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قواعد النرش يف املجلة

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة التي تعنى بالرتاث

الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ سة عىل وفق القواعد اآلتية:

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

 -2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق  ،A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ()CD
بحدود ( )10000 -5000كلمة وبخط  simplified Arabicعىل أن ترقم
الصفحات ترقي ًام متسلس ً
ال.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقديم ّ
كل يف حدود

صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عنوان البحث ،ويكون امللخص بحدود

( )350كلمة.

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

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.

 -5يشار 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
تكرر
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله.

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ -6
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر

العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
 -7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستق ّلة ،ويشار يف أسفل الشكل
إىل مصدرها ،أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام،

كام يشار إىل اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو املساعدة

يف إعداده.

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

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

 -11ختضع 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
التس ّلم.
ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد

نرشها املتو ّقع.

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

للنرش.

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

-#يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

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

قدرها ( )150ألف دينار عراقي.
 -12يراعى يف أسبقية النرش :ـ

أـ 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.

 -13ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة

(،)turath@alkafeel.net

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

او موقع رئيس التحرير drehsanalguraifi@gmail.com
أو ُت َس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

الكبري/جممع
( العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
نحمد اهلل تعاىل عىل نعامئه ِ
ومنَنِه ونستعني به ونصيل ونسلم

ونبينا حممد وعىل آل بيته الطيبني
عىل صفوة أنبيائه ورسله س ِّيدنا ّ
الطاهرين.

أما بعد َّ
فإن األمم تعرف بعلامئها ومفكرهيا ومبدعيها لكوهنم
النخبة ا َّلتي سامهت بصورة فاعلة يف البناء العلمي واحلضاري

والثقايف ،فهم ال�سراج ا َّل��ذي تستنري به األجيال وتقتدي ،وهم

الرافد
ألي
الركيزة
األساسية ّ
ٍ
ّ
جممتع من املجتمعات القائمة ،وهم ّ
ّ
يشع خري ًا لذا
املعطاء لش ّتى صنوف العلوم واملعرفة ،فهم مصدر ّ

سعت جم ّلة تراث كربالء عىل تعميق دور الدراسات ذات الطابع

العلمية واالجتامعية
العلمي املبدع املتخصص بدراسة وحتليل اآلثار
ّ
والوصفية
النمطية
والتارخيية هلم و السيام األبحاث التي تبتعد عن
ّ
ّ
املعتادة ،وستعمل هيأتا املج ّلة عىل تنفيذ سرتاتيجية مدروسة من

خالل ختصيص عدد خاص ّ
كل عام عن عامل من علامء كربالء
ضمن حماور سيعلن عنها الح ًقا.
وأ ّما يف هذا العدد فتصدرت املج ّلة ببحث السيد حممد املجاهد

الطباطبائي أثره العلمي واجلهادي ،تاله بحث عن رواة كربالء
يف مصنفات الرجاليني الشيخ أبو حممد إلياس بن هشام احلائري

انموذجا ،وبعده السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل
ً

واحلكومية
الذاهب إىل تكفري أيب طالب ،والتعليم واملدارس الدينية
ّ
يف كربالء ح َّتى أواخر العهد العثامينّ ،وقد اعتادت املج ّلة نرش بحث
باللغة االنكليزية فخصص لذلك يف هذا العدد بحث بعنوان :دور

األول ،إضافة إىل
علامء كربالء يف التصدِّ ي لالحتالل الربيطاين ّ
أبحاث أخرى موزعة عىل حقول معرفية منوعة ليثري ّ
كل بحث
حق ً
ال من حقول املعرفة لتتحقق بذلك وظيفة اإلثراء والتنوع ،ففي

األدب بحثان؛ األول حول املضامني اجلهادية للثورة احلسينية يف

الشعر الكربالئي ،والثاين دراسة وصفية لرثاء اإلمام احلسني يف

شعر الشيخ ابن العرندس ،ويف التاريخ االقتصادي دراسات عن
السياسة االقتصادية للدولة العباسية و أثرها يف الواقع االقتصادي
يف كربالء ،ومن األبحاث ذات الطابع التارخيي احلائر احلسيني
النشأة والتطور ،كام روعي تنوع األبحاث من جامعات خمتلفة من

داخل العراق وخارجه.

كل هذا التنوع يف أبحاث العدد كان اهلدف منه نرش الفكرة

العلمية التي تنشدها تراث كربالء بني صفوف املجتمع بكل أقسامه
لذا َّ
املعرفية لتتسع قاعدة
فإن املجلة تدعوكم لرفدها بنتاجاتكم
ّ

لتعم
التوثيق بقراءات جديدة لرموز كربالء وأعالمها وعلامئها ّ
وإبداعيا.
علميا
الفائدة من خالل تقديم أبحاث راقية ومتفوقة
ًّ
ًّ
رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ

رئيس التحرير

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

 -1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية
التي تشخص يف سلوكياهتا ،بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك
الفرد :قو ً
ال ،وتفكري ًاّ .
ال ،وفع ً
تشكل بمجموعها النظام الذي يقود
حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية،
تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية ،ومن ذلك تأيت ثنائية:
السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الرتاث ،بحسب ما مر ذكره :بأنه الرتكة

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) عارف ًا بتفاصيل

محولتها ،كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث

والوعي به تعالق طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه،

ومن هنا يمكننا التعرف عىل االنحرافات التي تولدت يف كتابات
بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ دراسة تراث الرشق وال
سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل

كنوز ساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة ،بإخفاء دليل،

أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

حتيز بحدود مكانية مادية
 -2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية ّ
فحسب ،بل هي كنوز مادية ومعنوية ّ
تشكل بذاهتا تراث ًا لساللة

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

إليها ،أي :العراق ،والرشق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات
احليف التي وقعت عليها :فمرة ،ألنهّ ا كربالء بام حتويه من مكتنزات
متناسلة عىل مدى التاريخ ،ومرة ،ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي

إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ،ألهنا اجلزء الذي ينتمي
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات ،فكل مستوى من هذه
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت ُ
وغ ِّيب

تراثهاُ ،
واخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو

املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

 -3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث
كربالء ،لتحمل مهوم ًا متنوعة ،تسعى إىل:
 -ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء

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

 -مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت

عن ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ،

ومديات تعالقها مع جماوراهتا ،وانعكاس ذلك التعالق سلب ًا أو
إجياب ًا عىل حركيتها ،ثقافي ًا ومعرفي ًا.

 -اجراء النظر إىل مكتنزاهتا :املادية واملعنوية ،وسلكها يف

مواقعها التي تستحقها ،بالدليل.

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

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك ال�تراث بأنفسهم ،يف

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.
 -التنمية بأبعادها املتنوعة :الفكرية ،واالقتصادية ،وما إىل

ذل��ك ،فالكشف عن ال�تراث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات

اخلرضاء.

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.

ص
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الملخّ �ص

احتلت مدينة كربالء أمهية علمية كبرية يف التاريخ اإلسالمي ،نظر ًا لوجود
العتبات املقدسة فيها ،األمر الذي جعل منها قبلة العلم والعلامء ،ومسكن ًا
لألرس العلمية ،كأرسة آل طباطبا ،التي يعود أصلها إىل اإلمام احلسن 
وحظيت بشهرة واسعة ،وبرز منها علامء وفقهاء كان هلم أثر يف ازدهار
والسيام السيد املجاهد حممد الطباطبائي املولود
احلركة العلمية يف كربالء،
ّ

يف كربالء سنة 1180هـ 1766-م لعائلة عرفت بعطائها العلمي ،األمر
الذي كان له األثر األكرب يف تنشئته تنشئة علمية مرموقة ،استطاع من خالهلا

يتدرج باملراتب اإلسالمية ،ليصل إىل
أن يشق طريقه يف احلوزة العلمية وأن َّ

درجة االجتهاد واإلفتاء ،بام عرف به من غزارة علمه ،وسعة اطالعه ،إذ
ترك بصامته عىل احلركة التدريسية والعلمية فيها من خالل مؤ ّلفاته يف الفقه
واألصول ومنها مفاتيح األصول ،ومناهل األحكام .

عايش السيد املجاهد حممد الطباطبائي مشكالت عرصه بام امتلك من

سجايا وفضائل إنسانية نبيلة لينصهر فيها ويقايس ويالهتا ،فقد كان هلجوم

الوهابيني عىل كربالء سنة 1216هـ 1801-م وقيامهم بسلب مقتنيات
مرقد اإلمام احلسني وحرقه ،وقتل العلامء ،األثر السيئ يف نفسه ،ليضطر إىل

ترك كربالء والتوجه إىل كرمنشاه لطلب مساعدة الشاه فاريس يف محاية املرقد
الرشيف ،واألمر اآلخر للحفاظ عىل مكانة والده كمرجع كبري يف كربالء،
لذا توجه إىل أصفهان ،واستقر فيها للتدريس والتصنيف حتى وفاة والده

سنة 1231هـ1816-م ،ليعود بعدها إىل كربالء وحيظى بمنزلة وشأن كبري
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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يف حمافلها العلمية ،بوصفه مرجع ًا للشيعة اإلمامية يف كل العامل اإلسالمي،

األمر الذي فرض عليه محاية املسلمني من أي اعتداء أجنبي ،وعليه فقد

استجاب لدعوات االستغاثة من القرى الفارسية ضد اعتداء روسيا عىل
أراضيها ،بالفتوى باجلهاد ،واملشاركة فيه ،وهلذا ُل ّقب باملجاهدّ ،
ومتكن من
حتقيق مكاسب أرضية واضحة من صد تقدم اجليش الرويس ،وقرب من

تعرض هلا من جانب اجليش القاجاري ،األمر الذي
النرص لوال اخليانة التي َّ
أساء للسيد حممد املجاهد الذي وافاه األجل بسبب ذلك يف قزوين بطريق

العودة إىل العراق سنة 1242هـ 1827-م ،ونقل جثامنه إىل كربالء حيث

دفن ما بني احلرمني ،وقربه شاخص إىل اآلن ،وشيدت إىل جانبه مدرسة
سميت باسمه ،إلاّ أنهَّ ا ُأزيلت سنة 1400هـ1980-م ،بسبب توسيع شارع
ّ
ما بني احلرمني .
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Abstract
Due to the availability and existence of the holy shrines in
it، Karbala city has been of great significance in the Islamic
history ; it became a centre of attraction for a great number
of scholars and a place of residence for many well- known
scholars and scholastic families such as Aa›l Tabaa›taba who
descended from Al- Imam Al- Hasan (pbuh) and who got a
renowned fame . A great many member of this family have
had their impact in the scholastic and scientific movement
in Karbala، the most prominent of which was Al – Sayyd
Muhammad Al- Mujahid Al- Tabaa’tabaeey born in Karbala
in 1180 A.H – 1766A.D ; he went back to a well- known
scholastic family، which contributed much to his scholastic
bringing up . He started his way in the scholastic Hawza and
continued his way till he got the degree of Ijtihad and giving
Fatwas . Due to his great knowledge، he had his remarkable
impact and imprint on the teaching and scholastic movement
; that was clearly seen in the great majority of his writings on
jurisprudence and its principles and rudiments .
Due to his humane virtues، Al – Sayyd Muhammad AlMujahid Al- Tabaa’tabaeey was part of the problematic
situation of his age ; The attack of the Wahabbies on Karbala
in 1216 A.H. – 1801 A.D and the robbery of the properties
and possessions of Imam Husain’s ( pbuh) holy shrine and
burning it in addition to killing the religious scholars had a

م2017 ايلول/ هـ1438 �شهر ذي احلجة املعظم
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great negative effect on him . He was forced to leave Karbala
and headed to Karmanshah ( in Iran) to seek and ask for the
help of the shah of Iran to protect the holy shrine and also to
keep the social and religious status of his father as a great
‘Marji’ in Karbala . He، then، went to Asfahan ( in Iran) and
settled down at it and taught there and also he was busy in
composing and writing books until his father’s death in 1231
A.H – 1816 A.D. He then came back to Karbala and got a
remarkable position and social status as he became the ‘Marji’
for all the Shiite Imamate followers all over the Islamic world;
that obliged him to protect and defend the Muslims against
any foreign attack . He، therefore، defended the Iranian villages
and towns against the Russian attack as he issued the Jihad
Fatwa in addition to his participation in the Jihad . Accordingly،
he was denominated as Al- Mujahid . He achieved victory on
the Russians but he then died because of the treason by the
Qajary army ; he died in Qizween when he was on his way
to Iraq because of that treason in 1242 A.H – 1827 A.D . His
corpse was sent back to Karbala as he was buried between
the two shrines and his grave is still there . Beside his grave، a
school building was built which carried his name but was then
demolished and destructed in 1400 A.H. – 1980 A.D. due to
the enlargement and extension of the area between the two
holy shrines .
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المقدمة
ّ

َّ
إن للحوزة العلمية يف كربالء دور ًا كبري ًا يف ظهور العديد من الشخصيات

العلمية التي كان هلا إسهام واضح يف إغناء كنوز العلم واملعرفة ،وإحداث
هنضة علمية شاملة يف كافة املجاالت ،إذ كان إلنتاجاهتم العلمية ومؤ ّلفاهتم

الفقهية واألصولية أثر يف صياغة تاريخ كربالء احلديث واملعارص ،بام يتناسب
وقدسيتها الدينية ،وجعلها مركز إشعاع حضاري لكل العامل اإلسالمي .

وجاء اختيار موضوع ( السيد حممد املجاهد الطباطبائي وأثره العلمي

واجلهادي (1180هـ1242-هـ) لتسليط الضوء عىل هذه الشخصية وما

قدمته من إنتاج علمي وللتعريف بأدوار حياته ومواكبته ملشكالت عرصه،
فض ً
ال عن دوره القيادي واجلهادي ،وما ح ّققه من إنجازات يف حقيل الفقه
واألصول .

األول املعنون نسب
قسم البحث عىل ثالثة حماور وملحق تناول املحور ّ

آل طباطبا ،األصول التارخيية هلم ،وارتباط نسبهم باإلمام احلسن  ،jمع
ذكر بعض رجاالهتم األعالم وصو ً
ال إىل السيد حممد املجاهد الطباطبائي

تضمنه املحور الثاين املعنون سرية السيد حممد املجاهد ،تطرقنا فيه إىل
الذي ّ

التعريف بنسبه وأرسته وتنشئته االجتامعية والعلمية ،وأبرز شيوخه الذين
تتلمذ عىل أيدهيم ،وتالمذته ،وأهم مؤ ّلفاته األصولية والفقهية ،و وفاته،
ليأيت املحور الثالث املعنون سرية موقف السيد حممد املجاهد من احلرب
الروسية-الفارسية ،ليبني طبيعة املرحلة التارخيية والسياسية التي عايشها

السيد والتي تطلبت منه مواجهة االعتداء الرويس عىل بالد فارس وإصدار
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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فتوى اجلهاد واملشاركة فيه ،أ ّما اخلامتة فقد ّبينت أبرز االستنتاجات عن
الشخصية العلمية موضوع البحث .
اعتمد البحث عىل جمموعة من الكتب التي أفادت البحث بمعلومات

ّقيمة حول موضوع البحث منها ،كتاب طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة

يف القرن الثالث بعد العرشة آغا بزرك الطهراين ،وكتاب تاريخ احلركة
العلمية يف كربالء لنور الدين الشاهرودي ،وكتاب نجوم السامء يف تراجم

العلامء ملحمد عيل آزاد كشمريي ت2186ه��ـ ،وكتاب الفوائد الرضوية
األول والثاين لعباس القمي ،فض ً
ال عن
يف أحوال علامء اجلعفرية بجزأيه ّ

مؤ ّلفات سلامن هادي آل طعمة التي أغنت البحث بمعلومات عن تراث

كربالء وتارخيها.
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المحور الأ ّول:
ن�سب �آل طباطبا
أرسة آل طباطبا أرسة هاشمية علوية تنتسب إىل اإلمام احلسن بن اإلمام

عيل بن أيب طالب  ،cلذا فقد اشتهروا بالسادة احلسنية ،وعرفوا بالطباطبائية
مؤسس هذه األرسة إبراهيم بن إسامعيل الديباج بن إبراهيم الغمر
نسبة إىل ّ

بن احلسن املث ّنى بن اإلمام احلسن  ،jوهو أحد أعيان بني هاشم من قبيلة
قريش ،اشتهر بلقب طباطبا ( ،)1أي سيد السادات باللغة النبطية ،إذ إن أباه

خيرّ ه بني قباء وقميص ،فقال طباطبا أي قباقبا ،للثغة يف لسانه جعلته يلفظ
القاف طا ًء ،وعرف إثر تكرار هذه الكلمة بـ إبراهيم طباطبا ،وعرف وأوالده

وأحفاده بالطباطبائية (.)2

كان إبراهيم طباطبا فقيه ًا حمدّ ث ًا وخطيب ًا أديب ًا وصاحب مص ّنفات وورع ًا
فض ً
ال عن كونه ثائر ًا معارض ًا للخالفة العباسية التي أخذت بمالحقة العلويني

وإبادهتمَّ ،
فإن بعض أوالده وأحفاده ( )3سكنوا الكوفة ،حيث أقام أبو عبداهلل
حممد بن إبراهيم طباطبا (  199 -173هـ ) دولته يف الكوفة ،إلاّ ّ
أن األمور مل
تستقم له طوي ً
ال إذ وافاه األجل رسيع ًا ( ،)4كام سكن عدد منهم البرصة كعبد

اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن إبراهيم طباطبا (.)5

وبسبب األوضاع السياسية املتشددة من قبل اخللفاء العباسيني هاجر

العديد من آل طباطبا إىل بلدان شتى ،نظموا فيها قوى املعارضة للخالفة
رس ًا وعالنية ،واستطاعوا أن حيظوا بمكانة اجتامعية وسياسية
العباسية ّ
وعلمية مرموقة يف تلك البلدان التي حلوا هبا ( ،)6حيث ذهب عدد منهم
ال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع /العدد الثالث
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إىل صعدة وتس ّلم زمام احلكم يف اليمن ُمنذ أواخر القرن  2هـ ( ،)7وظهر
منهم علامء وحم ّققون ومتك ّلمون وفقهاء مشهورون أمثال القاسم الريس بن
إبراهيم طباطبا املعروف برتمجان الدين ملا عرف عنه من ورع وصالح يف
الدين وجماهدة الظلم (.)8

الريس ،وكل من احلسن وأمحد ابن َْي إبراهيم
وهاجر إسامعيل بن القاسم
ّ

طباطبا إىل مرص يف القرن  3و  4هـ ،وبرز منهم خالل عدّ ة قرون علامء وفقهاء
الريس بن إبراهيم طباطبا العامل املحدّ ث
أمثال حممد بن إسامعيل بن القاسم
ّ

ونقيب السادات الطباطبائيني يف مرص(.)9

سكن عدد من أبناء إبراهيم طباطبا الشام منذ القرن  3هـ ،بعد ّ
متكن حييى
بن القاسم بن إبراهيم طباطبا من توليّ إمارة الرملة فيها ( ،)10ووصل قسم
آخر منهم إىل املغرب ونال منزلة األرشاف يف مراكش ،منهم أبو اسامعيل
إبراهيم بن أمحد النارص لدين اهلل بن حييى اهلادي بن احلسني بن القاسم بن

إبراهيم طباطبا (. )11

جلأ قسم ليس بالقليل من آل طباطبا إىل بالد فارس منذ أواخر القرن 2

هـ بسبب عدم خضوعها للخالفة العباسية ،حيث تابعوا نضاهلم السيايس

ضدها ،منهم أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم طباطبا الذي سكن أصفهان
وتفرق أبناؤه يف أنحاء بالد فارس ،فمنهم من ذهب إىل أصفهان
وتوفيّ فيهاَّ ،
يف أواخر القرن  3هـ ،وبعضهم إىل زوارة وآخ��رون إىل أردستان وتربيز

وشرياز وبروجرد ،وبرز منهم علامء وأمراء وقضاة ،أمثال آية اهلل السيد
حسني الطباطبائي الربوجردي (  1380-1292هـ ) والع ّ
السيد
المة
ّ
34
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حممد حسن الطباطبائي التربيزي ( ت  1362هـ ) وآية اهلل احلاج آغا حسني

القمي (  1366-1282هـ ) ،ومن بالد فارس نزح عدد كبري
الطباطبائي ّ
من العلامء إىل النجف وكربالء حيث األماكن املقدّ سة واحلوزة العلمية (. )12

يعد السيد حممد عيل أبو املعايل الصغري بن السيد حممد أيب املعايل الكبري

الطباطبائي من أحفاد إبراهيم طباطباّ ،أول من هاجر من بروجرد من أرسة

آل طباطبا واستوطن كربالء يف القرن 12هـ ،واستطاع مع أرسته أن حيتل

مكانة علمية سامية يف الفقه واألصول واملراتب العلمية املرموقة ( )13ومن
ىّ
املتوف
أبرز أعالم هذه األرسة هم :السيد عيل بن حممد عيل الطباطبائي

1231هـ1816-م ونجله السيد حممد املجاهد الطباطبائي ىّ
املتوف 1242هـ-
ىّ
ىّ
املتوف
املتوف 1389ه��ـ ،والسيد حممد باقر
1826م ،والسيد عيل نقي
ىّ
املتوف 1337هـ1919-م ،فض ً
ال
1331هـ1913-م ،والسيد حممد صادق

عن أعالم آخرين ،فمن اجلدير بالذكر ّ
أن آل طباطبا من السعة واالنتشار ما
يضيق البحث أن يورد كافة تفاصيلها وتفرعاهتا عرب السنني ،لذا فقد جاء

ٍ
بعرض موجز عن اجلذور التارخيية لنشأة هذه األرسة ،وبعض
هذا املبحث
رجاالهتا األعالم الذين وسعوا اآلفاق انتشار ًا وبقيت إنجازاهتم العلمية
واألدبية شاهدة عليهم عرب التاريخ وإىل وقتنا احلارض (. )14
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المحور الثاني :
�سيرة ال�سيد محمد المجاهد
 -1نسبه وأسرته .

هو السيد حممد املجاهد بن السيد عيل بن حممد عيل أيب املعايل الصغري

بن حممد أيب املعايل الكبري بن عبد الكريم بن مراد شاه بن أسد اهلل بن جالل

الدين بن األمري احلسن بن جمد الدين عيل بن قوام الدين حممد بن إسامعيل
بن عباد بن أيب املكارم بن عباد بن أيب املجد بن أمحد بن عباد بن عيل بن محزة

بن طاهر بن أيب احلسني عيل الشاعر بن أيب احلسن حممد بن أمحد املك ّنى بأيب
الفتوح بن حممد بن أيب عبداهلل أمحد بن إبراهيم طباطبا بن إسامعيل الديباج
بن إبراهيم َ
الغمر بن احلسن املث ّنى بن اإلمام احلسن السبط بن اإلمام عيل بن

أيب طالب .)15(b

والده السيد عيل الطباطبائي ،ولد يف الكاظمية سنة 1161هـ 1748-م

بني أرسة علوية عالية الشأن ذات مكانة علمية مرموقة ،فهو صاحب
ملم باألخبار والتاريخ
النسب اجلليل الرفيع ،واحلسب اجلميل ،فقيه جمتهدّ ،
واألصول وفروع الفقه واحلديث والتفسري ،ومن العلامء األعالم ،وابن
أخت وتلميذ السيد الفقيه الوحيد البهبهاين ( ،)16امتاز بالطبع الو ّقاد،

والذهن الن ّقاد ،وعلو ق��دره وسعة علمه( ،)17عرف بصاحب الرياض
نسبة إىل مؤ ّلفه الشهري (رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل) ،وهو

أبواب الفقه
كتاب استداليل بينّ فيه أحكام الرشع بالدالئل ،مجع فيه مجيع
َ
بصورة موسعة ،طبع يف ثامنية عرش جم ّلدً ا ،فض ً
ال عن مؤ ّلفاته األخرى منها
36
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( حاشية عىل مدارك األحكام ) ،و(حاشية عىل احلدائق النارضة ) ،و(رسالة
يف حجية الشهرة ) ،و( رسالة يف حجية اإلمج��اع واالستصحاب) (،)18

و(رسالة تكليف الكفار بالفروع )( ،حاشية عىل معامل األصول) ( ،ترمجة

رسالة خاله الوحيد البهبهاين يف أصول الدين) من الفارسية إىل العربية ،إذ
يعد من أكابر فقهاء عرصه ،وأستاذ ًا جلمع من العلامء األفاضل ،توفيّ سنة

1231ه��ـ1816-م ،حيث ذكر َّ
أن بموت عيل مات علم حممد ،ودفن يف
الصحن احلسيني مع خاله الوحيد البهبهاين يف صندوق واحد (. )19

أ ّمه آمنة بنت حممد باقر بن حممد أكمل املل َّقب بالوحيد البهبهاين ،ولدت

يف كربالء عام 1160هـ1747-م يف أرسة جليلة القدر ،فنالت حظوة علمية
واضحة ،إذ درست العلوم احلوزية عىل يد والدها ،وأخذت املقدّ مات وفنون

()20
وخترجت يف الفقه واألصول
األدب وعلوم العربية عىل أعالم أرسهتا ّ ،
واحلديث ،فكانت عاملة ،فاضلة ،جمتهدة ،من أفقه نساء عرصها ،متك ّلمة،
صولية ،حم ّققة ،محُ دّ ثة جليلة ،ذات سند قويم ،كثرية الزهد ،عظيمة
واعظةُ ،أ
ّ
عدد من املؤ ّلفات يف الفقه واألصول منها  :مبحث احليض من
الورع ،هلا ٌ

للسيد عيل الطباطبائي ،ورسالة يف النفاس ،وكتاب الطهارة،
كتاب الرياض ّ

حممد
وقد تزوجت من السيد عيل الطباطبائي ُ
السيد ّ
ورزقت منه ولدين مها ّ
السيد مهدي الطباطبائي ىّ
املتوف سنة 1250هـ1834-م (،)21
املجاهد ،وأخوه ّ

أمضت َّ
جل حياهتا بالوعظ واإلرشاد والتدريس ،حتى وفاهتا سنة 1243هـ
ودفنت يف كربالء ما بني احلرمني الرشيفني (. )22
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 -2الوالدة والنشأة والنشاط العلمي :

يف مدينة كربالء وداخل هذه األرسة العلامئية ولد السيد حممد املجاهد

سنة 1180هـ1766-م ،لذا حظي بكثري من الرعاية واالهتامم والدرس،

إذ كان ألبيه وأ ّمه العاملني الفاضلني دور كبري يف تربيته وحثّه عىل العلوم
واآلداب هبدف تنمية شخصيته العلمية منذ نعومة أظفاره لينشا تلميذ ًا ذكي ًا

وطالب ًا جمتهد ًا يف احلوزة العلمية ،حيث كان السيد حممد املجاهد من أصحاب
الرأي الناضج والفقه الرصني حيث كان دؤوب ًا عىل العلم واملطالعة ،بصري ًا
بالقواعد األصولية خبري ًا بطريقة علامء اإلمامية وسيد الفقهاء العظام،
وأعلم أهل العلم باألصول والكالم ،مثّل السيد حممد املجاهد فكر املدرسة

األصولية ( ،)23بوصف القرآن الكريم أساس االجتهاد ومصدر الترشيع

األول ،إذ وضح بشكل ال يقبل اجلدل يف إحدى مناظراته ال خالف ّ
أن كل
ّ
ما هو من القرآن جيب أن يكون متواتر ًا يف أصله وأجزائه ،أو يف حم ّله ووضعه

وترتيبه ،ألنّه املعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والرصاط املستقيم،
ممّا يو ّفر دواعي نقله مجلة وتفصي ً
ال ،فام نقل آحاد ًا ومل يتواتر يقطع بأنّه ليس
من القرآن قطع ًا ،موضح ًا أمهية االجتهاد واستنباط األحكام بام يتوافق مع
واألئمة .)24( b
النصوص القرآنية ،و ال يتعارض مع أخبار ال ّنبي 
ّ

وبينّ أ َّنه ال جيوز تعادل األدلة العقلية املتقابلة بالنفي واإلثبات لوجوب

حصول املدلول عند وجود الدّ ليل ،فلو تعادل دليالن يف نفسهام لزم حصول

مدلوهلام ،وهو يستلزم اجتامع النقيضني ،ويف التهذيب الدليالن إ ّما أن يكونا
يقينيني ،فالتعارض بينهام حمال ،إلاّ أن يكون أحدمها قاب ً
ال للتأويل باآلخر بحيث
38
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يمكن االجتامع بينهام كالعام املقطوع نقله واخلاص املظنون نقله ،إذ َّ
إن الدليل
اليقيني ال يتحقق إلاّ مع كون مقدّ ماته رضوريةَّ ،
وأن ما لزم عن الرضوري

لزوم ًا رضوري ًا ،فهو رضوري وحصول ذلك يف الدليلني املتنافيني (.)25

 -3شيوخ السيد محمد المجاهد :

تل ّقى السيد حممد املجاهد دروسه عىل يد والده العامل اجلليل املنتجب
السيد عيل الطباطبائي ،ودروس الفقه واألدب لدى العلاّ مة حممد مهدي

بحر العلوم ( ،)26والشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ،)27حيث أظهر تفوق ًا علمي ًا
ليتدرج يف املراتب العلمية العليا ويصل إىل
باهر ًا يف جمال الفقه واألصول،
َّ

مرتبة االجتهاد ويصبح مرجع ًا ديني ًا للبالد اإلسالمية كافة ،حيث نال رشف ًا
وفض ً
ال علمي ًا سامي ًا ( ،)28إذ قال فيه صاحب الفوائد الرضوية ( إ َّنه السيد

األجل األعظم األكرم األفخم البحر الزاخر والسحاب املاطر الفائق عىل
األوائل واألواخر صاحب التحقيقات الرشيقة والتأليفات األنيقة كاملفاتيح

واملناهل ،نور اهلل روضته وأعىل يف الفردوس منزلته ) (. )29

 -4تالميذ السيد محمد المجاهد :

كان ملنهج السيد حممد املجاهد وعلومه التي مت ِّثل البحر الزاخر أثر كبري

يف العديد من تالمذته الذين اهتدوا بفكره وهنجوا منهجه وسلكوا طريقه
يف مواصلة البحث العلمي ،فقد برز منهم عدد من العلامء األبرار احلجة عىل

األمصار ،من بينهم الشيخ األعظم مرتىض األنصاري ( ،)30والشيخ املريزا داود
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بن الشيخ أسد اهلل الربوجردي ،والشيخ حممد حسني بن معصوم الربوجردي،
والشيخ أمحد بن عيل املختاري الگلپايگاين ،كذلك أمحد بن حممد عيل بن حممد

باقر الوحيد البهبهاين احلائري الكرمانشاهي ،وامل�يرزا حسني الالهيجي
النجفي ،السيد حسني بن السيد حممد جماهد الطباطبائي ،والشيخ حممد رشيف

بن حسن عيل املازندراين املشهور برشيف العلامء ( ،)31واملوىل حسني واعظ
التسرتي ،الشيخ غالم رضا بن حممد عيل اآلراين الكاشاين ،املريزا حممد حسن
بن حممد معصوم الرضوي املشهدي ،السيد حممد شفيع اجلابلقي ،احلاج امللاّ

حممد صالح الربغاين القزويني ،والسيد حممد تقي القزويني ،الشيخ عبد
احلسني بن الشيخ ملاّ عيل الربغاين القزويني ،املريزا أبو احلسن بن حسني بن

تقي التنكابني املشهور بالگيالين ،الشيخ ملاّ صفر عيل الالهيجاين القزويني،
الشيخ مريزا ضياء الدين بن الشيخ أسد اهلل الربوجردي ،الذين شهدت هلم

املكانة العلمية التي حظوا هبا ،وسبقهم العلمي الذي وصلوا إليه ليحفروا

أسامءهم يف سامء العلياء (. )32

تزوج السيد حممد املجاهد من البنت الوحيدة ملحمد مهدي بحر العلوم،
ّ

وأنجبت له ثالثة أوالد هم :السيد حسني( )33العامل الفاضل املجتهد البصري
بالقواعد األصولية ،والسيد حسن ( ،)34والسيد جعفر ىّ
املتوف ليلة زفافه (. )35

 -5مؤ ّلفات السيد محمد المجاهد:

حجيته التي
متيز السيد حممد املجاهد بوفرة علمة ونفاذ بصريته وقوة ّ
ّ
القيمة يف الفقه واألصول :مؤ ّلفاته األصولية متثَّلت بـ(
ضمنها يف مؤ ّلفاته ّ
40
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مفاتيح األصول) ،و( الوسائل يف األصول) ( ،رسائل حجية الظن) ،التي

ّ
وضح فيها العديد من املسائل العالقة فيام خيص استنباط األحكام واإلمجاع،
أ ّما مؤ ّلفاته يف الفقه فهي (مناهل األحكام) ،يقرب من مائتي بيت ومل يكتب

مثله ( ،املصابيح يف رشح املفاتيح)( ،عمدة املقال يف حتقيق أحوال الرجال)،
(جامع العبائر) ،كتاب يف (األغ�لاط املشهورة ) ،)36( ،فض ً
ال عن كتاب
(إص�لاح العمل بالعبادات لعمل املق ّلدين) الذي ضمنه مسائل احلالل

واحلرام وأودع فيه السنن وأحكام االجتهاد والتقليد ( ،)37وكتاب (املناهل

يف فقه آل الرسول) وكتاب (جامع املسائل يف حل بعض املعضالت الفقهية)،

ورسالة خاصة باجلهاد أسامها (مشكاة اجلهاد) ،وضح فيها األمور الفقهية
والعقائدية ،التي أضافت للحوزة العلمية يف كربالء رصيد ًا وافر ًا من العطاء
العلمي ،وزودت مكتباهتا بمص ّنفات زاخرة رفدت طلبة العلم والباحثني يف
علمي الفقه واألصول (.)38

عارص السيد حممد املجاهد أوضاع ًا سياسية مضطربة يف ظل حكم الدولة

العثامنية الضعيفة التي مل تستطع محاية مواطنيها والعتبات املقدّ سة من هجامت

الوهابية ( ،)39إذ شهدت مدينة كربالء يف  18شهر ذي احلجة 1216هـ
املوافق  2نيسان سنة 1801م هجوم اجلامعات الوهابية عىل العتبات املقدّ سة

التي انتهكت حرمة القرب وهنبت كل خزائنه وحتفه النفيسة ،وكان من مجلة
ما رسقوه من اخلزانة احلسينية قرآن كبري خمطوط وجم ّلد بالذهب ( ،)40ومل

يكتفوا بذلك بل عملوا عىل قتل العلامء والفقهاء والشخوص البارزة يف
املدينة مثال الشيخ عبد الصمد اهلمداين ( ،)41هبدف طمس النهضة العلمية
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الشيعية فيها ،إذ بلغ عدد القتىل ما يربو عىل أربعة آالف شخص ،فأشاعوا

الرعب يف نفوس األهايل من هنب وقتل بوحشية ،فصارت كربالء بعد هذه

الواقعة يف حال ُيرثى هلا ( ،)42األمر الذي أساء السيد حممد املجاهد ،إذ مل

ثم
تتوافر له السبل الكفيلة لر ّد هذا االعتداء الداهم(ّ )43
فتوجه إىل الكاظمية َّ
كرمنشاه ّ
حلث الدولة القاجارية ( )44عىل محاية العتبات املقدّ سة يف كربالء،
إذ َّمتت مراسالت ومداوالت بني حكومة بالد فارس وبني الدولة العثامنية
بشأن مسألة محاية العتبات املقدّ سة يف العراق من اهلجامت الوهابية (.)45
مل يستقر السيد حممد املجاهد يف كرمنشاه طوي ً
توجه إىل
ال ،إذ رسعان ما ّ

أصفهان حفاظ ًا عىل املكانة العلمية لوالده الذي مل يتصدر أمور اإلفتاء وولده
منزه ًا نفسه عن سائر املناصب
موجود يف كربالء ( ،)46لذا آثر البقاء يف اصفهان ّ
منشغ ً
ال بالتأليف والتدريس يف حوزهتا العلمية التي انتعشت بوجوده كثري ًا،
املدرس فيها واملرجع يف علمي األصول والفقه ّ
لكل علامئها الذين حيرضون
فهو ّ

جملسه يف أصفهان ،فقد كان حاذق ًا لبيب ًا يفهم درسه كل أحد ،يبينّ املسائل
الغامضة واملطالب الدقيقة بأحسن بيان ،وصنف فيها مفاتيح األصول وعدد ًا

من املؤ ّلفات ،حيث استمر بقاؤه فيها ثالث عرشة سنة ( ،)47رجع بعدها إىل
كربالء بعد وفاة والده سنة 1231هـ1816-م ( ،)48وتولىَّ املرجعية فيها فكان

املرجع العام ّ
لكل اإلمامية من عرب وعجم ،واشتغل بالتدريس والتصنيف

واإلمامة واإلفتاء ،فازدهرت يف زمنه احلوزة العلمية يف كربالء ،التي توافد
عليها طلاَّ ب العلم من دول خمتلفة لينهلوا من غزير علمه ،حتى صارت

الرحلة إىل كربالء لطلب العلم من ّ
كل البالد ،وأقيمت حول أسوارها
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األبراج واملعاقل ،ونصب آالت الدفاع عنها ،وصارت عىل من هيامجها أمنع
الرقي والتقدم (. )49
من عقاب اجلو فأمنت عىل نفسها ،وعاد إليها
ّ

 -6وفاته :

تعرض هلا السيد حممد املجاهد من قبل الشاه
كان للخيانة التي ّ
القاجاري األثر األكرب يف تدهور حالته الصحية ،حتى لزم الصمت
ومل يتك ّلم ّمل��دة سبعة أي��ام متأثر ًا ملا عاناه املسلمون يف بالد فارس
من االح��ت�لال ال��رويس ( ،)50وم��ا أن وص��ل إىل قزوين حتى واف��اه

األجل يف شهر مجادى األوىل سنة  1242هـ 1826-م عن عمر٦٢

سنة ( ،)51بعد أن أوىص بنقل جثامنه إىل مدينة ك��رب�لاء مسقط
رأس��ه ( ،)52فنقل إليها وشيع تشييع ًا مهيب ًا ووري الثرى يف ما بني
احل��رم�ين الرشيفني ،وال ي��زال ق�بره ق��ائ�ًم�اً يف اجلهة الشاملية ملنطقة

م��ا ب�ين احل��رم�ين ،وك��ان ملوته أث��ر حم��زن يف نفوس العلامء والطلبة
وأه��ايل كربالء غري َّ
أن نتاجاته الفكرية وسريته العطرة خ ّلدته إىل
ٌ
مدرسة تقع يف س��وق التجار الكبري بالقرب
ه��ذا اليوم()53فهناك

م��ن م��رق��د السيد حممد امل��ج��اه��د الطباطبائي ،يف منطقة م��ا بني

()54
وشيدت سنة 1270هـ 1845-م ،حيث كان اهلدف من
احلرمني ّ ،

وسميت باسم
إنشائها نرش رشائع اإلسالم وأحكام الدين احلنيف،
ّ
السيد حممد املجاهد تثمين ًا وختليد ًا له ،تأ ّلفت املدرسة من طابقني
وحتتوي عىل  12غرفة ،وكان من أهم أساتذهتا العلاّ مة الشيخ حممد
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()55
خترج فيها نخبة من العلامء أمثال العلاّ مة السيد
عيل سيبويه  ،وقد ّ

حممد باقر الطباطبائي ( )56والسيد حممد عيل الطباطبائي( ،)57استمرت
هذه املدرسة يف عطائها العلمي ردح ًا من الزمن إىل أن أزيلت هذه

س��ن��ة1400ه��ـ1980 -م نتيجة فتح شارع املشاة ال��ذي يربط بني
الروضتني (.)58

44
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المحور الثالث :
موقف ال�سيد محمد المجاهد من الحرب الرو�سية–الفار�سية
َّ
إن املرتبة الدينية التي وصل إليها السيد حممد املجاهد تطلبت منه مواكبة

التطورات السياسية للمجتمع ووضع حلول ناجعة لكافة املشكالت التي
تواجه العامل اإلسالمي ،وعليه ما أن تغ ّلبت روسيا القيرصية عىل عدّ ة قرى

وكرروا
من بالد القفقاس ،فاستغاث أهلها بالسيد حممد املجاهد لنرصهتمّ ،
الرسل والشكاية إليه وكتبوا له ( :إنهّ م غلبوا علينا وأمرونا بإرسال األطفال
إىل مع ّلمهم لتعليم رسوم دينهم ورشيعتهم وجيرتئون بالنسبة إىل القرآن
واملساجد وسائر شعائر اإلسالم) ( ،)59فكتب إىل فتح عيل شاه ( )60بالدفاع

عن حياض املسلمني ،وملا مل يصله جواب ،أعلن اجلهاد ،وغادر كربالء مع
مخسني من العلامء وطلبة العلم ،منهم املحقق النراقي أمحد بن حممد مهدي

( ،)61()1245-1185والشيخ حممد صالح حممد الربغاين (-1200

1283هـ) ( )62وغريهم ( ،)63الذين أساءهم اعتداء روسيا عىل املسلمني يف

دور ٌ
بارز يف مواجهة ذلك
القفقاس وأذربيجان ،وكان للسيد حممد املجاهد ٌ
االحتالل ،باختاذه موقف ًا صارم ًا ضد االعتداء الرويس عىل بالد املسلمني

ودعا إىل انسحابه ودفع الدولة إىل مواجهته (. )64
ِ
يكتف السيد حممد املجاهد بإعالن اجلهاد ضدّ روسيا بل محل السالح
مل
لـمـا رأى ّ
أن
بنفسه وتوجه إىل ساحات القتال لذا ُل ِّقب باملجاهد ،وذلك َّ
ريا
البالد اإلسالمية قد تتعرض إىل اخلطر الصليبي باحتالل روسيا قسماً كب ً
منها ،والتي ما ان دخلها حتى ّ
عظمه أهلها غاية التعظيم واستقبله فتح عيل
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شاهّ ،
وشكل معه ً
توجه
جيشا حتت قيادة ابنه وويل عهده عباس مريزا ( ،)65الذي ّ
مع السيد حممد املجاهد ملحاربة الروس يف منطقة تفليس (. )66

وقد استجاب مجيع سكان املناطق املسلمة يف بالد فارس للمشاركة يف اجلهاد

بمحاربة القوات الروسية ،التي تكبدت خسائر فادحة أثناء تراجعها نحو املدن
املحصنة مثل باكو ودربند ،حيث ّ
متكنت قوات السيد حممد املجاهد ،وقوات

اجليش الفاريس من خالل هذه االنتصارات اسرتجاع جزء كبري من األرايض
التي احتلتها روسيا يف وقت سابق ،وصار ذلك فخر ًا كبري ًا للسيد حممد املجاهد

يف بالد فارس

()67

ما أن ظهرت آثار غلبة جيش السيد حممد املجاهد ،حتى أرسل قائد جيش
الروس إىل عباس مريزا يعرض عليه الصلح موضح ًا أ َّنه إذا صاحلتم يكون لك

ولعقبك عندنا عهد السلطنة دون سائر القاجارية ببالد فارس ،هذا من جهة ومن

جهة أخرى جاءه بعض وزراء أبيه يف أثناء وصول رسالة القائد فقال له  :قد
ظهر آثار فتح السيد حممد املجاهد وإذا فتح فاعلم َّ
أن السلطنة خترج من يدكم

وتكون له ،إذ َّ
إن أهل بالد فارس قد بلغوا يف إرادة السيد حممد املجاهد مرتبة ال
يمكن وصفها وال تقدرون بعد ذلك عىل سلطنة ،فقال :اقطع احلرب وصالح،

فأرسل إىل القائد الرويس باخلفية وواعده بالصلح وأمر قادته من حيث خيفى

أن يلقوا األعالم من أيدهيم ويتج ّنبوا عن احلرب كاملعتزل منه ،فغلبت روسيا
وانكرس جيش السيد حممد املجاهد ( ،)68حيث أتبعت بالد فارس انتصاراهتا

األوىل بسلسلة من اهلزائم ،بلغت أشدها باستيالء روسيا عىل تربيز ،فاضطرت

بالد فارس إىل عقد معاهدة تركامن جاى املوقعة يف عام 1244هـ1828 -م(. )69
46
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الخاتمة
من خالل التطرق إىل حياة السيد حممد املجاهد الطباطبائي العلمية
واجلهادية يمكن القول َّ
إن للبيئة األرسية العلامئية املتبحرة بالعلوم العقلية
والنقلية األثر األكرب يف تكوين شخصيته العلمية ،بام امتلكه من مؤهالت
وقابليات ذاتية جعلته جدير ًا بالرئاسة والزعامة للشيعة اإلمامية يف العامل

اإلسالمي .

يعد السيد حممد املجاهد أشهر علامء القرن الثالث عرش اهلجري ،فعىل

الصعيد العلمي ترأس احلركة التدريسية يف كربالء ،ليساهم يف إعداد جيل
من العلامء والفقهاء األفذاذ ،كام َّ
القيمة التي أ ّلفها شاهدٌ عىل
أن املؤ ّلفات ّ

غزارة علمه وسعة اطالعه .

كانت له مواقف سياسية معلنة إزاء األحداث والتطورات عىل الساحة
السياسية وال سيماّ تلك التي هلا ارتباط بالشعائر املذهبية ذات الطابع

العاطفي ،إلحساسه باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه للدفاع عن األرض
اإلسالمية واملسلمني .
ختام ًا نود أن نذكر َّ
أن عهد السيد حممد املجاهد سليل البيت الطباطبائي

يم ِّثل مدّ ة ازدهار بالنسبة للحركة العلمية والتدريسية والدعوة اإلسالمية

والوعي الثقايف الديني يف مدينة كربالء .
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الملحق
صورة ملرقد السيد حممد املجاهد الطباطبائي يف كربالء الواقع يف اجلهة

مكسوة
الشاملية ملنطقة ما بني احلرمني الرشيفني ،وهو عبارة عن غرفة
ّ

بالرخام اجلميل تعلوها قبة زرقاء صغرية من الكايش الكربالئي.

وقد كتب عىل أحد جوانب القرب مرقد سيد العلامء واألع�لام وقدوة

الفقهاء العظام أستاذ الفقه واألص��ول السيد حممد الطباطبائي امللقب
ىّ
واملتوف سنة 1242هـ ،وكتب يف اجلانب
باملجاهد املولود سنة 1180هـ

تضمنت:
الثاين والثالث مرثية له َّ
مانع
رب الذي للكف ِر كان ُ
ق ُ
كربالء تار ُخيـــه
جماهد ًا يف
َ

ِ
مدافع
بيضة الدين بدا
عن
ُ
حمم َ
الشــرائع
ــــد
ُ
تنعى هبا ّ
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.1
.2
.3
.4

الهوام�ش

 1شمس الدين حممد الزيات ،الكواكب السيارة يف ترتيب الزيارة يف القرافتني الكربى والصغرى،
املطبعة األمريية ،مرص1907 ،م ،ص .59
 2أبو نرص البخاري ،رس السلسلة العلوية ،قدّ م له العلاّ مة السيد حممد صادق بحر العلوم ،منشورات
املكتبة احليدرية ،النجف1382 ،هـ ،ص .16
 3حيث أخلف إبراهيم طباطبا عدد ًا من األوالد منهم حممد والقاسم الريس واحلسن وعبداهلل وأمحد،
ومتكنوا من تأسيس ٍ
هاجروا إىل العراق واليمن ومرص والشام وبالد فارسّ ،
دول هلم يف البلدان التي
حلوا فيها  .للمزيد من التفاصيل ينظر :شمس الدين حممد الزيات ،املصدر السابق ،ص . 60-59
 4حيث خرج يف الكوفة داعي ًا إىل الرضا من آل حممد وخرج معه أبو الرسايا الرسي بن املنصور
الشيباين وعظم أمره ،إلاّ أنَّه مات فجأة قبل استكامل بناء دولته يف الكوفة ،حيث استقام له األمر
س له السم ،سبب ذلك يعود إىل َّ
 21يوم ًا فقط ،وقد ذكر املؤرخون َّ
حممد ًا كان قد
أن أبا الرسايا َد ّ
أن ّ
عاتب أبا الرسايا هلجومه املفاجئ ودخوله الكوفة قبل أن يدعو أهلها إىل التسليم عىل وفق املبادئ
اإلسالمية ،كام طلب منه أن ُيرجع مجيع أموال الكوفيني املسلوبة منهم ،فخالفه أبو الرسايا يف ذلك،
شعبية ابن طباطبا ونفوذه وكان يراه عائق ًا يف طريق بسط نفوذه ووصوله إىل احلكم،
وخيش من
ّ
ويبدو ّ
أن مجيع هذه العوامل دفعت أبا الرسايا إىل إزاحة حممد من طريقه .ملزيد من التفاصيل ينظر:
األول أعقاب اإلمام احلسن املجتبى،
مهدي الرجائي املوسوي ،املعقبون من آل أيب طالب ،اجلزء ّ
معهد الدراسات لتحقيق أنساب األرشاف ،قم1427 ،هـ ،ص  242؛ حممد املهدي بحر العلوم
الطباطبائي (1212-1155هـ) ،رجال السيد بحر العلوم املعروف بالفوائد الرجالية ،ح ّققه وع ّلق
األول ،منشورات مكتبة الصادق،
عليه حممد صادق بحر العلوم و حسني بحر العلوم ،املج ّلد ّ
طهران ،1363 ،ص .17

 5 .5أبو إسامعيل بن إبراهيم بن نارص بن طباطبا من أعالم القرن اخلامس اهلجري ،منتقلة الطالبية،
حققه وقدّ م له السيد حممد مهدي السيد حسن اخلرسان ،منشورات املكتبة احليدرية ،قم1377 ،هـ،
ص .73

 6 .6أبو نرص البخاري ،املصدر السابق ،ص .17-15

 7 .7مجال الدين أمحد بن عيل احلسني الداوودي ابن عنبة (828-38هـ ) ،عمدة الطالب يف نسب
آل أيب طالب ،حتقيق السيد مهدي الرجائي ،آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،مركز الدراسات
اإلسالمية ،قم1430 ،هـ ،ص .100

 8 .8نجم الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن حممد العلوي العمري من أعالم القرن اخلامس ،املجدي يف
أنساب الطالبيني ،مع مقدّ مة الفقيه اية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،حتقيق أمحد املهدوي الدامغاين ،إرشاف
السيد حممود املرعيش ،ط ،2مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العامة ،قم1422 ،هـ ،ص.267
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 9 .9املصدر نفسه ،ص.265-264

 1010مجال الدين أمحد بن عيل احلسني الداوودي ابن عنبة (828-38هـ ) ،املصدر السابق ،ص .99
 1111أبو إسامعيل بن إبراهيم بن نارص بن طباطبا ،املصدر السابق ،ص .286-285

 1212فخر الرازي (ت606ه��ـ) ،الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية ،حتقيق السيد مهدي الرجائي،
إرشاف السيد حممود املرعيش ،مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم1419 ،هـ ،ص .38
املحجة البيضاء للطباعة
األول العلويون ،دار
ّ
 1313سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء وأرسها ،اجلزء ّ
والنرش ،بريوت1418 ،هـ ،ص.138

مؤسسة األعلمي
1414سلامن ه��ادي آل طعمة ،ت��راث كربالء –تارخيها –عشائرها-أعالمها،
ّ
للمطبوعات ،بريوت1383 ،هـ ،ص.98

 1515سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء ،ص .139-138

ثم استقر يف كربالء،
 1616حممد باقر بن حممد أكمل ،ولد يف أصفهان عام 1118هـ ،وأقام يف هببهانّ ،
والرسمية
هو رجل دين وفقيه ومرجع وأص��ويل شيعي ف��اريس ،مشهور يف األوس��اط الدينية
ّ
تزعم يف عرصه املدرسة األصولية يف مقابل املدرسة اإلخبارية ،وهو
باسم الوحيد البهبهاين ،وقد ّ
ُمو ّثق من العديد من رجال الشيعة ،وذلك لدوره الكبري يف التصدّ ي للمدرسة اإلخبارية وإقصائها،
التصوف بني الشيعة ،من آثاره:
دور كبري يف حماربة التصوف ،حيث ُينقل يف أحواله انتشار
كام كان له ٌ
ّ
فيّ
تعليقات عىل منهج املقال ،و فوائد عتيقة و فوائد جديدة ،تو يف كربالء عام 1790م  .ملزيد من
التفاصيل ينظر :حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين ىّ
املتوف سنة 1206هـ ،الفوائد احلائرية،
حتقيق جلنة حتقيق جممع الفكر اإلسالمي ،جممع الفكر اإلسالمي ،قم1415 ،هـ ،ص.45-31

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء اجلعفرية ،ج ،1حتقيق نارص باقري بيد هندي،
 1717عباس ّ
مؤسسة بوسنان ،مركز جاب ،قم1385 ،هـ ،ص.531
ّ
 1818أغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة (ع-ي)،
ج ،12دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1430 ،هـ ،ص.77

القمي ،املصدر السابق ،ص.531
 1919عباس ّ

 2020إذ تلقت العلم عىل يد والدها وإخوهتا كل من حممد عيل وعبد احلسني ،الذين هنجوا هنج والدهم
الوحيد البهبهاين يف العلم واإلمامة  .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد صادق حممد الكربايس ،معجم
الشعراء الناظمني يف احلسني  ،jج ،1املركز احلسيني للدراسات ،لندن1419 ،هـ ،ص .71
 2121السيد مهدي بن السيد حممد املجاهد الطباطبائي ،عامل مد ّقق فقيه أصويل ،مرجع األحكام ومالذ
العلامء األعالم من بيت علم وفضل ومرجعية ،تولىّ إمامة اجلامعة بعد وفاة والده 1231هـ،
وجلس للتدريس والوعظ ،وفاق يف علم األصول أقرانه ،توفيّ يف مشهد سنة 1260هـ ودفن يف
مقربة خاصة له يف كربالء عند مدخل الصحن الصغري .ملزيد من التفاصيل ينظر :سلامن آل طعمة،
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مشاهري املدفونني يف كربالء ،دار الصفوة ،بريوت1430 ،هـ ،ص .89

 2222حممد صادق حممد الكربايس ،املصدر السابق ،ص .71

 2323املدرسة األصولية ،هي املدرسة التي عنيت برضورة العمل بالطرق االجتهادية ،واالعتامد عىل
مؤسيس املدرسة األصولية
علم أصول الفقه الستنباط احلكم الرشعي ،ويعد الوحيد البهبهاين من ّ
يف كربالء ،إذ جاءت هذه املدرسة للرد عىل املدرسة اإلخبارية وزعامئها حممد أمني االسرتآبادي
أئمة الشيعة  ،bاملصدر الوحيد للفقه واستنباط
ويوسف البحراين التي اعتمدت أخبار وأحاديث ّ
احلكم الرشعي ،من دون االعتامد عىل الفكر الكالمي والفلسفي يف االجتهاد ،إلاّ ّ
أن املدرسة
تؤسس الفكر الرشعي الستنباط األحكام عىل االجتهاد  .ملزيد من
األصولية استطاعت أن ّ
ىّ
املتوف 1206هـ ،املصدر السابق،
التفاصيل ينظر :حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين
ص.47-31
ىّ
مؤسسة آل البيت ( ،bد.م)( ،دت)،
 2424حممد الطباطبائي
املتوف 1242ه��ـ ،مفاتيح األص��ولّ ،
ص.680

 2525املصدر نفسه .

 2626هو السيد حممد املهدي بن السيد مرتىض بن السيد حممد بن السيد عبد الكريم بن السيد مراد
الطباطبائي ،حيث يلتقي نسب السيد بحر العلوم بنسب الطباطبائية من خالل السيد مراد والد
كل من السيد حممد أيب املعايل الكبري حممد جدّ السيد عيل الطباطبائي ،و السيد عبد الكريم جد بحر
العلوم ،ولد يف كربالء يف شوال 1155هـ ونشأ يف النجف األرشف وأصبح من علامئها األبرار،
وتوفيّ يف رجب 1212هـ .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد حرز الدين ،مراقد املعارف ،ع ّلق عليه
وح ّققه حفيده حممد حسني حرز الدين ،ج ،1منشورات سعيد بن جبري ،مطبعة مهر ،بالد فارس،
1371هـ ،ص 180-179؛ حممد املهدي بحر العلوم الطباطبائي (1212-1155هـ) ،املصدر
السابق ،ص. 13-12

 2727الشيخ جعفر بن الشيخ خرض بن حييى بن مطر بن سيف الدين املالكي القناقي –اجلناجي –
النجفي ،يرجع نسبه إىل مالك بن األشرت النخعي ،ولد يف النجف األرشف سنة 1156هـ ،عامل
حاذق ،انتهت إليه رئاسة اإلمامية يف عرصه ،وقد أجازه العديد من العلامء واملشايخ ،وحظي بمكانة
اجتامعية مرموقة ،وكان له موقف صارم من املدرسة اإلخبارية التي واجهها بشدّ ة يف كتابه كشف
الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء ،الذي صار لقب ًا له ،توفيّ يف سنة  1228هـ .ملزيد من التفاصيل
ينظر :جعفر كاشف الغطاء ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء ،حتقيق مكتب اإلعالم
اإلسالمي –فرع خراسان ،ج ،1مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم1422 ،هـ ،ص.34-6
 2828نور الدين الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،دار العلوم ،بريوت1410 ،هـ ،ص
.139
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ال�سيد حممد املجاهد الطباطبائي�-أثره العلمي واجلهادي (1180هـ1242-هـ)

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية ،ج ،2حتقيق نارص باقري بيد
 2929عباس ّ
مؤسسة بوسنان ،مركز جاب ،قم1385 ،هـ ،ص.900
هنديّ ،

 3030الشيخ مرتىض بن حممد أمني بن مرتىض بن شمس الدين اخلزرجي األنصاري ،ينتهي نسبه إىل
الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حزام األنصاري ،ولد يف مدينة دزفول جنوب بالد
فارس يف 18ذي احلجة 1214هـ ،حرض إىل كربالء وتتلمذ عىل يد السيد حممد املجاهد بعدها توجه
إىل النجف األرشف ،قىض ردح ًا طوي ً
ال من حياته يف رحلة لطلب العلم واملعرفة ،توفيّ 18شهر
مجادى اآلخرة  .1281ملزيد من التفاصيل ينظر :رشاد األنصاري ،الشيخ مرتىض األنصاري وآثاره
العلمية ،مطبعة سليامن زاده ،النارش طليعة النور1427 ،هـ2006-م ،ص.59-29

 3131حممد رشيف ابن املوىل حسن عيل القبييس املازندراين احلائري ،املعروف برشيف العلامء ،أصله من
مازندران ،ومولده يف كربالء ،عامل فقيه اجتذبت حلقات درسه اآلالف من الفضالء وطلبة العلم،
أجازه العديد من أساتذته وتالميذه بام متيز به من قدرة ّ
ومتكن من قواعد علم األصول ،توفيّ يف
كربالء ودفن يف داره سنة 1245هـ بداء الطاعونُ ،
سميت باسمه  .ملزيد
وأقيمت جنب قربه مدرسة ّ
من املعلومات ينظر :نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص .160-158
 3232نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.60-51

 3333السيد حسني بن السيد حممد املجاهد بن السيد عيل الطباطبائي ،العامل الفاضل ،من ّ
أجل تالمذة
والده ،له آثار علمية ّقيمة ،توفيّ سنة 1250هـ يف كربالء ودفن فيها .ملزيد من املعلومات ينظر:
سلامن آل طعمة ،املصدر السابق ،ص.135
 3434السيد حسن الطباطبائي امللقب باحلاج أغا بن السيد حممد املجاهد ،كان عامل ًا فقيه ًا ،من أعالم
كربالء ،جمتهد بصري وقايض رئيس يف احلائر عامل فاضل جمتهد بصري وقايض رئيس يف احلائر .ملزيد
من التفاصيل ينظر :نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص.52-51
 3535العلاّ مة الشيخ أغا بزرك الطهراين ،املصدر السابق ،ص .425
 3636حممد عيل آزاد كشمريي ت2186هـ ،نجوم السامء يف تراجم العلامء ،تصحيح مري هاشم حمدث،
(د.م)( ،د.ت) ،ص .388

 3737أغا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج ،2دار األضواء ،بريوت1388 ،هـ ،ص .170
 3838عمر رضا كحالة ،معجم املؤ ّلفني تراجم مص ّنفي الكتب العربية ،ج ،11دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت( ،د.ت) ،ص  56؛ أغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة ،ص. 425
 3939حركة قامت يف منطقة نجد يف أواخر القرن 12هـ ،عىل يد حممد بن عبد الوهاب (1703م1792-م)
ساعد حممد بن سعود عىل انتشارها يف اجلزيرة العربية ،وتعتمد يف تعاليمها عىل آراء ابن تيمية،
دعت إىل حماربة التوسل والتربك بالرسل واألولياء ،و هدم األرضحة املقدّ سة ،وعدم بناء القبور،
مدّ عني أنهَّ م يم ِّثلون اإلسالم الصحيح  .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد إسامعيل املقدم ،خواطر
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حول الوهابية ،دار التوحيد للرتاث ،مرص1429 ،هـ ،ص  33-32؛ يارس بن إبراهيم السالمة،
الوهابية حتت املجهر ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض1430 ،هـ ،ص 11-5؛ حممد صادق
حممد الكربايس ،املصدر السابق ،ص .30

 4040حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد(احلسني وأهل بيته وأنصاره ) ،ج ،3دائرة املعارف
احلسينية ،املركز احلسيني للدراسات ،لندن1426 ،هـ ،ص . 50

 4141السيد عبد الصمد احلسيني اهلمداين احلائري من أحفاد املري السيد عيل دفني مهدان ،ومن تالمذة
العلاّ مة البهبهاين ،له مؤ ّلفات يف الفقه االستداليل ،وكتاب بحر املعارف يف العرفان والتصوف ،قتله
الوهابيون عند مهامجتهم كربالء سنة 1216هـ .ملزيد من التفاصيل ينظر :نور الدين الشاهرودي،
املصدر السابق ،ص .36

 4242عبد احلسني الكليدار آل طعمة ،بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،ح ّققه عادل الكليدار ،مطبعة
اإلرشاد ،بغداد( ،د.ت) ،ص .34-33

علميا سام ًيا يف األصول والفقه عدّ ه والدُ ه أعلم
 4343إذ إنَّه بعد أن ارتقى السيد حممد املجاهد مقا ًما
ًّ
منه ،ولذا مل ِ
يفت وابنه موجود يف كربالء .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد حسن بن جعفر اشتياين
املوسوي ،بحر الفوائد يف رشح الفرائد ،ج ،8حتقيق السيد حممد حسن املوسوي ،مطبعة سليامن
زادة ،منشورات ذوي القربى ،ص 668

 4444القاجار هم يف األصل جمموعة قبائل تركامنية استوطنت بالد فارس منذ غزو تيمورلنك للبالد
اإلسالمية يف أواخر القرن الثامن عرش للميالد ،حتدرت من سابور إىل بالد فارس ،حكم منها بالد
فارس سبع شاهات  .ملزيد من التفاصيل ينظر :عيل رضا أوسطي ،بالد فارس در قرن كزمنه ،جلد
ّأول ،هتران1381ش ،ص.69-64
القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية ،ج ،2ص903
 4545عباس ّ

َّ 4646
إن املكانة العلمية ودرجة االجتهاد التي وصل إليها السيد حممد املجاهد مك ّنته من أمور اإلفتاء ،لكنه
ً
والسيام
مل يتصدر هلا مع وجود والده كمرجع أقدم ،لذا قرر مغادرة كربالء حفاظا عىل مكانة أبيه
ّ
بعد االنتقادات التي ُو ّجهت ألبيه بسبب بعض املسائل اخلالفية والفتيا  .ملزيد من التفاصيل ينظر:
القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء
نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص 145؛ عباس ّ
املذهب اجلعفرية ،ج ،2ص 903؛ نور الدين الشاهرودي ،املصدر السابق ،ص .145

 4747أغا بزرك الطهراين ،أعالم طبقات الشيعة ،ص .425
 4848مرتىض األنصاري ،املصدر السابق ،ص .47

 4949عبد احلسني الكليدار آل طعمة ،املصدر السابق ،ص .40

 5050حمسن األمني ،املصدر السابق ،ص  443؛ حممد باقر املوسوي ،املصدر السابق ،ص 140
 5151حممد حسن بن جعفر اشتياين املوسوي ،املصدر السابق ،ص 671-670
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القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية ،ج ،2ص 903؛ عمر رضا
 5252عباس ّ
كحالة ،املصدر السابق ،ص .56

 5353أغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة ،ص .425
 5454سلامن هادي آل طعمة ،تراث كربالء ،ص.187

 5555الشيخ حممد عيل سيبويه عامل جليل ورث العلم عن أعالم أرسته ،درس عىل يد آية اهلل املريزا
هادي اخلرساين ،حتى كان عىل جانب كبري من املقدرة واحلكمة ،ىّ
توف يوم االثنني 18مجادى اآلخرة
سنة 1391هـ ،ودفن يف حجرة خاصة باألرسة يف اجلهة الغربية من صحن العباس  .jملزيد من
التفاصيل ينظر :سلامن آل طعمة ،املصدر السابق ،ص .112

 5656السيد حممد باقر ابن السيد أيب القاسم احلجة بن حسني بن حممد املجاهد بن عيل الطباطبائي،
ولد سنة 1274هـ ،كان عامل ًا اديب ًا شاعر ًا ومرجع ًا ،اشتغل بالتدريس و التصنيف ،مضطلع ًا بأعباء
الرئاسة الدينية ،كانت له مكتبة حافلة بأ ّمات الكتب ،توفيّ سنة 1331هـ ،ودفن مع جده حممد
املجاهد بني احلرمني الرشيفني .ملزيد من التفاصيل ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،عشائر كربالء،
ص .139
 5757السيد حممد عيل بن السيد مهدي بن السيد حممد عيل ابن املريزا مهدي بن السيد عيل الطباطبائي
صاحب الرياض ،ولد يف كربالء 1302هـ ،وأخذ مقدّ مات العلم من أعالمها ،واشتغل بالقضايا
الوطنية وساهم بمقدّ مات ثورة العرشين  .ملزيد من التفاصيل ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،املصدر
السابق ،ص.221-220
 5858حممد حسن بن جعفر اشتياين املوسوي ،املصدر السابق ،ص.671

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية ،ج ،2ص .903
 5959عباس ّ
 6060ولد فتح عيل شاه يف والية دامغان عام 1772م ،وتس ّلم عرش الدولة القاجارية (1834-1797م)
يف ظروف غاية يف التعقيد عىل صعيد الوضع الداخيل واخلارجي ،ليصبح ثاين ملوك األرسة
القاجارية وقد حكم البالد كفاتح أجنبي فانتهج سياسة مصادرة املمتلكات ،وفرض الغرامات عىل
مواطنيه  .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد حاتم خلف الرشع ،التطورات السياسية الداخلية يف عهد
فتح عيل شاه (1834-1797م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية األساسية ،اجلامعة
املستنرصية2009 ،م ،ص.20
 6161هو أمحد بن حممد مهدي بن أيب ذر النراقي الكاشاين ،أحد أج ّ
الء اإلمامية ،وفقيه جمتهد ،جامع
ألكثر العلوم ،ولد يف نراق سنة 1185ه��ـ ،حرض الدرس عند السيد حممد مهدي بحر العلوم
وجعفر كاشف الغطاء والسيد حممد مهدي الشهرستاين ،ص َّنف العديد من الكتب منها مستند
الشيعة إىل أحكام الرشيعة ،وأرسار احلج ،توفيّ سنة 1245هـ  .ملزيد من التفاصيل ينظر :حممد
حسن بن جعفر االشتياين املوسوي ،املصدر السابق ،ص.673-671
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ثم انتقل إىل كربالء ،ويعد من الفقهاء املحدثني الذين
 6262ولد يف برغان سنة 1200هـ وأقام يف قزوين َّ
فيّ
كانت هلم صوالت وجوالت يف ميدان العلم ،وبذل نفسه يف التدريس والتصنيف ،تو سنة
1283هـ  .ملزيد من التفاصيل ينظر :سلامن هادي آل طعمة ،املصدر السابق ،ص .194-193
 6363حممد باقر املوسوي ،روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات ،ج ،7الدار اإلسالمية ،بريوت،
1411هـ ،ص .139

 6464حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد ،ج ،1ص  187؛ نور الدين الشاهرودي ،املصدر
السابق ،ص.140

 6565عباس مريزا االبن الثاين لفتح عيل شاه وويل عهده ،ولد يف آب 1788م ويعد أعظم أمراء
توج حاك ًام عىل الواليات الشاملية لبالد فارس واملعروفة باسم
القاجاريني وأكثرهم شجاعةّ ،
أذربيجان منذ عام 1833-1798م ،ملزيد من التفاصيل ينظر :هيلدا رايف خاجيك ،تأثري الثورة
الروسية عىل بالد فارس (1921-1917م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،ابن رشد،
جامعة بغداد2013 ،م ،ص.11-10

 6666حمسن األم�ين ،أعيان الشيعة ،املجلد التاسع ،حققه وأخرجه حسن األم�ين ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت1403 ،ه��ـ ،ص  443؛ حممد عيل آزاد كشمريي ت2186ه��ـ ،املصدر
السابق ،ص .389-388
 6767حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد ،ج ،1ص.187

 6868حممد عيل آزاد كشمريي ت2186هـ ،املصدر السابق ،ص . 389

األول سنة 1244هـ بعد سلسلة من
 6969عقدت بني اجلانبني الفاريس و الرويس يف أواخر ترشين ّ
ً
ً
املفاوضات يف منطقة تركامن جايَّ ،
متخضت عن ستة عرش بندا وملحقا ،تناولت إرساء السالم
بني البلدين وتنازل بالد فارس عن إقليمي ٳري��وان ونخجوان ،اللذين كانا ضمن األرايض
الفارسية ،هذا باإلضافة إىل دفع تعويض كبري .ملزيد من التفاصيل ينظر :روبري شنريب ،موسوعة
تاريخ حضارات العامل يف القرن التاسع عرش ،إعداد يوسف أسعد داغر ،مج  ،6ط  ،2منشورات
عويدات ،بريوت1987 ،م ،ص 416؛ نوري السامرائي ،الرصاع بني روسيا وانكلرتا حول بالد
فارس وأفغانستان يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،جم ّلة "املربد" ،العدد الرابع ،السنة
الثالثة ،البرصة1970 ،م ،ص. 162
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ال�سيد حممد املجاهد الطباطبائي�-أثره العلمي واجلهادي (1180هـ1242-هـ)

الم�صادر والمراجع
ً
أوال :الكتب العربية والمعربة

 1 .1أبو إسامعيل بن إبراهيم بن نارص بن طباطبا من أعالم القرن اخلامس
اهلجري ،منتقلة الطالبية ،حققه وقدمه له السيد حممد مهدي السيد

حسن اخلرسان ،منشورات املكتبة احليدرية ،قم1377 ،هـ.
 2 .2أبو نرص البخاري ،رس السلسلة العلوية ،قدّ م له العلاّ مة السيد حممد
صادق بحر العلوم ،منشورات املكتبة احليدرية ،النجف1382 ،هـ .

 3 .3أغا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج ،2دار األضواء،
بريوت1388 ،هـ.

 4 .4أغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة يف القرن
الثالث بعد العرشة (ع-ي) ،ج ،12دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،

1430هـ.

 5 .5جعفر كاشف الغطاء ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء،
حتقيق مكتب اإلع�لام اإلسالمي –ف��رع خ��راس��ان ،ج ،1مكتب

اإلعالم اإلسالمي ،قم1422 ،هـ.

 6 .6مجال الدين أمحد بن عيل احلسني الداوودي ابن عنبة (828-38هـ)،
عمدة الطالب يف نسب آل أيب طالب ،حتقيق السيد مهدي الرجائي،
آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،مركز الدراسات اإلسالمية ،قم،

 1430هـ .

 7 .7رشاد األنصاري ،الشيخ مرتىض األنصاري وآثاره العلمية ،مطبعة
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سليامن زادة ،النارش طليعة النور1427 ،هـ.

 8 .8سلامن آل طعمة ،مشاهري املدفونني يف كربالء ،دار الصفوة ،بريوت،
1430هـ.

مؤسسة
9 .9ـــــــــــــــ تراث كربالء –تارخيها –عشائرها-أعالمها،
ّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت1383 ،هـ.

األول العلويون اجلزء
 1010ـــــــــــــــ عشائر كربالء وأرسه��ا ،اجلزء ّ
املحجة البيضاء للطباعة والنرش ،بريوت،
الثاين غري العلويني ،دار
ّ
1418هـ.

 1111شمس الدين حممد الزيات ،الكواكب السيارة يف ترتيب الزيارة يف
القرافتني الكربى والصغرى ،املطبعة األمريية ،مرص 1907 ،م.

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية،
 1212عباس ّ
مؤسسة بوسنان ،مركز جاب،
ج ،1حتقيق نارص باقري بيد هنديّ ،

قم1385 ،هـ.

القمي ،الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب اجلعفرية،
 1313عباس ّ
مؤسسة بوسنان ،مركز جاب،
ج ،2حتقيق نارص باقري بيد هنديّ ،

قم1385 ،هـ.

 1414عبد احلسني الكليدار آل طعمة ،بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،حققه

عادل الكليدار ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد( ،د.ت) .
 1515عمر رضا كحالة ،معجم املؤ ّلفني تراجم مص ّنفي الكتب العربية،
ج ،11دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت) .
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 1616ع�لي رض��ا أوس��ط��ي ،ب�لاد ف��ارس در ق��رن كزمنه ،جلد ّأول،
هتران1381ش .

 1717الفخر الرازي (ت606هـ) ،الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية،
حتقيق السيد مهدي الرجائي ،إرشاف السيد حممود املرعيش ،مكتبة

آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم1419 ،هـ.
 1818حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،املج ّلد التاسع ،حققه وأخرجه حسن
األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت1403 ،هـ.

 1919حممد إسامعيل املقدم ،خواطر حول الوهابية ،دار التوحيد للرتاث،
مرص1429 ،هـ.

 2020حممد باقر املوسوي ،روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات،
ج ،7الدار اإلسالمية ،بريوت1411 ،هـ. ،

 2121حممد باقر بن حممد أكمل الوحيد البهبهاين ىّ
املتوف 1206هـ ،الفوائد
احلائرية ،حتقيق جلنة حتقيق جممع الفكر اإلسالمي ،جممع الفكر

اإلسالمي ،قم1415 ،هـ.

 2222حممد حرز الدين ،مراقد املعارف ،ع َّلق عليه وح َّققه حفيده حممد
حسني حرز الدين ،ج ،1منشورات سعيد بن جبري ،مطبعة مهر ،بالد

فارس1371 ،هـ.

 2323حممد حسن بن جعفر اشتياين املوسوي ،بحر الفوائد يف رشح الفرائد،
ج ،8حتقيق السيد حممد حسن ،مطبعة سليامن زادة ،منشورات ذوي

القربى.
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2424حممد صادق حممد الكربايس ،معجم الشعراء الناظمني يف احلسني ،j
ج ،1املركز احلسيني للدراسات ،لندن1419 ،هـ.

 2525حممد صادق حممد الكربايس ،تاريخ املراقد(احلسني وأهل بيته
وأنصاره ) ،ج ،3دائرة املعارف احلسينية ،املركز احلسيني للدراسات،
لندن1426 ،هـ.

ىّ
مؤسسة آل
 2626حممد الطباطبائي
املتوف 1242هـ ،مفاتيح األصولّ ،
البيت ( ،bد.م)( ،دت).

 2727حممد عيل آزاد كشمريي ت2186هـ ،نجوم السامء يف تراجم العلامء،
تصحيح مري هاشم حمدث( ،د.م)( ،د.ت) .

األول
 2828مهدي الرجائي املوسوي ،املعقبون من آل أيب طالب ،اجلزء ّ
أعقاب اإلمام احلسن املجتبى ،معهد الدراسات لتحقيق أنساب

األرشاف ،قم1427 ،هـ.

 2929حممد املهدي بحر العلوم الطباطبائي (1212-1155هـ) ،رجال
السيد بحر العلوم املعروف بالفوائد الرجالية ،ح َّققه وع ّلق عليه حممد
األول ،منشورات
صادق بحر العلوم و حسني بحر العلوم ،املجلد ّ

مكتبة الصادق ،طهران1363 ،هـ.

 3030نجم الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن حممد العلوي العمري من
أعالم القرن اخلامس ،املجدي يف أنساب الطالبيني ،مع مقدّ مة الفقيه آية اهلل
العظمى املرعيش النجفي ،حتقيق أمحد املهدوي الدامغاين ،إرشاف السيد حممود

املرعيش ،ط ،2مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العامة ،قم1422 ،هـ.
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 3131نور الدين الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،دار
العلوم ،بريوت1410 ،هـ.

 3232يارس بن إبراهيم السالمة ،الوهابية حتت املجهر ،مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الرياض1430 ،هـ.

ثاني ًا :الموسوعات

3333روبري شنريب ،موسوعة تاريخ حضارات العامل يف القرن التاسع
عرش ،إعداد يوسف أسعد داغر ،مج  ،6ط  ،2منشورات عويدات،
بريوت1987 ،م.

ثالث ًا :رسائل الماجستير

3434حممد حاتم خلف الرشع ،التطورات السياسية الداخلية يف عهد فتح
عيل شاه (1834-1797م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الرتبية األساسية ،اجلامعة املستنرصية2009 ،م.

3535هيلدا رايف خاجيك ،تأثري الثورة الروسية عىل إي��ران (-1917

1921م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،ابن رشد،
جامعة بغداد2013 ،م.

رابع ًا :البحوث

 3636نوري السامرائي ،الرصاع بني روسيا وانكلرتا حول إيران وأفغانستان
يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،جم ّلة «املربد» ،العدد
الرابع ،السنة الثالثة ،البرصة1970 ،م.
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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 neighbors
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 behavior, 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 neighbors, 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

pure history, The Husseini Haa'ir The Emergence and Development.
In addition, the Journal is used to publishing an article in English
in every issue. So, the article in English in this issue is The Role
of Scholars of Karbala' in Opposing the First British Occupation.
The above-mentioned variety extended to cooperate with many
researchers and professors working for different Iraqi universities
and other universities from abroad.
The scientific idea behind the variety of articles is to spread the
academic idea of appearing the heritage of Kerbala' among all the
engriedients of the society. For this reason our Journal invites you
to providing it with your scholarly productions to expend the base
of the documentation in new readings about the characters and the
scholars of Kerbala' within highly superior researches.
At last many thanks to God.

Editor-in-Chief

The Issue Word
Praise be to Allah the Lord of the worlds and may the blessings
and peace of Allah be upon the most honored of messengers our
master Muhammad and upon all the members of his household the
most kind the most pure.
Now then, nations are known with their elites that composed
of the most prominent scholars, thinkers and innovators who
actively contributed in the processes of the scientific and cultural
construction of their countries and became the guide and the
example that is followed by the generations. In addition, those elites
are considered as the cornerstone to any one of the international
communities. This could be attributed to the fact that they are
regarded as the rich scholarly resource to the various parts of the
sciences and knowledge's. Therefore, the Journal of Kerbala'
Heritage has pursued to deepen the role of the scientific creative
studies that specialized in studying and analyzing the historical and
scientific remains of the those brilliant scholars in fresh unusual,
Non- descriptive and Non- typical researches. Henceforth, this
journal, with both of its advisory and editorial boards, would carry out
a sophisticated strategy in specifying a yearly issue researching one
outstanding personality of the scientists of Kerbala' within certain
topics that would be announced later on.
In this issue, our Journal has started with the research on Al- Syed
Al- Mujaahid Al- Tabaatabaai'i His Scientific and Hihadist Impact
(1180 H.- 1242 .H.). This article has been followed by many other
ones as Al- Sayed Al- Fakhaar Bin Ma'ad Al- Haa'iri and his book
Hujaat Al- Thaahib Ilaa Takfeer Abi Taalin, The Education and the
Religious Formal Schools in Karbala until the Late Ottoman Era and
other researches aiming to enrich different fields of the knowledge.
In literature, there are two articles, one article entitled as The Jihatist
implications of the Husseini Revolution in the Poetry of Kerbala' The
Poetry of the Sheikh Hadi Al- Khafaji as a Sample, other article is
A descriptive Study of Elegizing Imam Hassan (pbuh) in Sheikh
Ibn Al-, Arandas Al- Hilli's poetry. Beside that, there is a research in
economic history that is Studies on the Abbasid Economic Policies
and their Affections over the Conditions of Kerbala' and a research in

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 published are only those given consent by experts
to in the field.
f. A researcher bestowed a version in which the meant research published,
and a financial reward 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.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or Delivered
directly to the Journal's headquarters at the following address:Karbalaheritage
center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind Hussein park the large,
Karbala, Iraq.

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