ال خيفى عىل أحد َّ
أن
العلم ويوجهوهنم وجهة اخلري الندوة مصداق ًا هلذا االهتامم
َ
ُّ
أج��ل الفضائل ،وأرشف والصالح  ،ومن أجل ذلك فقدّ مه��ا ع�لى قاع��ة كلي��ة

امل��زاي��ا ،وأث��م��ن م��ا يتحىل تظافرت اآليات واألخبار الرتبية للعلوم اإلنس��انية يف

ب��ه االن��س��ان ،فهو أس��اس عىل تكريم العلم والعلامء ،جامع��ة كرب�لاء أ.م.د ع�لي
احل��ض��ارة وم��ص��در أجم��اد واإلشادة بمقامهم الرفيع.

األم���م وع���ن���وان سموها

طاهر احل�لي بعرافة وتقديم

وم��ن ه��ذا املنطلق اهتم األس��تاذ مصطف��ى هي��ل

وتفوقها يف احلياة ،ورائدها مركز تراث كربالء بدراسة األنباري.

إىل السعادة األبدية ،والعلامء املس��ار التارخي��ي حل��وزة بع��د اإلفتتاح بآي��ات بينات

هم ورثة األنبياء،
وخزان كرب�لاء وانعكاس��اهتا ع�لى م��ن الذك��ر احلكي��م تالها
ّ
العلم ،ودعاة احلق ،وأنصار الصعيد الفكري والسيايس القارئ مصطف��ى احلمدان
ال���دي���ن ،هي����دون ال��ن��اس يف تاري��خ الع��راق والدول ق��دّ م احل�لي بحث��ه ال��ذي

إىل معرفة اهلل وطاعته ،املج��اورة  ،فج��اءت ه��ذه س�� ّلط فيه الضوء عىل املنابع
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تطورها منذ نشأهتا وصوالً
األس��اس يف تبلور املدرسة ملدينة كربالء املقدسة قصب
ّ
الديني��ة يف كربالء املقدس��ة السبق يف احتضان رجاالهتا إىل الع�صر احلدي��ث  ،في�ما

وأبرز رجاالهت��ا الذين آلوا األفذاذ  ،وقد اختار الباحث تناول الث��اين أبرز رجاالت

عىل أنفسهم إلاّ ْ
أن يتصدّ وا احلدي��ث ع��ن رج��االت احلوزة يف العرص احلديث مع

لقي��ادة األم��ة يف أصع��ب مدين��ة كربالء املقدس��ة منذ التعريج عىل أبرز املحطات
أدوارها التارخيية  ،متفاعلني البداي��ات األوىل لتأس��يس الت��ي أث��روا م��ن خالهل��ا

م��ع حميطه��م الس��يايس حوزهت��ا وحت��ى منتص��ف ع�لى املجتم��ع وتفاعالت��ه

والفكري .مش��كّلني بذلك القرن العرشين .

حرك�� ًة رائ��د ًة ذات مع��امل

ث��م خامتة توضح
املختلفةّ ،

تأ ّل��ف البح��ث م��ن ابرز م��ا توصل اليه الباحث

فري��دة قوامه��ا االجته��اد مقدمة وحموري��ن تارخييني ،من استنتاجات.
والرك��ون إىل العق��ل  ،امتدّ بينّ األول منهام مسار نشوء
صداه��ا للعامل أمج��ع  ،كان احل��وزة العلمي��ة وأدوار
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املبح��ث األول :احل��وزة يضـيء للناس طريق اهلداية وآله -ليش��كل بفضل دوره

العلمي��ة يف مدين��ة كرب�لاء والف�لاح والس��عادة  ،فمن حمط��ة للعب��ادة والتفكُّ��ر يف

املقدس��ة (مرحلة التأس��يس خ�لال تدريس عل��وم أهل الدي��ن وهذه كان��ت البداية
والريادة):
ِّ

البي��ت  تق��دم احلوز ُة املبارك��ة لدراس��ة العل��وم

احل��وزة لغ�� ًة ه��ي امل��كان العلمي ُة النظا َم املتكامل حلياة الديني��ة ،وربام ه��ي احلكمة
ال��ذي حيوز فيه طلب��ة العلم االنسان ،وتن ِّظم العالقة بينه اإلهلي��ة ب��أن ال ينس��ى ع��امل

مر التاريخ  ،بإنه
ع�لى العل��وم الت��ي تفردت وب�ين ربه  ،كام تنظم العالقة الدين ع�لى ِّ

بتدريس��ها تلك األماكن من بني االنسان كفرد وبني سائر إن�ما يطلب العل��م ال ليكون
عل��وم أهل البي��ت -عليهم أفراد املجتمع.
الس�لام -والت��ي اخت��ص

العلم لنفسه،
“عامل ًا “ يكتنز
َ

ارتبط��ت احل��وزات بل عليه االس��تعداد ليكون

هب��ا املس��لمون الش��يعة عىل العلمي��ة والعل�ماء بامل��دن حلقة الوصل بني االنس��ان
وف��ق الفق��ه الش��يعي  .ويف املقدس��ة  ،حي��ث مراق��د العادي وبني تعاليم السامء،
املعن��ى االصطالح��ي تعني األئمة االطهار ،وهي وبكلم��ة أخ��رى أن يك��ون

ذل��ك الكي��ان العلم��ي مس��ألة ليس��ت باجلدي��دة« ،عامل ًا رسالي ًا ».
والب�شري ال��ذي يؤه��ل ألنن��ا اذا تتبعن��ا اجل��ذور

كذل��ك احل��ال يف

الطلب��ة لتحصي��ل وحي��ازة التارخيي��ة للح��وزة العلمية أرض كربالء املقدس��ة التي

علوم الرشيعة اإلس�لامية .نجده��ا تصل إىل املس��جد  ،اصبحت بعد ش��هادة سبط
واحلديث عنه��ا يضعنا أما َم وهو أول م��كان ُبني عىل يد رس��ول اهلل حممد -صىل اهلل
ٍ
رصح
علمي ومركز اشعاع رس��ول اهلل -ص�لى اهلل عليه عليه وآله  -اإلمام احلس�ين
ٍّ
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ً
ب��ن عيل 
ملج��أ ومالذ ًا وقد اس��تمرت ه��ذه احلالة االجت�ماع بوج��وده 

ل��كل صاحب عقي��دة ِّ
ِّ
وكل بحض��ور اإلم��ام الس��جاد رونق�� ًا  ،ملا يلتقيه من حمدِّ ثني
ِ
يم��ض
داعي��ة حق وحقيق��ة  ..وقد (95 -38هــ��ـ) واإلم��ام وفقه��اء ش��يعة  ،ومل
أسس��ت بداي��ات احل��وزة ا لبا قر ( 1 1 4 -5 7هـ��ـ )
وق��ت طويل حت��ى «تبدَّ لت
ٌ

يف كرب�لاء املقدس��ة ابت��دا ًء واإلم��ام الص��ادق  صح��راء كرب�لاء اجلافة إىل
ٍ
باجت�ماع زائ��ري األرضحة (148-80هـ��ـ) ،حزن ًا عىل
أرض عام��رة»  ،وص��ارت

املبارك��ة « مش��هد اإلم��ام فاجعة اإلمام احلس�ين مرك��ز ًا م��ن املراك��ز العلمية
احلس�ين وش��هداء الط��ف خاص��ة أثن��اء زي��ارة الناس والثقافي��ة الش��يعية  ،ك�ما

عليهم السالم»  ،حتت خيمة لإلم��ام الص��ادق  ،رشع اإلم��ام الصادق 
عند السور الذي بناه املختار حين�ما كان يف��د إىل كرب�لاء يف كربالء املقدس��ة بتأسيس
الثقف��ي عام 65هـ��ـ آنذاك  ،املقدس��ة ،فاكتس��ب ذل��ك مدرس��ة وإن مل تكن بِ ِس��عة
ندوة مركز تراث كربالء ال�ساد�سة ع�رشة
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مدرس��ته يف املدين��ة  ،وذلك ان��ه « مل��ا أقدم��ه املنص��ور يف املسألة  :انتم تقولون كذا

لق��رب كربالء املقدس��ة من احل�يرة ،بعث إيل فقال :يا أبا وكذا وأهل املدين��ة يقولون
إن
الن��اس قد ُفتنوا ك��ذا وك��ذا  ،ونح��ن نقول
مرك��ز اخلالفة العباس��ية يف حنيف��ة َّ ،
َ

بغ��داد  ،غ�ير اهن��ا زخ��رت بجعف��ر بن حمم��د  ،فه ِّيئ له كذا وكذا فرب�ما تابعنا وربام

بعلامء وحمقق�ين أثروا الفكر م��ن مس��ائلك الصع��اب  ،تا َب َعن��ا ُ
أه��ل املدين��ة  ،وربام
اإلمام��ي ب�ما ج��ادت ب��ه
أتيت
ُ
فهي��أت ل��ه أربعني مس��ألة  ،خالفن��ا مجيع��ه حت��ى ُ

براعاهتم وألسنتهم .
ثم أتيت أبا جعفر(املنصور) عىل أربعني مس��ألة ما اخر ُم
الق��ت مدرس��ة اإلم��ام وجعف��ر
جال��س عن منه��ا مس��ألة  ،ث��م ق��ال أبو
ٌ
الص��ادق  يف كرب�لاء يمين��ه  ،فل�ما
ب�صرت هب�ما حنيف��ة أ ليس روينا أن أعلم
ُ
املقدس��ة إقباالً م��ن الفقهاء دخلن��ي جلعفر م��ن اهليبة ما الن��اس أعلمه��م باختالف

واملحدث�ين والعل�ماء وفتن ال يدخلن��ي أليب جعف��ر  ،الن��اس »  ،وان أحكام الفقه

مت وأذن يل فجلست الش��يعي اإلمام��ي املعروفة
هبا الناس بجميع طبقاهتم  ،فس�� ّل ُ
وقد خاف أبو جعفر املنصور ث��م التف��ت إىل جعف��ر  بالفقه اجلعف��ري أو املذهب

العب��ايس (158-136هــ) فق��ال :يا أبا عبد اهلل  ،تعرف اجلعفري منس��وبة إىل اإلمام

أن يفت��ن ب��ه الن��اس م��ن هذا قال :نعم هذا أبو حنيفة ،جعفر الصادق.
إقبال العل�ماء واحتفائهم به ثم أتبعها  :قد أتانا  ،ثم قال:

ويف أيام املهدي العبايس

وإكرامهم له  ،فبعث إىل أيب ي��ا أب��ا حنيف��ة  ،ه��ات م��ن (169-127هــ) ازدهرت
حنيفة يطلب منه مساعدته ،مس��ائلك تس��أل أبا عبد اهلل م��درس��ة ك��رب�لاء املقدسة
فابتدأت أس��أله فكان يقول الدينية بعد ْ
أن جاءها اإلمام
وتذك��ر املص��ادر التارخيي��ة
ُ
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الكاظم ل��زي��ارة قرب مج��وع ال��ع��ل�ماء واملحدثني امل��ح��دث الشهري محيد بن
جده احلسني ،واستمر وال��رواة تستقي منه العلم زياد النينوي .وهكذا ظلت

ب��ق��اء اإلم���ام الكاظم وتنهل من معينه العذب ،كربالء املقدسة حتى مطلع
يف كربالء املقدسة أكثر من وتروي عنه األحاديث.

القرن الرابع اهلجري  ،إذ

ويف عهد الدولة البوهيية متصرَّ ت عىل عهد البوهييني
سنتني  ،ومل ُيقم يف دار أبيه
ٌ
كبري
عىل هنر العلقمي  ،وإنام بنى ازداد ت���واف���د ال��ع��ل��وي�ين الذين كان هلم
فضل ٌ
داره ومدرسته فيام بني حرم م��ن ذري���ة اإلم����ام موسى يف تشييد هذا البلد املقدس

اإلمام احلسني  وأخيه الكاظم ك�ما ارحت��ل وع�مارت��ه وإح��ي��اء ال�تراث

كثري من طالب العلم العلمي وتشجيع احلركة
أيب الفضل العباس يف اليها ٌ
الشامل الرشقي منه وغرب م��ن األم��ص��ار املختلفة  ،العلمية فيه.
ح��رم سيدنا العباس ف��ك��ان العلم حي��ت� ُّ�ل جانب ًا

وي��ذك��ر ب� َّ
��أن احل��وزة

وت���ص���دى اإلم������ام  مه ًام يف ك��رب�لاء املقدسة .العلمية ازدهرت يف كربالء
ل��ل��ت��دري��س ون�ش�ر الفقه فتعقد حلقات أهل الفضل املقدسة باجتامع الشعراء

اإلس�ل�ام���ي واحل���دي���ث ،واألدب ال��واس��ع��ة بشكل والفقهاء واملحدثني الشيعة
إذ ك��ان��ت م��درس��ة اإلم��ام ي���دع���و إىل اإلع���ج���اب ،ومن ينقل األحاديث  ،حتى

الكاظم  امتداد ًا ملدرسة وب��ذل��ك ح����ازت ك��رب�لاء أضحت يومي ًا ك��ـ «س��وق

أبيه وج��ده فازدلفت إليه املقدسة الرئاسة العلمية ع��ك��اظ» ،م��رك��ز ًا ل��ق��راءة
ٍ
الشيعة من ِّ
«زرافات م��ن��ذ ذل���ك احل�ي�ن  ،ذل��ك األش��ع��ار البليغة م��ن قبل
فج
كل ٍّ
ووح��دان�� ًا» ،والت َّفت حوله عىل أثر نبوغ العامل الكبري شعراء الشيعة  ،وذل��ك يف
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أواخر القرن األول والقرن قاله النجايش «بأن عيل بن

اس��تمرت احل��وزة

الثاين بالتدريج  ،وبحضور إبراهيم شخصية يطمئن هلا يف كرب�لاء املقدس��ة ،يف

األئمة املوجودين  ، يف نقل ال��رواي��ات و يعتمد تطوره��ا الفكري والعلمي،

أصبح املكان حم�ّل�اّ ً لتفسري عليها  ،ل��ه إي�م�ان ث��اب��ت و لتتحفن��ا بم�يراث ثق��ايف
ال��ق��رآن  ،ونقل احلديث ،ع��ق��ي��دة ص��ح��ي��ح��ة»  ،و مهم وغن��ي ،ليبق��ى مرتبط ًا

ولعل أهم من برز يف هذا كذلك أبو جعفر حممد بن بعلامئنا  ،متجه�� ًا إىل عرصنا
املجال العالمة الشيخ عيل يعقوب الكليني  ،وإذ يصفه احل��ارض ،فش��كل مجل��ة من

بن إبراهيم بن هاشم القمي أح��د علامء عصـره بقوله العلامء أمثال :الش��يخ املفيد

(ت 329ه����ـ941 /م ) «الكليني هو الشيخ األجل (413-336هـ��ـ-948/
ٍ
وه��و
راو وفقي ٌه و ُمفسـّر قدوة األنام ،ومالذ املحدثني 1022م) صاح��ب كت��اب
وم������ن أش����ه����ر وأوث������ق العظام  ،ومروج املذهب يف (اإلرش��اد يف معرف��ة حجج
رواة ال��ش��ي��ع��ة وأب��رزه��م ،غيبة اإلمام ،أبو جعفر اهلل عىل العب��اد) الذي يعترب

فقد نقلت عنه املوسوعات حممد بن يعقوب بن إسحاق أحد أه��م الكت��ب التارخيية
ال��روائ��ي��ة الشيعية بحدود الكليني الرازي امللقب ثقة لدى الش��يعة  ،ويعد الشيخ

( )7140ح��دي��ث�� ًا منها اإلسالم .أ ّلف الكايف الذي املفي��د أحد أوائ��ل متكلمي

( )6214ح��دي��ث � ًا نقلها هو أجل الكتب اإلسالمية اإلمامي��ة الذي��ن وضع��وا
بطريق وال��ده إبراهيم بن وأعظم املصنفات اإلمامية اللبن��ات األوىل هلذا املذهب

هاشم  ،ومن مجلة ما ذكر وال���ذي مل يعمل لالمامية واس��تخدموا الدليل العقيل
يف حقه من املرتمجني له ما مثله».
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يف جمم��ل األم��ور للدالل��ة

ع�لى صح��ة املذه��ب ،جعفر الثاين  ،الذي استطاع مدينة كربالء املقدس��ة لتربز
والش��ـريفان

ال��ريض مجع الطلبة ،وعش��اق العلم منه��م نخب��ة جليل��ة أمث��ال

(406-359هـ��ـ -969/والفضيل��ة ،إىل احل��وزة  ،الش��يخ عامد الدين بن حممد
1015م) واملرتىض( -355بتحقيقاته العميقة ،ومهارته الط��ويس أحد أبرز اس��اتذة

436هـ��ـ1044-966/م) الرش��يقة يف كل العل��وم  ،احل��وزات الدينية يف كربالء

ومه��ا مفخ��رة م��ن مفاخ��ر وق��د وصف��ه الش��يخ الفقيه املقدس��ة يف القرنني اخلامس
حممد والس��ادس اهلجري�ين وق��د
الع�ترة الطاه��رة  ،وإمامان احلس��ن ب��ن ع�لي ب��ن ّ
م��ن أئم��ة العل��م واحلديث الطربي (م��ن عل�ماء القرن أطل��ق علي��ه املؤرخ��ون

واألدب  ،وبطالن من أبطال الس��ابع ) يف كتابي��ه الكامل والعل�ماء والفقه��اء أوصاف ًا
الدين والعلم واملذهب .

البهائي ومناق��ب الطاهرين ت��دل ع�لى عظي��م متكنه من

ويف األوقات التي تضطر بـ « الش��يخ اإلم��ام  ،العالّمة العلوم وعلو منزلته الفقهية

فيه��ا احل��وزة إىل الرك��ود الفقي��ه  ،ن��ارص الرشيع��ة ،فوصف��ه املؤرخ��ون بأن��ه
واجلم��ود  ،يتصاعد نش��اط
حجة اإلس�لام ع�ماد الدين كان «فقي��ه اإلمامية وش��يخ
ّ

حمم��د بن عيل بن الطائف��ة و ش��يخ الش��يعة» ،
بع��ض العل�ماء الفاعل�ين  ،أب��و جعفر ّ

حمم��د الط��ويس املش��هدي» يف حني قال فيه العلامء شيخ
ليعيد إىل احل��وزة ازدهارها
ّ
املعه��ود ،ومنه��م الش��يخ وذكر م��ن مصنّفات��ه كتاب اإلمامي��ة ع��ارف باألخب��ار

ع�ماد الدين حمم��د الطويس (الثاقب يف املناقب).

والرج��ال والفقه واألصول

املع��روف باب��ن مح��زة (ت اس��تمر عل�ماء االمامي��ة يف وال��كالم واألدب ومجي��ع

598ه��ـ1202/م) أو أب��و متابعة ال��درس والبحث يف الفضائل تنسب إليه ،صنف
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يف ِّ
كل فنون اإلس�لام  ،وهو العلمي��ة يف كربالء املقدس��ة  841 -ه��ـ ال��ذي ول��د يف
املهذب للعقائد يف األصول فعاليته��ا  ،بزعام��ة آل مدين��ة احلل��ة  ،وهاج��ر إىل

والف��روع  ،اجلامع لكامالت مع��د احلائ��ري  ،وم��ن مجلة مدين��ة كرب�لاء املقدس��ة،
النف��س يف العل��م والعم��ل أولئ��ك الذي��ن بلغ��وا مقام وكان ي��درس يف ح��وزة
وم��ن أب��رز تصانيف��ه ه��ي املرجعية العظمى هو السيد كرب�لاء املقدس��ة يف ذل��ك
الوس��يلة  ،الواسطة  ،الرايع فخار مع��د احلائري  ،وهبذا الوقت عدد كبري من طالب

يف الرشايع  ،مسائل يف الفقه الرتتيب وج��دت احلوزة يف العل��وم الدينية م��ن البلدان
ومنتخب الدين .

كربالء املقدس��ة نفسها بعد املختلف��ة  ،والش��يخ تق��ي

يف الق��رن الس��ابع ق��رون تتألق بعل�ماء آخرين الدي��ن إبراهي��م الكفعمي،

اهلج��ريَ ،و َّس�� َع ْت احلوزة مثل اب��ن فهد احليل 756هـ

10

ندوة مركز تراث كربالء ال�ساد�سة ع�رشة

ومدرس(الط��ف) الس��يد

نرص اهلل املوس��وي احلائري البهائ��ي والش��هيد الث��اين ذه��ن متوق��د وذوق س��ليم

وغريهم.

ل��ه مؤلف��ات ديني��ة نافع��ة متَّ��زن  ،ول��ه ب��اع طويل يف

املبحث الثاين :أش��هر علامء كثيـرة» .وشهد القرن الثاين الفقه واحلديث.

احل��وزة العلمي��ة يف كربالء ع�شر ظه��ور الش��يخ حممد

املقدسة

وقال يف ترمجته نفسه يف

باق��ر املجل�سي(« -1037إجازته الكبرية» أنه ولد يف

ب��رز يف الق��رن الع��ارش 1 1 1 1ه��ـ  -1 6 2 8 /قري��ة «املاح��وز» بالبحرين،

اهلج��ري /اخلام��س ع�شر 1699م) صاح��ب كت��اب ودرس وه��و صب��ي ع�لى
املي�لادي ُث َّل�� ٌة م��ن العل�ماء «بح��ار األن��وار» والش��يخ والده ثم ع�لى العامل العلاّ مة
أبرزهم الس��يد ويل احلسيني يوس��ف بن الش��يخ أمحد بن الش��يخ حس�ين املاحوزي ،
احلائ��ري  ،وه��و م��ن علامء إبراهيم بن أمح��د بن صالح ودرس أيض�� ًا ع�لى الش��يخ

كرب�لاء املقدس��ة البارزين ،ب��ن عصف��ور ب��ن أمح��د بن أمح��د ب��ن عب��داهلل البالدي
ل��ه مؤلف��ات عدي��دة منه��ا عبداحلس��ني ب��ن عطي��ة بن وغريمها من علامء البحرين،

حلج وزار النبي
كت��اب كن��ز املطالب  ،جممع ش��يبة ال��درازي البح��راين ،ثم سافر إىل ا َ
البحري��ن ،منه��اج احل��ق 1186 - 1107( ،ه��ـ- /صىل أهلل عليه وآله وسلم-
وحتف��ة املل��وك  ،ويذك��ر 1772-1696م) صاحب وأه��ل بيت��ه  ،ث��م رج��ع إىل

صاح��ب كتاب أم��ل اآلمل كت��اب “احلدائق النارضة يف القطي��ف وبق��ي فيه��ا م��دة

« كان عامل�� ًا فاض�ل ً
ا صاحل�� ًا أح��كام الع�ترة الطاه��رة»  ،مش��تغ ً
ال بالتحصيل  ،وبعد
حمدِّ ث�� ًا  ..م��ن مع��ارصي وكان م��ن أج�لاء وأفاضل خ��راب البحرين واس��تيالء
الش��يخ حس�ين والد الشيخ العلامء املتأخرين  ،صاحب األع��راب م��ن الوهابي�ين
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ف��ر إىل ديار أيب احلدي��د» رد ًا عىل رشحه ( 1117هـ��ـ1706 /م)
وغريه��م عليها َّ

العج��م وقطن كرم��ان  ،ثم لنه��ج البالغة و «الش��هاب عىل أش��هر االقوال  ،وتل َّقى

يف شرياز مشتغ ً
ال بالتدريس الثاق��ب يف معن��ى الناصب» تعليم��ه األويل ع�لى ي��د
والتألي��ف ،ث��م س��افر إىل وغريها.

كربالء املقدس��ة إىل أن تويف

والده العلاّ مة الش��يخ حممد

ك�ما ظهر عىل الس��احة أكمل ،ف��درس عليه مبادئ

فيه��ا بعد ظهر يوم الس��بت الفكرية يف كربالء املقدس��ة العربي��ة والعل��وم العقلي��ة

الرابع من ش��هر ربيع األول فقي�� ٌه وجمته��دٌ ورائدٌ اصويل والنقلي��ة لينتق��ل بعده��ا

سنة ست وثامنني بعد األلف ّ
فذ أخذ عىل عاتقه التصدِّ ي إىل مدين��ة النج��ف إلك�مال
واملائة  ،وسار خلف جنازته للمرجعية مؤسس�� ًا وجمدد ًا حتصيل��ه العلم��ي  ،حي��ث

غف�ير ملس��ار فقهي أصي��ل يعتمد درس عىل ي��د أكابر علامئها
ومجه��ور
مج��ع كث�ير
ٌ
ٌ
ٌ
َ
العق��ل واالس��تقرا َء يف كالش��يخ حمم��د الطباطبائي
ل ُيدف��ن يف الرواق احلس��يني

الرشيف.

استنباط األحكام الرشعية ،الربوجردي والس��يد صدر

ل��ه مؤ َّلف��ات كث�يرة أال وه��و الش��يخ الوحي��د الدي��ن القم��ي اهلم��داين ،

أش��هرها «احلدائق النارضة البهبه��اين ،واس��مه الش��يخ هاج��ر بعده��ا إىل هببه��ان

يف أح��كام الع�ترة الطاهرة» حممد باق��ر بن حمم��د أكمل ومك��ث فيه��ا ثالث�ين عام ًا
ليستقر به املطاف يف كربالء
الذي يعدُّ موس��وعة شاملة بن حمم��د صال��ح املعروف
َّ
للمعام�لات والعب��ادات بالوحي��د البهبه��اين ،يرجع املقدس��ة الت��ي ت��ويف فيه��ا
الرشعية  ،و «الدرر النجفية» نس��به للش��يخ املفي��د ،عام(1206هــ1791/م).
و «سالس��ل احلديد يف تقييد ول��د يف اصفه��ان ع��ام لتدخ��ل ح��وزة كرب�لاء
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ٍ
ُّ
بجملة
املقدس��ة مرحل��ة تارخيي��ة اخلالفية ،مدعوم ًا
يس��تدل منه��ا ب��أن الش��يخ

جدي��دة بفض��ل رجاالهت��ا م��ن مؤلفاته وحماججاته الوحي��د كان يف طور اعداد
الذي��ن تتلم��ذوا ع�لى ي��د ال��ش��ف��وي��ة  ،ودروس�����ه خط��ة ممنهج��ة يبتغ��ي م��ن
رائده��م الش��يخ الوحي��د وتقريراته األصولية التي ورائها إع��ادة إحياء وجتديد

البهبهاين.

كان يلقيها عىل تالمذته  ،املذه��ب االثن��ي ع�شري ،

رشع الشيخ البهبهاين يف الذين الت ّفوا حوله باملئات ،حي��ث يعد كتابه «الرس��ائل

التأثري بمن حوله مستخدم ًا حتى انكمشت يف عرصه االصولية» أبرزه��ا مبين ًا فيه

منطقه املقنع  ،وتعبرياته اخلالفات احل��ا َّدة ورجعت رضورة اس��تخدام العق��ل
ِ
امل�بره��ن��ة  ،واس��ت��دالالت��ه احل���وز ُة إىل سابق
عهدها ال��ذي ع��دَّ ه أح��د مص��ادر

الرصينة  ،ومتكَّن من أن يغيرِّ
َّ
رأي الكثريين  ،فقد كان ضوء املدرسة اإلجتهادية ب��اب حديثه عن ه��ذا األمر
يف البحث والتحقيق عىل الترشي��ع االس�لامي  ،و يف

هذا العامل النحرير  ،الذي املعروفة.

قيل عنه إنه مجُ ��دِّ د املذهب

اس��تحدث مب��دأ جدي��د ًا

رشع البهبهاين يف وضع يعتم��ده العق��ل عنوان��ه

عىل رأس املائة الثانية عرشة املصنف��ات اخلاص��ة بإحياء «االس��تقراء»  ،ففت��ح باب�� ًا

متكل ًام لبق ًا وحصيف ًا  ،حيث وجتديد عل��م األصول التي جدي��د ًا يف قاع��دة تعارض
مكَّنته قدرته العلمية اهلائلة ،بلغت ( )94مصنَّف ًا يف علم األد َّلة والنص��وص  ،وهبذا
وت��ع��ب�يرات��ه اإلس��ت��دالل��ي��ة الرج��ال واحلدي��ث والفقه اعتم��د تقدي��م القاعدة عىل

امل��تَّ��زن��ة م���ن أن
ينهض وعلم ال��كالم  ،عالوة عىل النَّ��ص  ،ث��م ل��زوم تأوي��ل
َ
ملجادلة ومناقشة املسائل إج��ازات وحتقيقات أخرى الرواي��ة أو طرحه��ا ُّ .
كل
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أهل الش��يخ البهبهاين من طريق الفقه��اء  ،ومعيد وأج ّلهم يف ع�صره  ،ولد يف
ذلك ّ
يف املرحل��ة القادم��ة م��ن ما انمحى من أث��ر القدماء ،أصفه��ان يف س��نة (1118

حياته ألن يقود زمام األمور البح��ر الزاخ��ر  ،واإلم��ام هـ) ،نش��أ هب��ا ث��م انتقل إىل
وينت�صر للفك��ر األص��ويل الباه��ر ،الش��يخ حمم��د باقر هببهان مع والده فاشتغل هبا

وحي��ارب م��ن أج��ل إحيائه بن الش��يخ األجل األكمل ،علي��ه ردح ًا م��ن الزمن  ،ثم
من جديد .

وامل��وىل األعظ��م األبج��ل  ،هاجر إىل كرب�لاء فجاورها

ولس��نا نغ��ايل اذا قلنا بان املوىل حمم��د أكمل ،أعزه اهلل وح�ضر ع�لى أركان املل��ة

الش��يخ الوحيد البهبهاين قد برمحت��ه الكامل��ة  ،وألطاف��ه وأقطاب الرشيعة من س��دنة

حاز عىل اهتامم أغلب رجال السابغة الشاملة».
الرتاجم الذين جاءوا بعده .

وترمجه الشيخ آغا بزرك

املذهب وفحول العلامء» .

مجع من
خت��رج عىل يديه ٌ
َّ

فعىل س��بيل املثال ال احلرص الطه��راين يف كتاب��ه «الكرام أعالم الدي��ن وعباقرة األمة
وصف��ه تلميذه الس��يد حممد الربرة يف الق��رن الثالث بعد وش��يوخ الطائف��ة كامل��وىل

مهدي بحر العلوم يف بعض العرشة» بقوله « الشيخ اآلغا حممد مهدي النراقي واملريزا
إجازاته بقوله «شيخنا العامل حممد باقر ـ الشهري باألستاذ أيب القاس��م القمي والشيخ

العام��ل ،وأس��تاذنا َ
احل�بر األكرب وبالوحيد ـ إبن املوىل األكرب جعفر كاشف الغطاء
الفاض��ل ،الفهام��ة املحق��ق حمم��د أكم��ل األصفه��اين  ،والس��يد حمم��د مه��دي
كب�ير  ،بح��ر العل��وم ،وغريه��م
النحري��ر ،والفقي��ه العدي��م البهبه��اين  ،جماه��دٌ
ٌ
النظري  ،بقي��ة العلامء ونادرة
ومؤس��س حمق��ق  ،وأش��هر م��ن مش�� ِّيدي دعائ��م التيار
ٌ

الفضالء  ،جم��دد ما اندرس مش��اهري عل�ماء اإلمامي��ة االص��ويل  ،ىّ
ت��وف البهبهاين
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يف احلائ��ر الرشي��ف س��نة املجتهدي��ن  ،م�لاذ العل�ماء نش��اط احلوزة العلمية فيها

( 1206هـ��ـ1791 /م) ،العامل�ين  ،ملج��أ الفقه��اء ع�لى عه��د الش��يخ الوحيد
ودف��ن يف رواق ح��رم الكاملني  ،س��يدنا و ُاستاذنا البهبه��اين ،نظ��ر ًا للمكان��ة

احلس�ين( )مم��ا ي�لي الع�لي الع��ايل األمري الس��يد العلمي��ة الكب�يرة الت��ي
أرجل الش��هداء  ،ورثاه مجع
ع�لي الطباطبائ��ي »..وه��و كان الوحي��د البهبه��اين قد
ّ

كبري من عل�ماء ذلك العرص من عل�ماء كربالء املقدس��ة أوجدها بشخصيته العلمية
وشعرائه .

ومراجعها  ،دفن يف الرواق الفريدة يف نوعها  ،ونشاطاته

كام كان إىل جانب الوحيد احلسيني  ،ووصفه صاحب التدريسية والبحثية املك َّثفة،

فتحول��ت احل��وز ُة العلمي ُة
البهبهاين العامل الكبري السيد كت��اب مفت��اح الكرام��ة
ّ

ع�لي الطباطبائ��ي( -1161بـ«مش��كاة الربك��ة والكرامة يف ه��ذه املدين��ة إىل س��احة
ّ
ٍ
بره��ط ٍ
كبري
تع��ج وتزخ��ر
1 2 3 1ه��ـ  -1 7 4 8 /صاح��ب الكرام��ات أب��و
ُّ
1816م) صاحب املؤلفات الفضائ��ل س��يدنا و ُاس��تاذنا م��ن العل�ماء والفقه��اء ،
ع�لي واألس��اتذة
الكث�يرة القيم��ة ا ّلت��ي م��ن األم�ير الكب�ير الس��يد ّ
ومج��وع غفرية م��ن طالب
ضمنه��ا كت��اب «ري��اض أعىل اهلل شأنه».
واملحقق�ين

املس��ائل» فيق��ول صاحب

كان م��ن الطبيع��ي ْ
أن العل��م والفضيل��ة  ،حت��ى

مفت��اح الكرام��ة في��ه «حميي تصب��ح كرب�لاء املقدس��ة ب��رزت وتألق��ت بوصفه��ا
ٍ
مرك��ز
قواع��د الش��ـريعة الغ��راء،
اس��تقطاب للعل�ماء املرك��ز العلم��ي األول
َ
مقن��ن قوان�ين االجته��اد وطالب العلم واملعرفة من للشيعة يف العامل اإلسالمي،

يف امل ّل��ة البيض��اء  ،فخ��ر ِّ
كل ح��دب وص��وب بع��د ويف ذل��ك الوق��ت كان��ت
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احل��وزة العلمي��ة يف النجف إىل جان��ب إط��اره النق�لي ،الذي��ن انتقل��وا إىل ه��ذه

ووض��ح املدينة يف امل��دة الالحقة من
تابع��ة فكري ًا حل��وزة كربالء وحت��دد الرؤي��ة ّ ،
املقدسة املزدهرة واملتوهجة بالكام��ل مب��دأ االجته��اد حياهت��م العلمية ،فأش��اعوا
بصولة الوحيد وتالمذته.

األص��ويل  ،وبذل��ك تكون يف حوزهت��ا أف��كار الوحيد

وش��كَّلت النقل ُة النوعية ح��وزة كرب�لاء املقدس��ة ومبادئ مدرسته األصولية.

واحلرك��ة التجديدي��ة الت��ي الت��ي احتضن��ت ش��خصية ومن مشاهري تالمذة الوحيد

ش��هدهتا ح��وزة كرب�لاء علمية تارخيية ،مثل الوحيد البهبهاين يف احلائر الرشيف،
املقدس��ة العلمي��ة يف عه��د البهبه��اين ،ق��د
أس��دت الع��امل الرج��ايل الش��يخ
ْ

الوحي��د البهبه��اين  ،دالل��ة خدم��ة كب�يرة ملس�يرة الفقه حمم��د ب��ن إس�ماعيل ب��ن

علمية فاقت كل ما أحرزته االجتهادي األصويل.

عبداجلب��ار بن س��عد الدين

ه��ذه احلوزة م��ن قبل وعرب
ٍ
القرون الطويلة  ،من
عطاء النهض��ة التجديدية يف الفقه الرج��ايل  ،ول��د يف كرب�لاء
وخالص��ة الق��ول أن احلائري املع��روف بأيب عيل

علمي وتراث فكري زاخر ،وأصول��ه انطلق��ت ب��ادئ املقدس��ة س��نة ( 1159ه��ـ
ٍّ
ذلك أن يف عه��د هذا العامل ذي ب��دء من ح��وزة كربالء 1746/م)  ،وت��وفيّ فيه��ا

العبق��ري فتح��ت صفح��ة املقدس��ة  ،ع�لى ي��د امل��ريب سنة ( 1215هـ1800/م)،
جدي��دة م��ن التحقي��ق ،واملعل��م الكب�ير الوحي��د نسب نفسه هكذا :حممد بن
والبح��ث االس��تداليل  ،البهبه��اين  ،وامت��دّ ت بعده إس�ماعيل املدعو بأيب عيل ،
واملنطق الربه��اين  ،فأصبح إىل

النج��ف

األرشف الغ��ارضي مولد ًا  ،اجليالين

للفقه إطاره العقيل املحدد ،بفض��ل تالمذت��ه الكب��ار أب ًا  ،الشيباين نسب ًا  ،وحكى
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نق ً
ال عن أبيه أن نسبه يتّصل ف��درس عن��د أس��اتذهتا م��ن األرض تناه��ز ()25
ً
بابن س��ينا وقال عن نفسه  :املعروف�ين أمث��ال البهبهاين
فرس��خا  ،أي م��ا يس��اوي

وت��م
م��ات وال��دي ويل أقل من والش��يخ أمح��د النراق��ي  )137( ،ك��م تقري ًب��ا،
َّ
عرش سنني واش��تغلت عىل ق��ام الس�� ّيد الشهرس��تاين إنجازه وجرت فيه املياه سنة
األس��تاذ العالم��ة الوحي��د بإصالح��ات كث�يرة يف (1798م) وه��ذا النهر هو
البهبهاين والس��يد األس��تاذ احلرضة احلسينية والصحن املعروف بنهر اهلندية اليوم،

الس��يد ع�لي الطباطبائ��ي احلسيني الرشيف ،مستفيدً ا ت��ويف الس��يد الشهرس��تاين

صاحب الرياض  .من أهم م��ن امل��ال ال��ذي كان ي��رد يف كرب�لاء املقدس��ة س��نة
مؤلفات��ه ،كت��اب «منته��ى إلي��ه م��ن موقوف��ات َج��دِّ ه ( 1 2 1 6ه��ـ 1 8 0 1 /م )

املق��ال يف أح��وال الرجال» األع�لى  ،الس�� ّيد فض��ل اهلل ودف��ن بمقربت��ه الت��ي كان
املعروف برجال أيب عيل.

الشهرستاين ،كام كان للس ّيد قد أعدَّ ها لنفس��ه يف حياته،

وكذلك احلال مع تلميذ الشهرس��تاين َي��دٌ يف إيصال بج��وار قب��ور الش��هداء يف

آخر من تالم��ذة البهبهاين  ،امل��اء م��ن هن��ر الف��رات إىل احل��رم احلس��يني الرشيف،
وه��و الس��يد حمم��د مهدي مدين��ة النج��ف األرشف  ،والت��ي أصبح��ت في�ما بعد
ٍ
الشهرستاين ولد يف اصفهان وذل��ك بحف��ر هن��ر
عريض مقربة األرسة الشهرستانية.

عام (1130هـ1718/م) ،وعميق ،ابتدا ًء من الشاطئ

وم��ن تالم��ذة الش��يخ

ق��دم يف ش��بابه م��ن مدين��ة الواقع جنب جرس املسيب ،البهبهاين الس��يد حممد نجل
أصفه��ان إىل مدين��ة كربالء إىل أرض النجف املقدَّ س��ة ،السيد عيل صاحب الرياض،
املقدّ س��ة لتل ّقي العلم فيها ،وق��د ت��م ذل��ك يف مس��افة وسبط الوحيد البهبهاين ولد
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( 1180هـ��ـ1766 /م) ،فغ��ادر أصفهان متوجه ًا إىل بالصالح والتَّق��وى  ،تع ّلم

كان م��ن كب��ار عل�ماء كرب�لاء املقدس��ة  ،فأصبح قراءة الق��رآن والكتابة وهو
االمامي��ة ،ول��د يف كرب�لاء مرجع ًا عام ًا فيها ليتوىف عام يف اخلامس��ة م��ن عم��ره ،

ث��م (1241هـ1825/م).
املقدس��ة واق��ام فيه��ا َّ
هاج��ر إىل اصفهان  ،انتهت
وم��ن تالمي��ذ الس��يد الرصف  ،والنحو  ،واملنطق
وأخذ بعدمها بدراسة علوم

إليه رئاس��ة الطائفة اإلمامية املجاه��د م��ن
ال��رواد واملع��اين  ،والبي��ان ع�لى يد
ّ
بعد وفاة والده الس��يد عيل ،األصوليني الش��يخ مرتىض وال��ده وفض�لاء مدينت��ه ،

عمه
��م قرأ املقدّ م��ات عند ّ
س��مي باملجاه��د بس��بب االنص��اري  ،وه��و الش��يخ ُث َّ
قيادت��ه جلم��وع املجاهدين مرتىض ب��ن حمم��د أمني بن الش��يخ حسني  ،إىل أن صار

يف ش�مال اي��ران لص��د مرت�ضى ب��ن ش��مس الدين عم��ره عرشي��ن س��نة  ،كام
اهلج��وم ال��رويس عليه��ا  ،األنصاري  ،ينتهي نسبه إىل أكمل دراسته عىل يد السيد
كان مس��قط رأس��ه يف الصحايب املعروف جابر بن حمم��د املجاه��د ورشي��ف

كرب�لاء املقدس��ة إىل أن عب��د اللهّاألنص��اري  ،أحد العلامء املازندراين يف كربالء
وقعت محل��ة الوهابيني التي علامء اإلمامية  ،ولد يف مدينة املقدس��ة ل ُيصبح من العلامء

هاج��ر عىل إثره��ا إىل إيران ديزف��ول الواقع��ة جن��وب البارزي��ن  ،فبق��ي آخذ ًا عن

وح��ل يف أصفه��ان ،بق��ي إي��ران يف ي��وم الغدير األغر االستاذين املشار إليهام أربع

( )13س��نة زعي� ً
ما ديني ًا إىل س��نة  1214هــ1800/م ،س��نوات إىل أن ح��ورصت
أن ج��اءه نع��ي والده س��نة انح��در الش��يخ األنصاري كرب�لاء بجنود داود باش��ا،
(1232ه��ـ/
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وبعض املجاوري��ن قبل أن أح��دُ املؤمن�ين يوم�� ًا  :أهي��ا
ه��ذه امل��رة نتط َّل��ع إىل
ٍ
هياجرها إىل النجف.
الش��يخ  ،انك تب��ذل جهد ًا
كوكب آخر يف سامء احلوزة

ح��از آي��ة اهلل العظم��ى عظي� ً
ما  ،وبي��دك مث��ل هذه العلمية بكربالء املقدس��ة ،

الش��يخ مرت�ضى األنصاري األم��وال  ،وأنت ال ترصف اكتس��ب ضياءه وهب��اءه من
املرجعي��ة العليا للش��يعة يف منه��ا ش��يئ ًا يف ش��ؤونك وجود اجلثامن الطاهر لسيد

الع��امل كل��ه  ،وكانت تصل الش��خصية! فقال له الشيخ الشهداء اإلمام احلسني
أي جهد يا هذا! يف ه��ذه البقع��ة املباركة من
إلي��ه م��ن أم��وال ال��زكاة متواضع ًا « ُّ

واخلم��س وغريه��ا مبال��غ ليس ما أقوم به شيئ ًا عظي ًام» ،األرض  ،إنه املرحوم املريزا
كب�يرة ولكنه مل يأخ��ذ منها وم��ن أقوال��ه األخ��رى السيد حممد هادي احلسيني

شع��ت لس��دِّ اخلراس��اين  ،الذي ُيعد أحد
لشخصه ش��يئ ًا  ،حتى وجد «احلق��وق رُ ِّ
املؤمنون أوضاعه املعيش��ية حاجة املعوزين ال ليتنّعم هبا زع�ماء احل��وزة العلمي��ة يف

عن��د وفات��ه كام كان��ت عند الرؤس��اء والس��ادة والعلامء مدينة التضحية والش��هادة،
بدء دراس��ته العلوم الدينية وأبناء العلامء«  .مما ُّ
يدل عىل ول��د يف مدين��ة كرب�لاء
ملا قدم إىل النجف األرشف َّ
أن رسالة الشيخ األنصاري املقدسة س��نة ( 1297هـ-

أول شبابه من مدينة ديزفول مل تفت��أ ْ
أن انعكس��ت ع�لى 1879م) وكان��ت نش��أته
االيراني��ة  ،وكان بيته كبيت أقواله وأعامل��ه يف ِّ
كل حني يف التحصي��ل العلم��ي
أفقر الناس يف النجف .وهو لتصبح منار ًا يستضاء به اذا يف الروضت�ين احلس��ينية

املرجع األعىل هلم..

م��ا احتاج املجتم��ع للعودة والعباس��ية

وم��ن ثري ما ُيذك��ر قال له اىل رموزه كي يستنري هبم .

املطهرت�ين.

وم��ن ث��م أودعه وال��ده يف
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حلق��ات حف��ظ الق��رآن كرب�لاء مس��قط رأيس
ِّ
وحم��ل ُأن�سي ،
ُ
الكريم فأتق��ن قراءة القرآن
فاش��تغلت وم������ن ج�������وار اإلم������ام
ومن كربالء املقدسة

الكري��م واألدعي��ة املأثورة بالدروس ومتحض انشغايل احلسني انطلق السيد
بش��كل جيد وهو ابن س��بع بالفقه واألص��ول ،وكان أول ه��ادي اخل��راس��اين يف دوره
سنني .درس عىل يد العديد حض��وري درس اخلارج يف االج��ت�ماع��ي وال��س��ي��ايس

��وج من
من العل�ماء األج�ّل�اّ ء منهم كربالء لدى الشيخ العالمة لتقويم ك��ل م��ا اع� ّ
الفاضل البس��طامي والفقيه اآلخوند امل��وىل حممد كاظم أم��ور املسلمني يف العراق
الس��يد حسني األسرتا بادي اخلراس��اين  ،وبع��د ذل��ك وخارجه  ،ومن أبرز أدواره
يف مدرس��ة م�يرزا جعف��ر،
ودرس رشح النظ��ام ع�لى

ش��افية اب��ن حاج��ب يف
الصـ��رف  ،ورشح اجلام��ي
ع�لى كافيت��ه يف النح��و،

وغريها .

غ��ادر مدين��ة كرب�لاء

م��دّ ة من الزم��ن ليعود إليها
ثاني��ة  ،حيث يصف الس��يد

انتقل الس��يد اخلراس��اين إىل

مدين��ة النج��ف األرشف

ليواص��ل حتصيل��ه العلم��ي

فيه��ا .فمك��ث يف مدرس��ة
الس��ليمية ورشع بالتدريس

يف مرحل��ة الس��طوح  ،ك�ما
حرض أبحاث العالمة املريزا

حممد باق��ر األصطهبانايت يف

املعق��ول  ،وح�ضر أبحاث
س�ماحة العالم��ة ش��يخ

الوقوف بوجه القرار اجلائر

ب�ترح��ي��ل ال��ش��ي��خ مهدي
اخلالصـي بسبب انتقاداته

للحكومة التي شكّلها عبد
الرمحن النقيب ومعارضته

ال��ش��دي��دة التفاقياهتا مع

االس��ت��ع�مار ال�بري��ط��اين ،
وك��ان ق��رار ترحيل الشيخ

اخلالصـي سنة ()1923

هادي هذه الع��ودة املباركة الرشيع��ة االصفه��اين يف إىل اي��ران بصحبة املرجع
يف كتاب��ه «ملح��ة األربع�ين»
الكبري الشيخ النائيني وآية
مباحث األلفاظ».
ترشف��ت إىل
بقول��ه « :ث��م ّ
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اهلل االصفهاين  ،و السيد اهلاش��مي ع��ام 1924م  ،ع�لى مراق��د أئم��ة البقيع –

اخلراساين ورد فعل اجلامهري وكان ممّ��ا ُينقل م��ن مواقفه عليه��م الس�لام -يف املدينة

ال��ت��ي حت���دت السلطات االجتامعي��ة ع�لى م�شروع املن��ورة  ،حي��ث أب��رق إىل
احلاكمة آنذاك حيث ُأجري اهلدم الطائف��ي امتناعه عن احلكام الس��عوديني برسائل

للشيخ اخل��ال�صي موكب أداء ص�لاة اجلامعة يف احلرم االحتج��اج واالس��تنكار
توديع حاشد  ،وقد ساروا احلس��يني الرشي��ف  ،وكان عىل م��ا قام��وا به م��ن هدم
ملسافة طويلة مع سيارته  ،يق��ف أم��ام الن��اس ألداء مع��امل قبور األئم��ة األربعة
مما أحبط املخطط الرامي فريض��ة الص�لاة منف��رد ًا  ،األطه��ار ع��ام 1925م،
إىل النيل من علامء الدين إلثارة الرأي العام عىل قرار وعىل أث��ر ذلك أ َّل��ف كتاب ًا

والتقليل من شأهنم.

هدم وختريب املعامل األثرية أسامه «دعوة احلق»  ،أكد فيه

وكان موقف��ه ب��ارز ًا لكربالء املقدس��ة  ،ومل يكن بطالن ما قام ب��ه الوهابيون

وش��اخص ًا يف قضي��ة هتديم السيد اخلراس��اين بعيد ًا عماّ
مئذنة العبد وأطراف احلرم كان جي��ري يف اي��ران م��ن املس��لمني واالس��تخفاف
م��ن تدم�ير مع��امل أئم��ة

احلس��يني الرشيف  ،فكتب املامرس��ات الالديني��ة الت��ي بمشاعرهم الدينية.

مع ع��دد من عل�ماء كربالء كان��ت تتبعه��ا الس��لطات

وإىل جانب اهتاممه باحلوزة

املقدس��ة برقي�� ًة إىل املل��ك البهلوي��ة ض��د احل��وزات العلمي��ة ومتابعة الش��ؤون
فيصل الث��اين والويص عبد العلمي��ة  ،وفرضه��ا القي��م االجتامعية والسياسية  ،فقد
اإلله يس��تنكر فيها قرارات الالأخالقي��ة يف املجتم��ع ،أوىل الس��يد اخلراساين أمهية

رئيس الوزراء آنذاك ياسني ك�ما مل يكن بعي��د ًا عماّ جرى كبرية للتأليف  ،حيث أغنى
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املكتبة اإلسالمية بمجموعة حالي�� ًا "ب��اب الس�لاملة» ،ظهرانيه��ا أوىل وأع��رق

ق ّيم��ة من املؤلف��ات الفقهية وق��د ُعطل��ت األس��واق حوزة علمية للشيعة ،فلها
و ا ال خال قية و ا لتا ر خيي��ة واحل��وزات  ،وأقيم��ت له من آيات القدس��ية والربكة

والعقائدي��ة ،بلغت ()143
جمال��س الع��زاء يف العراق والكرام��ة والش��ـرف ،
ُ

كتاب�� ًا منه��ا (دع��وة احل��ق وإي��ران  ،فق��د رح��ل عن القس��ط األوف��ر والنصيب
إىل أئم��ة اخلل��ق) ( ،الق��ول ه��ذه الدنيا  ،لكن��ه طبع يف األكرب  ،خاصة أن تشكيلة
الس��ديد

بش��أن

احل��ر التاري��خ بصامت��ه اجلهادية الن��اس الذي��ن س��كنوها

الش��هيد) ،وغريه��ا كث�ير .والعلمي��ة

واالجتامعي��ة ه��ي تش��كيلة إجتامعي��ة

ويف الث��اين عرش م��ن ربيع ليبق��ى يف ذاك��رة االجي��ال ذات اجت��اه علم��ي ودين��ي
االول س��نة (1368ه��ـ ضمن السلسلة املضيئة عرب و أديب ق��وي ّ
وأن نس��بة

1948م) مخ��دت ش��علة التاريخ للعلامء املجاهدين كبرية مم��ن قطنوه��ا خاللالس��يد ه��ادي اخلراس��اين يف سبيل اهلل تعاىل.

الق��رون األوىل من نش��أهتا

احلزن واللوعة ،وجرى له باالستنتاجات التالية :

والسادة املوس��ويني الذين

خملف�� ًا يف نف��وس املؤمن�ين ث���م خ��ت��م احل��ل�ي بحثه ومترصها ،هم من العلويني
تش��ييع
يف كربالء املقدس��ة
ٌ

تتّضح مما سبق عرضه ينتس��بون لألئمة األطهار،

مهي��ب و ووري جثامن��ه يف ثناي��ا البحث حقيق ٌة هي والذي��ن ه��م األوىل أن

الث��رى يف احلج��رة الواقعة أن مدين��ة كربالء املقدس��ة ينهض��وا لرتس��يخ دي��ن
ش�مال الصح��ن احلس��يني كان��ت مؤهل��ة متام�� ًا ألن ورشع��ة جده��م األك�بر

الرشي��ف التي يق��ع عندها تض��م يف رحاهب��ا وب�ين النبي حممد  ، aولتدعيم
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أس��س اإلمام��ة والوالية  ،يكن حتى هذا الوقت قد البهبهاين بجهود اس��تثنائية

جو ًا ديني ًا ظهر ما يشري إىل مصطلح وفق خطة مدروسة أكملها
األمر الذي و َّف��ر ّ
وروحي ًا متسامي ًا يف كربالء احل��وزة  ،بل كانت هناك ومح��ل رايته��ا تالمذته من
املقدسة ،كان ال بد أن ينشأ حلقات درس وبحث تعقد بعده لتش��كِّل تارخي ًا حركي ًا
ويرتع��رع يف وس��طه دعاة هنا وهناك  ،لكن ظهور مل ِ
ينته حتى يومنا هذا.
ُ
الدي��ن والفضيلة  ،ومبلغو ه��ذا املصطلح وتبلوره

القيم الروحية.

وم��ن خ�لال دراس��ة

ورواجه بني علامء اإلمامية حرك��ة املرجعي��ة يالح��ظ

ومن منطلق ما جاء مل ي��ت��ح��ق��ق إلاّ

بظهور بأهن��ا أثبت��ت قدرهت��ا ع�لى

ذك��ره آن��ف� ًا  ،فقد أخ��ذت املؤسسة العلمية الدينية يف التاميش مع حركة احلياة يف
م��دي��ن��ة ك��رب�لاء املقدسة النجف األرشف.

تسري وفق منطق التاريخ،

حياهت��ا ومش��اكلها لتعطي

ويمك��ن االس��تنتاج َّ
كل واح��د منه��ا حك� ً
ما

وامل��ع��ط��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ان مجيع اجله��ود الفكرية يتناغم مع حاجاته مسجل ًة
وامل��ؤرشات الدينية ،التي واملواق��ف العملي��ة لرواد بذل��ك ص�يرورة تارخيي��ة
برزت عىل ساحتها باجتاه الفقه الس��يايس الش��يعي  ،فريدة متثلت يف قيادة االمة

أن تأخذ قصب السبق يف مل تكن نتيجة تطور تارخيي وتوجيهها فكري ًا وسياسي ًا،
ط��ورت
أن تكون احل��وزة الرائدة طبيع��ي خاض��ع لقوان�ين إىل احل��د ال��ذي َّ

وأن حتظى باملرتبة األوىل القض��اء والق��در  ،بقدر ما فكرة االنتظ��ار إىل التمهيد

ب�ين احل�����وزات العلمية ه��و خماض عس�ير عاش��ه لدولة املهدي املنتظر . f
الرئيسة لعلامء الشيعة  ،ومل وأسس له الش��يخ الوحيد
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