
محمدباقر پورامینی

صاحب ریاض و حاشیه  های حمله وهابیان به کربال

کربای معلّی در دهه  های نخس��ت قرن س��یزدهم هجری قمری، یک حوزه علمیه فعال و 
گسترده داشت و حضور عالمان و مجتهدان طراز اول در آن، نشاط علمی منحصر به فردی را 
بدان بخش��یده بود. سید علی طباطبایی، معروف به »صاحب ریاض« زعیم بزرگ حوزه علمیه 

کربا به شمار می  رفت.
س��ید علی بن محمدعلی بن اب��ی المعالی طباطبایی حائ��ری)1161 � 1231ق( در کاظمین 
ب��ه دنی��ا آمد. او در کربا نزد دایی خود وحید بهبهانی )متوفای 1205ق( رش��د کرد و بعدها 
داماد او گردید. سید بیشترین بهره علمی را از وحید برد؛ به گونه ای که استادش او را »ولدي 

الروحي« توصیف می کرد.1
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اثر مه��م فقه اس��تداللی او »ریاض المس��ائل في تحقیق 
األحکام بالدالئل« است که از شرح های معتبر کتاب »مختصر 
النافع« تألیف محقق حلی)متوفای 676ق( می باشد.2 گرچه 
س��ید درباره این شرح مدعی بود که »إني ما أردت به النشر 
بل المش��ق و التمرین فرفعه اهلّل ما رف��ع«،3 اما همگان اذعان 
دارند که این اثر ممتاز و فاخر، بهترین شرح کتاب »مختصر 
النافع« به شمار می  رود و از این رو طباطبایی به نام »صاحب 
الریاض« ش��هرت یافته اس��ت.4 کتاب ریاض مدتی کتاب 
درس��ی بود گویا مرحوم آیت اهلل میرزاجواد ملکی تبریزی 

آن را در مدرسه فیض تدریس می کرده است.
در مکت��ب علم��ی او در حوزه کربا، ش��خصیت  های 
ناموری پ��رورش یافتند. ای��ن چهره  های فاخ��ر و فقهای 
ب��زرگ هر یک، از مرجعیت علم��ی بی  نظیری برخوردار 
بودن��د.5 ابوعل��ی حائ��ری مازندرانی )متوف��ای 1215ق( 
صاحب  کتاب »منتهی المقال«؛ س��ید محمدجواد حسیني 
عاملي)متوفای 1226ق( صاحب کتاب » مفتاح الکراَمه«؛ 
ش��یخ اس��داهلل تس��تري )متوفای 1236ق( صاحب کتاب 
»مقابس األن��وار«؛ ش��ریف العلمای مازندران��ی )متوفای 
)متوف��ای 1262ق(  1245ق(؛ س��ید محمدباق��ر ش��فتي 
معروف به »حجة  االسالم« صاحب کتاب »مطالع األنوار«؛ 
ش��یخ محمدابراهیم کلباس��ي )متوفای 1262ق( صاحب 
کتاب »اإلش��ارات«  از پرورش یافتگان این حوزه به شمار 
می   آیند؛ چنان که صاحب »مفتاح الکرامه« از اس��تاد خود 
یاد می   کرد: »سیدنا و أس��تاذنا، األمیر الکبیر، السید علي 

أعلی اهلل شأنه«.6
اقت��دار علمی و زعام��ت صاحب ری��اض در کربا به 
گونه  ای بود که شیخ جعفر کاشف  الغطاء)1154� 1228ق( 
که پیش��وای حوزه نجف اشرف ش��ناخته می شد، از او با 

زعام��ت  و  علم��ی  اقت��دار 
کرب��ال  در  ری��اض  صاح��ب 
ب��ه گون��ه  ای ب��ود که ش��یخ 
جعف��ر کاش��ف  الغطاء)1154� 
1228ق( که پیش��وای حوزه 
نجف اشرف شناخته می شد، 
از او با عنوان »أفضل العلماء 
العاملی��ن موالن��ا و مقتدان��ا 
میر س��ید علي دام ظله« یاد 

می کرد.
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عنوان »أفضل العلماء العاملین موالنا و مقتدانا میر سید علي دام ظله« یاد می کرد.7
از س��ید، دو فرزند به نام های س��ید محمد و س��ید مهدی به یادگار ماند. سید محمد مجاهد 
)متوف��ای1180 � 1242ق( نویس��نده دو کت��اب »المناه��ل« و »مفاتیح األص��ول« داماد عامه 

بحرالعلوم است.
حمله وهابیان به کربای معلی در سال 1216 قمری در دوره زعامت و پیشوایی صاحب ریاض 

صورت گرفت. این حادثه غمبار با حاشیه  هایی همراه بود که به چند مورد آن اشاره می  شود.

کربالی معلی در غدیر 1216 قمری
هجوم وحش��یانه وهابیان نجد، همزمان با عید س��عید غدیر س��ال 1216 قمری بود. در این 
روزها بس��یاری از مردم کربا برای زیارت امیرمومنان7 راهی نجف اش��رف ش��ده بودند. 
وّهابیان به فرماندهی سعود، فرزند عبدالعزیز، به صورت غافل گیرانه وارد کربا شدند. آنان از 
زاویة یکي از زائرسراها در ناحیه »باب المخیّم« روزنه اي در دیوار گشودند و به طور ناگهاني 
به نزدیک ترین دروازه هاي ش��هر حمله کردند و داخل ش��هر ش��دند. مردم وحشت کردند و 
سراس��یمه پا به فرار  گذاش��تند و نمي دانس��تند چه کاري باید انجام دهند.8 سستی و گریختن 
فرماندار کربا به نام »عمر آغا« که س��ني متعّصبي بود نیز در ورود وهابیان موثر بود؛ زیرا او 

هیچ کاري برای دفاع از کربا انجام نداد.9 
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وهابیان با ش��عار »اقتلوا المشرکین و اذبحوا الکافرین«10 
بسیاری از مردم بی  دفاع را از دم دیغ گذراندند. آنان حدود 
پنجاه نف��ر را نزدیک ضریح و پانصد نفر را نیز بیرون حرم 
و در صحن به قتل رس��اندند.11 به گزارش عثمان بن بش��ر 
نجدی، مهاجمان وهابی بسیاری از اهل آن جا را در کوچه 
و ب��ازار و خانه ها کش��تند؛ روی قبر حس��ین7 را خراب 
کردند و آنچه در داخل قبّه بود، به چپاول بردند و هرچه در 
شهر از اموال، اسلحه، لباس، فرش، طا و قرآن های نفیس 
یافتند، ربودند. نزدیک ظهر در حالی که نزدیک به دوهزار 
نفر از اهالی کربا را کش��ته بودند، از شهر خارج شدند.12 
این مؤلف نجدی به دوهزار کشته گواهی داده است؛ لکن 
در منابع دیگر به آمار بیش��تری اشاره شده است؛ آن گونه 
که در مدت ش��ش س��اعت بین 5 تا 7 هزار را به ش��هادت 
رساندند13 که در میان اجس��اد شهدا، از علمای محققین و 

فضای صاحب یقین نیز وجود داشت.14 
شیخ عبدالصمد همدانی، نویس��نده »بحرالمعارف« که 
40 ساله در کربا زیس��ته بود، در حادثه حمله وهابیان به 

کربا به دست آنان  شهید شد.15 

صاحب ریاض و نجات معجزه آسا

وهابیان برای کشتن سید علی صاحب ریاض در پی او 
بودند و به نقل صاحب »روضات الجنات« بانگ می  زندند 
»أین میرعلي؟«. سید همسر خود را به جای دیگری فرستاد 
و تنه��ا با یک کودک ش��یرخوار در خان��ه ماند و چون 
وهابي ها به خانه او ریختند، س��ید بچ��ه را در بغل گرفت 
و در یکی از باالخانه  ها که محل هیزم بود، آن طفل را به 
سینه چسباند و در زیر س��بدی پنهان شد. وهابیان خانه را 
گشتند و سید را پیدا نکردند. وارد باالخانه نیز شدند، ولی 

هجوم وحشیانه وهابیان نجد، 
همزمان با عید س��عید غدیر 
سال 1216 قمری بود. در این 
روزها بس��یاری از مردم کربال 
ب��رای زی��ارت امیرمومنان7 
راهی نجف اشرف شده بودند. 
وّهابیان به فرماندهی سعود، 
فرزن��د عبدالعزیز، به صورت 
غافل گیرانه وارد کربال شدند.

وهابی��ان ب��ا ش��عار »اقتلو 
المشرکین و اذبحوا الکافرین« 
بسیاری از مردم بی  دفاع را از 
دم دیغ گذراندند. آنان حدود 
پنجاه نف��ر را نزدیک ضریح و 
پانصد نفر را نیز بیرون حرم و 
در صحن به قتل رساندند.به 
گزارش عثمان بن بشر نجدی، 
مهاجم��ان وهابی بس��یاری از 
اهل آن جا را در کوچه و بازار 

و خانه ها کشتند.
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س��ید را ندیدند. آنان با این  خیال س��ید در زیر هیزم  ها پنهان شده، هیزم ها را برداشتند و روی 
آن سبد ریختند!  زمانی که مأیوس شدند، بازگشتند و در تمام آن مدت، آن طفل هیچ گریه 

نکرد و این دو به شکل معجزه  آسایی نجات یافتند.16

حرم امام و تربت مطهر

آی��ت  اهلل آقا موس��ی زنجانی در اثر گرانس��نگ خود ک��ه به تازگی به چاپ رس��یده،  این 
گزارش را نقل می  کند: 

آمیرزا ابوالقاس��م ما )مؤسس میرزایی  های زنجان( و پدرش آسید کاظم، شاگرد صاحب 
ریاض بود. وقتی مطلع می   شود که وهابی  ها به منزل صاحب ریاض حمله کرده  اند، می  گوید 
زودتر برویم اس��تادمان را نج��ات بدهیم. به منزل صاحب ریاض می روند و ایش��ان را با آن 
طفل ش��یرخواره از زیر سبد نجات می دهند. نفس های آخرش��ان بوده و اگر دیر می آمدند، 
تلف می ش��دند. بعد می گویند برویم حرم، زیارت کنیم. غس��ل می کنند و به حرم می روند. 
آس��ید کاظم در عتبات ساکن بود. وقتی به حرم می روند، می بینند که وهابی  ها ضریح مطهر 
را سوزانده  اند و با آن قهوه درست کرده  اند، با آن که قهوه را حرام می دانسته  اند! می  بینند که 
گوشه  ای از قبر شکاف برداشته است. آسید ک�اظم نگاه م�ی کند و می گوید: من قطعه  ای از

 ب��دن را ح��س می کنم. صاحب ریاض ه��م نگاه می کن��د و می گوید: نظر من 
هم همین اس��ت. )البته االن تردید دارم کدام تقدم داش��ت(. سپس آسید کاظم 
می گوید: االن وقت تربت برداشتن است. ایشان دستمال سفیدی داشت. با دست 
مقداری از تربت را برداش��ت و در دستمال گذاشت. دستمال قرمز شد. مقداری 
از آن تربت را خودش برداشت و مقداری هم به صاحب ریاض داد. وقتی آسید 
کاظم از دنیا رفت، برادرش میرکریم که فرد ساده  ای بود، آن تربت را برداشت 
و تبدیل به مهر کرد و بین این و آن تقس��یم نمود. آمیرزا ابوالقاس��م که در آن 
وقت س��یزده یا چهارده س��اله بود، وقتی س��ال های بعد از ماجرا مطلع می شود، 
خیلی به این طرف و آن طرف می زند و س��رانجام یکی از آن مهرها را به دست 
می آورد و این مهر پیوس��ته در بیت آمیرزا ابوالقاسم بود. من حدس می زنم که 
از این مهر به احفاد آقا محمدعلی )فرزند وحید بهبهانی(  داده باش��ند؛ چون 
بیت صاحب ریاض با آنها قرابتی داش��تند. در بیت آقا محمدعلی یکی از 

این تربتهای اصل بوده است.17  
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وهابیان برای کش��تن سید 
عل��ی صاح��ب ری��اض در پی 
او بودن��د و به نق��ل صاحب 
بان��گ  الجن��ات«  »روض��ات 
می  زندن��د »أی��ن میرعلي؟«. 
سید همس��ر خود را به جای 
دیگری فرس��تاد و تنها با یک 
ک��ودک ش��یرخوار در خان��ه 

ماند.

وقت��ی ب��ه ح��رم می روند، 
می بینن��د که وهابی  ها ضریح 
مطهر را س��وزانده  اند و با آن 
قهوه درست کرده  اند، با آن که 
قهوه را حرام می دانسته  اند! 
می  بینند که گوشه  ای از قبر 

شکاف برداشته است.
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