكرها هنا بدعوى ان هذا الفعل كان مقصودا.
إن هذا الدليل عىل التقارب الطائفي الذي حصل يف مؤمتر النجف كان 
سطحيًا ومل يتغلغل يف أعامق القلوب، فقد بقي سوء الظن يلعب دوره عىل 
هبا  تفوه  كلمة  كل  يرقب  السويدي  كان  وهلذا  الظاهر،  الفرح  من  الرغم 
احلائري يف خطبته ويدقق يف فحصها، وملا مل جيد يف اخلطبة سوى تلك اهلنة 
البسيطة وهي كرس راء عمر انتهزها فرصة واخذ يبالغ فيها ويستنتج منها ما 
يذكي روح اخلصومة القديمة، لقد كان املفروض فيه لو كان حسن الظن ان 
يفرس األمر تفسريًا حسنًا، ولكنه مل يفعل ما يدل عىل ان الشحناء التي دامت 

قرونًا ال يمكن أن تزول فجأة)140(.
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علامء  عىل  بتهجمه  املواقف  هذه  مثل  السويدي  يتخذ  ان  غريبًا  وليس 
الشيعة ومذهبهم ومما يؤيد ذلك موقفه عند طلب امحد باشا وايل بغداد منه 
سمعي  قرع  »فلام  قال:  اذ  العراق  لسنة  النجف  مؤمتر  وفد  لرتؤس  التوجه 
هذا الكالم وقف شعري وارتعدت فرائيص وقلت ال: يا امحد اغا، أنت تعلم 
إضافة  أقــول...«)141(،  ملا  يسلمون  فكيف  عناد ومكابرة  أهل  الروافض  أن 
اىل ذلك فقد اعرتض السويدي عىل امور عديدة لفض االتفاق بني العلامء 
املجتمعني إال إهنم مل يوافقوه عليها ثم وضعوا خواتيمهم يف رقعة االتفاق 
وعلامء  واألفغان  الكوفة  علامء  من  ومجع  احلائري  اهلل  نرص  السيد  ومنهم 
ماوراء النهر وأهل ايران من العلامء وبعث الشاه حلويات يف آنية كبرية من 
الفضة ومبخرة من الذهب مرصعة باجلواهر فيها العنرب تربكًا باالتفاق)142(.

وحني وقع العلامء عىل املحرض صار ألهل السنة فرح ورسور مل يقع مثله 
يومًا مشهودًا من عجائب  العصور وال تشبهه األعراس واألعياد فكان  يف 

الدنيا)143(.
افرد  قد  النجف  مؤمتر  كتاب  يف  ورد  ما  ان  لالهتامم  املثرية  األمور  ومن 
املجتمعون  الشيعة  الدين  رجال  أبداها  قد  كان  كبرية  نية  حسن  عالمات 
لتوقيع وثيقة االتفاق اذ قال: فقرر علامء الشيعة وجمتهدوهم مجيعًا بال استثناء 

اهنم ينزلون عىل مذهب اهل السنة يف الصحابة«)144(.
إن اقامة مثل هذا املؤمتر هو عمل عظيم دون شك اال ان قراراته ال يمكن 
ان يكون هلا اثر دائم ما مل يتعاون عىل تنفيذ قراراته امراء املسلمني وعلامؤهم 

مجيعًا، جياًل بعد جيل)145(.
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وطبع نص املحرض بالفارسية ونسخته وضعت يف خزانة االمام عيل بن 
ايب طالب)g( يف النجف االرشف واذيعت يف خمتلف البلدان)146(، وارسل 
الشاه صورة اجلريدة اىل وايل بغداد امحد باشا مع السويدي وارسل بعد ذلك 

السيد نرص اهلل احلائري ليكون امامًا يف مّكة املكرمة)147(.
امر  يطبق  أن  النجف  مؤمتر  افرزها  التي  املهمة  االجــراءات  بني  من  ان 
اتفاق النجف مع علامء احلرمني وان يكتبوا ما كتب علامء املذاهب ويكون 
يف مكة امام يصيل باحلرم كسائر املذاهب، فارسل السيد نرص اهلل اىل علامء 
احلرمني ومعه هدايا وحتف اىل العلامء السنة واىل الكعبة املرشفة، سافر السيد 
اىل البرصة حتى نجد وأوصل اهلدايا)148(، وكان املتويل إلمارة مكة الرشيف 

مسعود بن سعيد)149(.
قريبًا من  انه كان  أي  أواخر شهر شوال،  النجف قد عقد يف  كان مؤمتر 
احلائري  اهلل  نرص  السيد  اجلعفري  املذهب  إمام  اليهم  فبحُعث  احلج،  موسم 
وإلقاء  الصالة  بإقامة  له  سمح  وصل  وعندما  املؤمتر)150(،  قرارات  لتنفيذ 
الرشيف  جعل  مما  مكة،  أهل  فهاج  الكعبة  من  الشامي  الركن  يف  اخلطبة 

مسعود يتدخل يف األمر وان يكتب للسلطان خيربه بام وقع)151(.
ومما يروى ايضًا حول وفود السيد احلائري اىل الديار املكية ومركز الدولة 
العثامنية ما ذكره العزاوي »ان نادر شاه ارسل احد علامء كربالء السيد نرص 
اهلل احلائري اىل مكة املكرمة ومعه كتب اىل الرشيف سعود بن الرشيف سعد 
فصار  مكة  يف  خاص  ركن  يف  بالشيعة  يصيل  ان  بأمل  والقايض  املفتي  واىل 
املرسوم  فجاء  جرى  بام  الدولة  اىل  وكتب  الرشيف  فمنعه  ويرهب  يرغب 
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العظم، عىل ان يسجن يف  باشا  بالقبض عليه وتسليمه اىل امري احلاج اسعد 
قلعة دمشق فحبس، ثم طلبته الدولة. قال: ومل ادِر ما يفعل به«)152(.

ويف مرة ثانية من زيارة السلطان ملدينة النجف اجتمع باملرتجم له وأرسله 
سفريًا)153( اىل السلطان حممود العثامين إلمتام األمر وان يضع خامته يف الكتاب 
الذي عقد يف مدينة النجف ويكلفه ببعض األمور التي تتعلق بمصالح امللك 
يش به حتى ال جيتمع بالسلطان)154(، اذ بعث  وامللة فلام وصل القسطنطينية وحُ
السويدي خلفه برسالة اىل البالط العثامين افرتى فيها عىل السيد املرتجم له 
وذكر عنه بانه من الذين سعوا يف حمو آثار السنة، فزوروا عليه شهودًا انه سب 

.)155()a( رسول اهلل
ويذكر الوردي حول شهادة السيد نرص اهلل احلائري بان للشيخ السويدي 
إىل  السفر  ينوي  بأنه  املؤمتر  عن  مذكراته  ختام  يف  كتب  انه  إذ  ذلك  يف  يدًا 
احلجاز)156( فبعد انتهاء الصالة يقول السويدي»ثم اذن يل الشاه بالعودة اىل 
بغداد، وأرسل معي صورة اجلريدة وصورة اخلطبة، فألجل هذا الذي حدث 
كبري  احلائري  اهلل  السيد نرص  القبض عىل  إلقاء  ان  عزمت عىل احلج«)157(. 
اىل  ونقله  االول  حممود  السلطان  من  بأمر  املكرمة  مكة  يف  العراق  جمتهدي 

دمشق ثم استنبول اذ لقي حتفه هناك، يعد انتكاسة كبرية للمؤمتر)158(.
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الخاتمة
الدراسة التي وضعت حتت يدي القارئ كان لزامًا ان تستعرض اهم ما 
توصل اليه البحث يف معطيات نظمت بأسلوب بحثي نرجو ان يكون موفقًا 
يف راي الباحثني يف هذا املجال فإّن بنا حاجة اليها ملا تتضمنه من ابعاد معنوية 
بأبرز رجاالهتا وما حيملونه من قيم تربوية ورسالية يمكن ان  تعرف االمة 
تعطي دفعًا هلذا اجليل واالجيال القادمة اذ جتىل يف هذه الشخصية االسالم 
احلق والعمل املتواصل يف خدمته حتى االيام االخرية من حياته التي انتهت 

باستشهاده.
مما الشك فيه وال ريب أن الدراسة يف هذا املوضوع انجلت عنها معطيات 
عتَن بتسجيلها بشكل واضح من  بينت حياة السيد نرص اهلل احلائري التي مل يحُ
حيث حياته االرسية او مواقف من حياته االجتامعية، اال ان املدونة الشعرية 
يتمتع هبا من صفات وايضًا ما  لنا طبيعة شخصيته وما  بينت  قد  ديوانه  يف 

ذكره معارصوه عنه سواء كان نثرًا او نظاًم.
السيد  عارصها  التي  السياسية  ــداث  االح ان  ايضًا  الدراسة  كشفت 
صاحب الرتمجة كان هلا اثر كبري عىل واقع جمتمعه. فضاًل عام كشفه البحث 
عن دور االجازة العلمية لرواية احلديث يف حياة السيد التي منحت اليه من 

كبار العلامء املعارصين له.
يف  اهلل  نرص  السيد  مشاركة  دراسة  اىل  االلتفات  رضورة  البحث  كشف 
شاه  نادر  ايران  شاه  برعاية  1156هـ  سنة  يف  املنعقد  النجف  مؤمتر  وقائع 
اركان  من  مهاًم  ركنًا  يمثل  ألنه  عليه  الرتكيز  يف  املطلب  هذا  وامهية  افشار، 
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الوعي االنساين خاصة اذا ما علمنا انه ركز عىل جانب مطلبي مهم اال هو 
التقريب بني املذاهب االسالمية )املذاهب السنية االربعة واملذهب اجلعفري 
يف  بارزة  مكانة  له  املرتجم  للسيد  ان  الدراسة  بينت  فقد  وأخريا  الشيعي(. 
نتائج املؤمتر بعد توقيع وثيقته يف مدينة النجف االرشف يف السنة املذكورة 

اعاله وما تبعه من احداث مذهبية وسياسية.
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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 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



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 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 





Third Issue Word
To investigate history and heritage is a difficult mission, 

specifically if sources are rare. The present mission is not one that 
searches for the circumstances and reasons behind the removal 
and/or absence of a large part of the bright and time-honoured 
heritage of holy Karbala. The strong commitment, however, of 
this journal is to arouse that bright scientific past of Karbala, elicit 
a positive response of efforts and knowledge about the heritage 
of Karbala, encourage scholarly and academic research in the 
authentic and highly verified heritage texts, collect information 
related to history and historical documents, preparing the 
appropriate conditions and environment for researchers to 
analyse and synthesise texts in order for past correlates with 
present, and to establish a new research era characterised by 
great achievements and movements. 

This issue includes nine researches related to different 
matters: The position of the scholars of Karbala against the 
British occupation of Iraq, High-lightening the role of one 
Karbala martyr scholar and his biography, Karbala in the eyes of 
the books of town historians, The social circumstances of the 
clans in Karbala, The Islamic legal efforts of jurisprudence of 
Al-Wahid Al-Bahbahani regarding orders and prohibitions, The 
parliamentary representation of the Iraqi Shia in the Ottoman 
Council of Representatives , and The features of the educational 
movement in Karbala till the 10th A.H. century. 

Finally, the journal welcomes authentic researches that relate 
to the heritage of Karbala.

Editor-in-Chief



of the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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 researches 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 puplished 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 of (150,000) ID.

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@alkafeel.net), 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 provisos 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 areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with 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 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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