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مقدمه 
ستارگان آسامن دانایی و پارسایی، عنوانی برازنده برای كسانی است كه وجودشان 
نور و زیبایی برای حیات دیگران و نبودشان آسیبی سخت بر پیکره جامعه برشی 
است. شکوفه های عشق و ایثار در قلب رسسبز اینان جوانه می زند و دل و جان 
انسان ها را آكنده از حکمت و معنویت می كند. اینان نه به دنبال نام و مقام اند و نه 
در پی حشمت و جاه؛ بلکه در سودای دوست، متامی زندگی خود را فدا كرده اند 
تا بندگان خدا را به سوی روضه رضوان و هبشت رمحان سوق دهند و نجات بخش 

دل های اسری و جان های خسته باشند.
اینان نه در پی آمال و آرزوهای شخصی اند و نه در طلب شهرت و موقعیت؛ 
بلکه پرده داران حریم نبوت و والیت اند و پاسداران آینی اهلی و سنت نبوی. »علم 
و عصمت اهل بیت« چراغ راه زندگی آنان و خدمت به پریوان خاندان وحی و 
دستگریی از نیازمندان دانش و حکمت، سریه صاحلانه ایشان است. اگر اعتبار و 
احرتامی كسب می كنند، از سفره والی اولیای اهلی است و اگر آبرویی خرج كنند، 
برای حفظ كیان اسالم و قرآن است. اینان شاگردان برگزیده »مدرسه اهل بیت« و 
برجستگان كوی نیکنامی و پارسایی اند كه نمونه آهنا را در طول تاریخ كمرت می توان 
دید و شاید روایت زیبای نبوی گوشه ای از مقام و منزلت ایشان را به تصویر می كشد: 
»علامی امت اسالم با فضیلت تر از انبیای بنی ارسائیل اند. )بحاراالنوار،ج2 ،ص22(عتبات 



عالیات عراق، در دامن خود این گوهرهای آسامنی را پرورش و تن و جان آنان 
را در جوار خود پناه داده است. سیدرضی ها، سیدمرتضی ها، شیخ طوسی ها، 
خواجه نصریها، مقدس اردبیلی ها، حّلی ها، بحرالعلوم ها، شریازی ها، حکیم ها، 
صدرها و .... ستارگان آسامن دانایی و پارسایی اند كه خاك نجف، كربال و كاظمنی 
را توتیای چشم كرده و جوار امامان معصوم  را بر پادشاهی دو عامل ترجیح 

داده اند. آری باید به تك تك اینان این گونه خطاب كرد:
یادت به خری ای كه دلت آفتاب بود!                مهرت زالل و عشق تو مهرنگ آب بود!

یادت به خری ای كه رساپا وجود تو!                مهچون فرشتگان خدا روح ناب بود
یادت به خری باد كه با ماه روی تو              این تریه آسامن دمل پر شهاب بود

می رخیت قطره قطره حمبت ز چشم تو            احساست از سالله ترد حباب بود ....
در روایات نورانی پیشوایان معصوم درباره علام و دانشمندان امت چه زیبا 

سخنانی گفته شده است:
-»عاملان، امنای خدا در میان خلق اویند. )منتخب میزان الحکمه، ص 882(

-»عاملان، فرمان روایان بر شهر یاران هستند. )میزان الحکمه، حدیث14038(
-»عاملان، وارثان پیامربان اند. )الکافی،ج1،ص32(

-» دانشمندی كه از علمش سود برند، از هفتاد هزار عابد هبرت است . )بحاراالنوار، 
ج 75، ص 173(

-»دانشمندان در زمنی، مانند ستارگان آسامنند كه در ظلامت خشکی و دریا، 
]مردم[به كمك آهنا راه می جویند و مهنی كه ستارگان هنان شدند، ممکن است ره 

یافتگان نیز گمراه شوند. )نهج      الفصاحه(
دانشمندی كه از علمش هبره بربند، برتر از هفتاد هزار عابد است. )میزان الحکمه، 



ج 8 ،ص 3942( 

هر قدر درباره این فرزانگان شهر دانش بگوییم، كم گفته ایم و اغراق نکرده ایم! 
هر چه آنان را یاد كنیم و نام و راهشان را گرامی بداریم، حّق گوشه ای از زمحات 
آهنا را هم نتوانسته ایم ادا كنیم! هر اندازه كه جماهدت ها و تالش های علمی آنان را 
باز گوییم، باز هم بسیاری از كوشش های آنان را نادیده گذاشته ایم! ویژگی بارز 
آنان، »زهد و پرهیزگاری«، اصلی ترین كار آنان،»دانش اندوزی و علم آموزی«، 
زیباترین سریه آنان، »مسکنی نوازی و ایثارگری« و مهم ترین پیام و كالم آهنا، 

»بندگی و آزادگی« است؛ بنده خدا بودن و آزاد از هر قید و بند غری خدایی ....
و چه زیباست در سفر زیارتی معصومنی با پرده داران حریم والیت و امامت 
بیشرت آشنا بشویم و یادشان را هبرت گرامی بداریم و سریه آهنا را آینه راه خود قرار 
دهیم؛ باشد كه خداوند به میمنت پاكی و جماهدت های اینان، ما را نیز در جرگه 
پاكان و دانشمندان رّبانی وارد كند و در خیل این نیکنامان قرار دهد. این كتاب  
نیم نگاهی است به زندگی علام و دانشمندان بزرگ و نامی شیعه، كه در جوار پیشوایان 
معصوم خود در نجف، كربال و كاظمنی مدفون هستند و بایسته است كه زائران حرم 
اهل بیت، یادی از این شاگردان پرافتخار مکتبت علوی بکنند و نام و یادشان 
را گرامی بدارند. جمموعه حارض حاصل زمحات جناب آقای دكرت قدوسی زاده 

می باشد كه صمیامنه از تالش ایشان در هتیه و تدوین این جمموعه تقدیر می گردد.

سید محمد رضا فقیهی
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان





 

فصل اّول
�ف �ج

ف
و�ف در � علمای مد�ف

 





13

ف
 نج

 در
ون

دف
ی م

لما
 / ع

ول
ل ا

فص
رم

 ح
ان

انگ
فرز

�ف طوسی �ی �ش

ابو جعفر حممد بن حسن طوسى، معروف به »شیخ الطائفه« و »شیخ طوسی«، 
در رمضان املبارک سال 385 هجرى قمرى )995 میالدى( در طوس دیده به 

جهان گشود.
ایشان از ستارگان بسیار درخشان جهان اسالم و شیعه است و در فقه، اصول، 
حدیث، تفسری، كالم و رجال تالیفات فراوان دارد و خدمات ارزنده ای داشته است.

طوس 
طوس یکى از چهار شهر معروف خراسان بود. شیخ طوسى در كتاب الفهرست، 
خود را طوسى نامیده است. شهر طوس در زمان اقامت شیخ، زیر سلطه و فشار 

سیاسى تركان نومسلامن غزنوى قرار داشت كه بالتبع شیعیان آسایشى نداشتند.
شاید علت اینکه برخى از مورخنی و تراجم نگاران به اشتباه، شیخ طوسی 

را شافعى مذهب دانسته   اند؛ نفوذ و گسرتش سیاسى شافعیه در خراسان باشد.
از حلاظ فرهنگى، شهر طوس یکى از پر آوازه   ترین شهرهاست؛ از آنجا شاعرى 
مانند »فردوسى«، نابغه    اى در فقه، كالم، حدیث و تفسری نظری »شیخ طوسى«، 
دانشمند و حمقق برجسته ای مانند »خواجه نصریالدین طوسی« و شخصیت بزرگی 

مانند »غزاىل« برخاسته  اند.
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خاندان  شیخ طوسی
خاندان شیخ طوسى تا چند نسل مهه از علام و فقها بوده  اند. پرسش شیخ ابو 
عىل ملقب به »مفید ثانى« فقیه جلیل القدرى است و كتابى به نام  »أمالی« دارد و 

كتاب  »النهایة« تالیف پدرش را نیز رشح كرده است.
دخرتان شیخ طوسى نیز فقیهه و فاضله بوده   اند.

شیخ ابوعىل، فرزندى به نام »شیخ ابواحلسن« داشت كه بعد از پدرش مرجعیت 
و ریاست حوزه علمیه به او منتقل شد.

تحصیالت  شیخ طوسی
شیخ طوسی در سال 408 هجرى یعنى در 23 سالگى به بغداد مهاجرت كرد 
و تا پایان عمر در عراق ماند و پس از استادش سید مرتىض علم اهلدى، ریاست 

علمى و فتوایى شیعه به او منتقل شد.
شیخ طوسى مدت پنج سال نزد شیخ مفید درس خوانده است. سالیان دراز 
از سید مرتىض هبره   مند شده است. استادش سید مرتىض در سال 436 هجرى 
درگذشت و او دوازده سال بعد از سید در بغداد ماند، وىل بعد به علت یک سلسله 
آشوب  ها كه در نتیجه خانه و كاشانه   اش به تاراج رفت، به نجف مهاجرت كرد و 

حوزه علمیه نجف را در آنجا تاسیس كرد.

شخصیت و عظمت علمی  شیخ طوسی
شیخ طوسی مؤسس حوزه علمیه نجف است.كتابى در فقه به نام  »النهایة« 

دارد كه در قدیم االیام كتاب درسى طالب بوده است.
كتاب دیگر او به نام  »املبسوط« است كه فقه را وارد مرحله جدیدى كرده است 

و در زمان خود مرشوح   ترین كتاب فقهى بوده است.
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در كتاب دیگر خود به نام  »اخلالف« آراى فقهاى اهل سنت و شیعه را بیان 
كرده است.

اگر در فقه، »شیخ« را به طور مطلق بگویند، منظور شیخ طوسى است و اگر 
»شیخان« بگویند مقصود شیخ مفید و شیخ طوسى است.

شیخ طوسى نویسنده دو كتاب از كتب اربعه شیعه است. كتب اربعه، نام 
چهار جمموعه كتاب حدیثی است كه از پرامهیت  ترین كتاب   های حدیثی نزد شیعه 

حمسوب می   شوند.
كتاهبای شیخ طوسی عبارت است از: »هتذیب االحکام« و »االستبصار فِیاَم 

اخُتلف ِمن االخبار«
شیخ طوسی، سه كتاب مهم درباره علم رجال دارد كه از منابع اولیه علم 
رجال شیعه حمسوب می شوند. »رجال شیخ«، »فهرست شیخ« و »رجال كّشی« 

)این كتاب، تلخیص شیخ طوسی از اصل كتاب كّشی است(
در تاریخ نوشته اند بعد از وفات شیخ طوسی، تا مدت ها معموال فقها جرأت 
خمالفت با آراء شیخ طوسی را به خود راه نمی دادند لذا شیخ طوسی مرجع جمتهدان 

و فقها هم بود.
شیخ طوسی، كتاب بسیار مفید و برجسته  ای در تفسری قرآن به نام »التبیان« 
دارد. تفسری تبیان نخستنی تفسری جامع شیعی است كه شامل متام مباحث و علوم 
قرآنی است. این تفسری یکی از اصیل  ترین و جامع  ترین تفاسری به شامر می   آید كه 

منبع و ماخذ بسیاری از تفاسری است.
قرن چهارم و پنجم، بسرت مناظرات، تألیفات و نرش كتب كالمى و تفاسری 
كالمى بوده است. مناظرات شیخ مفید با رسان اشاعره و اعتزال و نگارش بیش 
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از 50 اثر كالمى، مهچننی تألیف كتاب شاىف توسط سید مرتىض در رّد كتاب املغنى 
عبد اجلّبار، از مجله شواهد مّدعاى فوق است.

شیخ طوسى نیز به خاطر مقام واالى علمى كه احراز نموده بود؛ از سوى 
خلیفه، عهده   دار كرسى كالم شد.

وى بیش از 15 اثر كالمى از خود به جاى گذارد كه از مهه مهمرت كتاب تلخیص 
الشاىف اوست.

البته تفسری رشیف تبیان كه نظری دو كتاب هتذیب و استبصار وى از آثار بسیار 
مهم اوست؛ داراى پرتوهاى كالمى دقیقى است كه مفرّس در آن با استناد به آیات، 
به اثبات حّقانّیت شیعه و رّد و ابطال خمالفنی، بویژه آراء اهل سنّت و اشاعره پرداخته 
است. مهچننی سه كتاب  »رشح اجلمل« و »املفّصح« در امامت و »االقتصاد اهلادى 

اىل الطریق الرشاد« از دیگر آثار كالمى ارزشمند شیخ است.

رهبری شیعه 
بعد از رحلت سید مرتىض علم اهلدى، رهربى و پرچمدارى شیعه به شیخ 

طوسى رسید.
در این هنگام منزل شیخ در حمله كرخ بغداد، پناهگاه، مقصد و مقصود مسلامنان 
بود. جهت درک حمرض او، علام و دانشمندان بسیارى از رسارس رسزمنی اسالمى، 
قصد بغداد را مى  نمودند تا افتخار جمالست و شاگردى او را دریابند و از چشمه 

خروشان علم اهلى كه بر زبان او جارى مى شد، استفاده كنند.

حمله به خانه شیخ طوسی و تاسیس حوزه علمیه نجف اشرف
تركان سلجوقى در سال 447 هجرى با استفاده از ضعف آل بویه به بغداد محله 

كردند و با اشغال آن حکومت آل بویه را برانداختند.
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در این زمان عبد امللک وزیر متعصب طغرل بیک، به حمله   هاى شیعه   نشنی محله 
كرده، به قتل و غارت آنان پرداختند و به خانه شیخ، محله كردند تا وى را به قتل 

برسانند، وىل چون او را نیافتند، وسایل منزل و كتاب  هاى او را آتش زدند.
بعد از این حادثه كه ضایعات جربان  ناپذیرى به جهان علم وارد ساخت، شیخ 

طوسی از بغداد خارج شد و به نجف ارشف رفت.
نجف در آن هنگام، ده كوچکى بود كه تعداد كمى از شیعیان مشتاق، در جوار 

بارگاه موالى متقیان امریاملؤمننی عىل  زندگى مى   كردند.
بعد از فروكش كردن خشم و طغیان جاهالن، شیخ طوسی در نجف ارشف، 

حوزه علمیه   اى تاسیس نمود كه بزرگرتین حوزه علمیه در میان شیعیان شد.

تألیفات 
آثار و مؤلفات شیخ، اكنون به صورت دائرة املعارىف در دسرتس قرار دارد.

شیخ طوسی از كتابخانه   هاى بزرگى چون دار الکتب شاپور پرس اردشری در 
بغداد كه آن را در سال 383 وقف نمود و كتابخانه سید رىض و سید مرتىض كه 

مشتمل بر هزاران كتاب بوده، به خوبى هبره برده است.
شیخ در زمینه   هاى گوناگون علوم اسالمى دست به تألیف و نگارش كتب زده 

است. وى حدود 50 اثر از خود به جاى گذاشت.
برخى از آثار وى به صورت جوابیه و نامه، نگاشته شده است و برخی دیگر، 
به صورت امال و قرائت، تدریس، و سپس توسط خود شیخ یا در مواردى توسط 

شاگردانش، زیر نظر وى نگاشته شده است.
شیخ طوسی دو كتاب درباره مقتل نوشته است. »خمترصاالخبار املختار بن ابی 
عبیده ثقفی« یا »اخبار املختار« یک نوع مقتل است و دیگری »مقتل احلسنی« است.
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برخی كتاب های معروف و مهم شیخ طوسی عبارتند از:
هتذیب األحکام، االستبصار، النهایة، املبسوط، اخلالف،  عدة األصول،  الرجال،  

الفهرست،  متهید األصول، التبیان، الغیبه  

وفات 
شیخ طوسى پس از 75 سال عمر پربركت، در شب دوشنبه 22 حمرم سال 
460 هجرى به رمحت ایزدى پیوست و در نجف ارشف در خانه خویش به خاک 

سپرده شد.
شیخ طوسی در آرامگاه خود در كنار امام امریمومنان  آرامید كه حدودا 500 
مرت با حرم حرضت امریاملومننی  فاصله داشت. طبق وصیت شیخ، خانه اش 
را تبدیل به مسجد كردند و هم اكنون مهنی خانه حتت عنوان مسجد شیخ طوسی 

معروف است.
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علامه حلی 

والدت 
حسن بن یوسف بن عىل بن مطهر حىل، معروف به »عالمه حىل«، فقیه، حمدث، 
مفرس، متکلم، ادیب و حکیم بزرگ اسالم و شیعه در روز 29 ماه مبارک رمضان 
سال 648 هجرى در شهر »حله« به دنیا آمد. شهری كه بزرگانی مانند ابن ادریس، 
  سید بن طاووس، حمقق حلی، ابن فهد حلی از آنجا برخاسته اند و امریاملومننی
پیش بینی شهر حله و بزرگان آن را كرده بود و فرموده بود: در اینجا شهرى   به وجود 
مى  آید كه آن را »حله سیفیه« گویند و مردى از تریه بنى اسد آن را بنا خواهد كرد و از 
این شهر، مردان پاک   رسشت و مطهر پدید مى  آیند كه در پیشگاه خداوند »مقرب« 

و »مستجاب   الدعوة« مى  شوند.
عالمه حلی در یک خانواده علمى و روحانى متولد شد. از كودكى به حتصیل 

علم و كسب كامل پرداخت.
ادبیات عرب، علوم مقدماتى و متداول عرص را در »حله« نزد پدر كه از علام بود 
و سایر علامى بزرگ آن منطقه، مهچون دایى بزرگوارش حمقق حىل كه از بزرگان 
علامی شیعه است و پرس عموى مادرش شیخ نجیب الدین حییى بن سعید و سید 
امحد بن طاووس و رىض الدین عىل بن طاووس و حکیم مشهور ابن میثم بحرانى 

مؤلف »رشح هنج البالغه« آموخت.
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عالمه حلی قبل از سن بلوغ به مقام اجتهاد رسید
عالمه حلی هنوز به بلوغ و سن تکلیف نرسیده بود كه از حتصیل علومی كه 
برای اجتهاد الزم بود فراغت یافت و به مقام عاىل اجتهاد نایل آمد و از مهان روزها 
آوازه فضل و نبوغ و هوش رسشار او مهه جا طننی افکند و آینده بسیار درخشانى 

را به او نوید داد.
عالمه یکى از اعجوبه   هاى روزگار بود. در فقه، اصول، كالم و عقاید، منطق، 
فلسفه، رجال و... كتاب  های بسیار مفید و ماندگار نوشته است. حدود صد كتاب 
از آثار خطى یا چاپى او شناخته شده و خیلی ها شناخته نشده است.عالمه حلی، 

فقه تسنن را نزد علامى تسنن حتصیل كرده است.

عالمه حلی در ایام جوانی مرجع تقلید شیعیان شد
بعد از رحلت حمقق حىل در سال 676 ق كه زعامت و مرجعیت شیعیان را به 
عهده داشت شاگردان ممتاز وى و فقها و دانشمندان حله به دنبال فقیه و جمتهدى 
بودند كه خصوصیات مرجعیت و زعامت را دارا باشد تا او را به عنوان مرجع 

تقلید معرىف كنند.
آنان تنها عالمه حىل را كه از شاگردان برجسته و دست پرورده مکتب فقهى 
حمقق حىل بود و فقها و جمتهدان به نام آن روزگار در حوزه درس وى رشكت كردند 
شایسته مرجعیت و پیشوایى دین مى شناختند و این در زمانى بود كه فقط 28 هبار 

از عمر رشیف عالمه گذشته بود.

عالمه علی االطالق و اولین آیت اهلل
در كتب فنی و ختصصی كلمه »عالمه« كه می گویند مراد فقها و بزرگان، عالمه 
حلی است. از این رو در میان علامی شیعه، تنها عالمه حلی است كه به طور مطلق 
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و بدون ذكر نام، »عالمه« خطاب می شود.
مثال حرضت امام مخینی درباره عالمه حلی می فرماید: »كسانى كه حافظ عقاید 
و قواننی و نظام اجتامعى اسالم هستند، مانند »خواجه نصری« و »عالمه« كه خدمت 
شایان و نامیانى كرده  اند، اگر بمریند خلئى به وجود مى  آید. اما من و جنابعاىل براى 
اسالم چه كرده  ایم كه اگر مردیم مصداق این روایت باشد؟ هزار نفر از ما بمرید، 
هیچ خربى نمى  شود! ما یا فقیه نیستیم حق فقه، یعنى آن طور كه باید بود؛ و یا مؤمن 

نیستیم حق ایامن.« )والیت فقیه/ ص 134(
مهچننی عالمه حلی، اولنی عاملی است كه لقب »آیت اهلل« برایش دادند. یعنی 
پس از رحلت حمقق حىل، زعامت و مرجعیت شیعیان به عالمه حىل منتقل شد و 
این بار امانت اهلى بر دوش با كفایت او گذاشته شد. بدین سبب به لقب مقدس و 
رشیف »آیت اهلل« مشهور شد كه در آن روزگار تنها او به این لقب خوانده مى  شد 

و هر كس، آیت اهلل مى  گفت منظورش عالمه حىل بود.

عالمه حلی در کالم بزرگان
عالمه طهرانی می نویسد: عالمه حىل از برجستگان نوادر دهر است، كه نام 
او تا ابدیت بر صفحه حتقیق و تدقیق نوشته شده، و چنان بحر حمیط علم، و دریاى 
بیکران معرفت و حتقیق است كه مهه فقهاى شیعه از آن زمان تا به حال به كتب فقهیه 

او مهچون تذكره و حتریر و خمتلف و منتهى و قواعد و تبرصه نیازمندند.
شهید آیت اهلل مطهری می نویسد: عاّلمه حىّل- كه حتاًم نامش را زیاد شنیده  اید- از 
اكابر و از بزرگرتین فقهاى اسالم است، نه تنها از بزرگرتین فقهاى شیعه بلکه از 

بزرگرتین فقهاى اسالم شمرده شده است.
او در منطق و كالم و فلسفه و ریاضیات و ... شاگرد خواجه نصریالدین و در 
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فقه شاگرد حمقق حىّل صاحب رشایع است كه او هم از فقهاى درجه اول شیعه است.
عاّلمه و خواجه، جزء نوابغ شمرده شده   اند. خواجه نصریالدین جزء ریاضیون 

تقریبًا درجه اول جهان شمرده مى   شود....
عاّلمه هم در فن خودش كه فقه است، قطعًا و بدون شک از نوابغ است. كتاهباى 
خیىل زیادى دارد، از مجله كتابى است به نام »تذكرة الفقهاء«. براستى وقتى انسان 

این كتاب را مطالعه مى   كند از تبّحر یک نفر در یک فن به حریت مى  افتد.
»تذكرة الفقهاء« كتابى است فقهى اما نه تنها فقه شیعه را بیان كرده بلکه در 
هر مسأله  اى فتواى مهه اهل تسنن آهنم نه فقط چهار امامشان: ابوحنیفه، شافعى، 
مالک و امحد، بلکه فتواى اكابر فقهاى ماقبل از منحرص شدن مذاهب به این چهار 

تا را نیز نقل كرده است.
در هر مسأله   اى مى   گوید در اینجا ابوحنیفه چننی گفته، شافعى چننی گفته و 

عقیده ما امامیه چننی است.
گاهى رّد و ایراد هم مى   كند مثاًل مى  گوید شافعى در یک قول خودش چننی 
گفته، در قول دیگرش چننی گفته، اول چننی گفته، بعد از عقیده خودش عدول 
كرده و چننی گفته است. آقاى شیخ حمّمد تقى قمى مى  گفت وقتى كه مى  خواستند 
تذكره را چاپ كنند، از علامى هر مذهبى از مذاهب اهل تسنن متخصىص آوردند.

اینها اعجاب داشتند كه این مرد بر اقوال ما از خود ما بیشرت احاطه دارد. یک 
چننی آدم فوق  العاده  اى بوده است.

عاّلمه كتاب جترید را رشح كرده. قسمت منطقش به نام اجلوهر النَّضید معروف 
است كه از هبرتین كتاهباى منطق است و قسمت كالمش به نام كشف املراد كه امروز 

به آن »رشح جترید« مى  گویند.
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رشح عاّلمه، هم بر منطق و هم بر كالمش خیىل خمترص است. بعد از عاّلمه 
مکرر این كتاب را رشح و حاشیه كرده   اند. یکى آن را رد كرده، دیگرى تأیید كرده 
و شاید در دنیاى اسالم هیچ كتابى به اندازه جترید مورد بحث قرار نگرفته است، 
یعنى هیچ متنى نداریم كه به اندازه این كتاب برایش رشح و حاشیه نوشته باشند و 
مرتب آن را رد و یا تأیید كرده باشند. علت این امر این است كه خواجه وقتى خواسته 
مطالب و مسائل را بر مذاق شیعه بیان كند خیىل خالصه و متن  گویى كرده، تقریبًا 

عجالتًا گذشته، یک اشاره اى به مطالب كرده و گذشته است.
در قسمتهاى آخر كتاب جترید بحثى براى امامت باز شده است. از این بحث، 
چون مورد قبول مهه علامى شیعه هست، مى  توانید بفهمید كه منطق علامى شیعه 

در این زمینه چگونه منطقى است.

منهاج الکرامة عاّلمه حّلی و منهاج السنه ابن تیمّیه  )شیخ وهابیت(
عالمه حلی كتابی به نام منهاج الکرامه نوشت كه باعث شد بسیاری از اهل 
تسنن آن زمان، شیعه شدند. ابن تیمیه )شیِخ و بزرِگ وهابیت( در تقابل با كتاب 
منهاج الکرامة عالمه حلی، كتابی حتت عنوان منهاج السنه نوشت و یک رسی 
ادعاهای واهی، پوچ و نادرست نسبت به شیعه مطرح كرد و با توهنی  های بیش از 

حد سعی كرد ذهن خماطب را حتت كنرتل خود درآورد.

پر کردن چاه برای جلوگیری از منفعت طلبی در فتوا
شهید مطهری نقل می كند: معروف است كه عالمه حىّل براى اولنی بار در تاریخ 
فقه شیعه معتقد شد كه این كه مى   گویند ]اگر نجاستى در چاه بیفتد[ چاه نجس 
مى  شود، اگر مرغى بیفتد چند دلو آب باید كشید، اگر االغى بیفتد چقدر و اگر 
انسانى در آن بمرید چقدر، كشیدن این آهبا مستحب است، واجب نیست و حال 
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آنکه تا عرص او متام فقهاى شیعه اتفاق داشتند كه اینها واجب است.
قضیه این بود كه در خانه خودش این ابتال پیدا شد. یک نجاستى در چاه افتاده 
بود و خواست نظر بدهد. آمد از نو مستقل روى این مسأله فکر كند )حاال من كار 
ندارم منزوحات بئر واجب است یا نه(. كتاهبا و مدارک را جلوى خودش گذاشت 
كه درباره این مسأله قضاوت كند، فتواى واقعى خودش را به دست بیاورد كه واقعا 
این كار واجب است یا واجب نیست. مطالعه كرد، یکدفعه دید آن گوشه دلش 
متایل به این است كه فتوایش این باشد كه واجب نیست چون اآلن منفعتش اجیاب 

مى كند كه واجب نباشد.
ترسید كه این منفعت  طلبى، فکرش را بدزدد و بعد فتوایى بدهد كه این فتوا 
زبان فقه و فکر و استدالل و زبان یک فکر بى  طرف نباشد، زبان یک فکر طرفدار 
باشد. مى  گویند دستور داد چاه را پر كردند. خودش را از این منفعت طلبى آزاد 

كرد، بعد نشست فکر كردن، دید اآلن هم عقیده  اش مهنی است، آنوقت فتوا داد.

تشرف به خدمت امام زمان �
 عالمه هر هفته روزهاى پنجشنبه به زیارت موال و آقایش امام حسنی

مى شتافت. در یکى از هفته ها كه به تنهایى در حال حركت بود شخىص مهراه وى 
به راه افتاد و با یکدیگر مشغول صحبت شدند. در ضمن صحبت براى عالمه معلوم 

شد كه این شخص مرد فاضىل است و تبحر خاىص در علوم دارد.
از این نظر مشکالتى را كه در علوم خمتلف برایش پیش آمده بود از آن شخص 
پرسید و او به مهه پاسخ گفت تا اینکه بحث در یک مساله فقهى واقع شد و آن شخص 

فتوایى داد كه عالمه منکر آن شد و گفت: دلیل و حدیثى بر طبق این فتوا نداریم!
آن شخص گفت: شیخ طوسى در كتاب هتذیب، در فالن صفحه و سطر حدیثى 
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را در این باره ذكر كرده است!
عالمه متحری شد كه این شخص كیست! از او پرسید آیا در این زمان که 

غیبت کبراست می توان حضرت صاحب االمر )عج ( را دید؟
در این هنگام عصا از دست عالمه افتاد و آن شخص خم شد و عصا را 
از زمین برداشت و در دست عالمه گذاشت و فرمود: چگونه صاحب الزمان 
را نمی توان دید و حال آنکه دست او در دست تو است! عالمه، بی اختیار 

خود را در مقابل پاى آن حضرت انداخت و از حال رفت!
وقتى به خود آمد كسى را ندید. پس از بازگشت به حله به كتاب هتذیب مراجعه 
كرد و آن حدیث را در مهان صفحه و سطر كه آن حرضت فرموده بود پیدا كرد و به 
خط خود در حاشیه آن نوشت: این حدیثى است كه حرضت صاحب االمر � 

به آن خرب داد و به آن راهنامیى كرد.

تالیفات و آثار عالمه حلی  
عالمه حسن زاده آملی می  نویسد: »عاّلمه  حلی  را در حدود پانصد مجلد 

تألیف علمی است«
از آثار علمی ایشان می توان به كتاب های زیر اشاره داشت:

الف - آثار فقهی 
منتهى املطلب ىف حتقیق املذهب، تلخیص املرام ىف معرفه االحکام، غایه االحکام 
ىف تصحیح تلخیص املرام، حتریر االحکام الرشعیه عىل مذهب االمامیه، خمتلف الشیعه 
ىف احکام الرشعیه، تبرصه املتعلمنی ىف احکام الدین، تذكره الفقها، ارشاد االذهان 
ىف احکام االیامن، قواعد االحکام ىف معرفه احلالل و احلرام، مدارک االحکام، هنایه 
االحکام ىف معرفه االحکام، املنهاج ىف مناسک احلاج، تسبیل االذهان اىل احکام 
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االیامن، تسلیک االفهام ىف معرفه االحکام، تنقیح قواعد الدین، تذهیب النفس ىف 
معرفه املذاهب اخلمس، املعتمد ىف الفقه، رساله ىف واجبات احلج و اركانه و رساله 

ىف واجبات الوضو و الصلوه .

ب - آثار اصولی
النکه البدیعه ىف حتریر الذریعه، غایه الوصول و ایضاح السبل، مبادى الوصول 
اىل یعلم االصول، هتذیب الوصول اىل علم االصول، هنایه الوصول اىل علم االصول، 

نه الوصول اىل علم االصول، منتهى الوصول اىل علمى الکالم و االصول.

ج - آثار کالمی و اعتقادی
منهاج الیقنی ، كشف املراد، انوار امللکوت ىف رشح الیاقوت، نظم الرباهنی ىف 
اصول الدین، معارج الفهم، االبحاث املفیده ىف حتصیل العقیده، كشف الفوائد ىف 
رشح قواعد العقائد، مقصد الواصلنی، تسلیک النفس اىل حظریه القدس، هنج 
املسرتشدین، مناهج اهلدآیه و معارج الدرآیه، منهاج الکرامه، هنایه املرام، هنج احلق 
و كشف الصدق، االلفنی، باب حادى عرش، اربعون مساله، رساله ىف خلق االعامل، 
استقصا النظر، اخلالصه، رساله السعدیه، رساله واجب االعتقاد، اثبات الرجعه، 
االیامن، رساله ىف جواب سئوالنی، كشف الیقنی ىف فضائل امری املومننی ، جواهر 
املطاب، التناسب بنی االشعریه و فرق السوفسطائیه املبحاث السنیه و املعارضات 

. النرصیه، مرثیه احلسنی

د - آثار حدیثی
استقصا االعتبار ىف حتقیق معانى االخبار، مصابیح االنوار، الدرر و املرجان ىف 
االحادیث الصحاح و احلاسن، هنج الوضاح ىف االحادیث الصحاح، جامع االخبار، 
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رشح الکلامت اخلمس المریاملومننی ، خمترص رشح هنج البالغه، رشح حدیث 
قدسى.

ه  - آثار رجالی
خالصه االقوال ىف معرفه الرجال، كشف املقال ىف معرفه الرجال، ایضاح االشتباه.

و - آثار تفسیری
هنج االیامن ىف تفسری القرآن، القول الوجیز ىف تفسری الکتاب العزیز و ایضاح 

خمالفه السنه .

ز - آثار فلسفی و منطقی
القواعد و املقاصد، االرسار اخلفیه، كاشف االستار، الدر املکنون، املقامات، حل 
املشکالت، ایضاح التلبیس، اجلوهر النضید، ایضاح املقاصد، هنج العرفان، كشف اخلفا 
من كتاب الشفا، مراصد التدقیق و مقاصد التحقیق، املحاكامت بنی رشاح االشارت، 
ایضاح املعضالت من رشح االشارات، نور املرشق ىف علم املنطق، االشارات اىل 
معانى االشارات، بسط االشارت، حتریر االبحاث ىف معرفه العلوم الثالثه، حتصیل 

امللخص، التعلیم التام، رشح القانون، رشح حکمة االرشاق، القواعد اجللیه.

ح - آثار درباره دعا
االدعیه الفاخره املنقوله عن االئمه الطاهره، منهاج الصالح ىف اختصار املصباح.

ط - آثار ادبی
كشف املکنون من كتاب القانون، بسط الکافیه، املقاصد الوافیه بفوائد القانون 
و الکافیه، املطالب العلیه، لب احلمکه، و اشعار در موضوعات خمتلف و قصیده اى 

بلند درباره دانش و مال.
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ی - دیگر آثار
آداب البحث، جوابات املسائل املهنائیه االوىل، جوابات املسائل املهنائیه الثانیه، 
جواب السوال عن حکمه النسخ، اجازه نقل حدیث به بنى زهره حلبى، اجازه نقل 
حدیث به قطب الدین رازى در ورامنی، اجازه نقل حدیث به موال تاج الدین رازى 
در سلطانیه، دو اجازه نقل حدیث به سید مهنا بن سنان مدنى در حله، اجازات متعدد 

به شاگردان و دیگر فقها، وصیتنامه، الغریه، مسائل سید عالالدین.

وفات  عالمه حلی
سخن درباره آیت اهلل عالمه حلی متام ناشدنی است اما با ذكر وفاتش یادداشت 
را خامته می دهیم. ایشان پس از عمرى تالش و كوشش در راه احیاى رشیعت، در 

بیست و یکم حمرم 726 هجرى وفات یافت.
 آرامگاهش در نجف ارشف و در بارگاه ملکوتى موالیش امریاملؤمننی عىل

قرار دارد.
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لی �ی دس ارد�ج م�ق

در قرن دهم هجری قمری در شهر اردبیل كودكی سعادمتند پا به عرصه وجود 
گذاشت. او بعد از رشد و شکوفایی و طی مراحل علمی و كسب كامالت معنوی 
و عرفانی، به مرتبه ای از دانش و معرفت و زهد و تقوا رسید كه پس از چهار قرن 
هنوز الگوی عاملان و پرهیزكاران است. نامش امحد و فرزند حممد و از خانواده ای 
دوستدار اهل بیت بود. پس از رشد و گذراندن حتصیالت و كسب كامالت 
معنوی به نجف ارشف مهاجرت كرد و در جوار مرقد مطهر موالی متقیان امام 

علی به كسب علم و فضیلت پرداخت.
وی علوم نقلی و فقه را از حمرض سید علی صائغ و دیگر استادان حوزه نجف 
فرا گرفت. سید علی از آن مجله شاگردان برجسته شهید ثانی بود كه استاد به وی 

عالقه فراوان داشت.
وی مهواره در جست و جوی دانش بود و در طول عمر پربركت خود از هیچ 
كوششی برای آموختن غفلت نمی كرد. هر جا كه از وجود دانشمند و عاملی نشانی 
می یافت، به خدمتش می شتافت و از علم و معرفت وی هبره می گرفت. به مهنی 
دلیل زمانی نیز برای استفاده از حمرض فیلسوف و عامل وارسته مجال الدین حممود)از 
شاگردان فیلسوف نامی مجال الدین اسد دوانی( به شریاز مهاجرت كرد و مدتی نزد 
وی به حتصیل علوم عقلی مشغول گردید. او علم و عمل را وجهه مهت خویش 
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ساخت و در زهد و تقوا به درجه ای رسید كه به »مقدس« شهرت یافت و در حتقیق 
و ژرف نگری علمی به اندازه ای تبحر داشت كه به »حمقق« معروف شد.

سال ها حتصیل و حتقیق در پرتو زهد و تقوا، از مقدس اردبیلی فقیه و عاملی 
كم نظری ساخته بود و طولی نکشید كه ریاست و زعامت شیعه و حوزه علمیه 
نجف را عهده دار شد. هنگامی كه مقدس اردبیلی پا به عرصه فعالیت های علمی 
و تبلیغی گذاشت، نجف بسیار خاموش و بی حترک بود و  دانش پژوهان اندكی در 
آنجا مشغول حتصیل بودند و حوزه آن از شکوه دوران شیخ طوسی بی هبره بود. 
در این زمان احیاگری رسارس پاک و با فضیلت، قیام كرد و با زهد خود به مقابله 
با كمبودها و  با تقوا و صرب خود به رفع كاستی ها برخاست و با معنویت خویش 
به حوزه نجف روح و صفا بخشید و نجف را میعادگاه طالب دانش پژوه ساخت 
و جویندگان دانش را به آنجا جلب كرد. آیت اهلل سید حسن صدر در این باره 
می نویسد: »در زمان مقدس اردبیلی دوباره کوچ علمی به نجف آغاز شد. 
حوزه تقویت یافت و مردم از اطراف دیگر شهرها و بالد، به آنجا روى آوردند 

و آن شهر به صورت بزرگ ترین مرکز علمی در آمد.« 
حمقق اردبیلی در مدت عمر گران مایه خود خدمات ارزنده ای برای عامل تشیع 
انجام داد. وی پس از كسب علوم عالی بر كرسی تدریس نشست و با كامل دقت و 
حوصله مسائل و مباحث علمی را به شاگردان خویش تعلیم داد. او با نفس قدسی 
خود كسانی را برای جامعه بزرگ تشیع تربیت كرد كه هر یک چهره ای برجسته در 
علم و اجتهاد شدند و منشأ آثار ارزنده ای برای عامل اسالم گردیدند. فقیه بزرگوار 
حمقق اردبیلی عالوه بر تدریس، كتاب های پرارجی نیز در موضوعات كالم، فقه، 
اصول، سریه اهل بیت و عقاید تألیف كرد كه از برخی از آهنا اثری در دست نیست.
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مقدس اردبیلی بسیار متواضع بود و در مقابل شاگردانش، خود را فوق العاده 
كوچک می شمرد و آنان را مورد تکریم و احرتام فراوان قرار می داد. گویند در 
هنگامی كه شیخ حسن از حتصیل فراغت یافت و قصد داشت به لبنان باز گردد، از 
استاد خویش تقاضای نصیحت و موعظه كرد و مقدس اردبیلی احادیثی را گردآوری 
كرده، در ورقه ای نوشت و به ایشان داد و در پایان آن این مجالت را اضافه كرد: این 
مطلب را بنده خدا امحد برای موالی خود نوشته است تا فرمان ایشان را به جای 

آورد و به امید اینکه موجب پندآموزی وی باشد.
اخالص در كار تعلیم و تدریس نیز از خصلت های بارز مقدس اردبیلی بوده 
است. مالعبداهلل شوشرتی از شاگردان مقدس اردبیلی در جملسی مسأله ای را از 
استاد خویش پرسید، مقدس سوال او را پاسخ گفت. اما شاگرد به این پاسخ قانع 
نشد و بحث ادامه یافت. ناگهان مقدس سکوت كرد و پس از  حلظه ای فرمود: 
این بحث بامند برای بعد، باید به كتاب مراجعه كنم! سپس از جملس برخاست و به 
شاگرد فرمود تا مهراه او به جایی دیگر بروند. پس از خروج از آن جملس حمقق اردبیلی 
پاسخی بسیار دقیق و عمیق بیان كرد؛ به طوری كه شاگرد قانع شد و شبهه ای برایش 
باقی نامند. شاگرد پرسید: آقا، چرا پاسخی به این نیکویی می دانستید و در مهان 
جملس بیان نفرمودید؟ حمقق فرمود: آنجا چون در مجلس و در حضور جمعی 
از مردم بودیم، احتمال داشت که قصدمان جدل و فخرفروشی و اظهار فضل 
بر یکدیگر باشد؛ ولی اینجا این شبهه نیست، زیرا تنها خداى متعال ناظر بحث 

و گفت و گوى ماست.
كمک به حمرومان نیز از خصوصیات پسندیده مقدس اردبیلی بود. نقل است 
در یکی از سال ها قحطی و گرانی به اوج خود رسیده بود و فقر و گرسنگی بیداد 
می كرد؛ حمقق اردبیلی اندک آذوقه ای داشت كه فقط كفاف قوت خانواده اش را 
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می كرد. اما او راضی نشد كه خانواده اش غذا داشته باشند، در حالی كه افراد زیادی 
در جامعه حمتاج و گرفتارند. از این رو آن طعام را بنی بیچارگان تقسیم كرد. مهرسش 
از این عمل او برآشفت و گفت: در چننی سال قحطی آن چه طعام داشتیم به فقرا 

كمک كردی، اكنون باید فرزندان من دست گدایی به سوی دیگران دراز كنند؟
حمقق پاسخی نداد و از منزل خارج شده، راه مسجد كوفه را در پیش گرفت. 
او تصمیم گرفته بود چند روزی را در مسجد اعتکاف كرده، به عبادت و راز و 
نیاز بپردازد. در دومنی روز حضور او در مسجد، مرد عربی مقداری گندم و آرد 
بر چهارپایی بار كرده، به خانه حمقق اردبیلی برد و به مهرسش حتویل داد و گفت: 
صاحبخانه در مسجد اعتکاف كرده و این گندم و آرد را برای شام فرستاده است. 
چند روزی گذشت تا اینکه مقدس اردبیلی به خانه بازگشت. مهرسش به او گفت: 
آرد و گندمی كه فرستاده بودید خیلی مرغوب بود. حمقق، بی خرب از مهه جا، وقتی 
این سخن را شنید دریافت كه این فضل و رمحتی از طرف خدا بوده است و خداوند 

را بر این بنده نوازی ستایش   كرد.
رسانجام ماه رجب سال 993 ق. فرا رسید. در این سال آفتاب فقاهت كه از 
شهر اردبیل درخشیدن آغاز كرده و در رسارس جهان تشیع پرتوافشانی نموده بود؛ 
پس از عمری تالش و كوشش خستگی ناپذیر در راه دین و رشیعت جاودانی اسالم 
در نجف ارشف غروب كرد؛ هر چند این غروب جسم او بود و روح مقدسش با آثار 
ارزشمندش مهچنان پرتوافشان اسالم و تشیع است. پیکر مطهر مقدس اردبیلی را 
شیعیان و دوستانش در حرم مطهر موالی متقیان حرضت علی )كنار گلدسته 
باب قبله( به خاک سپردند تا مهان گونه كه در دنیا عاشق اهل بیت بود در آخرت 

نیز مهنشنی آهنا باشد.
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�رالعلوم دمحمدمهدی �ج علامه ��ی

والدت
»سید مهدی بحرالعلوم« كه نام كاملش »سید حممدمهدى بن مرتىض بن حممد 
بروجردى  طباطبایى« است، از مشاهری علامى شیعه در قرن دوازدهم، متبّحر در 
فقه، اصول، حدیث، كالم، تفسری، رجال و سری و سلوک معنوی ، پیش از پگاه 
عید فطر سال 1155 هـ.ق در شب مجعه از ماه شوال در شهر كربالی معلی پا به 

عرصه هستی هناد.
پـدر ارمجندش مى گوید: در آن شب كه والدت فرزندم مهدى بود، در عامل رؤیا 
امام هـشـتم را دیدم كه شمع بزرگى را به شاگردش حممدبن اسامعیل بن بزیع داد. 
حممد آن شمع را بر فراز بام منزل ما برد و روشن كرد؛ ناگهان نور آن شمع تا آسامن 
باال رفته و دنیا را فرا گرفت. آرى شمعى كه توسط امام رضا افروخته شود، 

باید نورش جهان را روشن سازد و جهانیان را فرا بگرید.
پدر و اجداد او از دانشمندان رسشناس بودند و با بعىض از خاندان  هاى علمى 
شیعه، از مجله خاندان جملسى، خویشاوندى سببى یا نسبى داشتند و به دلیل مهنی 
پیوند خانوادگى، سید بحرالعلوم از جملسى اول به عنوان جد و از جملسى دوم به 

عنوان دایى یاد مى  كند.
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ورود به حوزه علمیه و اساتید
بحرالعلوم مقدمات نحو و رصف و ادبیات و منطق و فقه و اصول را با كوششى 
بى نظری نزد پدر خود و سایر فضال و دانشمندان، در مدتى كمرت از چهار سال فرا 
گرفت، در اوایل بلوغ به درس خارج پدر خـود رفت و هـمچننی از مـحـضـر بزرگان 
استفاده شایانى برد و پس از پنج سال درس و بحث فرشده و عـمـیـق و طى مـرحـلـه 

سطح، به درجه اجتهاد نائل آمد و از اساتید بزرگ خود اجازه اجتهاد گرفت.
پـس از آن بـه نجف مهاجرت كرد و در مركز بزرگ دانش هاى اسالمى، به بحث 
و حتقیق پرداخت و در مدتى كم كه هنوز سنش از 30 سال جتاوز نکرده بود، ارشاد 
و رهربى مسلامنان را بر عهده گرفت.او از حمرض بزرگانى چون : پدر ارمجندش، 
استاد كل وحیدهببهانى، شیخ یوسف بحرانى صاحب حدائق و سیدحممدمهدى 

اصفهانى كسب علم نموده است.

چه کسی لقب بحرالعلوم را به سید مهدی طباطبایی داد؟
سید مهدی در سال 1186 به مشهد مقدس سفر كرد و هفت سال در آنجا 

اقامت گزید.
در این مدت گذشته از رشكت در جمالس علمى و مباحثه با علام، نزد مریزا 
مهدى شهید خراسانى به فراگریى فلسفه پرداخت و این حکیم او را به سبب مقام 
شامخ علمی اش »بحرالعلوم« خواند. این لقب كه پیش از آن به كسى اطالق نشده 

بود بعدها عنوان خاندان وى شد كه تا امروز به آن شهرت دارند.
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بحرالعلوم یعنی چه؟
شاید در نظر اول،  معنای بحرالعلوم روشن باشد یعنی دریای علم ها. ولی نکته  

ظریفی در كلمه »بحر« وجود دارد كه دانستن آن خالی از لطف نیست.
راغب در مفردات می نویسد: »َبْحر« هر مکان وسیعى است كه آب زیادى را 
در خود مجع كرده است و این معنى وضعى و ریشه  اى بحر است. سپس با دیدن 
وسعت و فراخناى دریا تشبیهًا گفته مى  شود »َبَحْرُت كذا« مثل دریا وسعش دادم.
از این سخن راغب در می یابیم كه بحر، خود آب دریا نیست، بلکه آن مکان 
وسیعی است كه آب زیادی را در خوب مجع كرده است. از این رو لقب »بحرالعلوم« 
براى سید مهدى طباطبایی، می تواند به این معنا باشد که قلب و روح این سید، 

ظرف وسیعی است که علوم زیادى را در خود جاى داده است.  

اهتمام به امور شاگردان 
 بحرالعلوم بر امور عبادی شاگردان خویش نیز فوق العاده اهتامم می ورزید 
و در صورت غفلت و كوتاهی شاگردان از این مهم بسیار رنج می برد. یک بار 
برای چند روز تدریس را ترک كرد؛ طلبه ها واسطه ای را نزد وی فرستادند تا علت 
تعطیلی درس را جویا شود؛ بحرالعلوم در پاسخ گفت: »در میان این مجعیت طلبه 
هرگز نشنیدم كه در نصف شب ها صدای ترضع و زاری و مناجات آهنا بلند بشود 
با اینکه من غالب شب ها در كوچه های نجف راه می روم. چننی دانش-پژوهانی 
شایسته نیستند تا برای ایشان درس   بگویم.« چون طالب این سخن را شنیدند 
متحول شده، شب ها به ناله و گریه در حمرض اهلی پرداختند. وقتی این حتول اخالقی 

در طلبه ها پدیدار شد آن جناب دوباره تدریس را رشوع كرد.
 تالش سید در حمایت از فقرا و محرومان را باید از شب هاى تاریک 
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و کوچه هاى باریک نجف اشرف و فقیران آن دیار پرسید. او هر شب در 
کوچه هاى شهر می گردید و براى فقرا نان و خوردنی هاى دیگر می برد.

نظر بزرگان درباره سید بحرالعلوم
آیت اهلل شیخ جعفر كشف الغطاء:آیت اهلل شیخ جعفر كاشف الغطاء كه از بزرگان 
فقهای شیعه و نویسنده كتاب »كشف الغطاء« است غبار نعلنی سید بحرالعلوم را 

با حنک عاممه خود پاک مى كرد.
عالمه مریزا علی آقا قاضی:عالمه مریزا عىل آقا قاىض - استاد عرفان عالمه 
طباطبائى و بسیارى دیگر از بزرگان – درباره اش چننی فرموده است: سه نفر در 
طول تاریخ عارفان به مقام »متکن در توحید« رسیده اند: سید بن طاووس ، امحد 

بن فهد حىل و سید مهدى بحرالعلوم.
عالمه سید حممدحسنی طباطبایی:عالمه سید حممد حسنی طهرانی می نویسد: 
مرحوم استاد )یعنی عالمه طباطبایی( به دو نفر از علامء اسالم بسیار ارج مى   هنادند 
و مقام و منزلت آنان را به عظمت یاد مى   كردند: اّول: سّید أجّل عىّل بن طاووس 
أعىل اهللُ تعاىَل مقاَمه الرّشیف، و به كتاب »إقبال« او امّهّیت مى  دادند و او را »سّید 

أهل املراقبة« مى   خواندند.
دّوم: سّید مهدى بحرالعلوم أعىل اهللُ تعاىل مقامه، و از كیفّیت زندگى و سلوک 
علمى و عمىل و مراقبات او بسیار حتسنی مى   نمودند. و ترّشف او و سّید ابن طاووس 
را به خدمت حرضت امام زمان أرواحنا فداه كرارًا و مرارًا نقل مى   نمودند. و نسبت 
به نداشتن هواى نفس، و جماهدات آنان در راه وصول به مقصود، و كیفّیت زندگى 
و سعى و اهتامم در حتصیل مرضات خداى تعاىل، ُمعِجب بوده و با دیده اهّبت و 

جتلیل و تکریم مى   نگریستند.
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عالمه حسن زاده آملی هم نوشته اند: عالمه طباطبائی، مرحوم سید بحر العلوم و 
ابن فهد صاحب عّدة الداعی و سید ابن طاووس صاحب اقبال را از كّمل می  دانست 

و می  فرمود: اینها كامل بودند.

کرامتی از سید بحرالعلوم
آخوند مال زین العابدین سلامسی از شاگردان و یاران نزدیک سید می گوید: 
ایامی كه در جوار خانه خدا نزد سید به خدمت مشغول بودم، روزی اتفاق افتاد 
كه در خانه چیزی نداشتیم مطلب را به سید عرض كردم چیزی نفرمود. از عادات 
جناب بحرالعلوم این بود كه صبح اول وقت طوافی دور كعبه می كرد و به خانه 
می آمد و به اتاقی كه خمصوص خودش بود می رفت و برای هر صنفی بر طریق 
مذهبش درس می گفت. در آن روزی كه ازتنگدستی شکایت كردم، چون از طواف 
برگشت ناگهان كسی در را كوبید. سید بحرالعلوم به شدت مضطرب شد و طرف 
در رفت و آن را باز كرد، شخص  بزرگواری در لباس عربی داخل شد و در اتاق سید 
نشست و سید در هنایت فروتنی و ادب دم در نشست.ساعتی نشستند و با یکدیگر 
سخن گفتند، آن گاه برخاست و در خانه را باز كرد و دست مهامن را بوسید. او را 
بر ناقه ای كه دم در خانه خوابانده بود، سوار كرد، مهامن رفت وبحرالعلوم با رنگ 
دگرگون بازگشت و حواله ای به دست من داد و گفت: این حواله ای است برای 
مرد رصافی كه در بازار صفاست؛ نزد او برو و هر چه بر او حواله شده بگری. آن 
حواله را گرفتم و آن را نزد مهان مرد كه سید سفارش كرد بردم. مرد چون حواله 
راگرفت به آن نظر نمود و آن را بوسید و گفت: برو چند باربر و كارگر بیاور، پس 
رفتم وچهار باربر آوردم؛ به قدری كه آن چهار نفر قدرت محل داشتند، پول آن 
زمان را برداشتند و به منزل آوردند، من فوری برگشتم نزد آن رصاف كه از حال 
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او و نویسنده حواله جویا شوم كه او چه كسی بود وقتی رفتم نه رصافی را دیدم و 
نه مغازه ای را كه دیده بودم. ازمغازه رصاف پرس و جو كردم، گفتند ما اصال در 

اینجا دكان رصافی ندیده ایم.

تشرف سید بحرالعلوم و ارزش گریه بر امام حسین
سید بحرالعلوم� به قصد ترشف به سامرا تنها براه افتاد. در بنی راه راجع به 
این مساله كه گریه بـر امـام حسنی گناهان را مى آمرزد فکر مى كرد. مهان وقت 
متوجه شد كه شخص عربى كه سـوار بـر اسـب اسـت بـه او رسـید و سالم كرد. 
بعدپرسید: جناب سید درباره چه چیز به فکر فرو رفته اى ؟ و در چه اندیشه اى ؟ اگر 
مساله علمى است بفرمایید شاید من هم اهل باشم ؟ سید بحرالعلوم فرمود: در این 
باره فکر می کنم که چطور می شود خداى تعالی این همه ثواب به زائرین و 
گریه کنندگان بر حضرت سیدالشهداء می دهد مثال در هرقدمی که در راه 
زیارت برمی دارد ثواب یک حج و یک عمره در نامه عملش نوشته می شود 

و براى یک قطره اشک تمام گناهان صغیره و کبیره اش آمرزیده می شود؟ 
آن سوار عرب فرمود: تعجب نکن! من براى شام مثاىل مى آورم تا مشکل 
حل شود. سلطانى بـه مهراه درباریان خود به شکار مى رفت . در شکارگاه از 
مهراهیانش دور افتاد و به سـخـتى فوق العاده اى افتاد و بسیار گرسنه شد. خیمه 
اى را دید و وارد آن خیمه شد. در آن سیاه چـادر پریزنى را با پرسش دید. آنان در 
گوشه خیمه عنیزه اى)بز شریده(  داشتند و از راه مرصف شری این بز، زندگى خود را 
مى گذراندند. وقـتى سلطان وارد شد، او را نشناختند وىل به خاطر پذیرایى از مهامن 
آن بز را رسبریده و كباب كردند زیرا چیز دیگرى براى پذیرایى نداشتند. سلطان 
شب را مهان جا خوابید و روز بعد از ایشان جدا شد و به هر طورى كه بود خود را 
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به درباریان رسانید و جریان را براى اطرافیان نقل كرد. در نـهـایت از ایشان سؤال 
كرد: اگر بخواهم پاداش میهامن نوازى پریزن و فرزندش را داده باشم  چه عمىل 
باید انجام بدهم ؟ یکى از حضار گفت : به او صد گوسفند بدهید. دیگرى كه از 
وزراء بود گفت: صد گوسفند و صد ارشىف بدهید. یکى دیگر گفت: فالن مزرعه 
را به ایشان بدهید. سـلطان گفت : هر چه بدهم كم است  زیرا اگر سلطنت و تاج 
و ختتم را هم بدهم آن وقت مقابله به مثل كرده ام. چون آهنا هر چه را كه داشتند به 

من دادند. من هم باید هرچه را كه دارم به ایشان بدهم تا رس به رس شود. 
 بعد سوار عرب به سید فرمود: حاال جناب بحرالعلوم! حضرت سیدالشهداء
هرچه از مال و منال و اهل و عیال و پسر و برادر و دختر و خواهر و سر و پیکر 
داشت همه را در راه خدا داد پس اگر خداوند به زائرین و گریه کنندگان آن 
همه اجر و ثواب بدهد نباید تعجب نمود چون خدا که خدائیش را نمی تواند 
به سیدالشهداء بدهد پس هر کارى که می تواند انجام می دهد یعنی با 
صرف نظر از مقامات عالی خودش  به زوار و گریه کنندگان آن حضرت  
درجاتی عنایت می کند. در عین حال اینها را جزاى کامل براى فداکارى 
آن حضرت نمی داند. چون شخص عرب این مطالب را فرمود از نظر سید 

بحرالعلوم غایب شد.

تشرف بحرالعلوم به محضر امام زمان
خرب ترشف سید بحرالعلوم  به حضور امام دوازدهم به حد تواتر رسیده است 
و اصل این ترشف را هیچ یک از دانشمندان معارص یا متأخر از او، انکار نکرده اند.

مریزاى قمى، مؤلف قواننی األصول، كه خود در ایران مرجعّیت داشت و مانند 
بحرالعلوم از شاگردان برجسته وحید هببهانى بود، در سفرى به عراق به دیدار سّید 
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بحرالعلوم رفت و پس از خلوت شدن جملس، ضمن اشاره به مقام معنوى او و 
ترّشف به دیدار امام عرص از وى خواست نکاتى را از آنچه دیده است باز گوید. 
بحرالعلوم خواسته او را فقط به طور رس بسته اجابت كرد و رشته سخن را تغیری داد.
مهچننی نوشته اند وقتی بحر العلوم در جلسات درس آیت  اهلل وحید هببهانی 
رشكت می كرد، مریزای قمی نویسنده كتاب »قواننی االصول« می گوید: من با عالمه 
بحر العلوم با هم در درس استاد وحید هببهانی رشكت می كردیم و در مباحثاتی كه من 
با ایشان داشتم اغلب من تقریر كرده و درس را توضیح می دادم تا اینکه من به ایران 
آمدم و سید بحر العلوم در نجف ماند. بعدها وقتی شهرت علمی سید بحرالعلوم 
به من رسید تعجب می كردم كه این نباید تا این حد از حیث علمی قوی شده باشد 
تا اینکه من برای زیارت عتبات عالیات وارد نجف ارشف شده و سید را مالقات 
كردم، با اینکه میرزاى قمی، خود از بزرگان به شمار می رفت، می گوید: من 
دیدم سید  بحر العلوم همانند دریاى مواج و عمیقی از دانش هاست سپس از 
او پرسیدم: ما در یک درجه اى از علم بودیم لذا شما در این حد نبودى و 

چطور شد که به این معارف دست یافتی؟
سید رو به من کرد و گفت: میرزا این از اسرار است اما من آن را به تو 
می گویم به شرطی که تا زنده هستم به کسی نگویی! عالمه بحر العلوم ادامه 
داد: چگونه این طور نباشم در حالی که آقایم حجت بن  الحسن شبی مرا 

در مسجد کوفه به سینه مبارک خود چسباند!
مقام تقوا او را در موقعیتى قرار داده كه به گفته مرحوم مامقانى، شخصّیت 

حدیثى وى برتر از وثاقت و فروتر از عصمت است.

وفات
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او رسانجام در ماه رجب سال 1212 هـ.ق. در سن 57 سالگى، جهان فانى 
را وداع و نداى حق را لبیک گـفت و به سوى حمبوب خود شتافت. جسد او را كنار 
قرب شیخ طوسى)ره ( در مسجد طوسى به خاک سپردند كه امروزه این مقربه به 

اسم مقربة الطوسى و بحرالعلوم معروف است.
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را�قی ملا محمدمهدى �ف

تولد 
شهر زیبا و تارخیی كاشان در طول تاریخ به »داراملؤمننی« معروف بوده است. 
مهواره عاملان بزرگ و نامِی فراوانی از آن ظهور كرده اند و جهان اسالم از وجود 
نورانی آنان هبره های چشمگریی برده است. دانشمندانی كه هر كدام با تألیفات خود 
در رشته های گوناگون چراغ هدایت شدند و یکی پس از دیگری در عرصه های 

علم و حکمت درخشیدند و بر زیبایی های این شهر جلوه دیگر بخشیدند.
در این شهر با افول هر ستاره، ستاره ای دیگر طلوع می كند. در سال 1091 ق. 
هنگامی كه دانشمند توانگر مال حمسن فیض كاشانی چشم از دنیا فرومی بندد. از آن 
پس فروغ و نشاط معنوی شهر كاشان رو به افول و مخودی می هند. این شهر حدود 
چهل سال زانوی غم به بغل می گرید و به انتظار طلوع ستاره درخشان دیگر می نشیند. 
تا این كه در سال 1128 ق. در نراقـ  یکی از روستاهای اطراف كاشانـ  نوزادی از 
مادر متولد می شود. پدر وی كه ابوذر نام داشت و از كارگزاران ساده دولتی بود 
به امید این كه فرزندش از نارشان حقیقی رشیعت حممدی  و از منتظران واقعی 
حرضت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه رشیف باشد نام او را »حممدمهدی« می گذارد.
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تحصیالت مال محمدمهدی نراقی
این فرزند دوران كودكی و نوجوانی را در روستای نراق سپری می كند. در 
مهان اوان نوجوانی عالقه شدیدی نسبت به حتصیل علم و آگاهی از واقعیت های 
هستی در وجود خود احساس می كند. پس فرصت را از دست نداده، با ذوق و 
شوق فراوان آماده یادگریی علوم و معارف اسالمی می شود. بدین سان حممدمهدی 
آوای هجرت رس می دهد و برای ثبت نام در مدرسه علوم دینی كاشان به سوی 

آن دیار روانه می گردد.
حوزه های علمیه آن دوران از نظر پذیرش، برنامه روشن و ثابتی نداشت. 
هر عالقه مندی تنها با مراجعه و معرفی آوردن از سوی روحانی حمل می توانست 
به آسانی وارد مدرسه شود و از مهان روز در پای درس استاد، حق حضور داشته 
باشد. او نیز این مرحله را پشت رس می گذارد و یکی از حجره های مدرسه را برای 

مطالعه و اقامت شبانه روزی خود انتخاب می كند.
البته سادگی ورود عاشقان حقیقت به حوزه های علمیه بدان معنا هم نبود كه 
از هیچ نوع نظم و برنامه ای برخوردار نباشد، بلکه طالب عالوه بر این كه زیر نظر 
استادان دلسوز و پرتالش راهنامیی شده، پرورش می یافتند. در طول دوران حتصیل 
خود، امتحان های سخت و گوناگونی از قبیل فقر، بیامری، كمبود استاد و مشکالت 
خانوادگی و… را یکی پس از دیگری از رس می گذراندند. به این ترتیب تنها افرادی 
می توانستند در این مرحله حساس قبول شده، نمره عالی بدست آورند كه از روحیه 
قوی، عالقه، پشتکار و انگیزه اهلی برخوردار باشند و تنها این گروه بودند كه تا 
آخر نیز در این سنگر پرخطر می ماندند و از كیان اسالم و مسلامنان دفاع می كردند.
هنور نتیجه این مرحله از آزمون در مورد حممدمهدی درست روشن نشده 
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بود. معلوم نبود وی در جرگه كدام یك از این دو گروه قرار خواهد گرفت. آیا به 
رسنوشت آن كسانی دچار خواهد شد كه با اندك گرفتاری و دشواری، درس و 
بحث و مدرسه را رها كردند و رفتند یا این كه آستنی مهت باال زده، طریق عشق و 
عرفان در پیش می گرید؟ در هر صورت او با توكل به خداوند یکتا و تکیه بر اراده 
آهننی، تالش خملصانه خویش را پی می گرید و در حلقه درس اندیشمند توانا مرحوم 
»مال جعفر بیدگلی« حارض می شود. چندین سال از حمرض پرفیض این عامل فرزانه 
خوشه های علم و حکمت می چیند و دوره مقدمات، سطح و مقداری از دروس 

عالی را در شهر كاشان به پایان می رساند.

هجرت به اصفهان
چون درس های موجود در كاشان نمی توانست خواسته های علمی و مشکالت 
درسی او را پاسخ دهد به ناچار برای تکمیل اندوخته های علمی، راهی حوزه علمیه 
اصفهان می شود. در آنجا پس از مدتی اقامت و جستجو در بنی عاملان تراز اول، 
حکیم پارسا مرحوم »مولی اسامعیل خواجویی« را به استادی انتخاب می كند و در 
حدود سی سال توقف در آن شهر از كرسی درس وی از مجله: فقه، اصول، كالم، 
فلسفه، حساب، هندسه و نجوم استفاده های شایان می برد. مهچننی از حمرض استاد 
كل فلسفه مرحوم »حممد زمان كاشانی« و »شیخ حممدمهدی هرندی« نیز هبره های 

فراوان كسب می كند.
این دوره از حتصیل ایشان در اصفهان نقش بسزایی در رشد و نبوغ علمی وی 
برجای می هند و استعدادهای هنفته اش را به خوبی شکوفا كرده، او را به مرحله 
باروری می نشاند. دیری نمی پاید كه در زمره عاملان و استادان بزرگ حوزه اصفهان 
قرار گرفته، در میان آنان مهانند ستاره پرنور می درخشد. مال مهدی نراقی در آنجا 
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عالوه بر حتصیل، تدریس و حتقیق به تبلیغ و ارشاد مردم نیز مهت می گامرد و حتی 
با یادگریی خط و زبان عربی و التنی نزد عاملان هیودی با رهربان مذهبی اقلیت ها 
وارد بحث و مناظره می شود و از متن كتب مذهبی آنان با خط عربی مطالبی را بر 

حقانیت رسالت پیامرب بزرگ اسالم نقل و ترمجه می كند.

بازگشت به کاشان
نابغه نراق ، پس از سى سال تالش بى امان در شهر اصفهان و استفاده از 
حضور استادان نامى آن سامان با یك دنیا علم و حکمت و با كوله بارى از جتربه 
و عرفان براى خدمت به مهوطنان خود عازم كاشان مى شود و این در حاىل است 
كه این شهر نفس هاى آخر حیات خود را مى كشد و به طور آشکارا از جنبش و 

نشاط باز مانده است.
با ورود او مردم كاشان یوسف گمگشته خویش را – كه چندین سال در فراقش 
یعقوب وار به انتظار نشسته بودند – باز مى یابند. مانند پروانه به دور شمع وجودش 
طواف مى كنند و مال مهدى نراقى پرچم هدایت را به دوش   مى گرید. نخست در 
حوزه علمیه كاشان ، كرسى درس و بحث بر پا مى دارد و هنر نور و معرفت بر سینه 
تشنگان حقیقت جارى مى سازد. سپس از مسجد، سنگر استوارى پدید مى آورد 
كه در حمراب و منرب آن با اقامه نامز و ایراد خطبه هاى روح انگیز نشاط و امید را در 
دل اهاىل شهر و حومه زنده نگه داشته، جنب و جوش روزگار )فیض كاشانى ( را 

دوباره به فضاى شهر باز مى گرداند.

در حریم والیت
این اندیشمند فرزانه بعد از مدتى – كه تاریخ دقیق آن روشن نیست – براى پیوستن به 
 كبوتران حرم قدسى و علوى )نجف و كربال( شهر كاشان را به سوى عراق ترك مى گوید.
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ایشان در كنار بارگاه حرضت امام عىل و امام حسنی  مدت زیادى توشه علم و 
عمل مى گرید. او با رشكت در درسهاى فقه و اصول بزرگانى مهچون آیات عظام 
وحید هببهانی ، شیخ یوسف بحرانى و شیخ حممدمهدى فتونى رونق دیگرى به حمفل 
هر كدام داده، خود نیز به قله هاى رس به فلك كشیده نور و معرفت مى رسد. او هم 
اینك به غواىص ماهر و تیزهوش مبدل گشته است كه مى تواند با جتهیزات الزم 
و كاىف كه به مهراه دارد به عمق اقیانوسهاى نور سفر كند و از اعامق آهنا گوهرهاى 

هدایت و مرجاهناى زندگى براى امت مسلامن ارمغان آورد.

خدمت به مردم
نراقی پس از سال ها تالش و حتقیق در نجف و كربال، دوباره به وطن خود كاشان 
باز می گردد تا جان در بدن دارد در خدمت مردم قرار گرید. او در حل مشکالت آنان 
حلظه ای درنگ نمی كند و منزل ساده وی پناهگاه هر دردمند و مظلوم قرار گرفته، 
گره كور و نزاع های ریشه دار در خانه باصفای وی بازگشته، به صلح و حمبت تبدیل 
می شوند و این بدان سبب است كه او مهیشه در تلخی ها و خوشی های زندگی در 

كنار آنان قرار می گرفت.

آثار ماندگار
عالمه نراقى آراء و نظریات خود را در دعوت بر اخالق و حکمت عمىل بر 
اساس ذوق اسالمى گزارده كه از احادیث نبوي و اخبار و آثار اهل بیت عصمت 

و طهارت علیهم السالم بدست آورده است.
از اینجا باید یادآور شد كه كتاب »جامع السعادات« امتیاز بسزایى از »احیاء 
العلوم« غزاىل دارد زیرا غزاىل بناى خودش را در اخالق بر اساس روح تصوف سنى 
گرى گذارده است كه از اخبار موضوعه امثال ابوهریره ها بدست آورده است و 
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عالمه نراقى در حسن انتخابش در »جامع السعادات« كه بناى اخالق را بر اساس 
علمى و فلسفى دینى مأخوذ از اهل بیت  گذاشته در میان علامى امامیه بعد 
از ابن مسکویه متوىف )421 ه( و عالمه فیض كاشانى متوىف )1091( هجرى در 
درجه اول قرار گرفته است. و در فقاهت و اجتهاد در احکام رشعیه چنانچه از 
مطالعه كتاب »معتمد الشیعة« و »لوامع االحکام« آن فقید سعید معلوم مى شود 
اعال درجه اجتهاد را با احراز مقام حتقیق و اجتهاد در مبنى حائز بوده است كه در 

میان فقهاء نظائرش كمرت است.
از این عامل توانمند تألیفات گرانبهای دیگری در رشته های گوناگون به یادگار 

مانده كه هر كدام آن ها از امهیت ویژه ای برخوردار است.
 فهرست امجالی آن به رشح زیر است:

الف. فقه:
لوامع االحکام؛ معتمد الشیعه؛ انیس التجار؛ انیس احلجاج؛ املناسك املکیه؛ 

صاله اجلمعه؛حتفه رضویه
ب. اصول فقه:

جترید االصول؛  جامعه االصول؛رساله االمجاع؛ انیس املجتهدین 
ج. فلسفه و حکمت:

جامع االفکار و فاقد االنظار؛اللمعه االهلیه فی احلکمه املتعالیه؛ رشح االهلیات من 
كتاب الشفاء؛ قره العیون فی الوجود واملاهیه؛ ملعات العرشیه؛الکلامت الوجیزه؛انیس 

احلکامء؛ انیس املوحدین 
ح. ریاضیات و هیئت:

توضیح االشکال )هندسه اقلیدسی(؛رساله حتریر اكرثاذر سینوس؛رساله عقود 
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انامل؛املستقصی )هیئت(؛املحصل )هیئت(؛معراج السامء )هیئت( 
س. اخالق:

جامع السعادات؛جامع املواعظ 
ش. متفرقات:

حمرق القلوب )مقتل(؛مشکالت العلوم )كشکول(؛نخبه البیان )تشبیه، استعاره و 
حمسنات بدیعه(؛طائر قدسی )دیوان اشعار(؛حواشی و تعلیقات بر آثار علامی پیشنی 

بیشرت این كتاب های گرانسنگ به صورت نسخه های خطی در كتابخانه های 
خمتلف نگهداری می شود و تنها حدود 10 مورد از آن به مرحله چاپ و نرش رسیده 
و بعضی از آن ها نیز مانند »انیس التجار« چندین بار چاپ شده و از سوی مراجع 
بزرگ مهچون آیات عظام سید حممدكاظم طباطبائی یزدی، سید اسامعیل صدر و 

شیخ عبدالکریم حائری یزدی حاشیه هایی بر آن زده شده است.

وفات مال محمدمهدی نراقی
این عامل خدمتگزار پس از سال ها فداكاری و خدمت، روز شنبه 18 شعبان 1209 
در هشتاد و یك سالگی در شهر كاشان به دیار ابدی می شتابد و با پرواز جاودانی 
خویش ملت مسلامن عرص خود را به عزا و ماتم می نشاند. در آن حال پیکر پاك و 
مطهر نراقی باشکوه و عظمت فراوان در این شهر تشییع می شود و سپس به نجف 
ارشاف منتقل گشته، در كنار حرم امریاملؤمننی امام علی رس بر آستان علوی 
می گذارد و برای مهیشه در آن مکان مقدس آرام می گرید. رضوان خدا بر روان او باد.

کرامتی از مرحوم مال مهدی نراقی
 داستان  عجیبی  در مهنی  دنیا اّتفاق  افتاده  از حرضت  آیه  اهلل  ، مرحوم  آخوند 
یف .ایشان  در مهان  اّیاِم اقامت  در  مالّ حمّمد مهدی  نِراقی   أعَلی  اهللُ تعالی  مقاَمُه الرشَّ
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نجف ، در ماه  رمضانی  كه  بر او می گذرد یک  روز در منزلشان  برای  رصف  افطار هیچ  
نداشتند، عیالش  به  او میگوید: هیچ  در منزل  نیست ، برو بریون  و چیزی  هتّیه  كن !

مرحوم  نراقی  در حالیکه  حّتی  یک  َفلس  پول  سیاه  هم  نداشته  است ، از منزل  
بریون  می آید و یکرسه  به  سمت  وادی  الّسالم  نجف  برای  زیارت  اهل  قبور مریود؛ 
در میان  قربها قدری  می نشیند و فاحته  می خواند تا اینکه  آفتاب  غروب  میکند و هوا 

كم  كم  رو به  تاریکی  می رود.
در اینحال  می بیند عّده ای  از اعراب  جنازه ای  را آوردند و قربی  برای  او حفر 
نموده  و جنازه  را در میان  قرب گذاشتند، و رو كردند به  او  و گفتند: ما كاری  داریم ، 

عجله  داریم ، می رویم  به  حمّل خود، شام بقّیه  جتهیزات  این  جنازه  را انجام  دهید!
جنازه  را گذاردند و رفتند.

مرحوِم نراقی  می گوید: من  در میان  قرب رفتم  كه  كفن  را باز نموده  و صورت  او را 
بروی  خاک  بگذارم ، و بعد بروی  او خشت  هناده  و خاک  بریزم  و تسویه  كنم ؛ ناگهان  
دیدم  دریچه ایست ، از آن  دریچه  داخل  شدم  دیدم  باغ  بزرگی  است ، درخت های  

رسسبز رس به  هم  آورده  و دارای  میوه های  خمتلف  و متنّوع  است .
از َدِر این  باغ  یک  راهی  است  به سوی  قرص جمّللی  كه  در متام  این  راه  از سنگ  

ریزه های  متشّکل  از جواهرات  فرش  شده  است .
من  بی اختیار وارد شدم  و یکرسه  به سوی  آن  قرص رهسپار شدم ، دیدم  قرص 
با شکوهی  است  و خشت های  آن  از جواهرات  قیمتی  است ؛ از پّله  باال رفتم ، در 
اطاقی  بزرگ  وارد شدم ، دیدم  شخصی  در صدر اطاق  نشسته  و دور تا دور این  

اطاق  افرادی  نشسته اند.
سالم  كردم  و نشستم ، جواب  سالم  مرا دادند. بعد دیدم  افرادی  كه  در اطراف  
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اطاق  نشسته اند از آن  شخصی  كه  در صدر نشسته  پیوسته  احوالپرسی  می كنند و از 
حاالت  اقوام  و بستگان  خودشان  سؤال  می كنند و او پاسخ  می دهد.

و آن  مرد مبتهج  و مرسور به  یکایک  از سؤاالت  جواب  می گوید. قدری  كه  
گذشت  ناگهان  دیدم  كه  ماری  از در وارد شد و یکرسه  به سمت  آن  مرد رفت  و نیشی  

زد و برگشت  و از اطاق  خارج  شد.
آن  مرد از درد نیش  مار، صورتش  متغرّی شد و قدری  به  هم  برآمد، و كم  كم  

حالش  عاّدی  و به صورت  اّولّیه  برگشت .
سپس  باز رشوع  كردند با یکدیگر سخن  گفتن  و احوالپرسی  نمودن  و از گزارشات  
دنیا از آن  مرد پرسیدن .ساعتی  گذشت  دیدم  برای  مرتبه  دیگر، آن  مار از در وارد شد 
و به  مهان  منوال  پیشنی  او را نیش  زد و برگشت .آن  مرد حالش  مضطرب  و رنگ  

چهره اش  دگرگون  شد و سپس  به حالت  عاّدی  برگشت .
من  در این  حال  سؤال  كردم : آقا شام كیستید؟ اینجا كجاست ؟ این  قرص متعّلق  

به  كیست ؟ این  مار چیست ؟ چرا شام را نیش  میزند؟
گفت : من  مهنی  مرده ای  هستم  كه  هم  اكنون  شام در قربگذارده اید، و این  باغ  
هبشت  برزخی  من  است  كه  خداوند به  من  عنایت  نموده  است ، كه  از دریچه ای  كه  
از قرب من  به  عامل  برزخ  باز شده  است  پدید آمده  است .این  قرص مال  من  است ، این  
درختان  با شکوه  و این  جواهرات  و این  مکان  كه  مشاهده  می كنید هبشت  برزخی  

من  است ، من  آمده ام  اینجا.
این  افرادی  كه  در اطاق  گرد آمده اند ارحام  من  هستند كه  قبل  از من  بدرود حیات  
گفته  و اینک  برای  دیدن  من  آمده اند و از بازماندگان  و ارحام  و أقربای  خود در دنیا 
احوالپرسی  نموده  و جویا می شوند، و من  حاالت  آنان  را برای  اینان  بازگو می كنم .
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گفتم  این  مار چرا تو را می زند؟
گفت : قضّیه  از این  قرار است  كه  من  مردی  هستم  مؤمن ، اهل  نامز و روزه  و مخس  
و زكات ، و هر چه  فکر می كنم  از من  كار خالفی  كه  مستحّق چننی  عقوبتی  باشم  رس 
نزده  است ، و این  باغ  با این  خصوصّیات  نتیجه  برزخی  مهان  اعامل  صاحله  من  است ؛ 
مگر آنکه  یک  روز در هوای  گرم  تابستان  كه  در میان  كوچه  حركت  می كردم ، دیدم  
صاحب  دّكانی  با یک  مشرتی  خود گفتگو و منازعه  دارند؛ من  رفتم  نزدیک  برای  
اصالح  امور آهنا، دیدم  صاحب  دّكان  می گفت : سیصد دینار )شش  شاهی ( از تو 

طلب  دارم  و مشرتی  می گفت : من  پنج  شاهی  بدهکارم .
من  به  صاحب  دّكان  گفتم : تو از نیم  شاهی  بگذر، و به  مشرتی  گفتم : تو هم  از 

نیم  شاهی  رفِع ید كن  و به  مقدار پنج  شاهی  و نیم  به صاحب  دّكان  بده .
صاحب  دّكان  ساكت  شد و چیزی  نگفت ؛ ولی  چون  حّق با صاحب  دّكان  بوده  
و من  به  قدر نیم  شاهی  به  قضاوت  خودـ  كه  صاحب  دّكان  راضی  بر آن  نبودـ  حّق 
او را ضایع  نمودم ، به  كیفر این  عمل  خداوند عّزوجّل این  مار را معنّی  نموده  كه  هر 
یک  ساعت  مرا بدین  منوال  نیش  زند، تا در نفخ  صور دمیده  و خالئق  برای  حساب  

در حمرش حارض شوند، و به  بركت  شفاعت  حمّمد و آل  حمّمد نجات  پیدا كنم .
چون  این  را شنیدم  برخاستم  و گفتم : عیال  من  در خانه  منتظر است ، من  باید 
بروم  و برای  آنان  افطاری  بربم . مهان  مردی  كه  در صدر نشسته  بود برخاست  و مرا تا 
در بدرقه  كرد، از در كه  خواستم  بریون  آیم  یک  كیسه  برنج  به  من  داد، كیسه  كوچکی  

بود، و گفت : این  برنج  خوبی  است ، بربید برای  عیاالتتان .
من  برنج  را گرفته  و خداحافظی  كردم  و آمدم  بریون  باغ ، از دریچه ای  كه  داخل  
شده  بودم  خارج  شدم ، دیدم  داخل  مهان  قرب هستم  و مرده  هم  به  روی  زمنی  افتاده  
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و دریچه ای  نیست ؛ از قرب بریون  آمدم  و خشت ها را گذارده  و خاک  انباشتم  و به  
صوب  منزل  رهسپار شدم  و كیسه  برنج  را با خود آورده  و طبخ  نمودیم .

مّدهتا گذشت  و ما از آن  برنج  طبخ  می كردیم  و متام  نمی شد، و هر وقت  طبخ  
می كردیم  چنان  بوی  خوشی  از آن  متصاعد می شد كه  حمّله  را خوشبو می كرد. 

مهسایه ها می گفتند: این  برنج  را از كجا خریده اید؟
باالخره  بعد از مّدهتا یک  روز كه  من  در منزل  نبودم ، یک  نفر به  میهامنی  آمده  
بود و چون  عیال  از آن  برنج  طبخ  می كند و آن  را َدم می كند، عطر آن  فضای  خانه  
را فرا می گرید، میهامن  می پرسد: این  برنج  از كجاست  كه  از متام  اقسام  برنج های  

عنرب بو خوشبوتر است ؟
اهل  منزل ، مأخوذ به  حیا شده  و داستان  را برای  او تعریف  می كنند.

پس  از این  بیان ، آن  مقداری  از برنج  كه  مانده  بود چون  طبخ  كردند دیگر برنج  
متام  می شود.

آری  اینها غذاهای  هبشتی  است  كه  خداوند برای  مقّربان  درگاه  خود روزی  
می فرماید.

)نقل از معادشناسی؛عالمه سید محمد حسین حسینی طهرانی(
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را�قی حا�ج ملا احمد �ف

از علام، عرفا و دانشمندان برجسته و نامدار جماهد ایران در قرن سیزدهم و 
چهاردهم هجری است. وی در 1185 یا 1186 قمری در نراق كاشان به دنیا آمد. 
پدرش حاج مال حممد مهدی از علامی مشهور ایران بود. وی چندی نزد پدرش 
درس خواند و از فراست ذهنی كم نظریی برخوردار بود. در حدود 1205 ق. به 
مهراه پدرش به عتبات عالیات رفت و هر دو از حمرض درس وحید هببهانی استفاده 
بردند. پس از درگذشت حاج مال حممد مهدی در1209 ق. شاگردان پدرش، 
مال امحد را در كاشان به جای او نشاندند.گرچه وی در آن زمان معامل و مطول 
تدریس می كرد؛ اما هنوز پایه و مایه علمی حمکمی در علوم اسالمی نداشت. لذا 
در 1212 ق. بار دیگر به عتبات عالیات رفت و در نزد سیدحممدمهدی بحرالعلوم 
و آقا سیدعلی طباطبایی)صاحب ریاض(، شیخ جعفر نجفی)كاشف الغطاء( و 
مریزا حممدمهدی شهرستانی دروس خود را تکمیل كرد و پس از تکمیل حتصیالت 
به نراق كاشان بازگشت و به مقام مرجعیت رسید. به دستور فتحعلی شاه مدرسه ای 
دینی دركاشان ساخته شد كه به مدرسه سلطانی معروف گردید و شاه تولیت آن را 

به حاج مال امحد سپرد.
او از فحول علامى دین و اكابر جمتهدین شیعه است، كه در علم فقه، اصول، 
حدیث، رجال، نجوم، ریاىض، معقول و منقول، ادبیات و شعر تبحر داشته و عالوه 
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بر علوم متداول عقىل و نقىل، در بسیارى از علوم دیگر مهارتى به سزا داشته است. 
نراقى فردى زاهد، متقى، و در اوصاف محیده و اخالق فاضله زبانزد خاص و عام 
بوده و در فخر و فضل او همین بس که وى استاد »شیخ مرتضی انصارى « 
بوده است. صاحب »روضات اجلنات « او را این چننی ستوده: »...او دریایى 
مواج، بحرى متالطم، استادى ماهر، استوانه اكابر، ادیبى شاعر و فقیهى برازنده، 
از بزرگان دین و عظامى جمتهدان به شامر مى آمد. از دانش پر و از كودكى صدىف 
مملو از دّر بود. نراقى جمتهدى جامع بود و از اكثر علوم، بویژه اصول، فقه، ریاىض 

و نجوم هبره كامل و كاىف داشت..«.
آثار بسیارى از مرحوم مال امحد نراقى به یادگار مانده كه قسمت عمده آهنا 
بارها چاپ و مورد استفاده مهگان قرار گرفته. تصنیفات و تالیفات مرحوم نراقى 

در مصادر خمتلف تا قریب 23 عنوان معرىف شده است. 
کتاب معراج السعاده در بین کتب اخالقی، نامی آشنا و اثرى بسیار 
گران قدر است كه از دیرباز هم در حوزه هاى علمیه و هم در حمافل ادبى بنی دانش 
دوستان، مورد استقبال و توجه بوده و مهواره خاص و عام آن را مورد مطالعه قرار 
داده و از مطالب ارزنده آن هبره برده اند؛ تا جایى كه پاره اى از مطالب آن به عنوان 

متن درسى در كتاب هاى درسى گنجانده شده است. 
نراقى در اثر وباى عمومى، كه كاشان و اطراف آن را فرا گرفته بود، در اول شب 
یکشنبه بیست و سوم ربیع الثانى سال 1245 هجرى قمرى در نراق چشم از جهان 
فروبست. جنازه اش پیش از دفن به نجف ارشف منتقل و در سمت پشت رس مبارك 
موىل املوحدین حرضت عىل بن ابى طالب در جانب صحن مطهر مرتضوى در 
كنار قرب پدرش دفن گردید. صاحب »روضات اجلنات « از قول بعىض از شاگردان 
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مرحوم نراقى داستانى را نقل مى كند كه نمودار علو مقام و درجات مرحوم نراقى 
است. او مى نویسد: در هنگام انتقال جنازه مرحوم نراقى به نجف ارشف در یکى 
از منازل بنی راه، به خاطر گرمى شدید هوا مى ترسیدیم جنازه متعفن شود، جنازه 
بر زمنی و ما در اطرافش مشغول به تالوت قرآن كریم بودیم. من براى اطالع از 
این موضوع به نزدیك جنازه رفتم و در صدد حتقیق بر آمدم؛ اما جز رائحه اى طیب 
كه گویا بوى مشك ناب بود چیزى استشامم نکردم و این وضع ادامه داشت تا دم 

قرب كه اصالً تغیریى در بدن رشیفش حاصل نشد. 
مرحوم »مدرس تربیزى « صاحب »رحیانة االدب « پس از نقل این داستان، داستانى 
را كه خود شخصا از قول فرد موثقى از استادش نقل مى كند، بدین مضمون كه: 
استادم آقاى سیدامحد خرسوشاهى نقل كرده، وقتى جنازه پدرش آقاى حاج سیدحممد 
خرسوشاهى را به نجف منتقل كردند، خودش به پاس احرتام پدر وارد قرب شده كه 
جنازه را بگذارد، دو جنازه »حاج مال مهدى « و »حاج مال امحد نراقى « پدر و پرس را 
صحیحًا و ساملًا دیده، به طورى كه هیچ آسیبى متوجه آهنا نشده بوده است. این داستان 
در اواخر قرن سیزده و اوائل قرن چهارده واقع شده و با این فاصله زمانى كه از زمان 
مرگ پدر و پرس گذشته، مالحظه مى شود كه این امرى عجیب و خارق عادت و 
تنها در اثر خدمات خالصانه دینى حاصل مى شود و بس. قرب مبارک ایشان كنار قرب 
پدر بزرگوارش در ایوان علامی صحن حرم حرضت امریاملومننی واقع شده است.
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واهر صا��ج �ج

والدت 
آیت اهلل حممدحسن نجفی معروف به »صاحب جواهر« دانشمند و فقیه بزرگ 

شیعه، در سال 1200 یا 1202 قمری به دنیا آمد.
نیاكان حممدحسن از اصفهان به نجف ارشف هجرت كرده اند. زمانى شیخ 
عبدالرحیم رشیف كبری - جد سوم حممدحسن - از اصفهان راهى نجف ارشف 
شد و در آن شهر مقدس رحل اقامت افکند تا از حمرض عاملان بزرگ كسب فیض 

كند. وى رسانجام از فقیهان وارسته و فاضل شد.
دو پرس دانشمند به نامهاى آقا حممد كبری و آقا حممد صغری - جد دوم حممدحسن، 

)مولف كتاب االقتباس و التضمنی در عقاید( از او به یادگار ماندند.
شیخ عبدالرحیم، فرزند آقا حممد صغری و جد حممدحسن فرزانه اى است كه 

به نیکى از او یاد كرده اند.
در حقیقت حممدحسن دوران كودكى و نوجوانى را در دامان خاندان علم و 

فضیلت سپرى كرد.

تحصیالت شیخ محمدحسن
حممدحسن نجفی دروس مقدمات و سطح را به رسعت نزد سید حسنی شقرایى 
عامىل )متوىف 1230 ق( و شیخ قاسم آل حمیى الدین )متوىف 1238 ق( و شیخ 
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حسن )متوىف 1250 ق( گذراند و در نوجوانى به درس خارج فقه و اصول كه 
دوره ختصص و اجتهاد در حوزه علمیه است راه یافت.

حممدحسن، سالیان دراز در عالیرتین سطح دروس حوزه علمیه، در درس 
 فقیه بزرگ آیت اهلل شیخ جعفر كاشف الغطا، عالمه سید مهدى بحرالعلوم، سید 
جواد عامىل و شیخ موسى كاشف الغطا رشكت كرد و با پشتکار و نبوغى كه داشت 

توانست در 25 سالگى به درجه اجتهاد نایل آید.

تدریس شیخ محمدحسن در نجف
حوزه علمیه نجف به بركت تدریس صاحب جواهر رونق تازه اى گرفت. شیخ 
آقا بزرگ هترانى مى نویسد: »صاحب جواهر این امتیاز را نیز بر دیگر عاملان داشت 
كه عموم شاگردانش از علامى بزرگ و رسشناس بودند و در حمرض درس او مجع 
فراوانى تربیت شده، در گوشه و كنار جهان پخش گردیدند و بعد از او مقام مرجعیت 
یافتند و بر كرسى فتوا نشستند كه عدد آنان زیاد و شامرش آنان كار مشکىل است.«

استادان صاحب جواهر
شیخ حممدحسن نجفی از مـحـرض اساتید متعددی هبره مند بوده است كه از 

میان مشاهری آنان، می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
1. شیخ جعفر كبری كاشف الغطا

2. شیخ موسی كاشف الغطا
3. سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه

4. سید حممد جماهد صاحب مفاتیح
5. شیخ قاسم حمی الدین

6. سید بحرالعلوم
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7. وحید هببهانی

چرا به شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر می گویند؟
علت اینکه شیخ حممدحسن به صاحب جواهر معروف است این است كه 
كتاب بسیار با عظمت و مهمی در فقه به نام جواهر الکالم نوشت كه مورد پسند 
مهه مراجع و جمتهدین بعد از خود قرار گرفته است و اكنون نیز مهه مراجع تقلید و 

جمتهدین حوزه های علمیه به آن كتاب علمی مراجعه می كنند.
شیخ حممد حسن نجفى در 25 سالگى نگارش كتاب بى نظری »جواهر الکالم« 
را كه در رشح كتاب رشایع االسالم حمقق حىل است آغاز كرد. جواهرالکالم در 
43 جلد، در حقیقت دائرة املعارف فقه شیعه و یک جمموعه كامل فقهی است كه 
حاوی نظریات و آرای فقهی علامی متقدم و متأخر است. كتاب جواهر از دیدگاه 

متام علام و تراجم حائز امهیت است.
عالمه سید حمسن امنی )متوفاى 1371 ق( درباره این كتاب مى نویسد: در فقه 

اسالم كتابى به مهتایى جواهرالکالم نیست.
شیخ انصارى نیز گفته است: براى جمتهدى كه بخواهد احکام اهلى را استنباط 
كند، كاىف است كتاهباى جواهر و وسائل الشیعه را در اختیار داشته باشد و كمرت 

اتفاق مى افتد كه به كتابى از پیشینیان نیازمند شود.
جواهرالکالم  پس  از تألیف ، بسیار مورد اقبال  و ستایش  عاملان  شیعه  قرار گرفت ، 
كه  از یک  سو به  دلیل  شخصیت  مؤلف  آن  بود و از سوی  دیگر به  دلیل  ویژگی  های  

انحصاری  آن .
این  كتاب  را اثری  بی  نظری در تاریخ  اسالم ، بزرگ ترین  اثر فقهی ، شبیه معجزه  ، 
برترین  شگفتی  عرص خود و مظهر نبوغ  یک  انسان  برشمرده  و گفته  اند كه  هیچ  
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فقیهی  برای  استنباط  فقهی  بی نیاز از این  كتاب  نیست  و با داشتن  این  كتاب ، چندان  
به  اثر دیگری  نیاز ندارد.

ویژگی  های کتاب »جواهرالکالم«
اولنی ویژگى، وسعت تتبع و دقت مؤلف در اقوال و نظریات فقهاى بزرگ 

شیعه است.
دومنی خصوصیت، اسلوب و روش بى نظریى است كه از ابتدا تا انتهاى كتاب 

ثابت مانده است.
سومنی ویژگى این كه با داشتن كتاب جواهر از بسیارى از كتاب هاى فقهى 
مى توان بى نیاز شد و جمتهد با رجوع به این كتاب مى تواند اطمینان پیدا كند در 
بسیارى از مسائل فقهى نیازى به كتاب دیگرى ندارد اما سایر كتاب هاى فقهى 

این گونه نیستند.
در نقل قوىل كه از صاحب جواهر شده این گونه می   گوید: »من كان عنده جامع 
املقاصد و الوسائل و اجلواهر فال حیتاج إىل كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب 

عىل الفقیه فی آحاد املسائل الفرعّیة«
یعنی فقیهی كه نزدش كتاهبای جامع املقاصد، وسائل الشیعه و جواهر الکالم 
باشد برای جستجوی الزم و واجب كه بر عهده اش به جهت به دست آوردن حکم 

فقهی است، حمتاج كتاب دیگری نیست.
از خصوصیات دیگر این كه مسائل و فروع كم یاب و نادر فقهى كه در سایر 
كتاب هاى فقهى پیدا نمى شود در جواهر ذكر شده است و بنابراین، این كتاب جامع 

فروع و امهات مسائل فقهى است.
و به دلیل مهنی خصوصیات و ویژگى هاى خاص جواهرالکالم، در متام مراكز 
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علمى فقهى و نزد دانش پژوهان فقه، این كتاب ارزنده وجود دارد.

صاحب جواهر، عالوه بر کتاب »جواهر« کتابهای دیگری نیز نوشت که 
عبارتند از:

1. نجاه العباد ىف املعاد: درباره احکام طهارت و نامز
2. هدایه الناسکنی: درباره احکام حج

3. رساله اى در احکام مخس و زكات
4. رساله اى در احکام روزه كه به فارسى ترمجه شد.

5. رساله اى در احکام ارث
6. مقاالتى پریامون اصول فقه

صاحب جواهر تا آخرین حلظات عمر به تالیف مشغول بود. در اواخر عمر 
تصمیم به رشح كتاب »قواعد« عالمه گرفت اما این امکان برایش فراهم نشد.

نظر امام خمینی )ره( درباره صاحب جواهر و کتاب جواهرالکالم
1. امام مخینی )ره( در یکی از مصاحبه های خود درباره علل شکل گریی انقالب 
در پاسخ به این سوال خربنگار »یک سؤاِل شاید كمى شخىص دارم كه مطرح كنم؛ 
چه شخصیت یا شخصیت هایى- در تاریخ اسالمى یا غری اسالمى- غری از رسول 
اكرم  و امام عىل شام را حتت تأثری قرار داده است و روى شام مؤثر بوده است؟ 
و چه كتاهبایى- بجز قرآن- در شام اثر گذاشته است؟« می  فرماید: من نمى  توانم به 
این سؤال اآلن جواب بدهم. احتیاج به تأمل دارد. كتاهباى زیادى ما داریم؛ شاید 
بتوان گفت در فلسفه: مال صدرا، از كتب اخبار: كاىف، از فقه: جواهر. علوم اسالمى 
ما خیىل غنى هستند؛ خیىل كتب داریم. نمى  توانم براى شام احصا كنم. )صحیفه امام، 

ج 5، 271 - مصاحبه با محمد حسنین هیکل درباره علل شکل گیری انقالب(
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2. از امور مهمى كه این جانب نگران آن هستم مسائل حوزه هاى علمیه خصوصًا 
حوزه هاى بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است. آقایان علامى اعالم و مدرسنی حمرتم 
كه خری خواهان اسالم و كشورهاى اسالمى هستند، توجه عمیق كنند كه مبادا 
ترشیفات و توجه به ساختامهناى متعدد براى مقاصد سیاسى و اجتامعى اسالم، آنان 
را از مسئله مهم اصىل حوزه  ها كه اشتغال به علوم رایج اسالمى و خصوصًا فقه و 
مبادى آن به طریق سنتى است، اغفال كند، و مبادا خداى نخواسته اشتغال به مبادى 
و مقدمات موجب شود كه از غایت اصىل كه ابقا و رشد حتقیقات علوم اسالمى، 
خصوصًا فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ مهچون »شیخ الطائفه« و 
أمثاله- رضوان اهللَّ تعاىل علیهم- و در متأخرین مهچون »صاحب جواهر« و شیخ 

بزرگوار »انصارى«- علیهم رضوان اهللَّ تعاىل- بازدارد. )صحیفه امام، ج 17 ص  325(
3. وقتى كه در متأخرین از علام مالحظه می  كنیم مى  بینیم كه »صاحب جواهر« 
یک مهچو كتابى نوشته است كه اگر صد نفر انسان بخواهند بنویسند شاید از عهده 
برنیایند و این كاخ نشنی نبوده... یک منزل حمقر داشتند و در یک اتاقشان باز بوده 
به یک داالنى- از قرارى كه نقل مى  كنند- كه در آن هواى گرم نجف یک نسیمى، 
نسیم داغى مى آمده است و ایشان مشغول حتریر »جواهر« بودند. از یک آدمى كه 
عالقه به شکم و شهوات و مال و منال و جاه و امثال اینها دارد این كارها نمى  آید؛ 

طبع قضیه این است كه نتواند. )صحیفه، امام ج 17 ص 375(
4. من باز عرض مى  كنم كه فقه را نباید فراموش كرد. فقه به مهان صورتى 

كه بوده است باید باشد. »فقه جواهرى« باید تقویت شود. )صحیفه امام، ج 18 ص 72(
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کارهای عمرانی و آثار دیگر صاحب جواهر
یکی از آثار ماندگار شیخ در راه رفاه عمومى و آسایش مردم نجف، آبیارى 
نجف ارشف و حفر كانال معروف بـه »نـهر صاحب جواهر« است. از فرات تا 
نجف كانال بسیار وسیع و عمیقى گشودند و هـزیـنـه هاى بسیارى را رصف كردند 
تا مردم را از بى آبى نجات دادند و اجراى این تصمیم با مهت جـمعى از مردم 

نیکوكار صورت گرفت.
شیخ به مسجد سهله عالقه فراوان داشت و حركت به سوى مسجد سهله را 
چهارشنبه شـبـها، پایه گذارى نمود و مجعى از شاگردانش با او حركت مى كردند و 
شب را در آنجا بیتوته و عبادت مى نمودند، به مهنی منظور دستور احداث وضوخانه 

و مکانی برای سکونت خادمان مسجد سهله را ابالغ نمود.
از دیگر آثار ایشان می  توان به: ساختن گلدسته برای مسجد كوفه، بنای ساختامن 

حرم حرضت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه در كوفه، اشاره نمود.

آرزوی صاحب جواهر
زمانى »ازرى« شاعر عرب، قصیده بسیار زیبایى در مدح اهل بیت مى رساید 
كه به قصیده »هانیه« مشهور است. صاحب جواهر در مقام قدردانى از او مى گوید: 
آرزو دارم قصیده »هانیه« در نامه عمل من نوشته شود و كتاب »جواهر« من در 

نامه عمل او.
توجه داشته باشیم كه كتاب جواهر الکالم در 43 جلد، مورد مراجعه مهه مراجع 
تقلید و جمتهدین و حمققنی حوزه های علمیه از زمان صاحب جواهر تا كنون است 
 و این آرزوی صاحب جواهر، امهیت اشعار خوب در مدح و مرثیه اهل بیت

را می رساند. 
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تعیین مرجع تقلید شیعیان بعد از خود
اواخر ماه رجب 1266 ق بود و صاحب جواهر در بسرت بیامرى دستور داد 

علامى بزرگ نجف نزد او بیایند.
مهه با چهره اى غمناک از مریىض مرجع تقلید شیعیان، حارض شدند. صاحب 
جواهر نگاهى به حارضان انداخت و گفت: شیخ مرتىض )انصاری( كجاست؟ 

گفتند: نیامده است.
فرمود: بگویید بیاید. شیخ مرتضی انصارى را یافتند و پیغام ایشان را به او 
رساندند. شیخ انصارى به حمرض استاد رشفیاب شد و استاد به او فرمود: در چننی 

وقت حساسى ما را رها مى كنى؟
شیخ انصارى گفت: رفته بودم مسجد سهله براى هببودى حال شام دعا كنم.

صاحب جواهر فرمود: زمام امور دینى را كه به من مربوط مى شود، بعد از 
خود به شام مى سپارم و این امانتى اهلى است در نزد شام. و پس از من ، شام مرجع 
تقلید شیعیان خواهید بود. سعى كنید زیاد جانب احتیاط را نگریید. احتیاط زیاد، 

زمحت امت اسالمى را فراهم مى سازد و دین اسالم، دین جامع و سهل است.

وفات صاحب جواهر 
روز اول شعبان 1266 ق جواهر بى نظری فقه شیعه، فقیه بلند آوازه، شیخ حممد 
حسن نجفى، نفسهاى آخر عمر را مى كشید و شهادتنی را بر زبان جارى مى ساخت. 
هنگامى كه آفتاب به وسط آسامن رسید آفتاب عمر صاحب جواهر غروب كرد و 

شیعیان غرق در عزا شدند.
تشییع پیکر جنازه با شکوهى برگزار شد. پیکر پاكش را در مقربه اى كه خود 

جنب مسجدش آماده كرده بود، به خاک سپردند.



64

ف
 نج

 در
ون

دف
ی م

لما
 / ع

ول
ل ا

فص
رم

 ح
ان

انگ
فرز

صاری �ف ا�ف �ی �ش

شیخ مرتىض انصارى معروف به »شیخ اعظم« یکی از بزرگان علامی اسالم و 
شیعه، روز عید غدیر خم سال  1214 هجرى قمرى، در شهر دزفول و در خاندان 

فضل و ادب به دنیا آمد.
مرتضی، بزرگرتین فرزند شیخ حممد امنی انصارى بود. نسب خاندان انصارى 

به  جابر بن عبد اهلل انصارى، صحابى معروف پیامرب اسالم  و سلم مى  رسد.

خواب مادر شیخ انصاری، در شب تولد مرتضی
مادر مرتضی زنی متعبد و پارسا بود. او در شب والدت شیخ در خواب 
دید که امام صادق  قرآنی به او هدیه کرد و در تعبیر خواب او گفتند 

خداوند فرزند سرشناسی به تو خواهد داد.
از مادر شیخ مرتضی انصارى نقل شده که در ایام خردسالی، همواره بعد 

از وضو گرفتن به او شیر می  داد و بی وضو، فرزندش را شیر نداد.

تحصیالت  شیخ مرتضی انصاری
مراحل ابتدایى حتصیالت ایشان نزد عموى بزرگوار و پدر حمرتمشان بود. 
در سال 1232 هجرى قمرى، مهراه والد مکرم خود جناب مال امنی انصارى به 

زیارت ائمه در عراق مرشف شد.
یک روز در درس آقا سید حممد جماهد فرزند آقا سید عىل صاحب ریاض، 
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مسأله اى عنوان شد. شیخ انصارى هم عقیده خود را بیان كرد. نظر او مورد توجه 
آن استاد قرار گرفت. استاد، از پدر شیخ درخواست كرد او را در نجف بگذارد تا 

حتصیالتش را ادامه دهد و این درخواست مورد قبول پدر واقع گشت.
شیخ انصارى چهار سال در حمرض بزرگان ادامه حتصیل داد تا اینکه داود پاشا، 
واىل بغداد، از طرف سلطان روم به حمارصه كربال مأمور شد و در نتیجه، اكثر طالب 
و حمصلنی به كاظمنی مهاجرت كردند و شیخ مرتىض انصارى هم به وطن اصىل 

خود یعنى دزفول برگشت.

استخاره شیخ انصاری برای مراجعت به نجف
پس از دو سال، شیخ انصارى تصمیم مراجعت به نجف اشرف گرفت. 
مادرش این بار طاقت فراق نیاورده و راضی به سفر فرزندش نشد. اصرار 
فرزند ادامه یافت و باألخره قرار بر این شد که استخاره کنند. در استخاره 
این آیه شریفه آمد که: »و ال تخافی و ال تحزنی إنا راّدوه إلیک و جاعلوه من 
المرسلین« )سوره قصص آیه 7( »نترس و محزون مباش. ما او را به تو باز 
خواهیم گرداند....« آن بانوى پرهیزگار در مقابل حکم الهی سر تعظیم فرود 

آورده و با رفتن فرزند موافقت نمود.
شیخ مرتىض به نجف رفته و در درس رشیف العلامء و مرحوم كاشف الغطاء 
حارض شد و در اندک مدتى در زمره شاگردان برجسته صاحب جواهر قرار گرفت و 
مورد عنایت خاص آن استاد فرزانه واقع شد. تا آنجا كه از اساتید بزرگ حوزه علمّیه 
نجف ارشف و رسآمد آهنا حمسوب گشته و به »أستاد الکل فی الکل« شهرت یافت.

شیخ مرتىض انصارى بر حسب ارادت وافرى كه به حرضت ثامن األئمه امام 
رضا  داشت در سال 1240 هجرى قمرى، براى زیارت آن حرضت راهى 
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ایران شد. در این مسافرت به ارصار اهاىل متدین كاشان 4 سال در آنجا اقامت 
نمود و بدین سان مدت مسافرتش 6 سال به طول انجامید.

مرجعیت  شیخ انصاری 
شیخ انصاری در نجف كرسى استادى داشت تا اینکه در سال 1266 هجرى 
قمرى، از طرف شیخ حممد حسن نجفی، صاحب جواهر به مرجعیت عامه رسید. 
صاحب جواهر در بسرت مرگ دست شیخ را گرفت و گفت: این مرد بعد از من 

مرجع شام خواهد بود.

ماجرای جالب پرهیز و فرار از مرجعیت دینی
شیخ با سعید العلامء مازندرانى در كربال هم درس بود و او را بر خود ترجیح 
مى داد. به این سبب بعد از وفات صاحب جواهر از فتوا دادن خوددارى نموده، 

نامه   اى به این مضمون به ایشان نوشت:
»هنگامى كه شام در كربال بودید و با هم از حمرض رشیف العلامء استفاده مى نمودیم، 
فهم تو از من بیشرت بود، حال سزاوار است به نجف آمده و این امر مهم را متکفل 

شوى.«
و سعید العلامء در جواب نوشت: »آرى، لکن شام در این مدت در آنجا مشغول 
به تدریس و مباحثه بودید و من در اینجا گرفتار امور مردم هستم و شام در این امر 

از من سزاوارتر هستى.«
شیخ انصاری پس از رسیدن این نامه به حرم مطهر حرضت عىل مرشف 

شد و از حرضت خواست كه وى را در این امر مهم یارى فرماید.
از سال 1266 هجرى قمرى تا هنگام وفات شیخ، یعنى 15 سال متام، ریاست 
حوزه علمّیه نجف ارشف در دست با كفایت او بود و عامه شیعیان جهان از وى 
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تقلید مى  كردند.

مقام علمی شیخ مرتضی انصاری 
شیخ انصاری، یکی از بزرگان علامى امامیه و اكمل فقهاى شیعه، و بى گامن 
یکى از نوابغ بزرگ اسالم است. بسیارى از اندیشمندان و فقهاى بزرگ او را »خاتم 

الفقهاء و املجتهدین« لقب داده  اند.
شیخ انصاری در عرصى زندگى و زعامت نمود كه در حوزه هاى علمّیه، 
علامى بزرگى چونان ستارگان فروزان مى  درخشیدند، با این مهه او توانست در 
عامَل علم و دانش به مرتبه اى نایل آید كه ماه جملس شود و زبانزد خاص و عام شود.
شیخ، پیشواى مذهبى 40 میلیون شیعه در آن روز بود و وجوهات فراوانى 

دریافت مى  كرد با این مهه، مهانند مستمندان زندگى مى كرد كه رشحش می آید.

کرامات شیخ  انصاری
كرامت هاى فراوانى درباره شیخ انصاری، نقل شده است. 

کرامت اول: 
یکى از شاگردان شیخ انصاری مى  گوید: چون از مقدمات علوم و سطوح 
فارغ التحصیل گشتم، براى تکمیل حتصیالت به نجف ارشف رفتم و به جملس 
درس شیخ انصاری درآمدم، وىل از مطالب و تقریراتش هیچ نفهمیدم. خیىل به 

این حالت متأثر شدم تا جایى كه داشتم نا امید مى  شدم.
باالخره به حرضت امری  متوسل گشتم. شبى در خواب خدمت آن حرضت 

رسیدم و آن بزرگوار در گوشم »بسم اهلل الرمحن الرحیم« را قرائت نمود.
صبح چون در جملس درس حارض شدم درس را مى فهمیدم. كم كم جلو رفتم 
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و پس از چند روز به جایى رسیدم كه در آن جملس صحبت مى  كردم.
روزى از زیر منرب درس با شیخ بسیار صحبت كردم و اشکال گرفتم.

آن روز پس از ختم درس، شیخ آهسته در گوش من فرمود: آن كسى كه »بسم 
اهلل« را در گوش تو خوانده است تا »و ال الضالنی« را در گوش من خوانده. این 

بگفت و برفت.
من از این قضیه بسیار تعجب كردم و فهمیدم كه شیخ داراى كرامت است زیرا 

تا آن وقت به كسى این مطلب را نگفته بودم.

کرامت دوم: 
در زمان شیخ انصاری، روزى شخىص از تنگى معاش براى دوستش سخن 

راند و گفت: اگر مهراهى با من كنى در این باب فکر و تدبریى اندیشیده  ام.
گفت: بگو اگر صالح باشد تو را یارى كنم. گفت: در این روزها پول زیادى نزد 
شیخ مرتىض آورده  اند. ما شبانه به خانه او رفته و آهنا را آورده بنی خود تقسیم كنیم.

من چون این بشنیدم او را منع كردم وىل سودى نبخشید. باالخره با ارصار بسیار 
مرا با خود موافق نمود به این رشط كه در بریون منزل بایستم تا او برود و بیاید كه 

من مبارش عمىل نباشم.
چون پاسى از شب رفت به رساغ من آمد و به طرف منزل شیخ انصاری روانه 
شدیم و با تدبریى وارد دهلیز بریونى شدیم وىل من جلوتر نرفتم، دوستم از پله  هاى 
بریونى باال رفت تا از پشت بام بریونى به بام اندرونى درآید و از آنجا وارد خانه 

شده و دست به رسقت بزند.
مدتى نگذشته بود كه با حالتى پریشان و شگفت آور نزد من آمد، سبب را 
پرسیدم گفت: چیزى را مشاهده كردم كه تا خودت نبینى تصدیق من نخواهى 
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كرد. گفتم مگر چه دیدى؟
گفت: از پله  ها كه باال رفتم سایه  اى در مهتابى بریونى به نظرم آمد، وقتى از دیوار 
بریونى باال رفتم كه خود را به پشت بام اندرونى برسانم ناگهان دیدم شریى مهیب 
بر كنار بام اندرونى ایستاده و آماده محله به من بود و هر چه باالتر رفتم خشم شری 
زیادتر می  شد، قدرى تامل نمودم تا شاید عالجى پیدا كنم، وىل ممکن نشد، برگشتم.

به او گفتم: شاید ترسیده  اى!
گفت: تا نبینى باور نکنى از پله  ها باال برو و نگاه كن، از پله ها باال رفتم نزدیک 
بام اندرونى شریى عجیب دیدم كه از ترسش بدنم به لرزه درآمد. شری نعره  اى 
كشید. چون این خرق عادت را دیدیم، آن را از كرامات آن مرد بزرگ شیخ انصارى 

دانستیم و نادم و پشیامن برگشتیم.

زهد و تقوای شیخ انصاری
شهید مطهری می نویسد: شیخ در منتها درجه زهد زندگى مى   كرده و واقعا 
این مرد از عجایب روزگار بوده است. اوال در مهان رشته خودش كه فقه و اصول 
است، حمقق فوق  العاده اى است؛ یعنى نظری بوعىل سینا كه در عرص و زمان خودش 
در طب و فلسفه نسبت به دیگران برترى داشته است، او هم نسبت به عرص خودش 

مهنی طور است.
در منتهاى پاكى و زهد و تقوا هم زندگى كرده، كه وقتى ُمرد متام هستى و زندگى 
و دارایى او را كه سنجیدند، هفده تومان بیشرت نشد. زندگى او تارخیچه  هاى عجیبى 

دارد و بسیار مرد عاقل فهمیده باهوشى بوده است.
شیخ هرگز در وجوهات ترصف نمى  كرده است. دخرتش كه به مکتب مى رفت 
)پرس نداشت، دوتا دخرت داشت و این» سبط«  ها از اوالد او هستند( خیىل گریه 
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كرد و گفت: در مکتب بچه  هاى دیگران وضع هبرتى دارند و من غذا و لباسهایم 
خوب نیست.

شیخ خیىل متأثر شد. زنش گفت: آخر این مهه سختى دادن كه درست نیست، 
چرا اینقدر به ما سختى مى  دهى؟!

شیخ گریه كرد و گفت: من دمل مى  سوزد و نمى  خواهم این طور باشد، وىل 
مى  دانى این وجوهات چیست؟ )زنش داشت عاممه شیخ را مى  شست( َمَثل این 
وجوهات براى ما كه مى  خوریم، َمَثل آهباى این تشت است؛ یک آدم اگر خیىل تشنه 
باشد و از تشنگى بخواهد بمرید، اگر بخواهد براى رفع تشنگى از این آهبا بخورد 
چقدر مى  خورد؟ مهنی قدر مى  خورد كه نمرید. ما كه از خودمان چیزى نداریم. 
اگر من از خودم دارایى داشتم حساب دیگرى بود، اما من از مال عموم زندگى 

مى  كنم )آن وقت هم وضع عموم خیىل بد بوده است( و ناچارم این طور باشم.

خواب شیطان و زنجیری که برای شیخ انصاری بافته بود
در زمان شیخ انصارى، شخىص در خواب شیطان را دید كه تعداد زیادى افسار 
مهراه خودش دارد وىل این افسارها خمتلف است؛ بعىض از افسارها خیىل شل است، 
طناب بسیار ضعیفى را به صورت افسار درآورده است، بعىض از آهنا چرمى است 
و بعىض به صورت زنجری، زنجریهاى خمتلفى كه بعىض از آهنا خیىل كلفت است. 

در میان اینها یک زنجری خیىل كلفت و قوى  بود كه خیىل جالب بود.
از شیطان پرسید: اینها چیست؟ گفت: اینها افسارهایى است كه به رس بنى آدم 

مى  زنم و آهنا را به طرف گناه مى  كشانم.
گفت: آن زنجری كلفت براى كیست؟ گفت: این براى یک آدم خیىل گردن كلفتى 
است. گفت: چه كسى؟ گفت: شیخ انصارى؛ اتفاقا دیشب زدم به رسش و چند قدم 
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آوردم، وىل زد و آن را پاره كرد. بعد آن شخص گفت: حاال افسار ماها كجاست؟
شیطان گفت: شام كه افسار نمى  خواهید، شام دنبال من هستید! این افسار مال 

آهنایى است كه دنبال من نمى  آیند.
آن شخص صبح آمد خواب را براى شیخ انصارى نقل كرد. مثل اینکه شبى 
بوده كه شیخ خیىل اضطرار پیدا مى  كند و از پوىل كه بابت سهم امام بوده و فردا 
بایستى تقسیم مى  كرده است، به عنوان قرض چیزى بر مى دارد. مى آید تا دِم در، 

وىل پشیامن مى  شود و بر مى  گردد مى  گذارد رس جایش.
شیطان كه گفته بود زنجری را زدم به رسش و او را چند قدم آوردم وىل پاره كرد 

و رفت، قضیه این بوده است .
همچنین شهید مطهرى می نویسد: بیاییم جلوتر، برویم سراغ شیخ انصارى ها. 
می  بینیم مردى که می شود مرجع ُکّل فی الکّل شیعه، آن روزى که می  میرد 
با آن ساعتی که به صورت یک طلبه فقیر دزفولی به نجف رفته هیچ فرق 

نکرده است.
وقتی که می  روند خانه  اش را نگاه می  کنند می  بینند مثل فقیرترین مردم 
زندگی می کند. یک نفر به او می  گوید آقا تو خیلی هنر می  کنی، اینهمه وجوهات 

به دست تو می  آید هیچ دست به آن نمی  زنی.
می  گوید چه هنرى کرده  ام؟ می  گویند هنر از این باالتر! می  گوید: حداکثر 
کار من کار خرکچیهاى کاشان است که می  روند تا اصفهان و بر می  گردند. 
آیا خرکچیهاى کاشان که پول به آنها می  دهند که بروید از اصفهان کاال بخرید 

بیایید کاشان، هیچ وقت شما دیده  اید که به پول مردم خیانت کنند؟
من یک امینم، حق ندارم ]در مال مردم دست ببرم [. این مسأله مهمی نیست 
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که خیلی به نظرتان مهم آمده.
آنچنان مقام مرجعیت یک ذره نمى  تواند روح این مرد بزرگ را حتت تسخری 

خودش قرار بدهد.
مهچننی استاد مطهری می  نویسد: مى  دانیم كه شیخ انصارى، شوشرتى بوده 
است. مردى است كه در علم و تقوا نابغه روزگار است. هنوز علام و فقها به فهم 
دقایق كالم این مرد افتخار مى  كنند. مى  گویند وقتى چیزى از او مى  پرسیدند، اگر 

نمى دانست تعمد داشت بگوید نمى  دانم، مى  گفت:
نداُنم نداُنم نداُنم. این را مى  گفت كه شاگردها یاد بگریند كه اگر چیزى را 

نمى  دانند ننگشان نشود، بگویند نمى  دانم.

وفات  شیخ اعظم
شیخ انصارى در شب 18 مجادى الثانى سال 1281 هجرى قمرى، در نجف 
ارشف دار فانى را وداع گفت و پس از 67 سال زندگى پر بار، روح بلندش به عامل 

ملکوت پرواز نمود.
پیکر آن مرجع بى مثال و عامل نامدار، با حضور خیل بی شامر علام و شیعیان با 
عظمت خاىص تشییع شد و در باب قبله صحن مطهر موالى متقیان حرضت عىل 

 در صحن مطهر علوی حجره 11 به خاک سپرده شد.
عالمه طهرانی در كتاب مهر تابان می نویسد: »مرحوم شیخ أنصارى � وصّیت 
كرده بود كه بر جنازه او مرحوم آقا سّید عىّل شوشرتى نامز بخواند و لذا بعد از 
رحلت شیخ، مرحوم شوشرتى بر او نامز گزارد. و مرحوم شوشرتى در مسند 
تدریس شیخ نشست و از مهان جائى كه شیخ درس مى گفت، درس را ادامه داد و 

شش ماه تدریس كرد و سپس رحلت نمود.«
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نکته جالب توجه در وصیت شیخ انصاری این است كه با وجود فقهای بزرگ 
آن زمان، ایشان وصیت كرد كه نامزش را یک عارف، بخواند.
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را�ا�فی د �ف و�ف �ف
آ
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آخوند خراسانی در سال 1255 ق. در مشهد دیده به جهان گشود. پدرش، 
مال حسنی هراتی عالوه بر تبلیغ به جتارت ابریشم نیز مشغول بود. او، روحانی 
وارسته ای بود كه برای گذران زندگی، مهاره در بنی راه هرات و مشهد، در رفت و 
آمد بود. وی در سفرهای تبلیغی اش مردم را با احکام اسالمی آشنا می ساخت. در 
یکی از مهنی سفرها، در كاشان ازدواج كرد. ثمره این ازدواج چهار پرس به نامهای 
نرصاهلل، حممدرضا، غالمرضا و حممد كاظم )آخوند خراسانی ( بود. رسانجام مهر 

پیشوای هشتم او را به مشهد كشاند تا برای مهیشه در شهر شهادت ساكن شود. 
آخوند خراسانی در دوازده سالگی، وارد حوزه علمیه مشهد شد. ادبیات عرب، 
منطق، فقه و اصول را در حوزه مشهد فرا گرفت. در هیجده سالگی ازدواج كرد و 
در 22 سالگی مهراه كاروان زیارتی عتبات عالیات، برای ادامه حتصیل عازم عراق 
شد. شوق حتصیل او را بر آن داشت تا رسپرستی مهرس و فرزندش را به پدر بسپارد 

و آهنا را به خاطر مشکالت سفر و مشکل مسکن در نجف، مهراه خود نربد.
آخوند از سال 1278 ق . تا سال 1291 ق . بیش از سیزده سال در درس   خارج 
استادان برجسته حوزه علمیه نجف رشكت كرد. بیش از دو سال در درس شیخ 
انصاری رشكت نمود و پس از وفات او )1281 ق .( دو سال به درس آیت اهلل 
سیدعلی شوشرتی)متوفای 1283 ق(راه یافت و سال ها در درس آیت اهلل شیخ 
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راضی بن حممد نجفی )متوفای 1290 ق .( و آیت اهلل سید مهدی جمتهد قزوینی 
ادامه حتصیل داد.

آخوند خراسانی بیش از سیزده سال در كنار درس های سایر اساتید، در درس   
مریزای شریازی نیز رشكت كرد. مریزای شریازی در سال 1291 ق. به سامرا 
هجرت كرد و بیشرت شاگردانش نیز مهراه او به سامرا رفتند. اما آخوند در نجف ماند 
و به تدریس ادامه داد. او مدتی بود كه در كنار حتصیل و رشكت در درس مریزای 

شریازی به تدریس نیز مشغول بود.
آخوند خود از موفق ترین استادان تاریخ حوزه های علمیه شیعه است كه شامر 
شاگردانش را تا سه هزار نفر نوشته اند و صدها جمتهد در درس او تربیت یافتند كه 
نام برخی از آهنا از این قرار است: سید ابواحلسن اصفهانی، شیخ ابوالقاسم قمی، 
سید ابوالقاسم كاشانی، مریزا امحد خراسانی  سید حممد تقی خوانساری، سید 
مجال الدین گلپایگانی، شیخ حممد جواد بالغی، شهید سید حسن مدرس، حاج 

آقا حسنی قمی و ...
آخوند از ابتداى جوانی تا آخر عمرش، هر روز پیش از طلوع آفتاب، به 
زیارت آفتاب نجف، حرم حضرت علی مشرف می شد. آن گاه به مسجد 
هندی می رفت و درس می گفت. شب ها پس از اقامه نامز مجاعت در صحن حرم، 
برای برخی از شاگردان ممتازش در منزل خود، درس خصوصی داشت. نامزهای 
مستحبی اش حتی در سننی پریی ترک نشد. در ماه رمضان نیز برای طلبه ها سخنرانی 

می كرد.
در اواخر عمر، زیارت را - شاید به خاطر پریی - طول نمی داد. یکی از 
مریدانش به وی گفت: شام كمی بیشرت در حرم بامنید تا مهه زائران متوجه آداب 
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زیارت شام بشوند. آخوند دست به ریش خود گرفت و گفت: در این آخر عمر، با 
این ریش سفید به خدا رشک بورزم و خودنامیی كنم؟!

یکی از مهسایگان آخوند می گفت: ناله سوزناک و صدای گریه آخوند در نیمه 
های شب، قلب هر سنگدلی را می لرزاند.

آخوند به متیزی رس و وضع و لباس امهیت فراوانی می داد. مهراه سه فرزند كه 
مهگی آهنا متاهل بودند، در یک خانه زندگی می كرد. این چهار خانواده، چهار اتاق 
داشتند. روزی یکی از پرسانش از تنگی جا به پدر شکایت كرد. پدر گفت: اگر قرار 
باشد كه خانه های این شهر را بنی نیازمندان پخش كنند، به ما بیش از این نمی رسد.

یکی از سخنرانان مذهبی کربال -که از مخالفان مشروطه بود و همه جا علیه 
آخوند صحبت می کرد- به علت بدهی تصمیم گرفت خانه اش را بفروشد. 
مشترى خرید خانه را مشروط به امضا و اجازه آخوند قرار داد. گرچه روى 
دیدن آخوند را نداشت، اما شرمنده و ناچار نزد آخوند رفت و از او خواست 
تا به این معامله راضی شود. آخوند چند کیسه لیره به او داد و گفت: شما جزو 
علمایید، من راضی نیستم که در گرفتارى باشید. با این پول، بدهی خود را 
بدهید و خانه را نفروشید. هرگاه به مشکلی برخوردید، نزد من بیایید. واعظ 

کربال از رفتار آخوند متنبه گشت و از آن پس، از مریدان او شد.
آخوند خراسانی از حامیان مرشوطه ایران بود و پس از وقایع داخلی ایران، 
درس هایش را تعطیل كرد و دیگر درس های حوزه علمیه نجف نیز به پریوی از 
او تعطیل شد. جلسه های زیادی در منزل آخوند تشکیل شد تا راهی برای دفاع 
از استقالل و متامیت ارضی ایران بیابند. حتریم اجناس روسی ، جهاد با روسیه و 
اعزام طالب، علام و عشایر نجف به ایران در نخستنی جلسه علام تصویب گردید.
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آخوند خراسانی فرمان جهاد را صادر كرد. نامه ای به رئیس جملس شورای ملی 
ایران نوشت و وی را از تصمیم جلسات باخرب ساخت. بسیاری از علامی نجف، 
كربال و كاظمنی خود را برای سفر به ایران و دفاع از آن آماده ساختند. قرار بود كه 
آخوند و مهراهانش در شب چهارشنبه 21 ذحیجه 1329 ق. از نجف به مسجد 
»سهله« بروند و پس از نیایش و دعا برای پریوزی سپاه اسالم، راهی ایران شوند.

عرص سه شنبه منزل آخوند شلوغ بود. مریزا مهدی، پرس آخوند مقدمات سفر 
را آماده می كرد. آخوند به اطرافیانش گفت: هبرت است نامز صبح را در حرم بخوانیم 

و پس از زیارت حركت كنیم.
آخوند تا پاسی از شب بیدار بود. امانت ها را به صاحبانش داد و برنامه های 
فردا را منظم كرد و كارها را بنی چند نفر از یارانش تقسیم كرد. نیمه شب به نامز 
شب ایستاد؛ پیش از اذان صبح دل درد شدیدی گریبانش را گرفت. رسانجام پس 
از اقامه نامز صبح، پیشوای مرشوطه رخت از جهان بر بست. برخی بر این باورند 
كه وی به وسیله جاسوسان روسی و انگلیسی مسموم شده است. قرب رشیفشان 

در صحن حرم حرضت علیحجره 26 است.
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مریزا حممدحسنی در سال 1277 ق. در شهر ناینی و در خاندانی فاضل و حمیطی 
روحانی و خانه ای پرمهر و عطوفت، قدم به عرصه گیتی هناد و با قدوم مبارک خود 

آن خانه را رونق و صفایی افزون بخشید.
پدر او شیخ االسالم مریزا عبدالرحیم، از خاندان بزرگ منوچهری بود كه در 
شهر اصفهان پدرانش -پشت در پشت- لقب شیخ االسالمی داشتند. خاندان نایینی 
در اصفهان به هبره مندی از خوبی ها شهره عام و خاص و از نظر علم و دین داری 

زبانزد مهگان بودند و خانه ایشان در زمان بروز مشکالت پناه مستمندان بود.
او حتصیالت ابتدایی حوزوی خود را در زادگاه خویش   گذراند و پس از آن 
بار سفر بست و در هفده سالگی )1293ق( به شهر اصفهان هجرت كرد و در آن 
حوزه علمی بزرگ، حتصیل علوم دینی را ادامه داد و دروس عالی فقه، اصول، 

فلسفه و حکمت را از اساتید فرهیخه آن زمان آموخت.
نایینی این اسطوره تقوا، بعد از چندین سال كسب علم از حمرض عاملان اصفهان، 
در سال 1303ق. آن حوزه را ترک گفت و راهی نجف ارشف شد. او پس از زیارت 
بارگاه ملکوتی امریمؤمنان علی به شهر سامرا رفت؛ زیرا آن دیار مقدس با 
حضور مریزا حممدحسن شریازی و دیگر اساتید، رونق علمی یافته و دانش پژوهان 
بسیاری را به سوی خود جلب كرده بود. او در حمفل پربار درس مریزا حممدحسن 
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شریازی )1230 - 1312ق.( حضور یافت و مدت نه سال از دانش رسشار 
استاد عالی مقام خویش   هبره برد و عالوه بر آن، حمرم خاص مریزا گردید. مریزای 
نایینی مهچننی با سفر به نجف ارشف از درس اخالق سالک درگاه اهلی آخوند 

مالحسینقلی مهدانی استفاده كرد.
او پس از رحلت مریزای شریازی به مهراه استاد دیگر خویش سیداسامعیل 
صدر راهی كربال شد و در جوار مرقد امام حسنی از این استاد عزیز سود جست 
و اقامتش در آن شهر دو سال به طول انجامید و سپس با اندوخته ای ارزشمند و 
كوله باری گران سنگ در سال 1316ق. راهی نجف شد و در آنجا اقامت گزید.  
او در كنار تدریس، در جلسه علمی آخوند خراسانی حارض می شد و در كم ترین 

زمان از یاران و حمرمان ارسار او گردید.
مریزای نایینی با مقام واالی علمی ، سیاسی و معنوی خویش شاگردان فاضل و 
آگاهی را به عامل اسالم عرضه كرد كه هر یک حمور فکری و علمی در جامعه شدند.

میرزا هنگام مناجات چنان گریه می کرد که قطرات اشک بر محاسن شریفشان 
جارى می شد و در قنوت نماز شب، دعاى ابوحمزه ثمالی را می خواند و در 

موقع نماز آشکارا رنگ رخسارش زرد می شد و لرزه بر اندامش می افتاد.
حسینی مهدانی)شاگرد مریزا( به نقل از پدر ارمجندش می گوید: گاهی یک 
ساعت به اذان صبح مانده، می رفتیم به حرم، هنوز در حرم را باز نکرده بودند؛ 
مرحوم نایینی در شب مشغول نامز و دعا بود. بعد از نامز و دعا به منزل بر می گشت 

تا به درس و بحث خود برسد.
استاد در هنگام بیان درس، توصیه های متعددی به شاگردان می فرمود. از مجله 
آن كه: با یکدیگر گفت و گوهای تند و تیز نداشته باشند، اعتدال و خوش رویی را 
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پیشه خود قرار دهند و پا را از اعتدال فراتر نگذارند. ایشان مهچننی خواندن نامز شب 
و شب زنده داری را رشطی برای حضور در درس قرار داده بود. او به شاگردانش 
توصیه می كرد تا درس ها را بنویسند و خود نیز به نوشته های آنان نظر كرده، میل 
داشت هر روز یکی دو تا از نوشته های درس وی در كنارش باشد وبدان ها نگاه بکند.

در عرص مریزا، انقالبی به منظور مهار استبداد و حتصیل استقالل و امنیت به 
رهربی عاملان دین در ایران انجام شد كه به هنضت مرشوطه معروف شد، در این 
هنضت آیت اهلل نایینی را می توان از پیشگامانی به شامر آورد كه در كنار عاملانی دیگر 
چون آخوندخراسانی نقش مؤثری را در پریوزی آن ایفا كرد. رسانجام ایشان پس 
ازسال ها تالش علمی در 26 مجادی االولی سال 1355 ه.ق ندای حق را لبیک 
گفت. پیکر مطهرش در نجف ارشف با شکوه خاصی تشییع گردید و پس از اقامه 
نامز به وسیله آیت اهلل سید ابواحلسن اصفهانی در حجره 21 صحن علوی به خاک 

سپرده شد.
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می اس �ق �ف ع�ج �ی حا�ج �ش

حاج شیخ عباس قمی ستاره تابناک آسامن علم و فضیلت، در  قم و در یک فضای 
معنوی به دنیا آمد. پدر بزرگوارش مرحوم كربالیی حممدرضا یکی از عالقه مندان 
و شیفتگان اهل بیت و مردی پرهیزگار و صالح بود و مادر وی زنی پارسا و 
مؤمنه بود كه سعی متام در انجام  واجبات اهلی داشت. یکی از ویژگی های آن بانوی 
گرانقدر، امهیت فوق العاده به نامز اول وقت بود. یقینًا یکی از عوامل موفقیت و آینده 
درخشان این شخصیت بزرگ شیعه، تربیت و نشو و نام در چننی حمیطی و توسط چننی 
مربیانی بوده است. وی دوران كودكی را در جوی آكنده از معنویت و روحانیت 
پشت رس هناد و با عشق و عالقه رسشار به علم و اهل علم حتصیالت مقدماتی 
خویش را در مهان شهر آغاز كرد. ادبیات و فقه و اصول را در حمرض اساتید فن و 
علامی رسشناس آن روز مهچون مریزا حممد ارباب قمی و سایر بزرگان آموخت. 
بعد از طی مراحل حتصیل در زادگاه خویش، در سال 1316 و در سن 22 
سالگی به منظور تکمیل و ادامه حتصیل، عازم حوزه علمیه نجف ارشف گردید و 
در جلسه درس دانشمندان و مدرسنی واال مقام حوزه نجف ارشف حارض شد. او 
كه تشنه فراگریی علوم و معارف اهلی بود خود را از چشمه زالل حقیقت و معنویت 
حوزه نجف سریاب می كرد. شور و شوق وصف ناپذیر این جوان قمی، وی را 
به حمرض درس استاد حدیث، عالمه بزرگوار حاج مریزا حسنی نوری كشاند او از 
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مهان سال ها دلبسته استاد خویش گردید.
وی بعد از شش سال حتصیل مداوم، در حمرض اساتید حوزه علمیه نجف و 
استفاده های فراوان از ارباب علم و معرفت در سال 1322ق. با كوله باری از 
اندوخته های علمی و معنوی به زادگاهش مراجعت كرد. این عامل پر تالش، به 
عنوان دانشمندی فرزانه در عرصه علم و حتقیق و نویسنده ای زبر دست در سنگر 
تألیف و تصنیف و عارفی پرهیزگار در میدان عمل و ستایشگری عاشق، در حمراب 
عبادت و سخنوری توانا در منرب وعظ و خطابه حمسوب می شد. او فعالیت های 
خویش را در سنگر تألیف و تبلیغ و در دفاع از حریم اهل بیت و نرش معارف 

نورانی اسالم آغاز كرد.
هم زمان با هجرت مرحوم آیت اهلل حاج آقا حسنی قمی از عتبات عالیات به 
مشهد مقدس، ایشان هم از قم عازم مشهد رضوی شد و در آنجا به پیشنهاد 
آیت اهلل قمی با دخرت برادر ایشان، ازدواج كرد و چهار فرزند او ثمره مهنی ازدواج 
می باشد. حمدث قمی در مشهد برای سومنی بار توفیق سفر به خانه خدا را پیدا كرد 
و این سفر او كه با كشتی انجام گرفت، شش ماه طول كشید. در جملس سخنرانی او 
مجعیت انبوهی از شیفگتان اهل بیت برای شنیدن كلامت گهربار و درک فیوضات 

معنوی از سخنانش، عاشقانه گرد چراغ معرفت او حلقه می زدند.
در همان سال هایی که محدث قمی در مشهد بود، جمعی از مؤمنین 
و طالب با اصرار از وى تقاضا   می کنند که در ماه مبارک رمضان در 
مسجد گوهر شاد نماز جماعت برپا کند. ایشان هم می پذیرد و در یکی از 
شبستان هاى مسجد، به نماز جماعت اقدام می کند. هنوز ده روز نشده بود که 
جمعیت بسیارى در آن شرکت می کنند. یک روز پس از اتمام نماز ظهر به 
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آقاى شهابی که نزدیک وى بود می گوید: من نمی توانم نماز عصر را بخوانم! 
و بالفاصله به خانه برمی گردد و تا آخر ماه مبارک رمضان نماز جماعت را 
تعطیل می کند. روزى مرحوم حاج میرزا علی اکبر نوقانی از ایشان می پرسد: 
چرا نماز جماعت را تعطیل کردید؟ ایشان در پاسخ می فرماید: »حقیقت این 
است که در رکوع رکعت چهارم متوجه شدم که صداى اقتداکنندگان پشت 
سرم که می گفتند: »یااهلل! ان اهلل مع الصابرین« از نقطه دورى به گوش می رسد. 
همین که متوجه زیادى جمعیت شدم در من یک نوع خوشحالی ایجاد شد 
و من فهمیدم براى اقامه نماز جماعت مسلمانان اهلیت ندارم؛ براى همین 
این بار را به گردن نگرفتم. حمدث قمی شخصیتی بود كه در متام حلظات زندگی 
در حمرض خدا  می زیست و این حضور را كامال احساس می كرد. اخالص و خدا 
حموری او در رستارس زندگی، وی را در ردیف بندگان خملص قرار داده بود و متام 
حركات ریز و درشتش با نام و یاد خدا شکل می گرفت؛ نیت خالصش را چون 

گوهری صاف و شفاف پاس می داشت. 
حمدث بزرگوار ما وقتی در كتاب ارزنده »فوائد الرضویه« )كه در رشح زندگانی 
علامی شیعه  می باشد( به نام خودش می رسد، چننی می نگارد: مهانا چون این كتاب 
رشیف، در بیان احوال علامست، شایسته ندیدم كه ترمجه خود را كه احقر و پست تر 
از آنم كه در زمره ایشان باشم، در آن درج كنم. از این رو از ذكر حال خود رصف 
نظر كرده، اكتفا می كنم به ذكر مؤلفات خود. این است تواضع انسانی كه آثار زیبا 

و جالب و عمیقش بیش از نیم قرن است مورد استفاده خاص و عام می باشد.
بدون تردید یکی از علل موفقیت شخص مسلامن، توجه قلبی و توسل به ائمه 
اطهار و آثار آن بزرگواران می باشد. فرزند بزرگ ایشان آقای علی حمدث زاده 
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می گوید: فراموش نمی كنم زمانی كه در نجف ارشف بودیم یک روز صبح در حدود 
سال 1357 ه.ق. یعنی دو سال قبل از وفاتشان از خواب برخاستند و اظهار داشتند 
امروز چشمم به شدت درد می كند؛ به طوریکه قادر به مطالعه و نوشتن نیستم و بسیار 
ناراحت به نظر می رسید. گویا زبان حالشان این بود: شاید خاندان پیامرب مرا از 
در خانه شان طرد كرده باشند. آن مرحوم این مطلب را با تأثر می گفت و می گریست! 
آقای حمدث زاده می افزاید: در آن ایام مشغول حتصیل بودم، رفتم به درس و ظهر كه 
به خانه برگشتم دیدم ایشان مشغول نوشتن هستند. عرض كردم: درد چشمتان هبرت 
شد؟ فرمود: درد به كلی مرتفع گردید: پرسیدم: چطوری معاجله فرمودید؟ گفتند: 
وضو ساختم و مقابل قبله نشستم و كتاب  »كافی« را به چشم كشیدم درد چشمم 
برطرف شد. ایشان تا پایان عمر دیگر به درد چشم مبتال نگردید، و آن كتاب كافی 
كه آن را چشم كشیدند كتابی خطی، و به خط فقیه مشهور مالعبداهلل تونی صاحب 

كتاب »وافیه« بود و حمدث قمی خیلی به آن عالقه داشت.
یکی از مؤمننی نقل می كند: روزی در كربال حاج شیخ عباس قمی را دیدم 
كه در صحن مقدس امام حسنی ایستاده و رفت و آمد سیل مجعیت را به حرم 
مطهر نگاه می كند و به آن مرحوم سالم كرده و احوالشان را پرسیدم با تأثر فرمود: 
به واسطه تنگی نفس، نمی توانم مهراه مجعیت وارد حرم مطهر شوم. ایستاده ام شاید 

خلوت شود و بتوانم به حرم بروم.
گفتم: حاج شیخ! غصه نخورید اگر شام نمی توانید با انبوه مجعیت وارد حرم 
شوید، این ها كه به حرم می روند هر كدام »حاج شیخ عباس قمی« را در بغل دارند.

امروز میلیون ها زن و مرد با ایامن كتاب رشیف »مفاتیح اجلنان« را می شناسند، 
این اثر جاویدان زینت بخش هر حمفل و جملس مذهبی و روحانی است. در هر 
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فرصتی انسان های خداجو »مفاتیح« به دست، دست ترضع به درگاه حرضت حق 
برداشته و با دعاها، مناجات ها و تعقیبات و زیارت های مفاتیح با معبود خویش 

به راز و نیاز می پردازند.
حمدث قمی حدود 12 سال در مشهد مقدس اقامت كرد و بعد از مدتی به مهدان 
و سپس به قم رفت و بعد از واقعه گوهرشاد به نجف عزیمت كرده و تا پایان عمر 
خویش در آنجا زندگی نمود. در اواخر عمرش روزی یکی از علام به عیادتش 
می آید و از حالش جویا می شود، حاج شیخ عباس می فرماید: چند روز است كه 
نتوانسته ام حدیث بخوانم و بنویسم! و رشوع به گریستن می كند و سخت می گرید. 
مرحوم روحانی به فرزندش می گوید: كتاب بیاورید، ج 17 بحار را می آورند و 
چند حدیث می خواند و حمدث قمی كمی خوشحال می شود.« از مغرب شب آخر 
عمرش حالش غری عادی بود و پی در پی اسامی ائمه اطهار را تکرار می كرد 
خمصوصا به اسم حرضت امری املؤمننی كه می رسید بیشرت عرض ادب و اظهار 
ارادت می كرد و مکررًا می گفت: روحی له الفداء. آن شب به علت عدم توانائی 

نامزها را نشسته خواند. 
نیمه های شب سه شنبه 22 ذی احلجه سال 1359 ق بود كه در سن 65 سالگی 
دعوت حق را لبیک گفته و به لقاء اهلل پیوست. مرحوم آیت اهلل حاج سیدابواحلسن 
اصفهانی بر جنازه مطهرش نامز خواند و بعد از تشییع با عظمتی كه توسط بزرگان 
و مراجع و عموم مردم انجام شد، در صحن مطهر حرضت امری املؤمننی جنب 
استادش حمدث نوری)حجره 15( مدفون گردید و این بود گوشه هایی از زندگی 
مردی كه گویی دوباره به دنیا آمده بود، یک بار برای كسب جتربه و یک بار برای به 
كارگریی آن. شخصیتی كه نام و خاطره و آثارش در قرن حارض زینت بخش حمفل 
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عاشقان اهل بیت می باشد.برخی از تالیفات ایشان عبارتند از
نفس املهموم

در كربال چه گذشت؟ )ترمجه نفس املهموم(
كلیات مفاتیح اجلنان

منتهي اآلمال )به زبان فاريس(
نزهة النواظر يف ترمجه معدن اجلواهر

رشح حکم هنج البالغه
الکني وااللقاب 

الفواید الرضویه يف احوال علامء املذهب اجلعفریه
كحل البرص يف سریه سید البرش

مستدرک سفینة البحار
وقایع االیام

مقامات العلیه يف موجبات السعادت االبدیه
یازده رساله

تتمه املنتهي در تاریخ خلفاء 
توتیاي دیدگان خاتم پیامربان

كلبه احزان
دستور العمل و مروارید هاي درخشان )لئايل منثوره(

هدیة الزائرین و هبجة الناظرین )كلیات ادعیه(
انوار البهیه يف تواریخ احلجج االهلیه

منازل اآلخره )رسنوشت انسان هنگام مرگ و بعد از آن(
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خاطره امام خمینی )ره( از مرحوم حاج شیخ عباس قمی 
امام مخینی � خاطره ای از سفر خود با مرحوم حاج شیخ عباس قمی بیان 

می كند: 
خورشید خود را باالى رس ماشنی كشیده بود و باران گرما بر رسمان مى رخیت.  
بیابان سوزان و بى انتها در چشمهایامن رنگ مى باخت و به كبودى مى گرایید. از 
دور هم چیزى دیده نمى شد. ناگاه ماشنی ما كه از مشهد عازم هتران بود از حركت 
ایستاد، راننده كه مردى بلند و سیاه چرده بود با عجله پاینی آمد و بعد از آنکه ماشنی 
را براندازى كرد، خیىل زود عصبانى و ناراحت به داخل ماشنی برگشت و گفت: 
بله پنچر شد و آنگاه به صندىل ما كه در وسطهاى ماشنی بود آمد، به من چون 

سید بودم حرىف نزد. وىل رو كرد به حاج شیخ عباس قمى )ره ( و گفت: 
اگر مى دانستم تو را اصال سوار نمى كردم از نحسى قدم تو بود كه ماشنی، ما 
را در این وسط بیابان خشک و برهوت معطل گذاشت، یا اهلل برو پاینی و دیگر هم 

حق ندارى سوار این ماشنی بشوى . 
البته راننده تا حدى تقصری نداشت. این طاغوت و حکومت ضد دین زمان بود 
كه تبلیغات ضد اسالم و روحانیت را بجایى رسانده بود كه عده زیادى از مردم قدم 
آخوند و روحانى را نحس مى دانستند و اگر گرهى در كارشان مى افتاد و آخوندى 

آنجا حضور داشت، به حساب او مى گذاشتند. 
مرحوم شیخ عباس بدون اینکه كوچکرتین اعرتاىض كند و حرىف بزند، بلند 
شد و وسایلش را برداشت و از ماشنی پیاده شد. من هم بلند شدم كه با او پیاده 
شوم اما او مانع شد، وىل من با ارصار پیاده شدم كه او را تنها نگذارم اما او قبول 
نمى كرد كه با او باشم، هر چه من پافشارى مى كردم، او هنى مى كرد، دست آخر 
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گفت فالنى راىض نیستم تو اینجا بامنى . وقتى این حرف را از او شنیدم دیدم كه 
اگر بامنم بیشرت او را ناراحت مى كنم تا خوشحال كرده باشم ، برخالف میلم از او 

خداحافظى كرده سوار ماشنی شدم ... 
بعد از مدتى كه او را دیدم جریان آن روز را از او پرسیدم ؟ گفت : وقتى شام 
رفتید خیىل براى ماشنی معطل شدم ، براى هر ماشینى دست بلند مى كردم نگه 

نمى داشت ، تا اینکه یک ماشنی كامیونى كه بارش آجر بود برایم نگه داشت . 
وقتى سوار شدم ، راننده آدم خوب و خون گرمى بود، و به گرمى پذیرایم شد 
و حتویلم گرفت ، خیىل زود با هم گرم شدیم قدرى كه با هم صحبت كردیم متوجه 
شدم كه او ارمنی است و مسریش مهدان است ، از دست قضا من هم مى خواستم 
به مهدان بروم ، چون مدهتا بود كه دنبال یک رسى مطالب مى گشتم و در جایى 
نیافته بودم فقط مى دانستم كه در كتابخانه مرحوم آخوند مهدانى در مهدان مى توانم 

آهنا را بدست آورم ، به این خاطر مى خواستم به مهدان بروم . 
راننده با آنکه ارمنى بود آدم خوب و اهل حاىل بود، من هم از فرصت استفاده 
كردم و احادیثى كه از حفظ داشتم درباره احکام نورانى اسالم ، حقانیت دین مبنی 

اسالم و مذهب تشیع و... برایش گفتم . 
وقتى او را مشتاق و عالقه مند دیدم ، بیشرت برایش خواندم ، سعى مى كردم مطالب 
و احادیثى بگویم كه ضمری و وجدان زنده و بیدار او را بیشرت زنده و شاداب كنم . 
تا این كه به نزدیکهاى مهدان رسیدیم ، نگاهم كه به صورت راننده افتاد دیدم 
قطرات اشک از چشامنش رسازیر است و گریه مى كند، حال او را كه دیدم دیگر 
حرىف نزدم ، سکوتى عمیق مدتى بر ما حکمفرما شد هنوز چند حلظه اى نگذشته 

بود كه او آن سکوت سنگنی را شکست و با مهان چشم اشک آلود گفت : 
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فالنى این طور كه تو مى گویى و من از حرفهایت برداشت كردم ، پس اسالم 
دین حق و جاودانى است و من تا به حال در اشتباه بودم . شاهد باش من مهنی 
اآلن پیش تو مسلامن مى شوم و به خانه كه رفتم متام خانواده و فامیلهایى كه از من 
حرف شنوى دارند مسلامن مى كنم . بعد هم گفت : اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد 

ان حممدا رسول اهلل و اشهد ان علیا وىل اهلل.
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ها�فی وی اص�ف ر �ف عف �ف محمد�س�ی �ی �ی�ق اهلل �ش
آ
ا

شیخ حممدحسنی غروی اصفهانی)معروف به كمپانی(، عامل و حکیم دوره اخری 
عامل تشیع بود. او دوم حمرم سال 1296هجری قمری در كاظمنی متولد شد و با 
محایت پدر كه از بازرگانان متدین بود، حتصیالت دینی خود را با جدیت رشوع كرد.

 آقاسیدحممد فشاركی اصفهانی و حاج آقارضا مهدانی از مجله استادان او بودند. 
او عالوه بر فقه و كالم در علوم تفسری، حکمت، تاریخ، ادبیات و عرفان نیز مهارت 

داشت و در اشعارش، »مفتقر« ختلص می كرد.
 عالمه در هریک از دانش های حکمت، كالم، فقه، اصول، تفسری، حدیث، 
شعر و ادب، تاریخ، معارف، اخالق و عرفان مهارت داشت. از جدیت شدیدی 
در عبادت و خطر كردن در زهد و شب زنده داری برخوردار بود و می گفت: »به 
هیچ وجه برای خدا، مشکل نیست كه جهان را در یک فرد مجع كند و حکمت نوری 

است كه خدا در دل هر كس كه سزاوار باشد می اندازد...«.
غروی عالوه بر تربیت شاگردان ممتاز، آثار مهمی در زمینه فقه، اصول، كالم و 
تفسری به جامعه اسالمی عرضه كرد. این آثار از ذوق و استعداد خدادادی و رسشار 
این عامل بزرگ حکایت می كنند. مهم ترین امتیازی كه در آثار وی دیده می شود، 
استداللی و ابتکاری بودن آهناست كه از ژرف نگری و دقت نظر او ناشی می شود.

آیت اهلل غروی خدمات ارزنده ای برای عامل اسالم انجام داد. وی پس از كسب 
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علوم عالی، بر كرسی تدریس نشست و با كامل دقت و حوصله، مسائل و مباحث 
علمی را به شاگردان خویش تعلیم داد. مکتب عالمه غروی را چه در علم اصول 
و فقه و چه در حکمت و فلسفه، باید از  مکتب های بسیار پربركت شیعه به حساب 
آورد. حدود 150 عامل بزرگ، افتخار شاگردی در مکتب عالمه غروی را داشتند.

در كنار فعالیت های علمی آن قدر مقید به برنامه های عبادتی بود كه هر كس 
اینها را می دید، فکر می كرد اصالً به هیچ چیز غری از عبادت نمی رسد. هر روز 
زیارت عاشورا و هر روز نماز جعفر طیار از برنامه هاى عادى ایشان بود. 
او مانند علامی نجف معموالً روز پنجشنبه یا مجعه یک روضه هفتگی داشت كه 
زمینه ای بود برای دیدار دوستان و استادان و شاگردان با مهدیگر و توسلی هم انجام 
می گرفت. آقا شیخ حممدحسنی در این روضه مقید بود كه خود پای سامور بنشیند و 
خود او مهه كفش ها را جفت كند، و در عنی حال زبانش مرتب در حال حركت بود.
یکی از دوستان كه خیلی با آقا مأنوس بود از ایشان سؤال كرده بود این چه 
ذكری است كه شام این قدر تقّید دارید كه حتی بنی سالم و احوال پرسی تان آن را 
ترک نمی كنید؟ ایشان لبخندی زده بود و بعد از تأملی فرموده بود: »خوب است 

انسان روزى هزار مرتبه انا انزلناه بخواند.«
آیت اهلل غروی اصفهانی قهرمان عرصه قلم و نگارش بود. او در اكثر علوم 
اسالمی، اعم از فقه، اصول، كالم، حدیث، تاریخ، تفسری و ادبیات تالیفات و 
تصنیفاتی ارزنده، آموزنده و بی سابقه از خود به یادگار گذاشت كه هریک در نوع 
خود، مهم و نشانگر نبوغ فکری و مقام واالی علمی نویسنده آنند. پنجم ذحیجه 
سال 1361 هجری قمری در نجف درگذشت و پیکرش در آستان قدس علوی 
زیر ایوان طالی موال، جنب مناره شاملی، در مقربه كوچکی در كنار مقربه عالمه 

حلی، به خاک سپرده شد.
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تسبیح قیمتی
یکی  از علامی نجف به نام حاج سیدحممدرضا خلخالی می گوید: »من  روزی  
در بازار ُحَوْیش  می رفتم كه دیدم  آقای  حاج  شیخ  حمّمدحسنی  در وسط  كوچه  خم  
شده  است و پیازها را مجع  می كند و پیوسته  با خود می خندد. من  جلو رفتم ، و 
سالم  كردم ، و به ایشان  كمک  كردم  تا پیازها را مجع  نمودیم . آنگاه  آهنا را در گوشه 
قبایش  گرفت  و به  منزل  روانه  شد. من  عرض  كردم : حرضت  آیت  اهلل  معلوم  بود 
كه  پیازها از گوشه  قبای  شام رخیته  است  ولی  برای  من  خنده  شام نامفهوم  ماند آن  
مرحوم  فرمود: »من  وقتی  در جوانی برای حتصیل وارد نجف  شدم خیلی مرفه 
بودم،  روزی  در مقابل  رضیح  مطّهر حرضت  أمریاملؤمننی مؤدَّب  ایستاده  بودم  
و مشغول  زیارت  بودم  كه بند تسبیح  قیمتی من  پاره  شد و دانه های  آن  به  روی  زمنی  
حرم  رخیت . در آن روز عّزت  نفس  و یا خودخواهی  به  من  إجازه  نداد، تا خم  شوم ، 
و دانه ها را مجع  كنم .  اما امروز به  دّكان  بّقالی  رفتم و قدری  پیاز خریدم  و در گوشه 
قبای  خود رخیتم و أطراف  آن  را با دست  گرفتم ، تا به  منزل  برم . در مهنی  جا كه  رس 
چهارراه  بود و در میان  مجعّیت  مردم ، قبا از دست  من  یله  شد و پیازها به  روی  زمنی  
رخیت . من  خم  شدم و پیازها را مجع  كردم  و أبدًا برای  من  این  مسئله  مشکل  نبود، 
بلکه  بسیار آسان  و قابل  حتّمل  بود. و عّلت  خنده من  آن  بود كه : در مهان  وقت  من  
به  یاد دوران  جوانی  و پاره  شدن  تسبیح  قیمتی  كه  ارزش  هر دانه اش  یک  دینار بود 
افتادم كه  آن روز از آن  تسبیح  كه  یکصد دینار قیمت  داشت  گذشتم و هللّ  احلمد و 
له  الّشکر كه  امروز مجع  آوری  پیازهای  رخیته  از گوشه  قبا بر روی  زمنی ، برای  من  

سنگنی  نیست  و بسیار آسان  و قابل  حتّمل  است 
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ی  ا�ف ا �ق �ق
آ
د علی ا علامه ��ی

حاج سید علی آقا قاضی فرزند حاج سید حسنی قاضی است. ایشان در سیزدهم 
ماه ذی احلجة احلرام سال 1282هـ.ق در تربیز متولد شد و او را علی نام هنادند. 
بعد از بلوغ و رشد به حتصیل علوم ادبی و دینی مشغول گردید و مدتی در نزد پدر 
بزرگوار خود و مریزا موسی تربیزی و مریزا حممد علی قراچه داغی درس خواند.
پدر ایشان، سید حسنی قاضی، انسانی بزرگ و وارسته بود كه از شاگردان 
برجسته آیت اهلل مریزا حممد حسن شریازی بود و از ایشان اجازه اجتهاد داشت. 
درباره ایشان گفته اند زمانی كه قصد داشت سامرا را ترک كند و به زادگاه خویش 
تربیز بازگردد. استادش مریزای شریازی به وی فرمود: در شبانه روز یک ساعت 

را برای خودت بگذار.
 یک سال بعد چند نفر از جتار تربیز به سامرا مرشف می شوند و با آیت اهلل مریزا 
حممد حسن شریازی مالقات می كنند؛ وقتی ایشان احوال شاگرد خویش را جویا 
می شود، می گویند: یک ساعتی كه شام نصیحت فرموده اید، متام اوقات ایشان را 

گرفته، و در شب و روز با خدای خود مراوده دارند.
پدرش به علم تفسری عالقه و رغبت خاصی داشته است؛ چنان كه سید علی 
آقا خودش ترصیح كرده كه تفسری كشاف را خدمت پدرش خوانده است. مهچننی 
ایشان ادبیات عربی و فارسی را پیش شاعر نامی و دانشمند معروف مریزا حممد 
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تقی تربیزی معروف به »حجت االسالم« و متخلص به » نری« خوانده و از ایشان 
اشعار زیادی به فارسی و عربی نقل می كرد و شعر طنز ایشان را كه هزار بیت بود 

از بر كرده بود و می خواند.

هجرت به نجف و استمداد از شاه نجف
ایشان در سال 1308هـ .ق. در سن 26 سالگی به نجف ارشف مرشف شد 
و تا آخر عمر آنجا را موطن اصلی خویش قرار داد. آیت اهلل سید علی آقا قاضی از 
زمانی كه وارد نجف ارشف شد، دیگر از آنجا به هیچ عنوان خارج نشد؛ مگر یک 
بار كه برای زیارت مشهد مقدس حدود سال 1330هـ . ق به ایران سفر كرد و بعد 
از زیارت به هتران بازگشت و مدت كوتاهی در شهرری در جوار شاه عبدالعظیم 

اقامت گزید.
آقا سید علی قاضی در عراق به خدمت مجعی از بزرگان اولیاء رسید و از 
آن مجله سال هایی چند حتت تربیت مرحوم آقا سید امحد كربالیی، قرار گرفت و 
از صحبت آن بزرگوار به درجات اولیاء أبرار ارتقاء یافت، چندان كه در هتذیب 

اخالق، شاگردان ، مریدان و مالزمان زیادی تربیت كرد.
پس از اقامت در نجف ارشف، حتصیالت حوزوی خود را نزد اساتیدی از مجله 
فاضل رشبیانی، شیخ حممد مامقانی، شیخ فتح اهلل رشیعت، آخوند خراسانی و... 
ادامه دادند و رسانجام كوشش های خستگی ناپذیر مرحوم آیت اهلل قاضی در راه 
كسب علم، كامل و دانش، در سن 27 سالگی به ثمر نشست و این جوان بلند مهت 

در عنفوان جوانی به درجه اجتهاد رسید.
قاضی طی سه دوره، اخالق و عرفان اسالمی را با كالم نافذ و عمل صالح 
خویش تدریس كرد و در هر دوره شاگردانی پرورش داد كه هر كدام از بزرگان وادی 
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عرفان و اخالق حمسوب می شوند؛ و البته فقط نام تعدادی از آن ها بر ما معلوم است؛ 
مانند: آیت اهلل شیخ حممد تقی آملی�،آیت اهلل سید حممدحسنی طباطبائی�، آیت 
اهلل سید حممدحسن طباطبایی�،    آیت اهلل حممدتقی هبجت �، آیت اهلل سید عباس 
كاشانی�، آیت اهلل سید عبد الکریم كشمریی�، آیت اهلل شهید سیدعبداحلسنی 

دستغیب� و... 
ایشان از جوانی به دنبال تزكیه و هتذیب نفس و كسب معنویت و معارف بلند 
اسالم بود و در این راه چهل سال صرب و جماهده كرد و چهل سال درد طلب و عشق، 

آرام و قرار و خواب و خوراک را از وی ربوده بود. 
آن قدر خود را به ضوابط و آداب رشع و رعایت مستحبات و ترک مکروهات 
ملزم ساخته بود تا امری از حمبوب فرو نامند و آن قدر بر آن ارصار می كرد كه به 
حسب طاقت برشی هیچ مستحبی از او فوت نمی شد تا آنجا كه بعضی از خمالفان و 
معاندان می گفتند: » قاضی كه این قدر خود را مقّید به آداب كرده، شخصی ریایی و 
خودنامست.« و عده ای دیگر هم با وجود خمالفت باز  نمی توانستند حتسینش نکنند. 
یکی از خمالفان ایشان می گفت: »من سفر بسیار كردم، با بزرگان عامل اسالم حمشور 
بوده ام و از احوال بسیاری از آنان آگاهم؛ اما حقیقتًا هیچ كس را مهانند قاضی تا 

بدین حد مقید به آداب رشع ندیده ام.«
خود ایشان می گوید: »چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم، 
چشم ترس براى من آمده بود، چنان که هر وقت می خواست نامحرمی وارد 
شود، از دو دقیقه قبل خود به خود چشم هایم بسته می شد و خداوند به من 
منت گذاشت که چشم من بی اختیار روى هم می آمد و آن مشقت از من 

رفته بود.« 
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مریزا علی قاضی به مرحوم شیخ علی حممد بروجردی )از شاگردان برجسته 
آقای قاضی( فرموده بود كه: »هیچ گاه از قرآن جدا مشو و ایشان تا آخر عمر بر این 
سفارش آقای قاضی وفادار و پایبند بود. هر وقت از كارهای رضوری و روزمره 

فارغ می شد، قرآن می خواند و با قرآن بود.«
آقای سیدحممدحسن قاضی می گفت: »چند سفارش ایشان عبارت است از: 
اول روخوانی قرآن.  می فرمود قرآن را خوب و صحیح بخوانید. توصیه دیگر 
ایشان راجع به دوره تاریخ اسالم بود. می فرمودند یک دوره تاریخ اسالم را از 
والدت حرضت پیغمرب تا 255 هـ.ق یا 260 هـ.ق بخوانید و بعد از عمل به 

این ها می فرمودند برو نامزشب بخوان!«
و نیز: »بر شام باد به قرائت قرآن كریم در شب با صدای زیبا و غم انگیز، پس آن 

نوشیدنی و رشاب مؤمنان است. تالوت قرآن كمرت از یک جزء نباشد.«

نظر بزرگان درباره عالمه قاضی
بزرگان بسیاری درباره شخصیت عالمه قاضی مطالبی گفته و نوشته اند كه 

جهت تربک، به چند مورد اكتفا می كنیم.
امام خمینی�:حرضت امام مخینی � درباره عالمه قاضی فرموده بود: قاضی، 

كوهی بود از عظمت و مقام توحید.
عالمه سید محمد حسین طباطبایی:عالمه طباطبائی می فرمود: ما هر چه 
داریم، از مرحوم قاضی داریم. چه آنچه را كه در حیاتش از او تعلیم گرفتیم و از 
حمرضش استفاده كردیم، چه طریقی كه خودمان داریم، از مرحوم قاضی گرفته ایم.

عالمه طهرانی می نویسد: استاد ما نسبت  به  استاد خود مرحوم  قاضی عالقه  و 
شیفتگی  فراوانی  داشت ، و حّقًا در مقابل  او خود را كوچک  می  دید؛ و در چهره مرحوم  
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ت  و ارسار و توحید و ملکات  و مقامات  می  جست . قاضی  یک  دنیا عظمت  و اهبَّ
من  یک  روز به  ایشان  عطر تعارف  كردم ، ایشان  عطر را بدست  گرفته ، و تأّملی  
كردند و گفتند: دو سال  است  كه  استاد ما مرحوم  قاضی  رحلت  كرده  اند؛ و من  تا 

بحال  عطر نزده  ام .
و تا مهنی  زمان  اخری نیز هر وقت  بنده  به  ایشان  عطری  داده  ام ؛ َدِر آنرا می  بستند 

و در جیبشان  می  گذاردند.
و من  ندیدم  كه  ایشان  استعامل  عطر كنند، با اینکه  از زمان  رحلت  استادشان  

سی  و شش  سال  است  كه  می  گذرد.
آیت اهلل خسروشاهی از عالمه طباطبائی نقل می کردند که: کتابهاى معقول 
را خواندم ولی وقتی خدمت سید علی آقا قاضی رسیدم فهمیدم که یک کلمه 

هم نفهمیدم!
مهچننی آیت اهلل حسن رمضانی می گفت: این خاطره درباره مرحوم عالمه 

طباطبایی� است كه آن را از زبان مرحوم مطهری برای دوستان بیان می كنم.
استاد مطهری� از قول استاد خود مرحوم عالمه طباطبایی چننی نقل فرمودند: 
زمانی كه ما اسفار می خواندیم، در تلقی درس كوشش فراوانی داشتیم و در موقع 
تقریر مباحث نیز زمحت بسیاری می  كشیدیم. به سبب وجود این تالش ها به تدریج 
این توهم پدید آمد كه اگر آخوند )مالصدرا( زنده شود و بخواهد مطالب خود را 

به این ترتیبی كه من تقریر می  كنم، بنویسد، یقینًا نخواهد توانست.
این توهم به قوت خود باقی بود تا این كه مقدمات ترشفامن به حمرض سید علی آقا 
قاضی طباطبایی� فراهم آمد و توفیق هبره بردن و استفاده از حمرض ایشان را یافتیم.

ایشان با این  كه ختصص اصلی  اش عرفان بود و در فلسفه به اندازه عرفان ختصص 
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نداشت، وقتی كه بحث از وجود و ماهیت و اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به 
میان می آمد، مطالب و دقایقی ارائه می كرد كه تا آن زمان آن ها را از كسی نشنیده 

بودیم. آن زمان بود كه فهمیدم از اسفار یک حرف را هم نفهمیده  ام.
سید هاشم حداد:از صدر اسالم تا به حال، عارفی به جامعیت مرحوم 

قاضی نیامده است.

چگونگی فتح باب برای عالمه قاضی
 آیت اهلل قاضی مهیشه نامز مغرب و عشاء را، در حرمنی رشفنی امام حسنی
 به جا می آورد، و چون به حرم حرضت ابوالفضل  و حرضت ابوالفضل
می رسد، با خود می اندیشد كه تا به حال در مدت این چهل سال هیچ چیز از عامل 

معنا برایم ظهور نکرده، هر چه دارم به عنایت خدا و به بركت ثبات است.
در راه سّید ترک زبانی كه دیوانه است، به طرف او می دود و می گوید؛ سّید 
علی، سّید علی، امروز مرجع اولیاء در متام دنیا حرضت ابوالفضل هستند، و 
او آن قدر رس در گریبان است كه متوجه نمی شود آن سید چه می گوید! به حرم 
حرضت ابوالفضل می رود. اذن دخول و زیارت و نامز زیارت می خواند و 

می خواهد كه مشغول نامز مغرب شود.
آیت اهلل نجابت می گوید: تکبریه االحرام را كه می گوید، می بیند كه وضع در 
اطراف حرم حرضت ابوالفضل به طور كلی عوض می شود، آن گونه كه نه 

چشمی تا به حال دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب برشی خطور كرده است.
قرائت را كمی نگه می دارد تا وضع ختفیف یابد و بعد دوباره نامز را ادامه می دهد، 

مستحبات را كم می كند و نامز را رسیع تر از مهیشه به پایان می رساند.
به حرم امام حسنی نمی رود و به دنبال جایی خلوت به خانه رفته و برای این 
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كه با اهل منزل هم برخورد نکند به پشت بام می رود. آن جا دراز می كشد و دوباره آن 
حال می آید و بیشرت می ماند. تا اهل منزل سینی چای را می آورد، آن حال می رود.

نامز عشاء را می خواند و دوباره آن وضع بر می گردد؛ چیزی كه تا به حال حتی 
به گفته خودش یک ذره اش را هم ندیده است و حاال كه دیده نه می تواند در بدن 
بامند و نه می تواند بریون بیاید. دوباره كه شام را می آورند، آن حال قطع می شود و 

نیمه شب دوباره بر می گردد و مدت بیشرتی طول می كشد.
آری و باالخره درهای آسامن برایش گشوده و فتح باب می شود. می گوید: » 
آن چه را می خواستم، متامًا بدست آوردم و امام حسنی در را به رویم گشود. 
ابن فارض یک قصیده تائیه برای استادش گفته؛ من هم یک قصیده تائیه برای امام 
حسنی گفته ام نمره یک! كه كار مرا ایشان درست كرد و در غیب را به نحو اتم 

برایم باز كرد«

ناپدید شدن مرحوم قاضی
عالمه طباطبایی در این مورد می گوید: معموال ایشان در حال عادی یک ده 
بیست روزی در دسرتس بودند، و رفقا می آمدند و می رفتند و مذاكراتی داشتند، 
و صحبت هایی می شد و آن وقت یکباره ایشان ناپدید می شدند و چند روزی 
اصال خربی نبود؛ نه در خانه، نه در مدرسه، نه مسجد، نه كوفه، و نه در سهله از 

ایشان خربی نبود.
رفقا در این روزها به هر جا كه احتامل می دادند، رس می زدند ولی پیدا نمی كردند. 
چند روز بعد، دوباره پیدا می شد، و درس و جلسه های خصوصی را در منزل و 

مدرسه دائر می كردند و مهنی جور حاالت غریب و عجیب داشتند. 
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کرامتی از مرحوم قاضی
عالمه طهرانی می گوید: چندین نفر از رفقا و دوستان نجفی ما، از یکی از 
بزرگان و مدرسنی نجف ارشف نقل می كردند كه می گفت: من درباره استاد مریزا 
علی قاضی طباطبایی و مطالبی كه از ایشان شنیده بودم و احواالتی كه به گوشم 

رسیده بود، در شک بودم.
با خود می گفتم: آیا این مطالب كه نقل شده، درست است یا نه؟ تا این كه روزى 
براى نماز به مسجد کوفه می رفتمـ  و مرحوم قاضی زیاد به مسجد کوفه و 
سهله عالقه مند بودندـ  در بیرون مسجد با ایشان برخورد کردم؛ با هم مقدارى 
صحبت کردیم و در طرف قبله مسجد براى رفع خستگی نشستیم. گرم صحبت 
بودیم که در این زمان مار بزرگی از سوراخ بیرون آمد و در جلوى ما خزیده، 
به موازات دیوار مسجد حرکت کرد. در آن نواحی مار بسیار است و غالبا به 
مردم آسیبی نمی رساند. همین که مار به مقابل ما رسید و من وحشتی کردم، 
استاد اشاره اى به مار کرد و فرمود: »مت باذن اهلل؛ به اذن خدا بمیر.« مار فوراً 

در جاى خود خشک شد.
قاضی بدون این که اعتنایی کند، شروع به دنبال صحبت کرد، سپس به 
مسجد رفتیم و من در مسجد وسوسه شدم که آیا این کار واقعی بود و مار 
مرد یا این که چشم بندى بود؟ اعمال را تمام کرده و بیرون آمدم و دیدم مار 

خشک شده و به روى زمین افتاده است؛ پا زدم، دیدم حرکتی ندارد.
شرمنده به مسجد بازگشته و چند رکعتی دیگر نماز خواندم، موقع بیرون 
آمدن از مسجد براى نجف، باز هم با یکدیگر برخورد کردیم، آن مرحوم 

لبخندى زده و فرمود: خوب آقا جان! امتحان هم کردى! امتحان هم کردى.
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تاکید قاضی بر نماز شب
عالمه سید علی آقا قاضی سفارش های اكیدی بر شاگردان خود داشت كه نامز 
شب را اقامه كنند. عالمه طباطبایی می گوید: چون به نجف ارشف برای حتصیل 
مرشف شدم به خاطر قرابت و خویشاوندی به حمرض قاضی رفتم، روزی كنار در 
مدرسه ای ایستاده بودم كه قاضی از آن جا عبور می كرد؛ چون به من رسید، دست 
خود را بر روی شانه من گذاشته و فرمود: »اى فرزند! دنیا می خواهی، نماز شب 

بخوان ؛ آخرت می خواهی، نماز شب بخوان«

عدم مزاحمت نسبت به خانواده
مرحوم قاضی كه اهل هتجد و نامز شب بود آن قدر مواظب اعامل و رفتار خود 
بود كه حتی حارض نبود عبادت و نامزش برای دیگران و حتی خانواده و فرزندانش 
ذره  ای مزامحت اجیاد كند. به مهنی جهت، در مدرسه قوام حجره ای برای این كار 

گرفته بود.
آیت اهلل سید حممد حسینی مهدانی گوید: در سال 1347 قمری كه من در 
مدرسه قوام نجف ارشف بودم، روزی سید علی آقا به مدرسه آمد و از متصدی 
آن حجره ای درخواست كرد، و وی نیز با كامل احرتام پذیرفته و حجره ای كوچک 
در طبقه فوقانی در اختیارش گذاشت بعد معلوم شد كه قاضی حجره را به عنوان 
مکان خلوتی برای هتجد و عبادت می خواستند. چون تصور می كردند هتجد ایشان 
شب هنگام در خانه، باعث مزامحت بچه ها می شد. به مهنی خاطر، شب ها حدود 
ساعت دوازدهـ  كه معموال طلبه ها برای آمادگی جهت درس های فردا به اسرتاحت 

می پرداختندـ  شب زنده داری قاضی آغاز می شد.
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تفکر و مکاشفه در وادی السالم نجف
مرحوم قاضی كه از جتمالت دنیا وارسته بود در نجف ارشف به قربستان وادی 
السالم می رفت و ساعت های طوالنی به تفکر و مکاشفه می پرداخت تا هر چه هبرت 

بتواند دل از دنیا كنده و به مشاهده دوست نائل شود.
مرحوم آیت اهلل حممد تقی آملی ـ از شاگردان آن بزرگوار ـ می فرماید: من 
مدت ها می دیدم كه مرحوم قاضی دو سه ساعت در وادی السالم می نشینند، با 
خود می گفتم: »انسان باید زیارت كند و برگردد و به قرائت فاحته ای روح مردگان 
را شاد كند، كارهای الزم تر هم هست كه باید به آن ها پرداخت!« این اشکال در دل 
من بود اما به احدی ابراز نکردم، حتی به صمیمی ترین رفیق خود از شاگردان استاد.

مدهتا گذشت و من هر روز برای استفاده از حمرض استاد به خدمتش می رفتم، 
تا آن كه از نجف ارشف بر مراجعت به ایران عازم شدم ولیکن در مصلحت بودن 

این سفر، تردید داشتم.
این نیت هم در ذهن من بود و كسی از آن مطلع نبود. شبی بود می خواستم 
بخوابم؛ در آن اتاقی كه بودم، در تاقچه پائنی پای من كتاب بود؛ كتاب های علمی و 
دینی. در وقت خواب، طبعا پای من به سوی كتاب ها كشیده می شد، با خود گفتم: 
برخیزم و جای خواب را تغیری دهم یا لزومی ندارد، چون كتاب ها درست مقابل 
پای من نیست و باالتر قرار گرفته، و این، هتک حرمت كتاب نیست. باالخره بنا 

بر آن گذاشتم كه هتک حرمت نیست و خوابیدم.
صبح که به محضر استاد، مرحوم قاضی رفتم و سالم کردم: فرمود: »علیکم 
السالم! صالح نیست شما به ایران بروید. و پا دراز کردن به سوى کتاب ها هم 
هتک احترام است.« بی اختیار حول زده گفتم: »آقا! شما از کجا فهمیده اید؟« 
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فرمود: »از وادى السالم فهمیده ام.«

رحلت مرحوم قاضی
سیدعبداحلسنی قاضی نوه ایشان جریان شب رحلت آقای قاضی را این طور 
بیان می كند: » ایشان مدتی بیامر بودند. یک شب به پدرم كه در آن زمان بیست ساله 
بودند می گویند امشب نخواب و بیدار باش. پدرم هم متوجه نمی شود كه جریان 
چیست؟ ایشان نقل می كند كه ساعتی از نیمه شب آقای قاضی او را صدا می زند و 
رو به قبله دراز می كشد و می گوید: من در حال مرگ هستم و به او سفارش می كند 
كه مهرس و بچه های دیگرشان را بیدار نکند و تا صبح باالی رسشان بنشیند و قرآن 
بخواند. پدرم می گوید: علی رغم این كه اگر كسی بداند كه پدرش در حال مرگ 
است و هیچ نگوید، سخت است؛ اما من این موضوع را با كامل آرامش پذیرفتم 
و به كسی هیچ نگفتم و پیش او نشستم. آقای قاضی به من فرمود كه دارم راحت 
می شوم و این راحتی از طرف پاهایم رشوع شده و به طرف باال می آید. سپس فرمود 
فقط قلبم درد می كند، بعد فرمود كه رویم را بپوشان، من هم روی صورتشان را 
پوشاندم و ایشان از دنیا رفت. من بدون هیچ دغدغه و اضطراب تا صبح پیش ایشان 
نشستم و قرآن خواندم تا آنکه هنگام اذان صبح شد و خانواده آمدند و پرسیدند: 
جریان چیست و من هم گفتم كه پدر فوت شده است و فریاد و رس و صدا از اهل 
خانه بلند شد و در آن حلظه تازه متوجه ترصف او شدم و فهمیدم چه اتفاقی افتاده 

است و از مرگ پدرم بسیار متأثر شدم.«
او كه عمری با عشق و رس سپردگی به موالیش امام حسنی رس كرده، غریب 
نیست اگر حرضتش، كریامنه، خود كسی را رساغش بفرستد تا كارهای دفن و 
كفن او را بجا آورد. آقا حییی هرگز آقای قاضی را نمی شناخته، ولی از طرف امام 
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حسنی در حالت خواب یا مکاشفه برای این امر مأموریت پیدا می كند و متام 
كارهای كفن و دفن ایشان را انجام می دهد.

آیت اهلل هبجت می فرمود: »شب قبل از وفات آقای قاضی، كسی خواب دیده 
بود كه تابوتی را می برند كه رویش نوشته شده بود »توفی ولّی اهلل«؛ فردا دیدند آقای 
قاضی وفات كرده است.«  مرقد وی در قربستان وادی السالم قرار گرفته و مورد 

توجه دلسوختگان است.

برخی توصیه ها و دستورالعمل های عالمه قاضی
1. مرحوم عالمه طباطبایی و آیت اهلل هبجت از ایشان نقل می كنند كه می فرمود: 
اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند.

2. اما نماز شب پس هیچ چاره و گریزى براى مؤمنین از آن نیست، و 
تعجب از کسی است که می خواهد به کمال دست یابد و در حالی که براى 
نماز شب قیام نمی کند و ما نشنیدیم که احدى بتواند به آن مقامات دست 

یابد مگر به وسیله نماز شب.
مهچننی به عالمه طباطبایی فرموده بود: »ای فرزند! دنیا می خواهی، نامز شب 

بخوان و آخرت می خواهی، نامز شب بخوان«
3. حمال است انسانی به جز از راه سیدالشهدا به مقام توحید برسد. رسیان 
فیوضات و خریات از مسری حرضت سیدالشهدا است و پیشکار این فضیلت 

هم حرضت قمر بنی هاشم ابالفضل العباس است.
4. هر حقی كه برگردنت باشد تا ادا نکنی باب روحانیت، باب قرب، باب 

معرفت باز شدنی نیست.
5. آقای قاضی به مهه توصیه می كردند كه اگر قربی از امام زادگان یا علام و 
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بزرگان در اطرافتان یا شهرتان است حتاًم بروید.
6. عالمه قاضی می فرماید: اگر كسی كه طالب راه و سلوک طریق خدا باشد 
برای پیدا كردن استاد این راه، نصف عمر خود را در جست و جو و تفحص بگذراند 
تا آن استاد را پیدا كند، ارزش دارد و كسی كه به استاد كامل رسید، نصف راه را 

طی كرده است.
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ها�فی وال�س�ف اص�ف دا�ج �ی�ق اهلل ��ی
آ
ا

سید ابواحلسن در سال 1284 ق. در دهکده كوچک مدیسه  لنجان اصفهان پا 
به عرصه وجود هناد. وی در اصل از سادات موسوی شهر هببهان بود. ساهلا پیش 
از تولد وی پدر بزرگش سید عبداحلمید از هببهان به اصفهان نقل مکان كرده بود. 
سید عبداحلمید از عاملان وارسته نجف و از شاگردان آیت اهلل شیخ حممدحسن نجفی 
معروف به »صاحب جواهر« بود. او پس از مراجعت از نجف در اصفهان و لنجان 

ساكن شد و تا پایان عمر در آنجا به تدریس و انجام امور رشعی اشتغال داشت.
سیدحممد، پدر سیدابواحلسن نیز در مهان ایامی كه سید عبداحلمید به منظور 
فراگریی علوم دینی به عراق مهاجرت كرده بود، در كربال متولد شد. ایشان اگر 
چه از زمره عاملان شمرده نمی شد، مردی خدا ترس و روشن ضمری بود كه پس از 

وفات در شهرستان خوانسار به خاک سپرده شد.
سیدابواحلسن در اوایل بلوغ، هنگامی كه فقط چهارده هبار را پشت رس هناده بود، 
به اصفهان رفت و در مدرسه »صدر« حجره ای گرفت و به درس و بحث مشغول 
شد. شبی از شب های زمستان وقتی پدرش برای دیدن فرزند خود به حجره او 
رفت با وضع ناهبنجاری روبرو شد. حجره او را خالی از هر گونه وسایل ابتدایی 
برای زیستن دید. نه فرش و گلیم و زیراندازی، و نه چراغی برای روشن كردن 
حجره. دلسوزی های پدر نسبت به نوجوان بی قرارش بار دیگر با كلامتی مأیوس 
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كننده روح او را آزرده خاطر و دل شکسته نمود. در این حال رو به سوی قبله ایستاد 
و امام زمان را مورد خطاب قرار داد و با چشامنی اشک بار و حلنی ملتمسانه، 
از موالی خود عنایتی كارساز را تقاضا كرد؛ رشح توجه و لطف حرضت به وی 
جمالی دیگر می-طلبد. اما مهنی اندازه كافی است بدانیم كه در پی آن توسل، روح 

امید و گشایش به جان و راه او دمیدن آغازید و توفیقات وی را انبوه ساخت.
او نزدیک به ده سال چون پیکارگر میدان های جهاد در حوزه علمیه اصفهان، 
پرتالش به حتصیل و تدریس اشتغال داشت و هنوز به سن 24 قدم ننهاده بود كه به 
منظور باال بردن معلومات خویش در سطح عالی و هبره گریی از دانش شخصیت های 
علمی حوزه بزرگ نجف و سامرا در سال 1307 ق. رهسپار عراق گردید. وی 
در آنجا از حمرض بزرگانی چون آیات عظام: مریزا حممد حسن شریازی )مریزای 
بزرگ(، مریزا حبیب اهلل رشتی، فاضل رشبیانی، شیخ حممد حسن مامقانی، سید 
حممد كاظم یزدی، آخوند خراسانی، مریزا حممد تقی شریازی و آیت اهلل رشیعت 

اصفهانی بسیار استفاده برد.
آیت اهلل اصفهانی دارای ذوقی سلیم و فهمی نیکو و نظری صائب در استنباط 
و درک احکام و مسائل رشعی بود و مهنی خصوصیت، او را در جمالس   علمی 
زبانزد اهل دانش نموده بود. ژرف نگری سّید و تأمل و تعمق بسیارش   در مسائل 
علمی ستودنی بود. مشهورترین اثر وی، كتاب جامعی در فقه به نام »وسیلة النجاة« 
است كه شامل اكثر مسائل فقهی مورد نیاز مسلامنان آن عرص بود. بسیاری از فقها 

و مراجع بزرگ بر این كتاب حاشیه زده و رشح نوشته اند.
آیت اهلل اصفهانی افزون بر اینکه در علوم رشعی و معارف اسالمی، تبحّر خاصی 
داشت و در این میدان، گوی سبقت را از دیگران ربوده بود، آراسته به صفات و 
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ملکات اخالقی بود. فروتنی، بزرگواری، خویشتن داری، ایثار، ساده زیستی و 
توكل بر خداوند و توسل به ائمه اطهار، از مجله فضایل اخالقی این آیت بزرگ 

اهلی بود و دوست و دشمن بدان اذعان داشتند.
در سال 1349 ق. شخصی كه به سببی با آیت اهلل سیدابواحلسن اصفهانی 
خصومت و كینه ای شدید در دل داشت دست به جنایت هولناكی زد و فرزند عامل 
و فاضل وی را در صف نامزمجاعت با خنجر مورد محله قرارداد و به طرز فجیعی 
او را كشت. پس از دستگریی قاتل، آیت اهلل اصفهانی شخصی را به نامیندگی از 
طرف خود به دادگسرتی فرستاد تا اسباب آزادی او را فراهم كند. وی این گونه از 

قاتل فرزند خود گذشت و باعث شگفتی مهگان گردید.
سیّد زندگی بسیار ساده اى داشت و به دور از هرگونه مظاهر فریبنده مادى 
می زیست. در اوایل طلبگی مجبور بود خود را با شرایط سخت و نامناسب 
مالی که بر حوزه هاى علمیه حاکم بود تطبیق دهد. فشار مالی و شرایط سخت 
معاش به حدى بود که او مجبور شد، به مدت پانزده شبانه روز با خانواده 
خویش در یک خرابه زندگی کند. یکی از علما در این باره می گوید: در 
خدمت آقا سیدابوالحسن اصفهانی بودم، وقتی از کوچه اى که در آن خرابه اى 
وجود داشت، گذر کردیم، فرمود: من با خانواده ام پانزده روز در این خرابه 
ساکن بودیم. چون صاحبخانة ما به من گفته بود که دیگر راضی نیست در 
خانه اش باشیم. به ناچار آنجا را تخلیه کردیم و به این خرابه منتقل شدیم، تا 

اینکه باالخره موفق شدم خانه اى دیگر اجاره کنم.
وی پس از اینکه به مقام مرجعیت تقلید رسید و هر روز از اطراف و اكناف عامل، 
پول و وجوهات رشعی بسیاری به دستشان می رسید، باز مهچنان به زندگی ساده 
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پیشنی خود، زاهدانه ادامه می داد، و به زخارف دنیوی به دیده حقارت می نگریست. 
با اینکه خود سخت حمتاج بود، نه خانه ملکی و نه خدمتکاری داشت كه در هتیه و 
خرید ماحیتاج زندگی به وی یاری رساند. با این حال كمرت روزی اتفاق می افتاد 
كه نیازمندی به ایشان مراجعه كند و با دست خالی باز گردد. بسیار اتفاق   می افتاد 
كه با اینکه خود سخت حمتاج بود از بخشش به دیگران دریغ نمی كرد و آنان را بر 

خود ترجیح می داد.
نوشته اند: هنگامی كه رهرب انقالب عراق، آیت اهلل مریزا حممدتقی شریازی از 
تنگدستی سیدابواحلسن اصفهانی با اطالع شد، 500 لریه طال برای او فرستاد تا با 
آن مبلغ، برای خود منزلی بخرد؛ ولی وی آن 500 لریه را در كامل تنگدستی خود به 
تعدادی از نانوایان شهر داد، تا با آن مبلغ نان مرصفی طالب علوم دینی و هتیدستان 
هتیه شود. او بر مهه مردم، شفیق و مهربان و دارای نفس سخاومتند و سیاستی بزرگ 
بود و مهنی ویژگی ها باعث شد كه ریاست و زعامت عامه شیعیان را به دست گرید.

سید ابواحلسن اصفهانی تا واپسنی سال حیات خویش در نجف ارشف ماندگار 
بود. او در اواخر عمر خویش دچار ضعف مزاج گردید و به بیامری های گوناگونی 
مبتال شد. ایشان در آن سال ها در فصل تابستان برای در امان ماندن از گرمای زیاد 
شهر نجف، به كاظمنی و سامرا می رفت. در آنجا گر چه در ظاهر در اسرتاحت 
به رس می برد، ولی در عمل این چننی نبود. او به تنهایی در آنجا به نامه های زیادی 
كه از سوی مسلامنان و دوستدارانش به منظور كسب نظرات فقهی و رهنمودهای 
علمی وی برایش ارسال می شد، پاسخ می داد و با تنی خسته و كوفته رس بر بالنی 
می گذاشت. چند صباحی پیش از اینکه دار فانی را وداع گوید، وضعیت مزاجی 
وی رو به وخامت گذاشت. به او پیشنهاد كردند كه حملی دیگر را كه دارای هوایی 
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مناسب است، برگزیند. او ایران را انتخاب كرد اما خیلی زود از سفر به ایران 
منرصف شد و سفر به بعلبک لبنان را برگزید. پس از مدت زمان كوتاهی كه ایشان 
در بعلبک بود، بسیاری از بزرگان و دانشمندان جبل عامل، بعلبک، بریوت، دمشق 
و دیگر نقاط لبنان و سوریه با وی دیدار كردند. پس از اینکه وضعیت مزاجی وی 
تا اندازه ای هببود یافت، پس از بازگشت به كاظمنی در شب هنم ذحیجه 1365 ق. 

در 81 سالگی دارفانی را وداع گفت.
پیکر رشیف آیت اهلل اصفهانی پس از محل از كاظمنی به نجف و تشییعی كم سابقه 
در صحن مطهر امریاملؤمننی )حجره 26(كنار قرب فرزند شهیدش سیدحممدحسن 

و آرامگاه آیت اهلل خراسانی به خاک سپرده شد.

اثبات وجود حضرت حجت
مرحوم آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی� از آیات و مراجعی بود که 
بی واسطه به فیض مالقات حضرت مهدى، صاحب الزمان ارواحنا له الفداه 
مشرف شده بود. یکی از آن موارد، قضیه شگرفی است که مرحوم شیخ محمد 

شریف رازى در جلد اول کتاب گنجینه دانشمندان نقل کرده است. 
او می نویسد: 

عالمه حاج سید محمد حسن میرجهانی طباطبایی، صاحب تألیفات مفید 
که از خواص اصحاب ایشان بودند حکایت کرده اند که: 

» یکی از علماى زیدیه به نام سید بحرالعلوم یمنی وجود حضرت ولی 
عصر را انکار می کرد و با علما و مراجع شیعه آن روز مکاتبه کرده و 
براى اثبات وجود و حیات آن حضرت برهان می خواست و آقایان از کتب 
اخبار و تواریخ عامه و خاصه اقامه دلیل می کردند؛ ولی وى قانع نمی شد و 
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می گفت: من هم این کتب را دیده ام. 
تا اینکه براى مرحوم آیت اهلل اصفهانی نامه نوشت و جواب قاطعی 
خواست. سید در جواب مرقوم فرمود: جواب شما را باید مشافهتًا بدهم، 

شما طی سفرى به نجف مشرف شوید. 
آن سید یمنی با فرزندش سید ابراهیم و چند تن از مریدان خاصش، به 
نجف اشرف مشرف و همه علما از جمله مرحوم آیت اهلل اصفهانی از وى دیدن 
کردند. سید یمنی عرض کردند من روى دعوت شما، به این مسافرت آمدم، 
جوابی که وعده فرمودید بدهید. ایشان فرمودند: شب بعد به منزل من بیایید. 
شب بعد به منزل آسید ابوالحسن آمدند و پس از صرف شام و رفتن 
اکثر میهمانها و گذشتن نیمی از شب، نوکر خود، مشهدى حسین چراغدار را 
طلبیده و فرمودند: به سید یمنی و فرزندش بگویید بیایند و ما تا درب منزل 
رفتیم به ما فرمودند: شما نیایید و خود به اتفاق سید و فرزندش رفتند و ما 

ندانستیم کجا رفتند.
تا روز بعد که سید ابراهیم یمنی، فرزند بحرالعلوم مزبور را مالقات 
کردم و از جریان شب پرسیدم. گفت: الحمدهلل )بحمداهلل( ما مستبصر و اثنی 

عشرى شدیم.
 گفتم: چطور؟ گفت: براى اینکه آقاى اصفهانی حضرت ولی عصر امام 

زمان را به پدرم نشان داد. تفصیل آن را پرسیدم.
  گفت: ما از منزل که بیرون آمدیم نمی دانستیم به کجا می رویم؛ تا اینکه 
از شهر خارج و وارد وادى السالم شده و در وسط وادى جایی بود که آن را 

مقام مهدى می گفتند. 
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چراغ را از مشهدى حسین گرفته و خود به اتفاق پدرم و من وارد آن 
محیط شدیم. پس آقاى اصفهانی خود از چاه آنجا، آب کشیده و وضو تجدید 
کرد و ما به عمل او می خندیدیم؛ آنگاه وارد مقام شد و چهار رکعت نماز 
خواند و کلماتی گفت؛ ناگاه دیدیم آن فضا روشن گردید، پس پدرم را طلبید. 
وقتی وارد آن مقام شد طولی نکشید که صداى گریه پدرم بلند شد و 
صیحه اى زد و بیهوش شد؛ نزدیک رفتم دیدم آقاى اصفهانی شانه هاى پدرم 
را مالش می دهد تا به هوش آمد و وقتی از آنجا برگشتیم پدرم گفت: حضرت 
ولی عصر حجه بن الحسن العسکرى را مشافهتًا زیارت کردم. و با دیدنش 

مستبصر و شیعه اثنی عشرى شدم. « 
سید مزبور بعد از چند روز از نجف اشرف به یمن مراجعت نمود و چهار 

هزار نفر از مریدان یمنی خود را، شیعه اثنی عشرى نمود. «
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�ف عاملی ر�ف الّد�ی د �ش علامه ��ی

سیدعبداحلسنی رشف الدین در یکی از روزهای سال 1290 ق . در شهر كاظمنی 
دیده به جهان گشود. وی در دامان پر مهر مادر پاكدامن و مهربانش »زهرا صدر« و 
حتت نظارت پدر عامل و روحانی اش »سید یوسف رشف الدین« پرورش یافت. یک 
ساله بود كه پدرش تصمیم گرفت برای گذراندن مراحل عالی حتصیل، به نجف 
ارشف مهاجرت كند، و به این ترتیب، سیدعبداحلسنی به مهراه پدر و مادر راهی آن 
دیار شد. شش سال داشت كه در نجف ارشف به مکتب خانه گذاشته شد تا قرآن 
را از معلامن متدین و عامل فرا گرید. در هشت سالگی پس از بازگشت خانواده به 
جبل عامل، در حمرض پدر عامل و روحانی خود، به خواندن ادبیات عرب پرداخت 
و سال ها به فراگریی رصف، نحو، لغت، معانی، بیان، بدیع، شعر، انشا، تاریخ و 
خط مشغول شد و با مترین و ممارست، معلوماتش را به كامل رسانید. پس از آنکه 
در ادبیات، منطق و اصول فقه معلومات الزم و رضوری را كسب كرد، در حمرض 

پدر به حتصیل فقه پرداخت. 
او در سال 1310 ق. به مهراه مادر، مهرس و برادرش رخت سفر به عراق 
بربست و در پی توصیه پدربزرگش آیت اهلل سیدهادی صدر و دیگر آشنایانش، به 
مهراه خانواده اش به سامرا رفت.   رشف الدین پس از گفت و گو و تبادل نظر با دایی 
فرزانه و عامل خود آیت اهلل سیدحسن صدر، حتصیالت فقهی و اصولی خویش را در 
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نزد دو استاد معروف حوزه علمیه سامرا، شیخ حسن كربالیی و شیخ باقر حیدر 
آغاز كرد. هر صبح مجعه، وی با شور و رغبت وصف ناپذیری، پای درس اخالق 
حکیم اهلی شیخ فتحعلی سلطان آبادی حضور می یافت و دل عطش ناكش را از 

آن رسچمشه عشق حق سریاب می ساخت. 
رشف الدین پس از دوازده سال حتصیل، حتقیق و مناظرات علمی و اعتقادی و 
در هنایت شوق و تالش و پشتکار ویژه طلبگی، به مرتبه بلند فقاهت و اجتهاد دست 
یافت و از سوی فقهای طراز اول نجف، صاحب اجازات و تأییدات اجتهادی شد 
و در 32 سالگی، اجتهاد مطلق او مورد قبول و تأیید مهه جمتهدان بزرگ حوزه علمیه 
نجف، كاظمنی، كربال و سامرا قرار گرفت. او در این مدت، در كنار حتصیالت 
علمی و فقهی، با جدیت متام به فعالیت های ادبی و تالش در جهت تسلط كامل بر 
رموز بالغت، صنایع ادبی و شیوه های سخنوری، نویسندگی و بحث دست زد و 

در این فنون نیز ممتاز گشت.
در تاریخ هنم ربیع االول سال 1322 ق. مهراه با خانواده اش نجف ارشف را 
ترک كرد و از راه دمشق رهسپار جبل عامل شد و در میان امواج خروشان احساسات 

و عواطف پاک مهوطنانش، به وطن قدم هناد.
ابتدا در »شحور« اقامت كرد و در كنار پدر بزرگوارش به ارشاد مردم و تدریس، 
تعلیم و تربیت نسل جوان مهت گامشت، پس از سه سال، به دعوت مردم صور، 
راهی آنجا شد. وی با تأسیس حسینیه صور آنجا را به مركزی برای برگزاری 
برنامه های گوناگون دینی واجتامعی تبدیل كرد. وی نیم قرن متام با مهه توان علمی 
 و معنوی اش و با قلم، بیان و عمل صادقانه اش، در متحد ساختن امت حممد

كوشید و از هیچ سعی و تالش دریغ نورزید.
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نخستنی گام بلند و سنگنی وی در راه وحدت امت اسالمی، تألیف كتاب 
گران قدر »الفصول املهمة فی تألیف االمه« بود كه در سال 1327 ق. در شهر صور 
به زیور طبع در آمد. از این تاریخ تا پایان عمر )1377 ق.( مهواره به دنبال حتقق 
این آرمان اهلی خویش حركت كرد و به نتایج درخشان و ثمر بخشی دست یافت. 
در اواخر سال 1329 ق. برای دیدار از مرص و آشنایی با علامی دینی، دانشمندان، 
متفکران و نویسندگان آن دیار و مساعد كردن زمینه اجیاد احتاد ملت اسالم ، راهی 
آن دیار شد وی دریافته بود كه هبرتین نقطه حركتش دانشگاه االزهر، بزرگ ترین 

مركز علمی و دینی مسلامنان اهل سنت است. 
دست تقدیر رشف الدین را با مفتی بزرگ و استاد معروف دانشگاه االزهر، 
شیخ سلیم برشی مالکی، آشنا كرد. ثمره این آشنایی علمی و مذهبی، مباحثات و 
مکاتبات شورانگیز و شگفتی-زایی بود كه در تاریخ اسالم می تواند در راه احتاد 
ملل مسلامن و دست یافتن به حقایق و وقایع تاریخ، رسمشق عاملان و متفکران 
مسلامن باشد. 25 سال بعد از آن واقعه، در سال 1355 ق. رشف الدین جمموعه 
مکاتبات خود با شیخ سلیم را كه 112 نامه بود. به مهراه مقدمه ای روشنگر، به 

صورت كتابی با نام املراجعات، در شهر صیدا به چاپ رساند.
رشف الدین عالوه بر فعالیت های سیاسی و اجتامعی در دمشق، به اوضاع 
تبعیدیان مسلامن لبنانی و غری لبنانی رسیدگی می كرد. او و دیگر مبارزان لبنانی، 
مدتی را در دمشق گذراندند، تا اینکه فرانسویان توطئه طلب و جتاوزكار، دامنه 
جتاوزات خود را گسرتش دادند و خاک سوریه را نیز اشغال كردند. رشف الدین 

به مهراه خانواده اش به فلسطنی رفت و در شهر »حیفا« سکنی گزید. 
حج سال 1340 ق. از باشکوه ترین مراسم حج بود كه تاریخ به یاد دارد. حضور 
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رشف الدین در این كنگره عظیم جهانی مسلامنان، جلوه و صفای دیگری به آن داده 
بود، به تقاضای ملک حسنی، اولنی نامز مجاعت بود كه به امامت یک عامل شیعه در 
مسجداحلرام برگزار می شد. پس از پایان مراسم حج، رشف الدین با مهوطنانش و 
در میان مشایعت، احرتام و اكرام دولت مردان عربستان، به جبل عامل عزیمت كرد.

در پایان عمر كار علمی و حتقیقی مهم دیگری كه رشف الدین،  به انجام آن موفق 
شد. نوشتن كتاب مشهور و شگفت انگیز »النص و االجتهاد« بود. این كتاب یکی 

دیگر از آثار وحدت آفرین رشف الدین است. 
در این كتاب، وی حدود صد مورد اجتهاد در مقابل نص )اعامل نظر شخصی 
در مقابل كالم رصیح پیامرب( را كه خلفا، حاكامن و برخی از بستگان آنان، در زمان 
رسول خدا یا بعد از رحلت آن حرضت مرتکب شدند، بر اساس كتاب های معترب 
اهل سنت برمی شامرد و در مورد هر یک، نظرات علمی، حتقیقی و منتقدانه خود 

را بیان می كند.
نوشتن چننی كتاب ارزشمندی، در ادامه راه اصالح و سازندگی فرهنگی امت 
جدش، آخرین كار جاودان و حسن ختام یک عمر تالش او برای خوشبختی و 

سعادت و وحدت مسلامنان جهان حمسوب می شود. 
رشف الدین هیچ گاه ناتوانی های جسمی و بیامری های مربوط به دوران ساخلوردگی 
را هبانه قرار نداد و شانه از زیر بار مسئولیت های رشعی و اجتامعی خالی نکرد. 
هنگامی كه در بیامرستان بریوت بسرتی بود، هر روز مردم بسیاری از اقشار خمتلف 

و از مهه شهرهای لبنان، برای عیادتش   می آمدند.
روزها در بیم و امید و اضطراب می گذشت تا اینکه در صبح روز دوشنبه 8 
مجادی الثانی سال 1377 ق. آن شعله فروزان و آن چشم مهیشه بیدار، پس از 87 
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سال درخشش خریه كننده خاموش شد. 
خرب درگذشت رشف الدین در دنیای اسالم، انعکاس غم انگیزی داشت و 
مردم صور برای مهیشه در حرست دیدن دوباره آن چهره درخشان اهلی و امید 

دل ها، سوختند. 
رسانجام دو روز پس از وفات و تشییع جملل و چشمگری در بریوت، بغداد، 
كاظمنی و نجف، پیکر پاک رشف الدین در سمت جنوبی صحن امام علی و جماور 
آرامگاه استادش، فقیه بزرگ سیدحممدكاظم یزدی)حجره 48( به خاک سپرده شد.
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�فی                علامه ام�ی

دوران کودکی و جوانی عالمه
كودكی عبداحلسنی مانند دیگر مهساالنش سپری نشد، بلکه او از مهان كودكی، 
استعداد و تیزهوشی عجیبی از خود نشان می داد. وی از آغاز زندگی، با حافظه 
قوی و رسعت عجیبش در درك مسائل دینی، مهه نگاه ها را به خویش جلب كرد. 
روح پرسشگر و جست و جوگر عبداحلسنی نمی گذاشت تا او مانند دیگر كودكان 

باشد. هر كس در كودكی او را درك می كرد، از تیزهوشی وی خرب می داد. 
خانوده مذهبی و عالقه مند به دانش و معرفت عالمه نیز، زمینه رشد و تعالی 
عبداحلسنی را آماده كردند. ایشان شاگردی و یادگریی را در حمرض پدر بزرگوارش 

آغاز نمود و با مبانی دانش آشنا شد.
پدر؛ ادبیات فارسی، عربی، منطق و تا اندازه ای فقه و اصول را به فرزندش 
آموخت. در كنار اینها، عبداحلسنی به كتاب های حدیثی و اعتقادی نیز اشتیاق زیادی 
داشت، ولی با این مهه، »قرآن و هنج البالغه دو كتاب گرانقدر برای آموزش این 

حمصل جوان بود.«
بدین ترتیب، عالمه امینی با كوشش علمی و با استعداد و پشتکار خویش، 

خانواده و اطرافیانش را به آینده خود امیدوار می ساخت.
عالمه در سن 16 سالگی برای ادامه حتصیل راهی نجف ارشف شد و تا حدود 
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سن 32 سالگی در آنجا مشغول كسب معارف اهلی بود. در این ساهلا در حمرض 
اساتیدی چون: آیة اهلل سید حممدبن حممدباقر احلسینی فریوزآبادی، آیة اهلل سید 
ابوتراب بن ابوالقاسم خوانساری، آیة اهلل مریزا علی بن عبداحلسنی ایروانی و آیة 

اهلل مریزا ابواحلسن بن عبداحلسنی مشکینی زانوی ادب زده و كسب علم نمود .
توكل و انقطاع عالمه امینی از غری، زبانزد عام و خاص بود. عالمه هرگاه با 
مشکلی مواجه می شد متوسل به اهل بیت، خصوصا امریاملومننی علیمی شد. 
ایشان در سن 32 سالگی به زادگاه خود تربیز مراجعت نموده و برای مدت كوتاهی 
در آنجا ماندگار شد. اوقات ایشان در آن ایام به تدریس و حتقیق مرصوف گردید و 
در آن زمان بود كه كتاب نفیس تفسری فاحتة الکتاب توسط ایشان به نگارش درآمد.

عالمه امینی)ره( كه عشق امریاملومننی علی در جانش شعله ور بود، بیش از 
این در فراق از حرضتش تاب نیاورده و جمددًا راهی نجف ارشف شد. 

ایشان در نجف ضمن حتقیق و مطالعه فراوان در جمالس اساتید برجسته و مراجع 
تقلید آن روزگار به استمرار حارض می شدند و در ضمن آن بود كه از جهت علمی 
و تقوا به مرتبه واالی اجتهاد نائل گردیده و مهچننی از علام و جمتهدین بزرگ آن 
عرص اجازه روایت نیز دریافت داشت. بعضی از مشایخ روایت ایشان عبارتند از: 
آیة اهلل سید ابواحلسن موسوی اصفهانی، آیة اهلل شیخ علی اصغر ملکی تربیزی، 

آیة اهلل شیخ حممد حمسن )آقا بزرگ( هترانی.

زهد و عبادت عالمه
ایشان در زهد و تقوا و ورع مراقبت شدید داشت. در امور دینی، متعبد و تسلیم 
در مقابل اوامر اهلی بود. اخالق خوش و مهت باالیی داشت و شاید مهنی مهت 
ایشان، باعث موفقیت شان شده، چرا كه در مسری رسیدن به هدفشان، موانع، باعث 



120

ف
 نج

 در
ون

دف
ی م

لما
 / ع

ول
ل ا

فص
رم

 ح
ان

انگ
فرز

عقب نشینی و ناامیدی ایشان نمی شد. با داشتن این مهه علم و دانش متواضع بوده 
و كرب و غروری در وجود ایشان دیده نمی شد.

توكل و انقطاع عالمه امینی از غری، زبانزد عام و خاص بود. عالمه هرگاه با 
مشکلی مواجه می شدند متوسل به اهل بیت، خصوصا امریاملومننی علی می شدند. 
ایشان در عبادات هم كوشا بوده و به اقامه نامز شب مقید بودند. مهواره پس از 

نامز صبح، مشغول قرائت قرآن می شدند كه با تدبر و تامل مهراه بود. 
عالمه امینی یکی از مسائل اساسی كه در زندگیشان خیلی مهم بوده توجه به 
قرائت قرآن و انس با قرآن بوده است. ایشان در ماه مبارک رمضان خود را براى 
روزه دارى و عبادات از کارهاى دیگر فارغ می کردند و در این ماه 15 ختم 
قرآن داشتند. چهارده ختم به نیت چهارده معصوم و یک ختم به نیت 
پدر و مادر خود. و در ماههاى دیگر حداقل یک ختم قرآن داشتند. تاثری این 
قرائت ها و انس با قرآن در قلم ایشان دیده می شود چرا كه نوشته های ایشان بسیار 
روان و حمکم است و البته تاثری آن در الغدیر بسیار مشهود می باشد كه استشهادهایی 
كه ایشان در الغدیر به آیات قرآن داشته اند به گونه ای بوده كه انگار این آیه برای آن 

موضوع مطروحه نازل شده است.

زیارات و توسالت 
عالمه امینی می فرمودند كه موضوع "زیارات" و "ادعیه" بدان گونه  که در 
مکتب تشیع مطرح شده در هیچ دین و مذهبی طرح نگردیده است. و اگر 
کسی با این زیارات و ادعیه مانوس بشود و متوجه باشد که چه می خواند و 
فلسفه و حکمتش را بداند، این فرد، شیعه بی سوادى نمی شود. ایشان می گفتند 
کسی که زیارت جامعه کبیره را بخواند و بداند که چه می گوید این فرد، شیعه 
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بی سواد نیست. چرا كه می فهمد دین یعنی چه.
عالمه امینی روی توسالت خیلی تکیه می كردند. ایشان شدیدًا به زیارت جامعه 
كبریه، زیارت امنی اهلل و زیارت عاشورا معتقد و مقید به خواندنش بودند. و بسیاری 

از ادعیه را حفظ بودند. 
یک قسمت عظیمی از زندگی مرحوم عالمه را ادعیه و توسالت و متنای از 
اهل بیت و خصوصًا زیارات پر كرده بود. ایشان هر شب به زیارت حرم امریاملومننی 
علی مرشف می شد و آنقدر آداب را در زیارت رعایت می كرد كه مردم می ایستادند 
و به ایشان می نگریستند كه آداب را بیاموزند. ایشان با كامل خضوع و خشوع و با 
حزن، باالی رس امام می نشست و با برخی الفاِظ زیارات با امام سخن می گفت 
و آنقدر اشک می رخیت كه بر روی حماسنش  جاری می شد و آنقدر غرق زیارت 

می شد كه اكثرًا از یک ساعت هم می گذشت.
عالمه امینی وقتی در حرم این الفاظ را می خواند كه:  اشهد اّنک تسمع كالمی 
و ترد سالمی، یقنی داشت كه مقابل حرضت نشسته و با ایشان صحبت می كند و 

جوابش را نیز از حرضت می گرید. و این رتبه ی خیلی باالیی در والیت است. 
ایشان اكثرًا وقتی به زیارت حرم حرضت سیدالشهدا مرشف می شد با پای 
پیاده می رفت. و مسئله قابل توجه اینست كه ایشان از راه اصلی نمی رفت بلکه 
مسری را از میان روستاها انتخاب می كرد و شب را به صورت ناشناس در منزل 
آهنا می ماند و در آنجا به سخنرانی در باب معارف دین و اهل بیت می پرداخت 

و بدین وسیله طعم شریین معارف اهلی را به كامشان می نشاند. 
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یقین به جواب در توسل
فردی به نام دكرت حممد عبدالغنی حسن كه شاعر برجسته عرب و از علامی مرص 
بود بعد از این كه آقای امینی، الغدیر را برای ایشان فرستادند یک شعری برای عالمه 

رسود و فرستاد كه از ایشان تقدیر كرده باشد. 
آقای امینی نامه ای برای ایشان فرستاد كه من از شام ممنونم كه این شعر را برای 
من رسوده و فرستادید. اما چرا اصل را گذاشتید و فرع را گرفتید. ای كاش شام 
غدیریه می رسودید و نام خود را میان غدیریه رساها مضبوط و ماندگار می كردید 

و دوستی خود را نسبت به امریاملومننی نشان می دادید. 
می گویند كه 2 ماه پاسخ نداد بعد از 2 ماه نامه ایشان آمد كه من به این علت 
پاسخ نامه شام را دیر دادم كه در این دنیا یک دخرت بیشرت ندارم و او نیز بیامر شده و 
اطباء نیز از مداوا كردن او ناامید شده اند و دخرتم در حال احتضار است. به این 
علت اصالً حال شعر گفتن نداشتم. ولی چون شام امر كرده بودید با چشم گریان 

این غدیریه را رسوده ام و برایتان فرستاده ام. 
این نامه روز پنج شنبه به دست عالمه رسیده بود. عالمه امینی شب به حرم 
امیرالمومنین علی مشرف شدند. فرداى آن روز نامه اى به فرزندشان حاج 
آقا رضا دادند و گفتند که این نامه را براى محمد عبدالغنی حسن پست کن. 
من دیشب که به حرم رفتم غدیریه این فرد را براى امیرالمومنین  خواندم 

و فکر می کنم ان شاءاهلل شفاى دختر را گرفتم. 
این ماجرا به این معناست که عالمه اینقدر با اطمینان از ارتباط شان با 

امام صحبت می کردند. 
نامه عالمه ارسال شد و دو هفته بعد جواب محمد عبدالغنی حسن رسید 
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که سبحان اهلل، همان شبی که شما می گویید در حرم غدیریه مرا خواندید، 
دخترم تب شدیدى کرد و بعد از آن بهبود یافت. و االن شکوفه خانه من 

است و این از معجزات موال امیرالمومنین است. 

سفرهای تحقیقیـ  تبلیغی
از ویژگیهای بارزعالمه امینی سفرهای پربارش به شهرها و بالد اسالمی است 
كه با اهداف علمی- فرهنگی- اصالحی زیر انجام می گرفت: حتقیق و پژوهش 
در كتابخانه ها و یادداشت برداری و استنساخ از كتب شیعه و سنی )بویژه مآخذ 
خطی كهن( برای الغدیر و سایر آثار خویش برخورد و مالقات با استادان حوزه 
و دانشگاه؛ اصالح و ارشاد مردم؛ تربیت آل علم و تاثری در آنان و گاه نیز اقامه 
مجاعت و ایراد سخنرانی برای توده مردم و نیز دانشگاهیان؛ القای بحث و اجیاد 
 زمینه های فکری در مسائل مربوط به فلسفه حکومت در اسالم و ابالغ پیام »غدیر«.
شهر هائی كه عالمه با خصوصیات یاد شده به آهنا سفركرده است. گذشته از 

شهرهای عراق از قرار زیر است:
حیدر آباد دكن علیگره؛ بمبئی؛ لکهنو؛ كانپور؛ پنته؛ رامپور؛ جاللی )درهند(؛ 
اصفهان ؛ قم؛ مشهد؛ مهدان؛ كرمانشاه؛ تربیز؛ بریوت؛ دمشق؛ مکه؛ مدینه؛ فوعه 
كفریه؛ معره مرصین؛ نبل؛ حلب و ... كه گزارشی از این سفرها انتشار یافته است. 
وی در این سفرها »مهواره مورد جتلیل عاملان مذاهب قرار می گرفت.استادان 
دانشگاه ها به استقبال او می شتافتند. دانشمندان و مدیران كتابخانه ها از سنی 
و شیعه از رس اخالص وسایل حتقیق را در اختیار او می گذاشتند. عاملان سنت با 
او متاس می گرفتند. شاعران در گرامیداشت او خطابه ها می رسودند. متصدیان 
كتابخانه ها و نرشیات و فهرست كتابخانه های خویش را به او تقدی می كردند«.
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به عنوان یکی از مهم ترین و پربارترین سفرهای امینی ) ازحیث تبلیغی( باید از 
سفر مشهور وی به اصفهان یاد كرد كه با منربهای پرشور او در رشح فضائل و 
مقامات امری مومنان علی )با استناد به مآخذ مهم اهل سنت( و رد شبهات و 
حتریفات دشمنان آن حرضت در این زمینه مهراه بود. مرحوم آیت اهلل حاج سید 
حسن فقیه امامی� نقل می كند: ایشان یک ماه اصفهان ماندند و منرب رفتند؛ ده 
شب هم در مسجد جامع آقایان علام به خاطر شدت عالقه شان به این مرد مهگی 
مساجدشان را تعطیل كردند و در مسجد جامع نامز مجاعتی به امامت عالمه امینی 
 تشکیل شد كه تا االن به یاد ندارم نامز مجاعتی به آن شکوه در اصفهان برگزارشده باشد. 
تصور كنید از حمراب مسجد جامع تا بریون مقربه عالمه جملسی قدس رسه مجعیت 

بود ! و پس از نامز هم منرب می رفتند....

آثار و تالیفات
تالیفات امینی نشان از دقت نظر و نیز گسرتدگی حوزه دانش یا به اصطالح 
»جامعیت علمی« او دارد. برخی از این آثار به چاپ رسیده و برخی بصورت خطی 

باقی مانده است. فهرست آثار »چاپ شده« او از قرار زیر است:
1. شهداء الفضیله )چاپ نجف1355 ق . قم 1390 ق / 1353 ش . دمشق 

1381 . 1376 ق(
2. حتقیق و تعلیق بر »كامل الزیارات« )نجف 1356 ق (

3. ادب الزائر ملن یمم احلائر )نجف 1362 ق(
4. سریتنا و سنتنا سریهنبینا و سنته )نجف 1384 ق / هتران 1386 ق(

5. تفسری فاحته الکتاب . ترمجه قدرت اهلل حسیني شامهرادي )هتران 1404 ق( 
6. دوره 11 جلدي الغدیر ) دارالکتب االسالمیه . هتران 1372 ق؛ دارالکتاب 



125

ف
 نج

 در
ون

دف
ی م

لما
 / ع

ول
ل ا

فص
رم

 ح
ان

انگ
فرز

العريب، بریوت 1387ق(

الغدیر، شاهکار جاویدان
آثار مکتوب امیني مهه ارمجند و خواندين است؛ اما در آن میان »الغدیر«كتايب دیگر است 
و این دائره املعارف سرتگ را باید »شاهکار« او بلکه شاهکار بزرگ شیعه در عرص حارض 
شمرد. نگارش »الغدیر« تقریباً حدود 40 سال از عمر امینی را به خود اختصاص 
داده و براى نوشتن آن 10 هزار کتاب را )که بعضاً بالغ بر چندین مجلد می شده( از 
 باى بسم اهلل تا تاى تمت خوانده و به 100 هزار کتاب مراجعات مکرر داشته است.

الغدیر برای امینی فراتر از یک كتاب بود؛ فلسفه زندگی بود. برخی كسان وی را 
تشویق میکردند به سنت معمول فقیهان به جای نگارش الغدیر به نوشتن رساله علمیه 
)توضیح املسائل( بپردازد و او )با توجه به تامنی كامل این نیاز توسط فقهای بزرگ 
 عرص( می فرمودند: رساله من توضیح املسائل من و برنامه من مهنی كتاب الغدیر است!

از یکی از نزدیکان عالمه مرحوم حاج ابواحلسن ابراهیمی )تاجر فرش در خیابان 
ولی عرص هتران( نیز شنیدم كه میگفت: زمانی نیز كه رساله علمیه مرحوم آیت اهلل 
سید شهاب الدین مرعشی نجفی، مرجع دل آگاه و فرهنگبان معارص از طبع درآمد 
و خرب آن به گوش امینی رسید، به ایشان پیغام داد نگارش رساله و پرداختن به شئون 
معمول مرجعیت از دیگر فقیهان نیز برمی آید. بجا بود این سنخ كارها وا میگذاشتید 
و یکرسه به اموری مهچون نگارش ملحقات »احقاق احلق« یا احیای متون و مآثر 
 كهن شیعی می پرداختید كه انجام آن تنها از امثال حرضت عالی ساخته است.
عمومی  های  كتابخانه  در  موجود  نیاز  مورد  منابع  الغدیر  تالیف  برای  عالمه 
تکمیل  برای  سپس  و  كرد  بررسی  دقت  به  را  ارشف  نجف  خصوصی  و 
حتقیقات خویش به ایران و هند و سوریه و تركیه سفر كرد و با تالشی حتسنی 
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مناقب  و  به ماجرای غدیر  آور مصادر مربوط  برانگیز و در عنی حال حریت 
 آل اهلل را در كتابخانه های مهم آن كشورها مطالعه و احیانًا استنساخ نمود.

وقتی به نگارش كتاب اشتغال داشت به حدی در تفکر و مطالعه مستغرق می شد كه 
ساعتها می گذشت و هیچ گونه احساس گرسنگی و تشنگی نمی كرد. به گفته آیت 
اهلل خزعلی: زمانی كه از سفرعلمی و حتقیقی چند ماهه اش به هندوستان بازگشت 
از وی پرسیدند: هنگام اقامتتان در هند با گرمای آن كشور چه می كردید؟! خلتی 

تامل میکرد و سپس گفت: عجب، اصال متوجه گرمای آنجا نشدم!!

الهام علوی
عالمه امینی می فرماید: وقتی »الغدیر« را می نوشتم، خیلی مایل بودم كتاب »الرصاط 
املستقیم« را هم ببینم. شنیده بودم نسخه خطی اش در نجف ارشف، نزد شخصی است؛ خیلی 
 مایل بودم ایشان را ببینم و تقاضا كنم كتاب را امانت بدهندكه مطالعه كنم و سپس برگردانم.

یک شب، اوایل مغرب كه می خواستم به حرم مطهر مرشف شود، دیدم مهان شخص با 
یکی دو نفر از علام، در ایوان مطهر نشسته ومشغول صحبت است. خدمت ایشان رفتم 
و بعداز احوال پرسی، تقاضای خود را اظهار كردم. عذرهایی آورد. من گفتم: »اگر 
می خواهی،به من امانت ده و اگر نمی شود، به بریونی منزلت می آیم ومهان جا مطالعه 
 می كنم و اگر این را هم قبول ندارید، در داالن منزلت می نشینم و مطالعه می كنم«.

گفتند: »خری، نمی شود«. 
رسانجام آن شخص گفت: »شام هیچ گاه این كتاب را نخواهید دید.« عالمه امینی 
فرمودند: »مثل آن كه آسامن را بر رس من زدند )نه از آن جهت كه او قبول نکرد؛ بلکه 
از مظلومیت آقا امریاملؤمننی علی، به حرم مرشف شدم و خطاب به آن حرضت 
عرض كردم: »چقدر شام مظلوم هستید! یکی از ارادمتندان و شیعیان شام كتابی را در 
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فضایل و حقانیت شام نوشته است و یکی از ارادمتندان وخدمتگزاران شام هم می خواهد 
بخواند و به دیگران برساند. این كتاب، نزد یکی از شیعیان و ارامتندان شام و در حمیط 
شیعیان شامست و در كنار قرب مطر شام تقاضای امانت گرفتن ویا اجازه مطالعه كتاب 
 را میکنم؛ اما باز هم او از این كار ابا دارد. به راستی كه مظلوم تاریخ و قرن هایی«.
آن مرحوم فرمودند: »حال گریه عجیبی داشتم؛ به طوری كه متام بدنم تکان می 
خورد. ناگهان در قلبم افتاد كه »فردا صبح به كربال برو!« به جمرد خطور این خطاب 

در قلبم، دیدم حال بکا از میان رفته و یک شادابی مرا گرفت است. 
هر چه به خودم فشار آوردم به آن حال خوش و گریه و درد دل ادامه بدهم، دیدم هیچ 
نمی توانم و به كلی آن حال رفته و تنها یک مطلب در دل من جایگزین شده است »به كربال 
برو!« از حرم مطهر به منزل آمدم«. صبح به اهل منزل گفتم: »قدری صبحانه به من بدهید، 
 می خواهم به كربال بروم« گفتند: »چرا وسط هفته می روید و شب مجعه نمی روید؟«
گفتم: »كاری دارم.« به كربال رفتم ویکرسه به حرم مطهر حسینی مرشف شدم. 

اهل علم برخوردم. خیلی حمبت و  آقایان حمرتم  از  به یکی  در حرم مطهر 
 احوالپرسی كردند. گفتند: »آقای امینی! چه عجب، وسط هفته به كربال آمده اید؟«
 زیرا رسم علام آن بودكه پنج شنبه ها مرشف شوند تا زیارت شب مجعه را درک كنند.
گفتم: »كاری داشتم!« گفت: »آقای امینی، ممکن ست از شام خواهشی كنم؟« 
گفتم: بفرمایید! گفت: »تعدادی كتاب نفیس از مرحوم والد باقی است كه بدون 
استفاده مانده و تقریبا حمبوس است؛ بیایید ببینید، اگر چیزی به درد شام می خورد، 
به صورت امانت بربید و بعد برگردانید.« گفتم: كی بیایم؟ گفت: »من امروز كتاب 
ها را بریون می آورم و آماده می كنم؛ جناب عالی فردا صبح برای رصف صبحانه 
به منزل ما ترشیف بیاورید. هم صبحانه رصف كنید و هم كتاب ها را مالحظه 
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بفرمایید.« قبول كردم و رفتم. مقدار بیست و چند جلد كتاب روی هم گذاشته بود. 
من تا نشستم دست دراز كردم و اولنی كتاب را كه برداشتم، دیدم نسخه ای بسیار 
پاكیزه، نفیس و جلد شده از كتاب »رصاط مستقیم« است. حالت گریه شدیدی 
به من دست داد. صاحب خانه علت را جویا شد. من قضیه كتاب را در نجف نقل 
كردم. ایشان هم ازلطف اهلی به گریه افتادند، كتاب مذكور و چند جلد كتاب نفیس 
دیگر را به امانت دادند و مدت سه سال نزد من بود تا بعد از به انجام رسیدن كارم 

به شخص مذكور بازگرداندم.

عنایتی دیگر از امیرالمومنین 
)به نقل ازحجت االسالم و املسلمنی حسنی شهرستانی، نامینده حرضت آیت 
اهلل العظمی سیستانی در ایران كه در دیدار با رییس و اعضای پژوهشکده مهدویت 
و برگزار كنندگان دومنی مهایش دكرتین مهدویت بیان شده است( مرحوم عالمه 
امینی در ایامی كه كتاب الغدیر را تالیف می كردند، می فرمودند، كه من دنبال 
كتاب ربیع االبرار زخمرشی بودم. عالمه زخمرشی نسخه ای دارد كه پیش شیخ 
حممد ساموی بود. شیخ حممد ساموی از نسخه شناسان معروف كتاهبای خطی بود. 
مرحوم عالمه امینی می فرماید: من پیش ایشان رفتم و گفتم این نسخه از 
كتاب را برای حتقیق و تالیف نیاز دارم ایشان قبول نکرد كه كتاب را به من بدهد 
هر چه ارصار كردم، ایشان قبول نکرد من رفتم خدمت آقای سید حسن كه مرجع 
عرص بودند، خدمت ایشان عرض كردم كه شام واسطه شوید و كتاب را از ایشان 
بگریید. آقا سید حسن، شیخ حممد ساموی را خواست و از ایشان پرسید كه مرجع 
تقلید شام كیست؟ ایشان گفت: شام. آسید حسن فرمودند: من امر می كنم كه شام 
كتاب را به آقای امینی بدهید. آقای ساموی گفت: امر شام در هر حال مطیع است 
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اال در این زمینه، من معذورم هستم و این كتاب را نمی توانم بدهم. هر چه آسید 
حسن ارصار كرد، ایشان امتناع كرد.

مدتی گذشت، شیخ حممد حسنی كه از علامی معروف و بسیار عصبی بود هم 
واسطه شد تا كتاب را بگرید، نشد كه نشد. بعد از آن هم مرحوم كاشف الغطاء را 
واسطه كرد كه آن هم جواب نداد. مرحوم عالمه امینی می فرمود كه یک روز كه در 
حرم حرضت علی نشسته بودم، دیدم كه یکی از این دهاتی ها آمد و بچه اش را 
كه مریض بود، دخیل بست و از حرضت شفای بچه را خواست و رفت. مرحوم 
امینی می گوید: من هم نشستم تا جریان را ببینم.حدود نیم ساعتی گذشت تا رسو 
صدای بچه بلند شد و معلوم شد كه شفا پیدا كرد ده دقیقه گذشت و پدر آمد و از 
حرضت علی تشکر كرد و رفت. من خیلی ناراحت شدم و رو به حرضت كردم 
و گفتم: من دارم برای شام كار می كنم، شام به جای اینکه از آقای ساموی بخواهید 

كتاب را به من بدهد، این طوری با من رفتار می كنید، خیلی متاثر شدم. 
می فرمود: با ناراحتی به منزل رفتم مهان شب در عامل رویا دیدم كه حرضت امری 
آمدند و گفتند: شام با آهنا فرق می كنید من عذر خواهی كردم ایشان به من فرمودند 
كه تو برو حاجتت را از پرسم در كربال بگری. عالمه می فرماید: برای من خیلی مهم 
بود كه حرضت فرموند، تو با ایشان خیلی فرق داری. وضو گرفتم و رفتم حرم 
حرضت امام حسنی و زیارت كردم بعدش رفتم خدمت حرضت عباس زیارت 
كردم و دوباره برگشتم حرم امام حسنی. خیلی ناراحت و متاثر شدم كه از هیچ 
كدام جوابی نگرفتم. رو به حرضت كردم و گفتم، با آن دهاتی آن طور بر خورد 
می كنید و با من این طور برخورد می كنید! با ناراحتی آمدم بریون، حمسن ابوالفتح 
كه از منربی های معروف كربال بود، روضه هایش را متام كرده بود و می خواست 
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به خانه برود مرا كه دید دعوت كرد تا به خانه اش بروم و با او صبحانه بخورم. من 
هم كه به شدت ناراحت بودم، قبول نمی كردم به هر حال به زور مرحوم عالمه را 
به منزل می برد. حمسن ابوالفتح می رود برای ایشان چای بیاورد شیخ ابوالفتح می 
گوید: صدایی شنیدم فکر كردم كه شاید ماری، عقربی ایشان را گزیده است فورا 
بلند شدم و نزد عالمه رفتم.دیدم یک كتاب دستش گرفته و زار زار گریه می كند. 
پرسیدم: چه شده؟ گفت: تو را به خدا بگذار گریه هایم را بکنم بعدا می گویم. بعد از 
چند دقیقه كه آرام شد،كل ماجرا رابرای شیخ نقل می كند و می گوید: االن كه آمدم 
اینجا اولنی كتابی كه بریون كشیدم مهنی كتاب عالمه زخمرشی بود. شیخ ابوالفتح 
می گوید: پس تو بشنی تا من داستانم را نقل كنم. این كتاب را آسید رجب كه یکی 
از كتاب فروش های اهل سنت بغداد بود مدتی دنبالش بود و می گفت: من این 
كتاب را هزار دینار از تو می خرم با هزار دینار می شد آن وقت دو تا خانه خرید. 
من ندادم من ترسیدم كه این نسخه منحرص به فرد دست یک سنی بیفتد و از بنی 
برود یا بخش هایی از آن را حذف بکنند االن این افتخار نصیبم شد كه امام حواله 
دادند، این را هدیه می دهم به تو. عالمه می گوید: نه من هدیه نمی خواهم، نقدا 
می خواهم مطالعه و حتقیق كنم و بیاورم ایشان قبول نکرد و آن را به من هدیه داد و 

گفت،این افتخار نصیب من شد كه امام آن را به من حواله داده است.

سیاست وجه »پنهان و ناشناخته« زندگی امینی
عالمه امینی عمدتًا )وگاه تنها( به وجه »علمی و حتقیقی« و احیانًا »تبلیغی« خویش 
شناخته شده و كمرت كسی با وجه »سیاسی و ضد استعامری« او آشناست و این در حالی 
است كه به قول استاد محمدرضا حکیمی؛ امینی از پیشواى فقید انقالب اسالمی 
ایران، امام خمینی با عنوان ذخیره الهی در بین شیعیان )ذخیره اهلل فی الشیعه( یاد 



131

ف
 نج

 در
ون

دف
ی م

لما
 / ع

ول
ل ا

فص
رم

 ح
ان

انگ
فرز

می کرد و در گزارش ماموران ساواک از تلگراف های بسیار امینی در محایت از شخص امام 
 )هنگام تبعید ایشان به عراق( و جلب توجه مراجع بنی املللی به این امر سخن رفته است.
در مهنی راستا می توان به نقش امینی در حتریض شهید نواب صفوی به مقابله با 
شخص كرسوی اشاره كرد كه ذكر آن در تاریخ آمده است. زنده یاد استاد دوانی 
از مرحوم شیخ حممدرضا نیکنام )ازیاران شهید نواب و منسوبان نزدیک خلیل 
طهامسبی( نقل می كند كه در مقدمه چاپ دوم »برنامه كار فدائیان اسالم« نوشته 
است: »در یکی از روزها عده ای از علامء در منزل مرحوم آیت اهلل امینی مجع شدند 
و راجع به كرسوی صحبت كردند و نظریه آنان ارتداد چننی كسی بود. شهید نواب 
صفوی می فرمود كه من در آنجا بودم و سخنان علامء را استامع می كردم. در پایان 

سخنان آهنا برخاسته و به ایران حركت كردم«.

خوابی عجیب
آیت اهلل سید محمدتقی آل بحرالعلوم نقل می کند: پس از وفات امینی 
 پیوسته در این فکر بودم که عالمه امینی عمرش را قربانی و فداى موال
ساخت. موال در آن عالم با وى چه خواهد کرد؟ این فکر مدتها در ذهنم بود 
تا اینکه شبی در عالم رویا دیدم گوئی قیامت برپاشده و عالم حشر است 
و بیابانی سرشار از جمعیت ولی مردم همه متوجه یک ساختمانی هستند. 
پرسیدم: آنجا چه خبر است؟ گفتند: آنجا حوض کوثر است. من جلو رفتم و 

دیدم حوضی است و باد امواجی در آن پدید آورده و متالطم است.
وجود مقدس علی بن ابیطالب کنار حوض ایستاده اند و لیوان هاى بلورى 
را پر ساخته و به افرادى که خود می شناسند؛ می دهند در این اثنا همهمه اى 
برخاست. پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: امینی آمد؟ به خود گفتم بایستم و رفتار 
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علی با امینی را به چشم ببینم که چگونه خواهد بود؟ 10-12 قدم مانده بود 
که امینی به حوض برسد. دیدم که حضرت لیوان ها را به جاى خود گذاشتند و 
دو مشت خود را از آب کوثر پر ساختند و چون امینی به ایشان رسید به روى 
 امینی پاشیدند و فرمودند : خدا روى تورا سفید کند که روى مارا سفید کردى!

از خواب بیدار شدم فهمیدم که علی پاداش تالیف الغدیر را به مرحوم 
امینی داده است.

»الغدیر« از نگاه اندیشمندان اهل سنت

دوری از تعصب
حممدعبدالغنی حسن )مرصی(: دانشمند بزرگوار »امینی« از زالل حمبت پیشوا 
)علی( و پریوان او سریاب گشته... در عنی این كه حمبت رسشار و شیفتگی 
رسارس وجود او را فراگرفته؛ از عصبیت و هواهای نفسانی دور است... از خداوند 
مسالت می كنم كه بركه آب زالل شام را كنایه از غدیر، در عربی به معنای بركه آب 
است سبب صلح و صفا میان دو برادر شیعه وسنی قرار دهد كه دست به دست 

هم داده بنای امت اسالمی را بسازد.

نزدیک شدن شیعه و سنی
عادل غضبان مدیر جمله مرصی الکتاب: این كتاب منطق شیعه را روشن می 
كند و اهل سنت می توانند به وسیله این كتاب شیعه را به طور صحیح بشناسند. 
شناسائی صحیح شیعه سبب می شود كه آرای شیعه و سنی به یکدیگر نزدیک شود  

جمموعًا صف واحدی تشکیل دهند.
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راهی به سوی عقاید شیعه
دكرت حممدغالب، استاد فلسفه در دانشکده اصول دین جامع االزهر: مابه 
یقنی معتقدیم كه جوانان اسالمی این عرص از این كتاب نفیس }الغدیر{... استفاده 
خواهند نمود... عالقه مندم كه راهی به سوی عقاید واقعی و صحیح شیعه امامیه 
به رویم گشوده شود كه با بینش و تدبر كافی درآن بررسی و اظهار عقیده كنم تا 

دربرابر این فرقه جلیله دچار لغزش و سقوط نشوم!

جبران گذشته
دكرت عبدالرمحن كبالی: كتاب الغدیر و حمتویات غنی آن چیزی است كه سزاوار 
است هر مسلامنی از آن آگاهی یابد تا دانسته شود. چگونه مورخان كوتاهی كرده 
اند و حقیقت كجاست؟ ما به این وسیله باید گذشته را جربان كنیم و با كوشش در 

راه احتاد مسلمنی به اجرو ثواب نایل گردیم.

برطرف کننده اوهام
شیخ حممد سعید دحدوح از علامی برجسته سوریه: »الغدیر«.... اوهامی را 
بر طرف نمود و حقایقی را ثابت كرد كه ما به آهنا وقوفی نداشتیم و نمی دانستیم و 
سخنانی را و مطالبی را ابطال كرد كه قرهنا برمبنای آن طالب نکوهش ها می شد و 
ماچننی می پنداشتیم كه آن مطالب مطابق واقع است! ونمی دانستیم كه از كجا آمده 
و در ارسار آن نمی اندیشیدیم!... و این امر برای هر سخندان و اهل بحث و حتقیق 
اكنون از رضوریات است كه به این دقایق پی بربند، ولی نه به منظور برانگیختن 
اختالف و بروز كینه های قبلی كه موجبات آشفتگی و نقار را فزونی بخشد، بلکه 

برای آشکار ساختن و بیان اینکه حق كدام است؟ پریوان مرتضی علی كیانند؟
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دریای آکنده از مروارید
عبدالفتاح عبداملقصود مرصی نویسنده دوره 4 جلدی »امام علی«: درحالی 
كه نمی توانستم دیدگانم را از سطرهای این كتب و كلمه های آن برگریم، چیزی نامنده 
بود كه خرد و فرزانگی ام در جهانی پهناور از معرفت و بینش رسدرگم شود.... 
آیا این غدیر است ؟ نه، دریایی آكنده از مروارید است. مرواریدهای گونه گون 

رنگارنگ كه هوش و خرد از شمردن آن حریان ناتوان می شود.

مردی که خود امتی است
عالءالدین خروفه: من گامن نمی كردم در این عرص كه مادیات برآن غلبه كرده 
است و به شتابزدگی در كار تالیف و سطحی بودن بحث و حتقیق معروف است. 
مری كه گویا به تنهایی خود امتی است. هنضت كند و این كتاب جلیل كه مانند 

آنرا مجعیتی مهاهنگ از دانشمندان عمیق در علم نتوانند به دست داد پدید آورد.

یک شیعه و یک مسیحی
بولس سالمه بریوتی از حمققان مسیحی: دالیل بزرگی بر شخصیت امریاملومننی 
بلکه امری متام عرب، هرآینه برتر از آن است كه به شامره درآید و آن كس كه بخواهد 
دالیل مزبور را به شامره درآورد به مانند كسی است كه بخواهد اشعه خورشید را 
به چنگ آورد! و من در این نامه اكتفا می كنم به ذكر یکی از دالیل و آن این است كه 
دومرد برمبنای دوستی خاندان پیغمرب با یکدیگر تالقی می نامیند، یکی از آن دومرد 
شیعه بزرگوای است كه 15 سال است قلم خود را در راه خدمت به حق وقف نموده 
و هم اكنون نیز به این خدمت ادامه می دهد و او تو هستی و دومنی آهنا؛ این مرد 
مسیحی ناتوان است كه اخریًا )دراثر مطالعه الغدیر(به این عقیده درآمده است....
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غروب آفتاب 
تالش بی وفقه عالمه امینی در دوران زندگیش باعث ضعف جسامنی ایشان شده 
كه منجر به بیامری و زمینگری شدنشان در دو سال آخر عمر ایشان شد. خستگی ها 
و حتمل رنج های عالمه امینی در راه اعتالی دین اسالم و مذهب تشیع و حتصیل و 
تدریس معارف اهل بیت در ظهر روز مجعه 12 تری ماه 1349ه. ش )28 ربیع 
الثانی 1390ه .ق( به پایان رسید و صاحب الغدیر، آن پری فرزانه و پر مایه، پس 
از 68 سال تالش و كوشش، به دیدار یار شتافت تا از دست صاحب غدیر و از 
چشمه زالل كوثر بیاشامد و غبار خستگی را از تن بزداید. او رفت اما الغدیر وی 

چراغ خانه دل های با صفا و مشعل هدایت امت تا طلوع خورشید والیت شد.
استاد جالل الدین مهایی می گوید: »كثرت كار و زمحت بی شامری كه امینی 
در راه خدمت به مذهب كشید، كم كم قوای بدنی او را ضعیف ساخت تا منتهی 

به مرگ ایشان گردید«
هنگام احتضار لب های عالمه را با آب خملوط به تربت مقدس كربال مرطوب 
ساختند و فرزندشانـ  حاج شیخ رضا امینیـ  دعاهای عدیله، مناجات متوسلنی و 
مناجات املعتصمنی را می خواند و عالمه هم با حزن و اندوه و در حالی كه اشك 

از چشامنشان رسازیر بود، دعاها را تکرار می كرد.
 آخرین سخنانی که در لحظه  هاى آخر زندگی بر لبان آن مرد بزرگ 

جارى شد، این بود: 
"اللهم هذه سکرات الموت قد حّلت فاقبل الّی بوجهک الکریم، و اعنّی 
علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم ..."؛ »خداوندا! این سکرات 
مرگ است که به سویم می آید. پس به سوى من نظرى کن و مرا با آن چه 
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صالحان را کمک می کنی، کمک نما.«
پس از ختم این دعا، نداى خداوند را لبیک می گوید و روح شریفش به 

سوى خداوند عروج می نماید. 
بامداد روز شنبه 13 تری ماه، پیکر عالمه از خیابان شاهپور تا سه راه بوذر 
مجهری هتران و از آن جا تا مسجد ارك تشییع شد. مردم مهانند كسی كه عزیزترین 
كس خود را از دست داده باشند، در تشییع پیکر امنی خود رشكت كردند به گونه ای 
كه: »میدان ها و خیابان ها پر بود از مجعیت؛ مهه سیاهپوش و غرق در جتلیل علم.«
پس از انتقال پیکر مطهر عالمه امینی به عراق، در شهرهای بغداد، كاظمنی، 
كربال و نجف نیز پیکر عالمه با شکوه فراوانی تشییع شد و پس از طواف دادن 
پیکر بر گرد آستان مقدس علوی، به وصیت خودشان، در حجره ای از كتابخانه 
امریاملؤمننی علیـ  كه خود بنیان گذار آن بودـ  به خاك سپرده شد. پس از مراسم 
خاكسپاری، مردم تا مدت ها در شهرهای بزرگ ایران، عراق و دیگر كشورهای 
اسالمی، جملس های ترحیم برگزار و از مقام علمی و معنوی آن بزرگمرد عرصه 

علم و تقوا جتلیل كردند. 
هر چند پیکر خسته صاحب الغدیر از میان شیفتگان ایشان پنهان گشت، ولی 
الغدیر او مانند نگینی درخشان در عرصه دین و دانش باقی مانده است. به تعبری استاد 
جالل الدین مهایی: »عالمه امینی در واقع نمرده، بلکه حیات جاودانی یافته است.«
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م ا�ئی �ک�ی اط�ج د محس�ف ط�ج �ی�ق اهلل ��ی
آ
ا

نگاهی کوتاه به زندگی آیت اهلل حکیم:
آیت اهلل سید حمسن طباطبائی حکیم از مراجع بزرگ جماهد شیعه عراق،در یکم 
شوال 1306 ق در روز عید فطر در شهر نجف ارشف به دنیا  آمد.خاندان حکیم از 
طرفی صاحب علم و رشافت و فضیلت بوده اند واز طرفی افتخار خدمتگزاری 
آستان علوی را داشتند. از زمان شاه عباس صفوی تاكنون عده ای از این طائفه 
خدمتگزاری آستان علوی را داشته  وتاكنون ارثًا از اجداد خود این افتخار را دارند. 
پدرش حاج سید مهدی حکیم مرجع تقلید شیعیان بنت ُجَبْیل لبنان بود.سید حمسن 
شش سال از زندگی خود را گذرانده بود، كه وفات پدر رضبه سختی به او وارد كرد.
بعد وفات پدر، برادرش سیدحممود،رسپرستی او را بر عهده گرفت.وی از 
مهان سننی كودكی به فراگریی متون اسالمی رو آورد تا بتواند گمشده خویش 
را پیدا كند. دروس مقدمات و مبادی فقه و اصول را خواند و در بیست و چهار 
سالگی در زمره علامی حوزه نجف ارشف در آمد.تالش ها و شخصیت بزرگ 
ایشان نوید آینده ای درخشان داشت.از استادان برجسته او می توان  به آیات عظام 
سیدحممد كاظم یزدی، آخوندخراسانی، سید ابوتراب خوانساری، مریزا حسنی 
نائینی، آقاضیاءالدین عراقی، شیخ الرشیعه اصفهانی، سیدحممد  سعید حّبوبی، و 

شیخ علی باقرجواهری اشاره كرد. 
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پس از وفات   آیت   اهلل سید ابو احلسن  اصفهانى  نگاه ها به  سید حمسن  حکیم  
متوجه  گشت . بخصوص  این  كه  آیت  اهلل بروجردى  به  ایران  مهاجرت  كرده و در 
شهر قم  مسکن  گزیده بود.این  مسأله  باعث  شد كه  مرجعیت  میان  سید حمسن  حکیم  
در نجف  و آیت  اهلل بروجردى  در قم  تقسیم  شود؛ تا این كه  پس از وفات  آیت اهلل 

بروجردى  مرجعیت  به  طور كامل  در اختیار  سید حمسن حکیم قرار گرفت .

پرورش شاگردان برجسته وبی نظیر:
یکی از اقدامات آیت اهلل حکیم كه نشان دهنده  امهیت  شخصیت ایشان برای 
جهان اسالم است ، پرورش شاگردان برجسته است.آیت اهلل حکیم دارای شاگردانی 
هستند كه هر كدام خود نمونه واالی انسانیت و بزرگی بوده اند.از میان شاگردان 
آیت اهلل حکیم می توان به سید علی خامنه ای ،سید حممد سعید حکیم،سید حممد علی 
قاضی طباطبایی،سید جالل الدین آشتیانی،سید علی سیستانی،علی اكرب هاشمی 
رفسنجانی،حممد تقی جعفری،سید مصطفی مخینی ،سید حممد مهدی خلخالی ،سید 
مرتضی خلخالی،شیخ حممد جواد مغنیه،سید حممد باقر صدر،سید حسنی وحید 
خراسانی،سید حممد بحرالعلوم،شیخ نارص مکارم شریازی،سید موسی صدر،شیخ 
امحدكافی،شیخ حممد لنکرانی،حممد هادی معرفت،سید هاشم رسولی حمالتی اشاره 
كرد.تربیت چننی شخصیت هایی كه هر كدام نقش بسزایی در عامل اسالم داشته اند، 

نمونه ای بی نظری و مثال زدنی است.

حزب دعوت اسالمی: 
 حزب دعوت اسالمی كه در زمان فیصل دوم پی ریزی شده بودبا محایت حکیم 
پا به عرصه جامعه می هند و فعالیت های خویش را توسعه می بخشد و محایت های 
گسرتده ای كه از سوی مرجعیت شیعه انجام می گرفت، به زودی این تشکل را در 
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شامر نریومندترین گروه اسالمی جای داد. امروزه پس از گذشت سال ها این حزب 
هنوز پا برجاست و تالش خود را در برآوردن اهداف اولیه این حزب كه سید حکیم 

بر آن تاكید می كرد و آن تشکیل حکومتی اسالمی است، رصف می كند.

تاسیس جماعه العلما:
مجاعه العلام جممعی از علامی  حوزه ی نجف است كه در عرصه های سیاسی 
و فرهنگی و اجتامعی عراق مشاركت می كردند ودر پی مبارزه با  افکار انحرافی 
از مجله كمونیست بودند.كمونیست ها این جممع را در تضاد آشکار با اهداف خود 
می دیدند و متام تالش خود را در بی اعتبار ساختن این جممع به كار بردند. سید 
حمسن از طلیعه داران مبارزه با كمونیست بود و متام تالش خود را در نفی این 

ایدئولوژی به كار برد.

 تألیفات:
آیت  اهلل حکیم  كتاب هاى متعددى  را به  رشته  حتریر در آوردند كه  از آن  مجله  
مى توان  به: مستمسک  العروة   الوثقى ، هنج  الفقاهة ، حقائق  االصول ، رشح  التبرصة ، 

دلیل  املناسک ، منهاج  الصاحلنی ، منتخب  الرسائل و منهاج  الناسکنی  اشاره  كرد.

ابوالشهدا:
یکی از ویژگی هاى آیت اهلل حکیم که به ایشان شخصیت واالیی بخشیده 
است تعداد شهدایی است که تقدیم اسالم کرده است.وی دارای ده فرزند پرس 
بود."شگفت آن كه هر ده فرزند ذكور حرضت  حکیم، روحانی و جمتهد نامور به 
شامر می آیند كه از این میان هفت تن  به فیض شهادت نایل آمده اند كه از این منظر 
آل حکیم را متامیز می نامید. خاندان آیت اهلل حکیم خاندانی هستند كه شهدای 
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زیادی به اسالم تقدیم كرده اند كه در نوع خود بی نظری است. "این خاندان جلیل 
القدر به آل الفقاهه و الشهاده سر شناس شدند.که تاکنون 64 شهید تقدیم 
اسالم عزیز کردند که آمارى بی سابقه ودر نوع خود تکانده اى در تاریخ به 

شمار می آید.از این رو سید حکیم را می توان ابو الشهدا نامید."

تاسیس بناهای علمی و مذهبی:
آیة اهلل حکیم، عالقه شدیدی به تاسیس مدارس، و راه انداختن كتابخانه های  
مساجد و دیگر بناهای علمی و دینی داشت، از این رو آثار متعدد دینی از آن بزرگوار 
به یادگار مانده است. كتابخانه معروف او كه به نام  "مکتبة االمام احلکیم " در نجف 
ارشف  تاسیس شده است، یکی از جمهزترین و مدرن ترین كتابخانه های اسالمی 
است، و جالب توجه آنکه این كتابخانه بیش از یکصد شعبه در رسارس عراق دارد.
به فرمان این پیشوای بزرگ،مدارس و مساجد متعددی در نجف ارشف، بغداد، 
برصه و سایر نقاط  عراق و دیگر كشورهای اسالمی ساخته شد كه مهیشه نام آن 
فقید سعید را در خاطره هازنده می سازد. مرحوم آیة اهلل حکیم برای اداره امور 

مرجعیت خود، نظم و سازمان خاصی اجیاد كرده بود.

سیره ی اخالقی سید حکیم:
آیت اهلل حکیم دارای صفات اخالقی درخشانی بود. سید حمسن حکیم مرجعی 
مظلوم ودرون گرا بود،اعتامد به نفس خاصی در وجودش موج می زد.و ارصار 
فراوان به انجام كار های شخصی اش داشت.شاید از این رو كه یتیم بود واز كودكی 
به گونه ای خود اتکایی نایل آمده و صاحب چننی مشی و روحیه ای شده بود.اتاق 
كارش ساده و منش ایشان بی آالیش بود.به هیچ یک از شاگردانش تکلیف نمی كرد 
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نسبت به نگارش درس و تقریر درس های علمی اش كوچک ترین اقدامی نامیند. 
بلندی مرتبه علمی نه تنها او را متکرب نساخت بلکه حال او به درخت سیبی ماند 
كه میوه هایش به او فروتنی مضاعفی بخشد. هر چه بر موقعیت اجتامعی و مذهبی 
وی افزوده می شد،فروتنی ویاد خدا هم در وجودش فزونی می یافت. به شاگردان 
خود نصیحت می كرد:  مرتب  با مردم باشید وبا اخالق نیک مردم را موعظه و 
نصیحت فرمائیدوبا سخن نرم علل و امراض روحی مردم را معاجله كنید؛ وی 

تبسم را از لب های خود دور نمی ساخت. 
در میان مردم بود وخود را با درد های آهنا آشنا می ساخت واین چهره ی 
دوست داشتنی او را جذاب تر كرده بود.او خود را پدری مهربان برای مسلامنان 
از هر نژاد و مذهب می دانست وبرای خوشبختی آن ها از هیچ كوششی فروگذار 
نمی كرد.آن بزرگوار بارها با فرستادگان دربار، كه اندیشه ستم به اقلیت های 
نژادی و مذهبی را در رس می پروراندند، می فرمود: در دیدگاه من كرد،عرب 
وترک با یکدیگر تفاوتی ندارد.مهه آن ها برادران و فرزندانم هستند.با مهه ی توان 
و قدرتم از آنان نگهبانی می كنم.  وی دستی سخی و كریم داشت به گونه ای كه 
مانند موالی خود امام حسن  او را به بخشندگی و گشاده دستی می شناختند.
) داستان مهربانی ومحایت وی از هتیدستان چنان در مهه ی عراق پخش شده بود 
كه بسیاری از زندانیان و بیامران بیامرستان ها با وی مکاتبه داشته،تنگناهای زندگی 
خود را صمیامنه بیان  و تقاضای یاری می كردند.(  شیخ  حممد هادى  امینى  در مورد 
ایشان  مى فرماید : »ایشان  فقیه  زمانه، رسور قوم،   رهرب امت و بزرگ  مرجع تقلید و 
فتواست.«زركىل  نیز او را چننی  وصف  مى كند : »او جمتهدى  امامى  بود كه  مرجع 

اعالى شیعیان نامیده شده است.«
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مبارزات سیاسی آیت اهلل حکیم:
آیت اهلل حکیم مرد خدا بود.اعتقادات مذهبیش از او مردی جماهد و استعامر 
ستیز ساخته بود.انگلیسی ها در 1332ق بندر فاو در جنوب عراق را اشغال كردند و 
تصمیم به ترصف دیگر مناطق عراق گرفتند. از اینرو علامی شیعه عراق برای بریون 
راندن دشمنان، بر ضد نریوهای انگلیسی فتوای جهاد صادر كردند. و دهها هزار 
جماهد داوطلب،حتت فرماندهی سه گروه از علام، روانه جبهه های نربد شدند. سید 
حمسن حکیم جزو علامی گروه سوم قرارداشت. ریاست این گروه بر عهده استاد 
مقرب او، سید حممد سعید حبوبی بود كه مدت ها با نریوهای انگلیسی در جنگ 
بودند.آیت اهلل سید حمسن حکیم در آن باره گفته بود: »در متام مدتی كه جبهه جنگ 
بودم، هرگزنرتسیدم«  هنگامى  كه  سید سعید حبوبى  رهربى  مسلامنان  عراق  را بر 
ضد اشغال  انگلیس  در جبهه  نارصیه بر عهده  گرفته بود، سید حمسن  حکیم  را  به 

مهکارى خود انتخاب  نمود و او را  از اعتامد خویش هبره مند ساخت . 
سید حمسن حکیم در دوران حیات خودرصف نظر از حاكمیت عثامنی و 
وچهار  پادشاه  سه  داری  انگلیس)قیمومت(،زمام  توسط  عراق  اشغال  زمانه 
اول، غازی  فیصل  از:  بودند  بود. ملوک ثالثه عبارت  را شاهد  رئیس مجهور 
از:  بودند، عبارتند  نظامی  و فیصل دوم. واما روسای مجهور عراق كه مهگی 
البکر.  حسن  امحد  و  عارف  عبدالرمحن  عبدالسالم،  قاسم،  عبدالکریم   سپهبد 
آیت اهلل حکیم در كمک به جنبش های آزادیبخش اسالمی، فعال بود و مسلامنان را به 
كمک و پشتیبانی از برادران مسلامن فلسطینی،تشویق می نمود و اعالمیه های متعدد 
و مهمی راجع به فلسطنی و وحدت مسلامنان جهان برای نجات بیت  املقدس صادر 
نمودودر این راه سختی های زیادی متحمل شد.  پس از نرب د شش روزه  اعراب و 
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ارسائیل حکیم از رهربان رسزمنی های اسالمی تقاضا كرد كه اختالف را كنار هنند 
و به مصالح امت بیندیشند.در این پیام مهچننی بر لزوم وحدت مهه مسلامنان برای 
رویارویی و نربد با صهیونیزم تاكید شده است.  وی مهچننی درشهریور 1348، طی 
تلگرامی، آتش زدن مسجداالقصی توسط صهیونیست ها را به شدت حمکوم كرد 
و از عموم مسلمنی دعوت نمود كه با متام قوا برای نجات و رهایی قدس رشیف و 
رسزمنی فلسطنی از دست صهیونیست های كافر و جتاوز پیشه، فداكاری كنند و از 
 مقدسات اسالم كه مورد اهانت و حتقری دشمنان اسالم قرار گرفته اند، دفاع نامیند.      
از اقدامات دیگر ،آیت اهلل حکیم- كه به آن اشاره شد- محایت  از حزب دعوت 
اسالمی بود كه با رهنمود ها و پشتیبانی های آیت اهلل حکیم، سختی ها و مشکالت 

حکومت های طاغوتی عراق راسپری می كرد.  
پس از آنکه عبدالکریم قاسم در 26 ذحیجه 1376 ق / 14 ژوئیه 1958 كودتا 
كرد و به قدرت رسید، سیاست نزدیکی به اردوگاه كمونیسم را در پیش گرفت و 
كمونیست های عراقی نیز شدیدًا به فعالیت و تبلیغ پرداختند و حمیطی پر از رعب و 
وحشت اجیاد كردند. در این هنگام آیت اهلل حکیم، به معارضه با آنان برخاست و با فتوای 
معروف خود »الشیوعیة كفر و احلاد« )مرام اشرتاكی یا كمونیسم، كفر و احلاد است( 
قدرت آنان را در هم شکست.  حکیم عالوه بر این فتوای تارخیی مجاعه العلام را نیز در 
 عراق تشکیل دادكه نقش مهمی در بر مال ساختن اندیشه های شیطانی كمونیست داشت.

 آیت اهلل حکیم حتوالت ایران رانیز نظاره گر بود و نسبت به حکومت شاهنشاهی و 
قواننی  ضد اسالمی كه به امضا می رسید ساكت نمی نشست.  در منازعات سیاسی 
كه از 1341 به بعدمیان روحانیت و رژیم حممد رضا شاه در ایران روی داد، وی با 
صدور نامه، اعالمیه از مواضع علامی ایران به رهربی امام، محایت كرد.  آیت اهلل 
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حکیم الحیه انجمن های ایالتی و والیتی را از مجله»قواننی كافره و خالف قواننی 
مقدسة اسالم« دانست و محله به مدرسه فیضیه در فروردین 1342 را به شدت 
حمکوم كرد و خواستار مهاجرت دسته مجعی علامی بزرگ ایران به عتبات گردید 
كه مورد موافقت آنان قرار نگرفت. مهچننی طی تلگرامی، رسكوب قیام 15 خرداد 
1342 را توسط حممد رضا شاه به شدت حمکوم نمود.  وی وظیفه ی اسالمی خو د 
را تنها به كشور عراق حمدود نمی كرد، بلکه هر جا مسلامنی و یا حتی غری مسلامنی 

مورد ظلم وستم قرار می گرفت از آن ها محایت می كرد.        

گوشه ای از دیدگاه های حکیم:
مبارزات عملی حکیم به هبرتین وجه، موید نوع تفکر علمی ایشان است. سید 
حمسن،در عامل نظر، خوش می درخشید. نظر گاه های اجتهادیش در كارآمد كردن 
سیاق معیشت ومتشیت امور دینی مسلامنان راهگشاست.در مستحدثات و معضالت 
حادمقلدان، در پی چاره جویی بود.حکیم،اولنی مرجع و زعیم شیعی است كه 
با صدای رسا اعالم كرد، اهل كتاب پاک اند. نخستنی مرجع دینی دارای ریاست 
عامه است كه از پیوستن به صفوف فدائیان فلسطنی و اقدامات آن ها جانبداری 
نمود. و تادیه زكات در محایت از مقاومت مسلحانه شان را مرشوع، وجان باختگان 
در راه آزادی قدس رشیف را شهید و حتی با حتفظاتی، انجام عملیات استشهادی 

در این مسری را جایز شمرد.
سید حکیم پس از سید ابواحلسن اصفهانی، دومنی مرجعی است كه جواز 
استفاده از سهم امام برای آماده سازی جمله های دینی را صادر كرد تا پژوهشگران 
با مقاله نویسی به تنویر افکار عمومی در این راه مبادرت ورزند. در عرص او هناد 
مرجعیت فربه و دامنه فعالیت های او گسرتش یافت.  وی قائل به جدایی علم از 
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سیاست نبود و معتقد بود كه با سیاست می توان امور مردم را رس و سامان بخشید 
تا مردم به آسایش و رفاه برسند. گویند از او پرسیدند: »نظر شام درباره سیاست و 
دخالت علام درآن چیست؟« او با رصاحت متام گفت: »اگر معنی سیاست، اصالح 
امور مردم، روی اصول صحیح عقالنی و رفاه حال و آسایش بندگان خدا باشد، 
اسالم متامش مهنی است وجز سیاست،  چیزدیگری نیست و علام غری از این، كار 
دیگری ندارند، واگر منظور معنی دیگری باشد،اسالم از آن بیگانه و دور است. 
یکی از اهدافی كه آیت اهلل حکیم در رس می پروراند تشکیل حکومت اسالمی بود 
و آن بزرگوار برپایی حکومت اسالمی را از واجباتی میدانست كه در صورت توان 
باید به آن اقدام شود.  وی از طلیعه داران مبارزه با كمونیست بود كه فتوا و سفارش 

های  ایشان، نقش مهمی در دوری مردم از كمونیست داشت.

وفات:
 آیت اهلل حکیم در 27 ربیع االول 1390 ق در حالی كه بر حسب تاریج هجری 
قمری 84 سال بزیست ،درگذشت. نکته جالب آن است كه سید حمسن ،به تاریخ 
هجری شمسی در 11 خرداد 1268 دیده به جهان گشود و81 سال بعد در 11 
خرداد 1349 چشم از جهان فروبست.  تشییع جنازه او كه درآن صدها هزار نفر 
رشكت داشتند به تظاهرات وسیعی بر ضد رژیم بعث عراق تبدیل شد. او را در 

نجف ارشاف در جنب كتابخانه خود دفن كردند.
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�فی م�ی ی حف د مصط�ف د ��ی ه�ی �ش

در سال 1309 ش. در شهر مقدس و مذهبی قم در خانه پاک و بی آالیش دانشمند و جمتهدی 
بزرگ از فضالی حوزه علمیه، فرزندی چشم به جهان گشود كه بعدها منشاء حتوالت عظیمی در 
 تاریخ ایران شد. این نوزاد را به مناسب نام جد شهیدش »سید مصطفی« »مصطفی« نام هنادند. 
او در دامن پدری بزرگوار و مادری پاک رسشت و در حمیطی پر از معنویت و صفا 

و صمیمیت رشد كرد و دوران كودكی را به پایان رساند.
حتصیالت هفت سال از سن این مولود مبارک گذشت، و در این مدت شخصیت 

كودكی او رقم زده شد. 
در سال 1316 ش. قدم به مدرسه گذاشت و برای تکمیل شخصیت خدادادی و 
فطری خود و نوشیدن جرعه های علم و دانش راهی مدرسه گردید، دوران ابتدایی 
را در مدرسه های »باقریه« و »سنایی« قم در سال 1323 - 1324 به پایان رساند.  
عالقه فراوان وی به اسالم و روحانیت و راهنامیی های پدر بزرگوار و دوستان دل 
سوزش موجب گردید كه بعد از امتام دوران ابتدایی در سال 1324 به صف طالب 
حوزه پیوسته و در ردیف رسبازان امام زمان قرار گرید. او در راه فراگریی علوم 
اهل بیت تالشی بی وقفه و فوق العاده داشت و خود را به طور كامل جهت 
كسب دانش و علم وقف كرده بود، از این رو در اندک زمانی به رشد فرهنگی و علم 
 باالیی دست یافت، و در كمرت از شش سال دروس سطح حوزه را به پایان رسانید. 
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ایشان در این دوره از اساتیدی مثل آیات بزرگوار شیخ مرتضی حائری، شهید 
صدوقی، سلطانی و شیخ عبداجلواد اصفهانی هبره جست. 

آیة اهلل ابطحی كاشانی از یاران شهید، درباره عالقه و هوش رسشار ایشان 
به درس می گوید: »گاهی به حجره ما می آمد و گاهی من به منزل ایشان می 
رفتم و با هم به درس می رفتیم )درس آقای سلطانی، درس آقای شیخ عبداجلواد 
اصفهانی( و از آن پس نیز با هم با درس خارج می رفتیم )درس امام، درس 
ای  مباحثه  هم  با  هم،  درسها  از  خارج  داماد(و  آقای  درس  بروجردی،  آقای 
 داشتیم )تقریرات آقای نائینی، رساله های شیخ انصاری در آخر مکاسب و ...( 
خصوصیتی كه در شهید حاج آقا مصطفی رساغ داشتم، این بود كه از مهان اول 
حالت تعبد نسبت به مطالب علمی نداشت ؛ یعنی مثال اگر شیخ انصاری یا هر 
بزرگواری مطلبی را گفته است رسبسته نمی پذیرفت، بلکه مانند امام در مقام 
جتزیه و حتلیل بر می آمد و می توان گفت از مهان اوایل روح اجتهاد داشت و مهنی 

هم باعث ترقی او شد.«

اساتید
ایشان بعد از شش سال حتصیل در 22 سالگی حدود سال 1330 ش به دوره 
ختصصی )خارج حوزه( خارج اصول و فقه وارد شده و در فقه و اصول از اساتیدی 

هبره برد كه عبارتند از آیات عظام: 
1. آیة اهلل العظمی حجت 

2. آیة اهلل العظمی بروجردی 
3. آیة اهلل العظمی حمقق داماد 
4. آیة اهلل العظمی امام مخینی 
5. آیة اهلل العظمی شاهرودی 
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6. آیة اهلل العظمی خویی 
7. آیة اهلل العظمی حممد باقر زنجانی 
8. آیة اهلل العظمی سید حمسن حکیم 

شهید حاج آقا مصطفی عالوه بر اجتهاد در فقه و اصول، در علوم معقول 
و منقول نیز دارای تبحر بوده است و دانش حکمت و فلسفه را از اساتید فن و 

حرضات آیات: 
1. آیة اهلل فکور یزدی 

2. آیة اهلل والد حمقق 
3. آیة اهلل عالمه طباطبایی 

4. آیة اهلل سیدابواحلسن رفیعی قزوینی 
فراگرفته و به سن 30 سالگی نرسیده بود كه جامع معقول و منقول شد. 

استعداد و نبوغ
در مورد استعداد ایشان حرضت آیة اهلل العظمی خامنه ای، رهرب معظم انقالب 

اسالمی می فرماید: 
»در درس امام جزء هبرتین شاگردان بود، اگر نگوییم هبرتین شاگرد. و در عنی 

حال خود او یک مدرس معروف بود، فلسفه و فقه درس می داد ...« 
شهید حاج آقا مصطفی از مجله كسانی بود كه برای فهم و درک مطلب از هیچگونه 
 سؤ ال كردن و مباحثه با استاد ابایی نداشت، آیة اهلل خاتم یزدی از یاران شهید می گوید: 
»یکی از خصوصیاتش این بود كه در هر جلسه ای رشكت می كرد از مسائل علمی سخن 
می گفت و جملس را به یک جملس علمی مبدل می ساخت و دنبال هر مطلبی را كه می گرفت 
خیلی بحث می كرد ... خارج فقه را كه امام در نجف ارشف رشوع كردند و مدت پانزده سال 



149

ف
 نج

 در
ون

دف
ی م

لما
 / ع

ول
ل ا

فص
رم

 ح
ان

انگ
فرز

 طول كشید )از بیع تا خلل در نامز( شهید حاج آقا مصطفی بیشرتین اشکال را می گرفتند ...« 
و باالخره خود شهید می گوید: 

» ... من در عمرم فقط چند سالی تقلید كردم و خیلی زود از تقلید كردن بی 
نیاز شدم.« 

تألیفات
شهید مصطفی مخینی عالوه بر تدریس علوم اسالمی دارای آثار و تألیفات 
زیادی نیز می باشد كه آثار قلمی او نشانگر عظمت علمی و فکری آن مرحوم 
است و هر شخصیت علمی سیاسی را از نوشته هایش می توان شناخت و برای 
مهنی منظور اگر كسی بخواهد مرحوم مصطفی را از نزدیک شناخته و ابعاد علمی 
ایشان را درک كند می تواند با مراجعه به آثار ایشان به این مقصود نایل آید. در 
 این خصوص مرحوم حاج سید امحد مخینی برادر بزرگوار آن شهید می گوید: 
اجازه بفرمایید در این مورد مقدمه ای عرض كنم و آن این است كه معموال افراد در 
بازدهی علمی و اجتهادی و یا ختصصی خودشان نیازمند به طی مراحل هستند كه بعد 
از آن مراحل می توانند تز و یا اجتهاد خود را در معرض هبره برداری دیگران قرار دهند، 
كه متأسفانه ایشان پس از امتام مراحل الزم و در آغاز تقریر و بیان نظریات علمی و 
 اجتهادی خود به شهادت می رسد و در عنی حال كتاهبایی از ایشان باقی مانده است ... 

تألیفات زنده یاد حاج آقا مصطفی ره 
1. القواعد احلکمیه :حاشیه بر اسفار

2. كتاب البیع :دوره كامل مباحث استداللی بیع در سه جلد
3. مکاسبه حمرمه :در دو جلد

4 مبحث اجاره 
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5. مستند حتریرالوسیله 
6. تعلیقه ای بر عروة الوثقی 

7. تفسریالقرآن الکریم:در چهار جلد كه نامتام می باشد
8. حتریرات فی االصول :از اول اصول تا استصحاب تعلیقی

تا زندگانی امام حسنی:9. رشح زندگانی ائمه معصومنی
10. كتاب االصول 

11. القواعد الرجالیه 
12. كتابی در مبحث نکاح 

13. حاشیه بر رشح هدایه، مال صدرا 
14. حاشیه بر مبدأ و معاد مال صدرا 

15. حواشی بر وسیله النجاة آقا سید ابواحلسن اصفهانی 
16. تطبیق هیئت جدید بر هیئت نجوم اسالمی 

17. حاشیه بر خامته مستدرک. 

سیر و سلوک
حاج آقا مصطفی در كنار علم و دانش و فقاهت، مبارزه و جهاد را نیز در 
مهان مکتب آموخت و پا به پای امام امت � در صحنه های سیاسی و مبارزاتی 
 قدم هناد، چرا كه جهاد و شهادت را از رسور خود امام حسنی آموخته بود. 
او در فتوای فقهی خود از آیه »و لن جیعل اهلل للکافرین علی املومننی سبیال« تنها حرمت ازدواج با 
 كافران را نمی فهمید بلکه متامی سلطه های شوم از خدا بی خربان را بر مسلمنی حرام می دانست. 
بیشرت از هر جهادی او مبارزه با شیطان درونی را الزم می دید و كسب تقوا و پرهیز از تبعیت 
هوای نفس را بزرگرتین جهاد و بنا به فرموده پیامرب »جهاد اكرب« می دانست و در این 
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 راه به حد اعالی مبارزه رسید و خود را به گروه سالکان الی اهلل و اولیای پاک اهلی رساند. 
حجة السالم و املسلمنی رحیمیان یکی از یارانش می گوید: 

»یکی از خصوصیات حاج آقا مصطفی این بود که ایشان مقید به پیاده 
روى از نجف به کربال در تمام زیارتهاى مخصوصه امام حسین بود. در 
سال معموال چند مناسبت بود )15شعبان، عرفه، اربعین، اول و نیمه رجب( که 
مردم از نجف به کربال پیاده می رفتند و ایشان هر سال در چند مناسبت پیاده به 
کربال می رفتند. گاهی می شد که کف پاى ایشان تاولهایی می زد که خونابه از 
 آن راه می افتاد و کامال مجروح می شد ولی باز هم به راه رفتن ادامه می داد.« 
آقا مصطفی موقعی که به زیارت می رفت در بین راه مثل سایر زوار - بدون 
اینکه خود را آقازاده و صاحب علم و شهرت بداند - به صورت طبیعی اعمال و 
 و سید الشهداء کارهایش را انجام می داد. و عالوه بر زیارت امیرالمؤ منین
به زیارت دوره مسجد سهله و مسجد کوفه می رفت و هر هفته طبق عادت 
طالب نجف شب هاى چهارشنبه به مسجد سهله، محلی که بسیارى از افراد 
 در آنجا به خدمت امام زمان رسیده اند رفته و در آن محل بیتوته می کرد. 
آری او كه رسیدن به قرب اهلی را در توسل به اهل بیت دیده بود نگاهی به جراحت پا 
و یا خستگی راه و یا اینکه خود كارهایش را انجام می دهد، و یا اینکه دیگران به او اعتناء 
داشته باشند یا نه، نمی كرد و برای زیارت امام حسنی و حرضت امری مهه مشکالت 
 را به جان خریده و گاهی قریب صد كیلومرت فاصله نجف و كربال را پیاده می پیمود. 
 شهید در سری و سلوک به مقامی رسیده بود كه در دستورالعملی اخالقی می گوید: 
این سطور  در  آنچه  فهم  از  بزرگوارم، پس  و  برادرم، دوست عزیز  ای  »بدان 
آمد و بعد از آن كه به علوم عادی آگاه گردیدی و رسوم ظاهری را بر پا داشتی، 
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باید تالش بی امان را برای رسیدن به برترین مقصد، واالترین هدف، شریین 
است.  شدن«  جهان  »جان  آن  و  كنی  پیشه  شیوه  دلپذیرترین  و  مسلک   ترین 
رسیدن به این مقام واال و بلند، جز با دور كردن پستیها، تریگیها و حجاهبای 
مادی و جلب صفات كامل و برتر، از راه عمل به دستور رشع انور و حركت بر 
 مقتضای ایامن و كوشش در اجرای فرامنی اهلی و احکام عملی، بدنی و قلبی نشاید. 
... شگفتا! آیا وجدانت اجازه می دهد، با توان و قدرتی كه او ارزانی داشته، 
توان،  می پسندی  آیا  كنی؟  رسكشی  و  نافرمانی  را،  او  اش  گسرتده  برخوان 
روا  بی حرمتی  و  كارگریی  به  شمرده  ناروا  آنچه  در  را  او  حکمت  و  اراده 
پناه می بریم به خدای دانای شنوا از شیطان رانده شده از درگاه خدا.   داری؟ 
... جهاد اكرب را پیشه كن، تا الگویی حق نام گردی و مشمول پاداش شهیدان، كه 

در سخنان معصومنی آمده است: 
...باراهلا! طعم عفو، شریینی آمرزش و رمحت خود را بر ما بچشان، تا از 
سیاهیهای ذلت بریون بیاییم و لباس كفر و نفاق را از تن بدریم. به تو شکوه می بریم 

كه تو ملجا هر شکایتی.« 

در صحنه سیاست
شهید مصطفی در مکتبی بزرگ شده بود كه سیاست با آن عجنی شده و عنی دیانت 
بود، لذا از مهان روزهای اول كه پدر بزرگوارش حرضت امام )ره( در این مسری قدم هناد با 
 كامل جدیت و تالش حركت كرد به گونه ای كه حاج آقا امحد مخینی در باره ایشان می گوید: 
اگر درباره امام می گویند، حركتهای ایشان پیامرب گونه است، باید درباره مرحوم حاج 
 آقا مصطفی نیز گفته شود كه حركت ایشان علی وار بود نسبت به پیامرب گونه بودن امام. 
ایشان بعد از دستگریی امام در شب 15 خرداد 42 نقش به سزایی در به حركت در آوردن 
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نریوهای مردمی داشت و مهان زمان با متام نریو فریاد زد كه: مردم مخینی را گرفتند، 
مردم مخینی را بردند و این صدا به صورت برق در رس تا رس قم پیچید و هنوز صبح 
15 خرداد طلوع نکرده بود كه میان مردم رفته و با انبوهی از مجعیت به طرف صحن 
 حرضت معصومه به راه افتادند و از دستگریی امام اعالم انزجار و تنفر نمودند. 

فعالیتهای ایشان به حدی بود كه ساواک درباره وی آورده است: 
»در شهرستان قم پرس آیة اهلل مخینی، كه معمم می باشد، به جای وی نشسته 
و دستورهای او را به مورد اجرا می گذارد و اعالمیه هایی هتیه و برای روحانیون 

می فرستد ...«  
موقعی كه امام در »قیطریه« حتت نظر بود مصطفی تنها رابط امام با دیگر روحانیون 
و مبارزان به شامر می آمد و فرماهنای امام را به دیگران می رساند، در مهنی رابطه 

ساواک می نویسد: 
»طبق اطالع واصله اخریا پرس آیة اهلل مخینی با افراد متنفذ و خمالف دولت در 
متاس می باشد، چون مشارالیه می تواند با پدرش مالقات نامید از این حلاظ رابط 

بنی پدرش و افراد خمالف دولت است.« 
در پی دستگریی امام در 13 آبان 43 ش ایشان با مجع آوری اشخاص و مالقات با مراجع 
قم موضوع را با مردم در میان می گذارد و به منزل آیة اهلل مرعشی نجفی می رود ولی از 
آنجا كه دژخیامن شاهنشاهی از وجود او وحشت داشتند به منزل آیة اهلل رخیته و مصطفی را 
دستگری می كنند و به هتران می فرستند، ایشان 57 روز در زندان بودند كه با فشارهای مردم 
 و دیگر نریوها در هشتم دی ماه 43 آزاد می شود به این رشط كه به تركیه پیش امام برود. 
شهید مصطفی چنان استوار در مقابل ساواک و نریوهای حکومتی در این مدت 
ایستاد كه آهنا را به تنگ آورده بود. او مدت 9 روز حتت بازجویی بود و در پاسخ 



154

ف
 نج

 در
ون

دف
ی م

لما
 / ع

ول
ل ا

فص
رم

 ح
ان

انگ
فرز

به این سؤ ال     كه، انگیزه امام از سخنرانی برضد كاپیتوالسیون چه بوده است؟ 
نوشت: »این یک مسأله ای است كه حتمیل بر ملت شده است و تقریبا حکم حیثیت 

فروشی، آزادی فروشی و شخصیت فروشی است.«  
و در پاسخ اینکه، منظور امام از دخالت در كار دولت چیست؟ می نویسد: »... 
دخالت از باب امر به معروف و هنی از منکر است كه از اصول اصلیه و منکر آن 
كافر و تارک آن مرتکب كبریه می باشد و چنانچه سه مرتبه گناه را مرتکب شود، در 
 صورتی كه حد رشعی از تعزیر است در فواصل اجرا می شود، مستلزم قتل می باشد.« 
تیزهوشی شهید مصطفی در امور سیاسی سبب می شد كه هر گونه حركت از 
طرف دشمن، با شکست مواجه گردد، ساواک تالش داشت با بازداشت امام و 
فرزندش مصطفی منزل امام بسته باشد و كسانی كه مقلد او هستند با مشاهده این 
عمل به كسان دیگری مراجعه كنند. ولی آقامصطفی برای خنثی كردن این مسأله 

از زندان نامه ای به آن مضمون به آقای ارشاقی می نویسند: 
»بعداحلمد و الثنا فان جناب العالمه الفاضل حجة االسالم آقا حاج شیخ شهاب 
الدین ارشاقی دامت بركاته از قبل حقری وكیل هستند. در اخذ وجوه رشعیه ای كه 
بناست به دست من برسد كه از قبل آقای والد مدظله وكیل هستم و وكیل در توكیل 
می باشم و آن را به مصارف رشعیه و حمال مقرره برسانند و یا آن كه حفظ كنند تا 
تکلیف برای بعد از آن مقرر شود و نیز می توانند رسید داده و امضا فرمایند.« 25 

رجب املرجب 1384 سید مصطفی مخینی. 
موقع آزادی، در هشتم دی ماه 43 به حاج آقامصطفی گفته بودند كه باید طوری 
وارد شهر قم شود كه رس و صدا اجیاد نشود ولی ایشان بالفاصله بعد از آزادی 
وارد قم می شوند و مردم با دیدن ایشان شعار می دهند و تا خانه او را مهراهی 
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می كنند و چون اصوال او كسی نبود كه با هتدید و ارعاب از میدان به در رود از 
این رو حکومت بیش از پنج روز حتمل نیاورده و در روز یکشنبه سیزدهم دی ماه 
43 مأموران ساواک به خانه امام یورش برده و شهید مصطفی را دستگری و روز 

چهاردهم دی ماه به تركیه تبعید می كنند. 

مصطفی و امام در تبعیدگاه
حاج آقا مصطفی به مدت یک سال در شهر »برسای« تركیه به حالت تبعید 
با رئیس  ایران می كند و  به  آرام ننشسته و سعی در بازگشت  باز  اما  می ماند 
سازمان امنیت »برسای« گفت و گو می كند تا با نصریی در مورد بازگشت وی 
به ایران صحبت كند ولی نصریی رشایط گوناگونی مطرح می كند، گرچه او 
رشایط را می پذیرد ولی در آخر نصریی رشط می كند كه باید در خانه روستایی 
خود باشد و دو نفر مأمور مراقب او باشند و چنانچه كسی از جلو خانه وی 
 عبور كند كشته خواهد شد. با این رشط حاج آقا مصطفی منرصف می شود. 
حاج آقا مصطفی مهراه پدر بزرگوارش سه شنبه 13 مهر ماه 44 ش از تركیه به عراق 

تبعید می شوند و روز مجعه 23 مهر 44 وارد نجف ارشف می گردند. 
رژیم شاه از حركات مردم بعد از تبعید امام به تركیه به وحشت افتاده بود، زیرا هسته های 
مبارزاتی كانوهنای گرم فعالیت علیه حکومت گشته بود و از مجله این حركتها ترور »حسنی 
علی منصور« بود كه شهید بخارایی در دادگاه موقع بازجویی و حماكمه علنا اعالم می كند: 
 »وقتی شام مرجع تقلید مرا از كشور تبعید می كنید، من هم شام را از این جهان تبعید می كنم.« 
رژیم برای جلوگریی از حركات فراوان و خاموش كردن آتش قهر مردم تصمیم 
گرفت امام را به نجف تبعید كند و چننی نامیاند كه چون آنجا حوزه علمیه است 
حرضت امام خود برای درس و بحث آنجا رفته و خیال می كرد چون مراجع 



156

ف
 نج

 در
ون

دف
ی م

لما
 / ع

ول
ل ا

فص
رم

 ح
ان

انگ
فرز

فراوانی در نجف وجود دارد امام حتت الشعاع قرار خواهد گرفت و در بنی آن 
مراجع نمی تواند قد علم كند. 

حرضت امام پس از ورود به نجف از آنجایی كه رژیم مطالبی را به حرضتش نسبت 
می داد، تعدادی از افراد علامء نسبت به ایشان حساسیت بدی داشتند، و امام با توجه به این 
 حساسیتها، اقدام به تشکیل بیت و دفرت نکرده و حتی در اوایل شهریه هم پرداخت نکردند. 
در چننی رشایطی حاج آقا مصطفی نقش جالبی ایفاء كرد، ایشان در جمالس علمی 
علام رشكت و با سؤ االت و اشکاهلای خود حمیط درس و اذهان استادان و طلبه ها 
را به خود متامیل می كرد و این سؤ ال برای مهه آهنا پیش می آمد كه این كیست كه 
در مباحث این چننی با تبحر و قوت وارد می شود. نمود علمی حاج آقا مصطفی 

موجب جلب افکار به سمت امام شد. 
پس از اینکه ایشان با این كار خود افکار را متوجه این كانون هنفته كرد به امام 
ارصار كرد كه درس را رشوع كند؛ امام چون در معقول بیشرت تبحر داشتند اگر 
اصول را رشوع می كردند بیشرت جلوه داشتند ولی برای اینکه چننی تومهی پیش 
نیاید كه ایشان خواسته اند چیزی را عرضه كنند كه مورد توجه واقع شوند، درس 
فقه را رشوع كردند یکی از مستشکالن زبده در درس ایشان، شهید حاج آقا مصطفی 
بود كه زیاد بحث و جدل می كرد و با كار خود، از یک طرف اشکال كردن را رونق 

می داد و از طرف دیگر اعلمیت امام را ثابت می كرد. 
عالوه بر این از نظر حفاظتی نیز بسیار با هوش و فعال بودند، یکی از طرحهای 
شهید بزرگوار كه برای حفاظت جان امام كه هم رژیم ایران و هم رژیم عراق از 
ایشان ناراضی بودند این بود كه باید عده ای از طالب و شاگردان روحانی حرضت 
امام آموزش نظامی ببینند و حفاظت جان امام بر عهده خود شاگردان حرضت باشد 
كه در مهنی رابطه تعداد زیادی از یاران امام در نجف و لبنان دوره های نظامی دیده 
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و از سال 1355 ش. به طور كامل حفاظت جان امام را بر عهد گرفتند. 
و مورد دیگری كه بر هوش و ذكاوت سیاسی شهید مصطفی داللت دارد این بود 
كه بختیار به عراق سفر كرد و از اهدافش مالقات با حرضت امام بود تا از حیثیت امام و 
آبروی او برای ادامه مبارزات خودش هبره گرید و لذا به هر قیمتی كه باشد می خواست 
با امام مالقات نامید، در این میان حاج آقا مصطفی با جتربه و هوش و استعداد فراوانی كه 
داشت از چننی دسیسه ای اطالع پیدا كرد و می دانست كه افتادن در این گونه دامی موجب 
 رفتن آبروی روحانیت و امام است به مهنی سبب به شدت با مالقات امام خمالفت كرد. 
حاج آقا مصطفی در عراق نیز از مبارزه دست نکشید و به دنبال اوج گریی هنضت 
رهایی بخش فلسطنی، تالش فوق العاده به عمل آوردند كه برادران روحانی خارج 
از كشور به پایگاههای فلسطنی بروند و در آن جا دوره ببینند، خود ایشان هم در 
مسائل نظامی كار كرده بودند و حتی با اسلحه های سنگنی هم دوره دیده و آن طور 
كه خودشان نقل می كردند، حتی ورقه هدایت تانک را نیز داشته، در منزل خود هم 
اسلحه هایی هتیه كرده بودند و طالبی را كه هنوز در مرحله ابتدایی بودند و هنوز 
به پایگاههای فلسطنی نرفته بودند در آن جا با اسلحه های سبک تعلیم و آموزش 
می دادند و اصوال ایشان عنایت خاصی به مبارزه مسلحانه داشتند و به آیه رشیفه 
»و اعدو اهلم ما استطعیتم من قوه ...« متسک می جست و از این كه مسلامنان چرا 
آموزش نظامی ندارند و تعلیامت نظامی نمی بینند اظهار تأسف و تأثر می كردند. 
فعالیتهای ایشان سبب شد كه در 21 خرداد 1348 ش. به دنبال برانگیختن آیة 
اهلل العظمی حکیم بر ضد رژیم بعث، دستگری و به بغداد برده شد، و رئیس مجهور 
وقت )حسن البکر( به او هشدار داد كه اگر مردم را بر ضد این رژیم حتریک كنید 
و با خمالفان رژیم عراق روابط داشته باشید ناچار تصمیمی درباره آنان می گرییم 
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كه موجب ناراحتی پدرتان شود و جالب این كه مهنی هتدید را سپهبد نصریی در 
سال 1342 ش. كرده بود. 

شهادت
مصطفی  آقا  حاج  شهید  فعالیتهای  از  عراق  و  ایران  حکومت  در  ترس 
عاقبت باعث شد كه هتدیدشان را عملی كنند و تصمیمی را كه گفته بودند به 
انجام رسانند و شب یکشنبه اول آبان 1356 ش. مصطفی را در حالی كه 47 
رسانند.  شهادت  به  و  مسموم  مشکوكی  طرز  به  گذشت  می  عمرش  از   هبار 

مرحوم حاج سید امحد مخینی درباره شهادت وی می گوید: 
»آنچه می توانم بگویم و شکی در آن ندارم این كه ایشان را شهید كردند، زیرا 
عالمتی كه در زیر پوست بدن ایشان، روی سینه ایشان، روی رس و دست و پا و 
صورت ایشان و هم چننی لکه های بزرگ حکایت از مسمومیت شدید می كرد 
و من شکی ندارم كه او را مسموم كردند، اما چگونه این كار صورت گرفته نمی 
دانم ولی مهنی قد می توانم بگویم كه ایشان چند ساعت قبل از شهادت در جملس 
فاحته ای رشكت كردند كه در آن جا بعضی از ایادی رژیم پهلوی دست اندركار 

دادن چای و قهوه جملس بوده اند.« 

 انگیزه ها از شهادت ایشان 
1. رضبه روحی بر امام 

2. پیشگریی از خطرهای فردا، هر دو رژیم پی برده بودند كه حاج سید مصطفی، 
مخینی دوم است و بی تردید با نظریات و دیدگاههای سیاسی و مذهبی كه دارد و با 

شجاعت و شکست ناپذیری كه در اوست، فردا مخینی دیگر خواهد بود. 
3. پدید آوردن رعب و وحشت 
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4. پایان دادن به روشنگری ها در نجف. 

پیامدهای شهادت
شهادت حاج آقا مصطفی درست مثل زندگی او رضبه ای مهلک بر حکومت ستم 
شاهی بود، خون او بود كه گروههای مردمی را به حركت در آورد و جرقه انقالب زده شد 
 و بر خالف تصور رژیم و با شنیدن خرب شهادت حاج آقا مصطفی بازار نجف تعطیل شد. 
جنازه شهید توسط یاران و شاگردان در روز اول آبان به كربال برده شد. در این مراسم مجعیت 
 انبوهی رشكت كردند، بیش از هفتاد دستگاه ماشنی جنازه را به كربال بردند و بازگرداندند. 
شهید سید مصطفی را با آب فرات غسل دادند و در حمل خیمه گاه حسنی كفن 
كردند و پس از طواف در حرم حرضت سید الشهداء علیه السالم و حرضت عباس 

علیه السالم ساعت 7 بعد از ظهر به نجف ارشف بازگرداندند. 
روز دوشنبه دوم آبان )10 ذیقعده( جنازه آن شهید حدود ساعت 9 صبح از 
مسجد هببهانی )واقع در بریون دروازه نجف( با رشكت انبوهی از علام و فضال، 
طالب، كسبه، اصناف و سایر اهالی نجف ارشف به طرف صحن مطهر علوی 
تشییع شده وپس از نامز توسط حرضت آیت   اهلل العظمی خویی، در مقربه عالمه 

حلی دفن گردید. 
امام در مسجد هببهانی حضور یافت و پس از مکث كوتاه و خواندن فاحته با 
گامی استوار و قامتی آراسته به خانه برگشت و در مراسم تشییع و خاک سپاری 

رشكت نکرد. 
در كشورهای دیگر نیز از مجله پاكستان، افغانستان، عربستان، كویت، بحرین، قطر، 
لندن، اروپا، آمریکا، كانادا، هند و سوئد جمالس عزاداری و در بعضی جاها تظاهرات 

صورت گرفته و سیل تسلیت از نقاط خمتلف جهان به طرف نجف رسازیر شد. 
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در ایران نیز مردم جملس عزا برپا كردند و پس از ساهلا، نام مخینی را شنیدند و 
خطبا و سخنرانان در منابر نام امام را بر زبان راندند. اولنی جملس ختم از طرف 
جامعه روحانیت مبارزه هتران و علامی هتران در مسجد جامع برگزار شد كه انبوهی 
از مجعیت در آن رشكت داشتند، آقا طاهر اصفهانی، خطیب جملس بود كه در هبت 
و سکوت و تأثر فوق العاده حضار سخن گفتند. و هر بار كه نام امام مخینی را می 
برد فریاد صلوات پیاپی آن مجعیت فرشده لرزه بر اندام بیگانه پرستان می انداخت. 
حوزه علمیه قم نیز تعطیل و شهر قم رس تا رس سیاه پوش شد و از طرف آیات 
عظام گلپایگانی، مرعشی و سایر مراجع، جمالسی ترتیب داده شد. و بدین ترتیب 
دشمن كه برای خاموش كردن صدای حاج آقا مصطفی او را به شهادت رسانده بود، 
اینک با سیل بنیان كنی روبرو گردیده ؛ سیلی كه از جمالس فاحته حاج آقا مصطفی 
آغاز گردید و با رشادهتای قهرمانان 19 دی 1356 ش. در قم و جمالس چهلم آنان 
در تربیز، اصفهان، یزد و مشهد، خروشان تر شد و رسانجام حکومت ستم شاهی 

را در هم كوبید و بساط عدل را گسرتد.
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ی  و�ی
ا�م �ف وال�ق دا�ج می ��ی �ی�ق اهلل العطف

آ
ا

آیت اهلل سیدابوالقاسم خویی، از مفاخر بزرگ جهان تشیع و از مشاهری فقه و 
اصول و از مدرسان پرآوازه حوزه علمیه نجف ارشف و از مفرسان و قرآن پژوهان 
عالی قدر اسالم، در 15 ماه رجب 1317ه. ق در خانواده علم و تقوا در شهر 

»خوی« دیده به جهان گشود. 
پدرش؛ آیت اهلل حاج سیدعلی اكرب فرزند سیدهاشم موسوی خویی، از شخصیت های 
برجسته خوی بود كه به سال 1285هـ . در خوی زاده شده و به سال 1371هـ . 
درگذشته است. او به دنبال اختالف علام در جریان هنضت مرشوطیت در سال 

1328هـ . ق. به نجف ارشف مهاجرت كرده و در آنجا اقامت گزید.
سیدابوالقاسم، دوران كودكی و نوجوانی را زیر نظر پدر بزرگوارش گذراند و 
مقدمات علوم عربی و رصف و نحو و قرآن را از وی آموخت. در سال 1330هـ . 
به مهراه برادرش سیدعبداهلل خویی، رهسپار نجف ارشف شد و به پدرش پیوست. 
او جوانی باهوش بود و استعدادش مایه شگفتی و اعجاب استادان حوزه علمیه 

نجف گردید.
گویند: آیت اهلل سیدحممد كاظم یزدی )م 1337(، صاحب كتاب مشهور 
»عروة الوثقی«، به هوش و ذكاوت او در سن شانزده سالگی اش پی برد و به پدرش 
توصیه فرمود كه: »قدر این بچه ات را بدان، او آینده درخشانی خواهد داشت«. 
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ایشان مدت شش سال مقدمات و سطوح را فرا گرفت و چهارده سال متام فقه و 
اصول و فلسفه و كالم را از حمرض استادان بزرگ نجف آموخت. حتصیل آیت اهلل 
خویی بیشرت در حمرض درس مریزای نائینی وآیت      اهلل غروی اصفهانی بوده است و 
مهواره در جلسات درس آن دو رشكت می جست و آن گاه كه شنید جلسات درس 
مریزای نائینی آغاز شده، سفری را كه به ایران داشت، نامتام گذاشت و دوباره به 

نجف بازگشت.
وی پس از 20 سال حتصیل در نجف ارشف، به درجه اجتهاد رسید و مجعی 
از علامی بزرگ به اجتهادش شهادت دادند. مشهور است كه پس از انتشار جلد 
اول كتاب »اجود التقریرات« خویی كه تقریر دروس آیت اهلل مریزای نائینی است، 
وی را به عنوان یك جمتهد جوان در حوزه نجف معرفی كرده، مجع كثریی از علامی 
بزرگ در سال 1352 قمری به مقام اجتهادش گواهی دادند. او در خالل حتصیل، به 
تدریس نیز پرداخته و هر كتابی را كه می آموخت، كتاب پیش از آن را تدریس می كرد.
حوزه درسش تا پایان عمر ادامه داشت و چنان شهرت یافت كه در دو دهه 
آخر عمرش، در حوزه های علمیه عراق؛ بلکه جهان اسالم بی نظری بود و صدها 
نفر از جویندگان علوم و معارف اسالمی در درسش حضور می یافتند. بسیاری 
از فقها و فضالی امروز، خوشه چنی دانش بیکران این استاد واالمقام می باشند. 

او عـالوه بـر تـالیفات گران سنگ و پرحمتوایى كه خود انجام داده، به مهان 
مقدار یا بیشرت از آن شاگردان و فارغ التحصیالن مکتب فقهى، اصوىل و تفسریى 

او تقریراتش را نگاشته و نرش داده اند. 
آن مرد بزرگ از دوران جوانى به تدریس و بحث و گفت و گوهاى علمى 
عالقه فـراوانـى داشت. با اینکه بار مرجعیت در سننی اخری بر دوش او سنگینى 
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مى كرد؛ وىل از تدریس و تـحـقـیـق و نـگـارش دست برنداشت. حتى در سفرهاى 
خود به مشاهد مرشفه، كار علمى را ترک نمى كرد و كارهاى موقتى كه یک حمقق 
مى تواند در سفر انجام دهد، جزء برنامه خود قرار مى داد و چـه بـسا در جملسى كه 
گروهى به دیدن او مى آمدند، او از كار مقابله و غریه استفاده مى كرد. در عـالقـه او 
بـه بـحـث و گـفـت و گو هـمـیـن بـس كـه چـه بسا ساعاتى با طرف مقابل به بحث 
و گفت و گو مى پرداخت و احساس خستگى نمى كرد. در شـیوه آموزشى، راه 
سقراط را مى پیمود و با طرح سؤال ها و شنیدن جواب ها از طرف، چه بسا او را 

نـسـبـت به رأى و اندیشه خود قانع مى ساخت.
او از دوران جوانى تا سننی باال كه مرجعیت عظیمى پیدا كرد، به یـک حـالـت 
زندگى طلبگى را از دست نداد و پیوسته با كامل اهبت و عظمت، مانند یک دانـشـجـوى 
دیـنى سخن مى گفت و سخن  مى شنید و از دوستان و بزرگان و كوچکان پذیرایى 
مـى كـرد. عجب و خودبینى در او راه نداشت؛ وىل در عنی حال از آرا و اندیشه هاى 

خود تا حد توان دفاع مى كرد. 
او بـزرگـان را بیش از حد تکریم مى كرد، روزى در مـسجدى درس مى گفت، 
حرضت آیت اهلل حکیم پس از درس او در مهان جایگاه تدریس مى كرد، اسـتـاد 
پـس از فـراغـت از تـدریس به خاطر مذاكره تالمیذ، كمى در جایگاه تدریس باقى 
ماند كه نـاگـهـان آیت اهلل حکیم وارد مسجد شد وقتى چشم آیت اهلل خوئى به وى 
افتاد، با یک دستپاچگى خاىص كفش و لوازم دیگر خود را برداشت و دست به 

سینه ایستاد و معذرت خواست. 
او بـه خـاطـر نـامالیامت از یک طرف و سن باال از طرف دیگر، دچار بیامرى 
سختى شد و هر چه عالقه مندان و بزرگان تالش كردند كه براى او پزشکى از 
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خارج بیاورند، یا او را به خارج بربند، حزب بـعـث با آن موافقت نکرد و رسانجام 
به بیامرستان بغداد منتقل گشت. در آنجا با یک مداواى مرموز او را مرخص كردند 
و هیچ روشن نیست كه چگونه و به چه علتى از جهان رفت و در تاریخ مرجعیت 

شـیعه ایـن مـسأله بـه تـجربه ثابت شده است! 
آری این مرد بزرگ پس از یک عمر با بركت، طرف عرص روز هشتم ماه 
صفر 1413 جان به جان آفرین سپرد و خرب درگذشت او ساعت ها مکتوم ماند و 
رسانجام رادیو بغداد جمبور به بازگویى آن شـد. انتشار خرب درگذشت او موجى از 
اندوه در میان شیعیان پدید آورد. شیعیان مظلوم عراق كه در خوف و رعب عظیمى 
به رس مى بردند، خود را آماده تشییع نمودند؛ وىل متأسفانه حکومت بعث، حـتـى 
در خـود نـجـف اجازه تشییع نداد و آن مرحوم در یک حکومت نظامى حمىل در نیمه 
شب در صحن رشیف در مدخل مسجد اخلرضا كه جایگاه تدریس او بود، به خاک 
سپرده شد. در تشییع او جز چند نفر از شاگردان و فرزندش كسى حضور نداشت. 

 



فصل دوم

علمای مدفون در کربال و کاظمین

 

فصل اّول

�ف م�ی لا و کاطف و�ف در کر�ج علمای مد�ف
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�فی �ف کل�ی �ی �ش

حممد بن یعقوب بن اسحاق كلینى رازى معروف به ثقة اإلسالم و شیخ املشایخ، 
از بزرگان دانشمندان شیعه در زمان غیبت صغرا است كه در نیمه دوم قرن سوم و 

نیمه اول قرن چهارم هجرى از بزرگرتین حمدثنی شیعه بود.
حممد در عهد امامت امام یازدهم، در روستایی به نام  »كلنی«  در 38 كیلومرتى 

شهر رى دیده به جهان گشود.
كلنی از ری حدود 38 كیلومرت به طرف جنوب غربی فاصله دارد و تقریبا 
اطراف حسن آباد، )در مسری قمـ  هتران( واقع شده است. از تاریخ والدت كلینی 

اطالعی نداریم و دقیقا معلوم نیست در چه سالی به دنیا آمده است.
پدرش  یعقوب بن اسحاق  كه مردى با فضیلت و پاک رسشت بود از مهان 
دوران كودكى تربیت فرزندش را بر عهده گرفت و با زباِن عمل، اخالق، رفتار و 
آداب اسالمى را به او آموخت. آرامگاه این مرد متقى در روستاى كلنی، زیارتگاه 

شیعیان است.
دایى كلینى، حمدثى بزرگ بود و از شیفتگان مکتب اهل بیت به شامر مى  رفت، 
این مرد دانشمند كه »عالّن« نامیده مى شد، در سفر حج و در راه زیارت خانه خدا 

به شهادت رسید.
كلینى توانست در دوران كودكى از حمرض این عامل شهید و پدر بزرگوارش 
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كسب فیض نموده و با منابع علم حدیث و رجال آشنا شود. بعد از طى حتصیالت 
ابتدایى براى پیمودن مدارج كامل انسانى به شهر رى كه در آن عرص از مرتبه علمى 

خاىص برخوردار بود مسافرت كرد.

تحصیالت کلینی
شهر رى كه در آن روزگار قلب ایران حمسوب مى شد، به نقطه برخورد آراء 
و نظرات فرقه هایى چون اسامعیلیه و مذاهبى چون شافعى، حنفى و شیعى مبدل 

شده بود.
كلینى در این زمان در ضمن حتصیالت خود نه تنها با عقاید و نظرات مذاهب 
و گرایش هاى خمتلف آشنا شد؛ بلکه به ماهیت برخى از حركتهایى كه مى رفت 
تشیع را از مسری خود منحرف كند پى برد. كلینى درد را شناخت و آگاهانه به 
درمان آن پرداخت. او معتقد بود عالج این مهه نابسامانى، بازگشت به كالم و پیام 

اهل بیت است.
كلینى در این برهه از زمان به دور از هر هیاهو مسری خود را مشخص كرده و 
تصمیم گرفت به ضبط و فراگریى احادیث بپردازد. از این رو، در حمرض اساتید 
بزرگى مانند  ابو احلسن حممد بن اسدى كوىف  زانوى ادب زده و در نوشتن احادیث 

و بحث و گفتگو پریامون آهنا از خود لیاقت بسزایى نشان داد.

هجرت به قم 
عرص كلینى را باید »عرص حدیث« نامید. در این زمان هنضتى كه براى یافتن، شنیدن 
و نوشتن احادیث و روایات آغاز شده بود، رسارس ممالک اسالمى را فراگرفته بود و 
در این میان كلینى را مى توان یکى از تشنگان پاک باخته علم حدیث به شامر آورد.

كلینى با شناخت عرص خود و موقعیت زمانى و پى بردن به این مسأله كه این 
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عرص گذرگاه تشیع است و اگر احادیث و روایات از این بحران بگذرند براى 
مهیشه تشیع مى تواند سامل و به دور از التقاط و انحراف مسری خود را ادامه دهد؛ 
شهر رى را كه تازه دوست داران مکتب علوى در آن به قدرت رسیده بودند، با مهه 
زیبائیها و جاذبه هایش رها كرده و به سوى قم، شهر حمدثان و راویان، هجرت كرد.

کلینی در محضر بزرگان  قم
ورود كلینى به قم مقارن با حاكمیت سیاسى و دینى مردان با فضیلت و با تقوایى 
بود كه از حدیث گویان مشهور زمان خود به شامر مى رفتند.در قله این هرم، امحد 
 بن حممد بن عیسى اشعرى  قرار داشت كه تقوا، فضل و عشق او به اهل بیت

بر كسى پوشیده نیست.
كلینى مهچننی در كالس درس استادى زانو زد كه به  »معلم« شهرت داشت.
معلم كسى است كه شیخ طوسى در كتاب رجال خود او را از یاران امام حسن 
عسگرى مى شامرد و او را در زمره كسانى مى خواند كه به خدمت امام یازدهم 

رشفیاب شده اند و او كسى جز امحد بن ادریس قمى  نبود.
نجاشى مى گوید: چون این شخصیت برجسته در پیشگاه امام حسن عسکرى 

تلمذ نموده و استاد شیخ كلینى است به »معلم« شهرت یافته است.
كلینى در ادامه حتصیل عامل وارسته دیگرى را درک كرد كه خود مردى كم نظری 
بود. او به حمرض »عبد اهلل بن جعفر محریى«، مردى كه مهه مورخان و علامى رجال 

و شیفتگان حدیث در مقابل عظمت او رس فرود مى آورند.
او نیز در زمره اصحاب امام حسن عسکرى قرار دارد و داراى تألیفات 

فراوان است.
كتاب  »قرب اإلسناد« از این فرزانه روزگار، به دست ما رسیده است. »قرب 
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اإلسناد« جمموعه اخبارى است كه سند آن به امام معصوم مى رسد.

سفرهای شیخ کلینی
گر چه قم مركز تشیع به شامر مى رفت اما عطش سریى ناپذیر كلینى به زمزم 
زالل نور این خاندان، او را بر آن داشت تا آن دیار مقدس و حرم منور را به امید 

یافتن روایات و احادیث ناشنیده ترک كند.
از این رو او هجرت را آغاز نمود و قم را با متام ارزشهایش به قصد شهرها 
و روستاهاى دیگر ترک كرد. كلینى روستاها و شهرهاى بی شامرى را پشت رس 
هناد و هر جا حمدث یا راوى حدیثى مى یافت كه حدیثى از اهل بیت را نزد خویش 
داشت در مقابلش زانوى ادب مى زد و پس از مدتى باز كوله بار عشق و صفایش 

را بر دوش مى گرفت و راهى دیارى دیگر مى شد.
كوفه  یکى از شهرهایى بود كه كلینى به آن قدم گذاشت. در آن زمان كوفه یکى از 
مراكز بزرگ علمى به شامر مى رفت. كوفه شهرى بود كه » ابن عقده«  در آن حضور 
داشت. او در حفظ احادیث شهره آفاق بود و بسیارى از شیفتگان علم حدیث را 

به این شهر بزرگ مى كشاند.
وى  یکصد هزار حدیث  را با سند در خاطر داشت و كتاهباى بسیارى را به رشته 

حتریر در آورده و یکى از ارزنده ترین آثارش »رجال ابن عقده« است.
در این كتاب، »ابن عقده« شاگردان امام صادق را كه حدود 4000 نفر 
بوده اند نام برده و روایات بسیارى را نیز از حرضت امام صادق نقل كرده است.

این كتاب تا زمان شیخ طوسى وجود داشته و متأسفانه پس از آن به رسنوشت 
برخى دیگر از مریاث هاى فرهنگى اهل بیت گرفتار شده و مفقود شده است.
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چرا کلینی »ثقه االسالم« شد؟
كلینى پس از كسب فیض از دهها استاد و حمدث در شهرها و مناطق خمتلف 
رسانجام به بغداد رسید. مدت مسافرت كلینى به درستى معلوم نیست؛ اما در این 
شکى نیست كه در طول مسافرهتا چنان علم و فضل خود را به نامیش گذاشت و 
تصویرى از یک عامل شیعه حقیقى در اذهان مردم هر دیار جمسم ساخت كه وقتى 
به بغداد پاى هناد فردى گمنام نبود.شیعیان به او افتخار مى كردند و اهل سنت به 

دیده حتسنی به او مى نگریستند.
تقوا و علم و فضیلت او در اندک مدتى شهره آفاق گشت، تا جایى كه عامه 
بزرگان و اندیشمندان معارص ایشان در مشکالت دینى به او مراجعه نموده و پریوان 
فرق اسالمى در فتوا به او روى مى آوردند. به مهنی مناسبت به  »ثقة اإلسالم« شهرت 

یافت و او نخستنی كسى است كه در دوره اسالمى به این لقب مفتخر گردید.

مقام علمی  ثقه االسالم کلینی نزد اهل سنت
عظمت و بزرگى كلینى در میان اهل تسنن به قدرى است كه ابن اثری روایتى 
از پیامرب نقل مى كند كه فرمود: »خداوند در آغاز هر قرن شخىص را بر مى  انگیزد 
كه دین او را زنده و نامدار نگه دارد.« آنگاه به گفتگو پریامون این حدیث پرداخته 
و مى گوید: احیا كننده مذهب شیعه در آغاز قرن اول هجرى حممد بن عىل، امام 
باقر ، در ابتداى قرن دوم عىل بن موسى، امام رضا و در ابتداى قرن سوم 

ابو جعفر حممد بن یعقوب كلینى رازى بوده است.
به جرأت مى توان گفت كلینى نام آورترین و بلند آوازه ترین اندیشمند عرص 
خود بود. عرصى كه اوج تالش حمّدثنی و علامى بزرگ و حتى نواب خاص امام 

عرص عجل اهلل تعاىل فرجه الرشیف است.
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معاصر بودن کلینی با چهار نائب خاص امام زمان �
ثقة االسالم كلینى با چهار نامینده خاص حرضت امام زمان عجل اهلل تعاىل 
فرجه الرشیف كه در طول غیبت صغرى  69 سال رابط بنی آن حرضت و شیعیان 
بودند، هم عرص بود و با اینکه آن چهار تن از فقها و حمدثنی بزرگ شیعه بودند و 
شیعیان آهنا را به جاللت قدر مى شناختند، اما كلینى مشهورترین شخصیت عاىل 
مقامى بود كه در آن زمان میان شیعه و سنى با احرتام مى زیست و به طور آشکار به 
ترویج مذهب حق و نرش فضایل اهل بیت عصمت و طهارت مهت مى گامشت.

نوشته اند شیعه و سنى در اخذ فتوا به او مراجعه مى كردند و در این باره مورد 
وثوق و اعتامد هر دو فرقه بود.

وى در امانت، عدالت، تقوا و فضیلت و حفظ و ضبط احادیث، كه مهه از 
رشایط یک فرد حمدث موثق جامع الرشایط است، رس آمد روزگار بود.

  آثار و تألیفات  شیخ کلینی
معروف ترین تألیف كلینى كتاب با عظمت و گرانقدر و نفیس »كاىف« است 
كه نه تنها بزرگرتین كار اوست؛ بلکه در جامعه اسالمى كتاب معتربى در حدیث 

چون كاىف تألیف نشده است.
شیخ كلینی كتاب كافی را در مدت 20 سال نوشته است. كلینی در مدت این 

20 سال سفرهای خمتلفی كرده و به مجع آوری روایات پرداخته است.

قسمت های مختلف کتاب کافی:
 تا آن زمان، كمرت كتابی باب بندی و به اصطالح تبویب می شد. لذا وقتی كسی 
می خواست یک مسئله را استنباط كند، باید خیلی جستجو می كرد تا بتواند روایتی 
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را در موضوعی خاص بیابد تا به آن استناد كند و از آنجا حکم را بفهمد. ولی كلینی 
وقتی »اصول اربعامئة« را دید، كاری كه كرد این بود كه كتاب خودش را بر مبنای 

مباحث فقه تبویب كرد. او با این كار خدمت بزرگی به عامل فقاهت كرد.
كلینی، كتاب كافی را به سه قسمت تقسیم كرد: اصول كافی: كلینی اصول 
كافی را به باب های متعددی تقسیم كرده و روایات مربوط به هر باب را در مهان جا 
آورده است. دو جلد اول و دوم، اصول كافی است. مباحث آن مربوط به اعتقادات 
یا مباحث مرتبط با آن مثل دعا و كفر و ایامن و ... است كه مربوط به ابواب متعدد 

اصول عقاید در رابطه با توحید، نبوت و یا امامت است.
بعد از آن، جلد 3 تا جلد 7، فقه است كه این پنج جلد مباحث فقهی را در بر 
می گرید. از كتاب طهارت رشوع می شود و تا انتهای كتاب دیات مهه را شامل می شود. 
البته چینش آن با چینشی كه امروزه در كتاب های فقهی داریم، متفاوت است اما 

متام مسائل فقهی كه امروزه داریم را كلینی در كافی خود باب بندی كرده است.
سپس جلد هشتم كه روضه كافی است و مباحث خمتلف و روایات متعدد را 

مجع كرده است.
با این كار كلینی، فقیه به راحتی و بدون زمحت می تواند به باب مورد نظر مراجعه 
كرده و متام روایات مربوطه را ببیند. كار مهم دیگر كلینی این است كه روایات 

مربوط به یک باب را از اصل های متعدد و هر كجا كه بوده در یک جا مجع كرد.
الزمه تبویب، تقطیع روایات است كه كافی این كار را نیز انجام داده است. مثال 
او موضوعات متعدد یک روایت را تفکیک كرده و با تقطیع روایت، هر موضوع را 

در باب مربوط به خودش آورده است.
كافی آنقدر كتاب مهم و با ارزشی بوده كه بیش از 20 رشح برای آن نوشته اند 
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و بیش از 30 حاشیه برای كافی زده اند.
ترمجه های متعددی از این كتاب شده كه ناشی از عظمت اثر كلینی است و 

بزرگان علام و فقها برای آن رشح ها نوشته اند و حاشیه زده اند.
برخی از صاحب  نظران معارص گفته اند كتاب كافی، هبرتین كتاب حدیثی و 

هبرتین جامع حدیثی ماست.
مهمرتین رشح های كافی عبارتند از:

1 - مرآت العقول از عالمه جملسى كه با دیدى فقهى نگاشته شده است.
2 - رشح صدر املتاهلنی معروف به مالصدرا، كه نگرش او نگرشى حکمی 

و عرفانی است.
3 - كتاب واىف نوشته فیض كاشانى.

4 - رشح مال صالح مازندرانى.
5- كتاب رجال

6- كتاب  رّد بر قرامطه 
7- كتاب  رسائل ائمه

8- كتاب  تعبری الرؤیا
9- جمموعه شعر، مشتمل بر قصایدى كه شعرا در مناقب و فضایل اهل بیت 

عصمت و طهارت علیهم السالم رسوده  اند.

درگذشت کلینی در سال تناثر نجوم 
كلینى در حاىل كه بیش از70 سال از عمر با بركتش مى گذشت در سال  329 
هجرى قمرى در گذشت؛ مهان ساىل كه سال  »تناثر نجوم« نام گرفته است، سال 

فرو رخیتن ستاره ها و ساىل كه آسامن علِم این دنیاى خاكى بى ستاره ماند.
آرى در این سال رادمرد بزرگ عامل تشیع در ماه شعبان جهان فانى را وداع 
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كرد. او غروب نکرد بلکه با كتاب ارزشمند كاىف مهاره در آسامن تشیع و اسالم 
پرتو افشانى مى كند.

دانشمند نامى بغداد »ابو قریاط« بر پیکر پاكش نامز خواند. شیعیان با دىل پراندوه 
و با احرتام آن مرد خدا را در »باب كوفه« بغداد به خاک سپردند. در مهنی سال با 
رحلت آخرین نایب امام زمان، »عىل بن حممد سمرى« غیبت كرباى آن حرضت 

نیز آغاز شد.
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د �ی �ف م�ف �ی �ش

11 ذی القعده سال 336 ه.ق، تقریبا هفت سال پس از غیبت كربی، در منطقه 
سویقه بن برصی، از توابع عکربی در شامل بغداد مولودی دیده به جهان گشود 
كه قرار بود طاق بلند معارف اسالمی و به ویژه معارف شیعه از او آذین یابد و بار 
دیگر فرهنگ تشیع به وسیله او بدرخشد و غبار حتریف و كج فهمی از باورهای 
مذهب تشیع را با مناظرات و مباحث و دفاعیات مستدل خود از چهره تشیع بزداید. 
ابوعبداهلل حممد بن حممد بن نعامن بغدادی ملقب به شیخ مفید، در دامان پدر و مادری 

عاشق و دلباخته به مکتب اهل بیت، پرورش و تربیت یافت. 
شیخ مفید علوم متداول عرص یعنی ادبیات عرب، قرائت، كالم، فقه، اصول، 
حدیث، تفسری، رجال و غریه را فرا گرفته است. معروفنی اساتید او جعفربن حممد 
صفوانی  ابوعبداهلل  صدوق(،  قمی)شیخ  حممدبن علی بن-بابویه  قمی،  قولویه 
امحدبن حممد بن ولید قمی، ابن جنید اسکافی، ابوعلی صولی برصی، علی بن حممد 
رفاء، علی بن ابی اجلیش بلخی و ابوعبداهلل جعل می باشند كه مهگی از اعاظم فقها 

و متکلمنی و حمدثنی و رجال نامی بوده اند. 
مهچننی گروه بیشامری از دانشمندان كلیه مذاهب جزء شاگردان وی بوده اند 
كه رسآمد شاگردان شیخ مفید، علم اهلدی سید مرتضی، برادر نابغه اش سید رضی، 
شیخ طوسی، ابوالعباس نجاشی، ابوالفتح كراجکی، ساالر بن عبدالعزیز دیلمی 
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معروف به »َساّلر« و جعفربن حممد دوریستی بوده اند كه مهگی از مفاخر علامی 
شیعه و استادان علوم و فنون اسالمی به شامر رفته اند.

شیخ مفید در سایه علوم رسشار و ذهن وقّاد و نبوغ كم نظری و پشت كار 
زایدالوصفش -كه مهگی زبان زد خاص و عام بوده است- در كلیه فنون و علوم 
اسالمی تألیف و تصنیف دارد، و تقریبًا از مهه موضوعات علمی و دینی سخن 
به میان آورده و به جتزیه و حتلیل و نقض و ابرام و ختطئه و تصویب آهنا پرداخته 
است؛ چنان كه از انبوه تألیفات پر ارزش او پیداست، اغلب آهنا پاسخ به سواالت 
گوناگون علمی بوده كه از شهرها و كشورهای اسالمی از وی نموده اند، و رّد عقاید 
و نظریات دانشمندان نامی عرص از فرقه های غریشیعه بوده است. به نوشته حمدث 
نوری: »كمرت در كتب علامی شیعه كه پس از وی آمده اند یافت می شود كه از مسایل 
متعلق به امامت و ادله اثبات آن، از كتاب و سنت از نظر درایت و روایت ولو با 
اشاره به آهنا در كتاب های شیخ مفید مطلبی نباشد و ذلك فضل اهلل یؤتیه من یشاء.«

جهان اسالم در عصر شیخ مفید 
از رحلت رسول اكرم حدود 300 سال مى گذشت. در این مدت امامان و 
شیعیان حتت فشار بنى امیه و در خفقان خشن بنى عباس برس مى بردند. شکنجه هاى 
روحى و جسمى و اذیت و آزار خلفا و حکمرانان مهچنان ادامه داشت تا اینکه در 
اواسط قرن چهارم هجرى حمدودیت شیعیان به مقدار قابل مالحظه اى كاهش یافت.

خلفاى فاطمى - كه شیعه اسامعیىل بودند - در مرص دولت نریومندى داشتند. 
با تشکیل این دولت اهبت و جالل دربار بغداد كاسته شد و از طرىف سیف الدوله 
محدانى و امراى آن خاندان در شام حکومت مى كردند كه آهنا نیز افتخار شیعى 

بودن را داشتند.
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در كنار این دو غوریان، صفاریان و طاهریان و از مهه مهمرت دولت آل بویه 
كه از شیعیان خملص و فرزانه اهل بیت بودند در قسمت هایى از ایران و عراق 

قدرت یافتند.
دو سال پیش از والدت شیخ مفید، امحد معزالدوله - در سال 334 - با ورود 
خود به بغداد و تاسیس شاخه اى از حکومت آل بویه در این شهر صفحه نوینى در 
تاریخ بغداد گشود. فرصتى فراهم شد و شیعیان در پناه آل بویه از آزادى موجود 

هبره برده و عقاید خویش را نرش دادند.
سال 352 اولنی عزادارى علنى شیعیان در عاشورا بر پا شد و در پى آن جشن 

عید غدیر روحى تازه در كالبد شیفتگان شیعى دمید.
عزالدوله در سال 367 هجرى به امارت رسید و در سال 367 با ریاست 
عضدالدوله، بغداد رونقى تازه یافت و شور و نشاط علمى قابل توجهى به دست آورد.

شیخ مفید در این عرص مى زیست و با توجه به اوضاع، از مقام و منزلتى بسیار 
برخوردار بود. به طورى كه عضدالدوله به هنگام بیامرى شیخ به دیدار او رفت و 
از وى عیادت كرد. شفاعت مفید در حق دیگران پذیرفته مى شد و رهنمودهایش 

مورد قبول قرار مى گرفت و این در حاىل بود كه 36 ساله بود.

نامه های امام زمان به شیخ مفید
دفرت زندگى شیخ مفید، صفحات نورانی دارد كه در آهنا، نامه های مبارک امام 

زمان حرضت بقیة اهلل االعظم عجل اهلل فرجه به چشم مى خورد.
دانشمند بزرگوار، امحد بن علی طربسی در اواخر كتاب »احتجاج« برخی از 
توقیع های   )نامه( حرضت »ولی عرص عجل اهلل تعالی فرجه الرشیف« را كه به شیخ 

مفید صادر كرده، آورده است.
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در این نامه ها حرضت حجت شیخ مفید را مشمول عنایات خاص و الطاف 
خمصوص خود قرار داده است. به عنوان نمونه امام زمان در خطاب هایش به 

شیخ مفید چننی مى فرماید:
1. لالخ السدید و الولی الرشید الشیخ املفید؛ به برادر با ایامن و دوست رشید، 

شیخ مفید ....
ترمجه برخی از فراز های این نامه چننی است:

»این نامه اى است به برادر با ایامن و دوست رشید، شیخ مفید أبو عبد اهللَّ حمّمد 
بن حمّمد بن نعامن كه از مجله پیامن هایى است كه به ودیعت هناده شده و از بندگان 

خدا اخذ گردیده است.
بسم اهللَّ الّرمحن الّرحیم، سالم بر تو اى دوست خملص در دین كه در اعتقاد به 

ما با علم و یقنی امتیاز دارى.
ما شکر وجود تو را به پیشگاه خداوندى كه جز او خدائى نیست برده و از 
ذات بى   زوالش مسألت مى  نامئیم كه رمحت پیاپى خود را بر آقا و موىل و پیغمرب ما 
حمّمد و اوالد طاهرین او فرو فرستد، و به تو- كه پروردگار توفیقات را براى  یارى 
حّق مستدام بدارد و پاداش تو را با سخنانى كه از جانب ما مى    گوئى با صداقت 
افزون گرداند - اعالم مى  دارم كه: به ما اجازه داده شده كه تو را به رشافت مکاتبه 
مفتخر سازیم و موّظف بداریم كه آنچه به تو مى   نویسیم به دوستان ما كه نزد تو 

هستند برسانى....
هر چند ما در جایی منزل کرده  ایم، که از محّل سکونت ستمگران دور 
است و این هم به عّلتى است كه خداوند صالح ما و شیعیان با ایامن ما را تا زمانى 
كه دولت دنیا از آن فاسقان است در این دیده است، ولی در عین حال از اخبار و 
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اوضاع شما کامال آگاهیم و چیزى از آن بر ما پوشیده نمی   ماند.
ما از لغزش هایی که از برخی شیعیان سر می   زند از وقتی که بسیارى از 
آنان میل به  بعضی از کارهاى ناشایسته  اى نموده  اند که نیکان گذشته از آنان 
احتراز می  نمودند و پیمانی که از آنان براى توّجه به خداوند و دورى از زشتی  ها 
گرفته شده و آن را پشت سر انداخته  اند اّطالع داریم، گویا آنان نمی  دانند که 
ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی   کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده   ایم، و 
اگر جز این بود از هر سو گرفتارى به شما رو می  آورد و دشمنانتان، شما را از 
میان می  بردند، تقوا پیشه سازید و به ما اعتماد کنید و چاره این فتنه و امتحان 

را که به شما رو آورده است از ما بخواهید ....«
2. در نامه ای دیگر آمده است: این نامه  اى است از ما به تو؛ اى برادر و اى وىّل، 

و اى خملص در حمّبت ما، و اى پاک و یاور وفادار..
3.  در تاریخ پنجشنبه بیست و سوم ذو احلّجه سال چهار صد و دوازده نامه  
دیگری از امام زمان به او رسید: بسم اهللَّ الّرمحن الّرحیم، سالم خدا بر تو باد! اى 

یارى كننده حّق، اى خواننده به سوى او با كلمه صدق و راستى ...  

فتوای نادرست شیخ مفید و اصالح آن توسط امام زمان
شیخ مفید سوالی را به طور غری عمد و به اشتباه جواب داد ولی حرضت وىل 
عرص با پیغامى آن را اصالح فرمود. پس از مدتى كه مرحوم مفید آگاه شد و در 
پى آن از دادن فتوا منرصف شد، آن حرضت طى نامه اى خطاب به شیخ فرمود: »بر 
شامست كه فتوا بدهید و بر ماست كه شام را استوار كرده و نگذاریم در خطا بیفتید.«
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رویای عجیب شیخ مفید
 شبی شیخ مفید در خواب دید كه در مسجد كرخ از مساجد بغداد نشسته است 
و فاطمه زهرا دست امام حسن و امام حسنی را گرفته بود و به نزد شیخ 
مفید آمد و فرمود: »یا شیخ! عّلمهام الفقه« یعنی »ای شیخ به این دو، فقه تعلیم بده«.
شیخ از خواب بیدار شده و در حریت افتاد كه این چه خوابی بود و من كی 
 هستم كه به دو امام فقه تعلیم دهم؟ از سوی دیگر خواب دیدن امامان معصوم

خواب شیطانی نیست.
وقتی صبح شد، شیخ به مسجدی كه در خواب دیده بود رفت و در آنجا نشست؛ 
ناگهان دید كه زنی جلیل و حمرتم كه دست دو پرس را در دست دارد وارد مسجد شد. 
وی به نزد شیخ آمد و گفت: »یا شیخ علمهام الفقه«. شیخ تعبری خواب را فهمید 

و به تعلیم و تربیت آنان مهت گامشت و بسیار به آن دو بزرگوار احرتام می نمود.
آن دو پرس، »سید رضی« )كسی كه بعدا هنج البالغه را گردآوری كرد( و »سید 

مرتضی« معروف به علم اهلدی بودند.

پاسخ امام علی  به شیخ مفید
در مساله اى فقهى بنی شیخ مفید و شاگردش سید مرتىض اختالف نظر شد و 

با بحث و ارائه دلیل مشکل حل نشد.
هر دو راىض به قضاوت امام امریاملومننی عىل شدند. مساله را بر كاغذى 
نوشته و باالى رضیح مقدس حرضت گذاشتند. صبح روز بعد كه كاغذ را برداشتند 
دستخطى مزین به چننی نوشته اى دیدند كه: »انت شیخى و معتمدى و احلق مع ولدى 
علم اهلدى« )اى شیخ( تو مورد اطمینان من هستى و حق با فرزندم علم اهلدى است.
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مناظره شیخ مفید با خلیفه دوم عمر بن خطاب
در قرآن كریم آمده است: »االّ َتنرُْصُوُه َفَقْد َنرَصُه اهللُ اِْذ َاْخَرَجُه الَّذیَن َكَفرُوا 
َزْن اِنَّ اهللَ َمَعنا َفَاْنَزَل اهللُ َسِکینََتُه َعَلْیِه  ثانَِی اْثننَْیِ ْاْذ مُها فی اْلغاِر اِْذ َیُقوُل لِصاِحبِِه الحَتْ

َدُه بُِجنُود مَلْ َتَرْوها ...« َو َایَّ
اگر پیامرب را یاری نکنید، خداوند او را یاری خواهد كرد )مهانگونه كه در 
سخت ترین ساعات، او را تنها نگذارد( آن هنگام كه )در جریان هجرت( كافران 
او را )از مکه( بریون كردند، در حالی كه دومنی نفر بود )و یک نفر مهراه او بیش 
نبود( در آن هنگام كه آن دو، در غار بودند، و او به مهراه خود می   گفت: غم خمور، 
خدا با ما است، در این موقع خداوند آرامش خود را بر او)پیامرب( فرستاد، و با 

لشگرهایی كه آن ها را نمی دیدند او را تقویت نمود.... )توبه/ 40(
علامی اهل تسنّن،  این آیه را از دالئل معروف فضائل ابوبکر می دانند،  و ابوبکر 

را به عنوان »یار غار« خوانده، و برای تأیید خالفت او به آن تکیه می  نامیند.
طربسی در كتاب احتجاج نقل می كند كه شیخ مفید )ره( گفت: شبی در خواب 
دیدم به راهی می روم، ناگاه چشمم به مجعّیتی افتاد كه به دور مردی حلقه زده بودند، 
و آن مرد برای آن ها موعظه می گفت، پرسیدم آن مرد كیست؟ گفتند: »عمربن 

خّطاب« است.
نزدش رفتم و سخنانش را قطع كرده و گفتم: ای شیخ بگو دلیل بر برتری 

ابوبکر، در آیه غار )ثانی اثننی اذمها فی الغار ...( چیست؟
عمر گفت: شش نکته در این آیه وجود دارد كه بیانگر فضیلت ابوبکر است.

آنگاه آن شش نکته را چننی برشمرد:
1ـ خداوند در قرآن )آیه 40/ توبه( از پیامرب یاد كرده، و ابوبکر را دومنی 
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نفر قرار داده است )ثانَِی اْثننَْی(.
2ـ خداوند در آیه فوق، آن دو )پیامرب و ابوبکر( را در كنار هم، در یک مکان 

یاد كرده ،  و این بیانگر پیوند آن دو است )اِْذ مُها فِی اْلغاِر(.
3ـ خداوند در آیه مذكور، ابوبکر را به عنوان صاحب )رفیق( پیامربیاد 

نموده تا آهنا را هم رتبه كرده باشد. )اِْذ یقول لِصاِحبِِه(
4ـ خداوند از مهربانی پیامرب به ابوبکر خرب داده، آنجا كه طبق آیه مذكور،  

َزْن؛ »اندوه خمور.« پیامرب به ابوبکر می گوید َو ال حَتْ
5ـ پیامرب  به ابوبکر خرب داده كه خداوند یاور هر دوی ما به طور مساوی،  

و مدافع ما است )اِنَّ اهللَ َمَعنا(.
6ـ خداوند در این آیه از نازل شدن سکینه و آرامش به ابوبکر خرب داده  است، 
زیرا پیامرب مهیشه دارای آرامش بود و نیازی به فرود آمدن آرامش نداشت )َفَاْنَزَل 

اهللُ َسِکینََتُه َعَلْیِه(.
این شش نکته از آیه مذكور، بیانگر برتری ابوبکر است، كه برای تو و دیگران 

قدرت بر رّد آن نیست.
شیخ مفید� می گوید: من به عمر گفتم: به راستی حّق رفاقت با ابوبکر را ادا 
كردی،  ولی من به یاری خدا به مهه آن شش نکته پاسخ می دهم، مانند باد تندی كه 

در روز طوفانی، خاكسرتی را می پراكند، و آن این است:
1ـ        دومنی نفر قرار دادن ابوبکر دلیل فضیلت او نیست. گزارشی از تعداد است. 
زیرا مؤمن با مؤمن، و مهچننی مؤمن با كافر، در یک  جا قرار می گریند، وقتی كه 

انسان بخواهد یکی از آن ها را ذكر كند می  گوید دّومنی آن دو )ثانی اثننی(.
2ـ ذكر پیامرب  و ابوبکر در كنار هم، نیز داللتی بر فضیلت ابوبکر ندارد، زیراـ  
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چنان  كه در دلیل نخست گفتیمـ  در یک  جا مجع شدن، دلیل بر خوبی نیست، چه بسا 
مؤمن و كافر در یک  جا  مجع می شوند، چنانکه در مسجد پیامرب كه رشافتش از 
غار بیشرت است، مؤمن و منافق و ... می  آمدند و در آنجا كنار هم اجتامع می كردند، 

از این رو در قرآن می خوانیم:
امِل ِعِزیَن؛ این كافران را  ِذینَّ َكَفرُوا ِقَبَلَک ُمْهطِِعنَیـ  َعِن اْلَیِمنِی َو َعِن الشِّ »َفامِل الَّ
چه می شود كه با رسعت نزد تو می آیند،  از راست و چپ، گروه گروه.« )معارج/36 

و 37(
و هم چننی در كشتی نوح،  هم پیغمرب بود و هم شیطان و حیوانات، پس 

اجتامع در یک مکان،  دلیل فضیلت نیست.
3ـ اما در مورد مصاحبت، این نیز دلیل فضیلت نیست، زیرا مصاحب به معنی 
مهراه است، و چه بسا كافر با مؤمنی مهراه باشد، چنانکه خداوند در قرآن كریم 

می فرماید:
ِذی َخَلَقَک ِمْن ُتراٍب ...: مهراه )با ایامن(  »قاَل َلُه صاِحُبُه َو ُهَو حُیاِوُرُه َاَكَفْرَت بِالَّ
او كه با او به گفتگو پرداخته بود، گفت: آیا به خدائی كه تو را از خاک آفریده كافر 

شدی؟« )كهفـ  37(
َزْن«؛ )حمزون مباش( این دلیل خطای ابوبکر   4ـ اما این   كه پیامرب فرمود: »الحَتْ
است نه دلیل فضیلت او،  زیرا حزن ابوبکر، یا اطاعت بود یا گناه؛ اگر اطاعت بود، 
پیامرب از طاعت، هنی نمی  كرد، بلکه به آن دعوت می كرد، و اگر گناه بوده هنی 
از آن درست باشد و آیات و دلیلی نیامده كه ابوبکر امتثال كرده باشد و از اندوه 

خوری كناره كرده باشد.
5. پیامرب فرمود: »اِنَّ اهلل َمَعنا«؛ )خدا با ماست( دلیل آن نیست كه منظور 
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هر دو باشند، بلکه پیامرب به او اعالم كرده كه خدا مهراه من است، منظور شخص 
پیامرب  به تنهایی است، و پیامرب از خودش تعبری به مجع كرده است،  چنانکه خداوند 

در قرآن از خود با لفظ مجع یاد كرده و می فرماید:
ْكَر َو اِّنا َلُه حَلافُِظوَن«؛ »ما ذكر)قرآن( را فرو فرستادیم، و ما  ْلنَا الذِّ »اِّنا َنْحُن َنزَّ

قطعًا آن را نگهبانیم.« )حجر/ 9(
و گفته اند ابوبکر گفته: ای رسول خدا اندوه من برای برادرت علی بن ابی طالب 
است  كه چه بالیی رسش می آید )مهان شب، علی در بسرت پیامرب خوابیده بود كه 
نقطه هجوم مرشكان برای قتل پیامرب بود( و پیغمرب فرمود: خدا با ما است، یعنی 

با من و برادرم علی بن ابی طالب
6ـ اما این  كه گفتی سکینه و آرامش بر ابوبکر نازل شده، این خالف قرآن است، 
زیرا سکینه بر آن كس نازل شد كه طبق قسمت آخر آیه، لشکر نامرئی خدا به یاری 

او شتافت، كه پیامرب  اكرم باشد.
اگر بر ابوبکر سکینه فرود آمده باید موید به لشکریان نامرئی خدا شده باشد 
و اگر بخواهی بگویی هر دو )سکینه و یاری لشکر نامرئی( برای ابوبکر بود، باید 

پیامرب  را در این  جا از نبّوت خارج سازی.
بنابراین اگر به این مجله )آیه غار( برای رفیقت استدالل نکنی هبرت است.

شیخ مفید گفت: عمر دیگر نتوانست، پاسخ مرا بدهد، و مردم از دورش 
پراكنده شدند، و من از خواب بیدار شدم.

وفات  
شیخ مفید در سال 413 هجرى، در بغداد و پس از 75 سال تالش و خدمت 
ارزنده درگذشت و مورد جتلیل فراوان مردم و قدردانى علام و فضال قرار گرفت.
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شیخ طوسى، كه خود در تشییع جنازه او حضور داشته است، مى گوید: روز 
وفات او از كثرت دوست و دشمن براى اداى نامز و گریستن بر او، مهانند و نظری 
نداشته است. هشتاد هزار تن از شیعیان او را تشییع كردند و سید مرتىض علم اهلدى 
بر او نامز گزارد و در حرم مطهر امام جواد، پاینی پاى آن حرضت، نزدیک قرب 

استادش ابن قولویه، مدفون شد.
سید مرتىض كه سالیانى از علم و دانش شیخ مفید خوشه چینى كرده بود زبان 

سوگ گشود و قصیده اى با این مطلع رسود:
من عىل هذه الدیار اقاما / اوضفا ملبس علیه و داما

در این دیار چه كسى ساكن شده است، جامه جاودانگى پوشیده و مهیشه باقى 
مانده است.

در گذشت شیخ مفید، مصیبت بزرگ برای آل پیامبر 
سرسلسله داغداران و سوگواران این ماتم عظمی، قلب حضرت بقیة اهلل 

عجل اهلل فرجه بود. از غیب، بر قبر شیخ مفید نوشته شد:
ال صوت الناعی بفقدک انه / یوم علی آل الرسول عظیم 

ان کنت قد غیبت فی جدث الثرى  / فالعدل و التوحید فیک مقیم 
و القائم المهدّى یفرح کلما / تلیت علیک من الدروس علوم 

صداى آنکه خبر مرگ تو را اطالع داد به گوش نرسد که مردن تو روزى 
است که بر آل رسول مصیبت بزرگی است.

اگر در زیر خاک پنهان شده اى حقیقت عدل و توحید و خداپرستی در 
تو اقامت گزیده است.

قائم مهدى خوشحال می شد هرگاه تو از انواع علوم تدریس می کردى
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ی د ر�ف ��ی

والدت ، خانواده و نسب سید رضی
ابو احلسن، حممد بن حسنی بن موسى موسوى بغدادى، معروف به »سید رىض« 

از علامی بزرگ امامیه در سال 359 هجرى در شهر بغداد به دنیا آمد.
سید رضی، برادر كوچِک »سید مرتضی علم اهلدی« بود.

سید رضی از خانواده  ای اصیل و از نسل ائمه معصومنی است و نسبش 
از طرف پدر به امام كاظم و از طرف مادر به امام زین العابدین مى   رسد.

نام اصلی اش حممد بود كه فرزند حسنی، فرزند موسى، فرزند حممد، فرزند 
موسى، فرزند ابراهیم، فرزند امام موسى بن جعفر است.

پدر سید مرتضی و سید رضی، ابو امحد حسنی، ملقب به طاهر و ذواملنقبتنی از 
شخصیت   هاى برجسته و مورد توجه حکومت و نقیب سادات و مسئول رسیدگى 

به شکایات مردم و امری حج بود.
مادرش فاطمه دخرت ابو حممد، حسنی بن امحد بن حممد نارص كبری، زنى دانشمند 

و با تقوا بود و شیخ مفید، كتاب  »أحکام النساء« را به درخواست ایشان نوشت. 

شخصیت و خدمات سید رضی
سید رىض شخصیتى اندیشمند و داراى قدرت هوش و دركى باال بود. او 
مدرسه  اى در شهر بغداد تأسیس كرد و به تربیت شاگردانى در علوم اسالمى پرداخت.
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كتابخانه بزرگى نیز براى استفاده شاگردان خود در آن مدرسه برپا نمود.
در سال 388 هجرى هباء الدوله او را به جانشینى خود برگزید و او را به مقام 
ریاست سادات و مسئول رسیدگى به شکایات مردم و امارت حج منصوب و او 

را به »رشیف جلیل« ملقب نمود.
در سال 397 هجرى نیز از طرف هباء امللک مهنی مقام به او داده شد.

جمع آوری نهج البالغه توسط سید رضی
خدمت بزرگ سید رضی، مجع آوری هنج البالغه بود.

هنج البالغه، شامل سخنان، كلامت و نامه  هاى گهر بار امریاملؤمننی عىل بن 
ابى طالب است كه در موقعیت هاى گوناگون بیان فرموده یا براى افراد خمتلف 

نوشته است.
در ارزش كتاب رشیف هنج البالغه، هم مهنی بس كه آن را »أخ القرآن« یعنی 

برادر كتاب خداوند دانسته  اند.
هنج البالغه كتابى است كه بزرگرتین فصحا و بلیغ  ترین گویندگان در طول 

تاریخ افتخار خویش را در حمرض هنج البالغه بودن دانسته  اند.
سید رىض، بناى مجع آورى مهه سخنان امام عىل را نداشته است و تنها از 

بنی منابع فراوانى كه داشته قسمتهایى را گلچنی نموده است.
او در مقدمه كتاب به این نکته اشاره كرده كه آنچه مى   آورد خمتار و انتخاب 

شده   هایى از كلامت و نامه    هاى آن حرضت است.

مقدمه کامل سید رضی بر نهج البالغه
سید رىض در مقدمه هنج البالغه مطالب مهمی نوشته كه خوب است ترمجه 

كامل آن را ذكر كنیم:
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حمد و ثنای الهی و درود بر محمد و آل محمد
»ستایش خدا را سزاست كه محد را هباى نعمت  ها و پناهگاه از بالها، و وسیله 
رسیدن به نعمت  ها و هبشت جاویدان، و موجب افزایش احسان و كرمش قرار داد.

درود بر پیامرب رمحت، و پیشواى رهربان اهلى و چراغ روشنى بخش اّمت، كه 
ریشه  هاى وجودش بزرگوارى و درخت اصل و نسبش پر برگ و پر ثمر بوده است. 
و درود بر اهل بیتش كه چراغ  هاى روشنى بخش تاریکى  ها، و وسیله نجات اّمت  ها، 

و نشانه هاى روشن دین و مركز ثقل فضیلت و برترى مى  باشند.
درود بر مهه آنان باد؛ درودى كه با فضل و بزرگوارى آهنا برابرى كند؛ و پاداش 

اعامل آهنا قرار گرید؛ پاداشى كه مناسب با پاكیزگى اصل و فرع ایشان است.
درود بر آنان باد تا زمانى كه سفیده صبح گریبان شب را مى  شکافد و ستارگان 

طلوع و غروب مى  كنند.

چگونگی پیدایش کتاب نهج البالغه 
در آغاز جوانى و طراوت زندگى، دست به تألیف كتابى در »خصائص و 
ویژگى هاى ائّمه« زدم كه مشتمل بر خربهاى جالب و سخنان برجسته آن ها بود.
انگیزه این عمل را در آغاز آن كتاب یاد آور شدم و آن را آغاز سخن قرار داده  ام.

پس از گرد آوردن خصائص امری مؤمنان مشکالت و حوادث روزگار مرا 
از امتام بقّیه كتاب، باز داشت.

من آن كتاب را باب باب نموده و به فصل  هاى خمتلفى تقسیم كرده بودم. در 
پایان  آن، فصىل كه متضّمن سخنان جالب امام از سخنان كوتاه در مواعظ، 
حکم، امثال و آداب- »نه خطبه  هاى طوالنى و نه نامه  هاى گسرتده«- آورده شد.

برخى از دوستان آن را جالب و شگفت انگیز از جنبه  هاى گوناگون دانستند، و 
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از من خواستند كتابى تألیف كنم كه سخنان برگزیده امری مؤمناندر مجیع فنون و 
بخشهاى خمتلف، از خطبه  ها، نامه  ها، مواعظ و ادب در آن گرد آید، زیرا مى  دانستند 
این كتاب متضّمن شگفتى  هاى بالغت و نمونه  هاى ارزنده فصاحت و جواهر سخنان 
عرب و نکات درخشان از سخنان دینى و دنیوى خواهد بود كه در هیچ كتابى مجع 
آورى نشده و در هیچ نوشته  اى متام جوانب آن گرد آورى نگردیده است؛ زیرا امری 
مؤمنان منشأ فصاحت و منبع بالغت و پدید آورنده آن است، مکنونات بالغت 
بوسیله او آشکار گردیده، و قواننی و اصول آن از او گرفته شده است. متام خطباء 

و سخنرانان به او اقتدا نموده و مهه واعظان بلیغ از سخن او استمداد جسته  اند.
با این مهه، او مهیشه پیرشو است آهنا دنباله رو، او مقّدم است آهنا مؤّخر، زیرا 
سخن او كالمى است كه آثار علم اهلى، و بوى عطر سخن پیامرب را به مهراه دارد.

از این رو خواسته دوستان را اجابت كردم و این كار )مجع آوری هنج البالغه( 
را رشوع كردم در حاىل كه یقنی داشتم سود و نفع معنوى آن بسیار است و به زودى 

مهه جا را حتت سیطره خود قرار خواهد داد و أجر آن ذخریه آخرت خواهد بود.

هدف از جمع آوری نهج البالغه
منظورم این بود كه عالوه بر فضائل بى شامر دیگر، بزرگى قدر، و شخصّیت 

امری مؤمنان را از این نظر روشن سازم كه:
امام عىل تنها فردى است كه از میان متام گذشتگانى كه سخنى از آهنا به 
جا مانده، به آخرین مرحله فصاحت و بالغت رسیده و گفتار او اقیانوسى است 

بیکرانه، كه سخن هیچ بلیغی به پایه آن نخواهد رسید.
خواستم در افتخار كردن به امام به قول شاعر معروف »فرزدق« متمّثل 
شوم )كه در مورد افتخار به پدران خود به شخىص به نام »جریر« خطاب مى كند(.
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اولئک آبائی فجئنی بمثلهم   /  اذا مجعتنا یا جریر املجامع 
)اى جریر! اینها پدران و نیاكان منند اگر مى  توانى در آن هنگام كه در جممعى 

گرد آمدیم مهانند آهنا را براى خود بر شامر.(
سخنان آن حرضت بر مدار سه اصل مى  چرخد:

اّول- خطبه  ها و اوامر. دّوم- نامه  ها و رسائل. سّوم- كلامت حکمت آمیز و 
مواعظ.

تصمیم گرفتم ابتداء خطبه   ها، پس از آن نامه  ها، و سپس كلامت حکمت آمیز 
جالب آن حرضت را مجع كنم.

سپس به هر كدام از آهنا بابى را اختصاص دادم و صفحاتى ویژه آن گردانیدم تا 
مقّدمه  اى باشد براى به دست آوردن آنچه كه به آن دسرتسى ندارم )و ممکن است( 
در آینده به آن برسم. و هر گاه سخنى از آن حرضت در مورد بحث و مناظره، یا 
پاسخ سؤال، و یا منظور دیگرى بود كه به آن دست یافتم وىل جزء هیچ یک از این 

سه بخش نبود، آن را در مناسب ترین و نزدیک ترین بخش قرار دادم.
اگر در میان آنچه برگزیده  ام فصول غری منّظم و سخنان غری مرّتبى آمده، به خاطر 
آن است كه من نکته  ها و مجالت درخشان آن حرضت را مجع مى  كنم و منظورم 

حفظ متام پیوندها و ارتباطات كالمى نیست.

از شگفتی های سخنان امام علی
از شگفتى  هاى سخنان امام كه او خود در این زمینه تنها است و رشیک و 
مهتایى در آهنا ندارد، این است كه: سخن آن حرضت را كه درباره زهد و مواعظ 
است هر گاه كسى تأّمل كند و خود را از این جهت بیگانه دارد كه این سخن شخىص 
عظیم القدر و نافذ االمر است كه مهه در برابر او رس فرود مى  آورند؛ شک و تردید 
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نخواهد كرد كه گوینده این سخن كسى است كه جز در وادى زهد و پارسایى قدم 
نگذاشته و هیچ اشتغاىل بجز عبادت نداشته است و یقنی مى كند كه این سخن از 
كسى است كه در گوشه خانه  اى تنها و دور از اجتامع یا در یکى از غارها قرار گرفته 
كه جز صداى خودش را نمى شنود و غری خویش دیگرى را نمى بیند، و مهواره 

مشغول عبادت مى باشد.
و هیچ گاه نمى  تواند باور كند كه این سخن كسى است كه به هنگام جنگ 
در دریاى لشکر دشمن فرو مى  رفت و پهلوانان و جنگجویان نریومند را بر زمنی 
مى  افکند. و او با این حال یکى از زّهاد و یکى از افراد صالح و پاک و نمونه اى 

است كه نظری ندارد.
این است فضائل عجیب و شگفتى  زا و ویژگى لطیف او كه مجع میان اضداد 
كرده است. بسیار مى  شد كه من در این باره با برادران مذاكره مى  كردم و شگفتى 
آهنا را از این ویژگى خاّص امام بر مى  انگیختم و راستى این  خود جاى عربت 

و شایسته اندیشه و فکر است.
اگر در اثناء سخنان انتخاب شده لفظ مرّدد و یا معنى مکّررى آمده است، عذر 
من در این باره این است كه در روایات مربوط به سخنان امام اختالف است: 
گاهى سخنى را در روایتى یافتم و مهان طور كه بوده آن را نقل كرده  ام. سپس 
روایت دیگرى در مهان موضوع به دستم رسیده كه با روایت قبل یکسان نبوده، اّما 
به خاطر مطالب بیشرتى كه داشته، و یا به خاطر لفظ جالب  ترى كه در آن به كار 

رفته، الزم بود آن را نیز بیاورم.
این نیز ممکن است بر اثر سهو و نسیان نه از روى عمد دوباره آورده شده است. 
با این حال اّدعا نمى  كنم كه من به مهه جوانب سخنان امام به طورى احاطه پیدا 
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كرده  ام كه هیچ كدام از سخنان او از دستم نرفته است، بلکه بعید نمى  دانم كه آنچه 
نیافته  ام بیش از آن باشد كه یافته  ام، و آنچه در اختیارم قرار گرفته كمرت از آنچه به 
دستم نیامده باشد اما وظیفه من غری از تالش و كوشش و سعى فراوان براى یافتن 

این گم شده نیست، و از خدا مى  خواهم در این امر مرا راهنامیى كند.
بعد از متام شدن كتاب چننی دیدم كه نامش را »هنج البالغه« بگذارم؛ زیرا این 
كتاب درهاى بالغت را به روى بیننده مى  گشاید، و خواسته  هایش را به او نزدیک 

مى  سازد.
این كتاب هم مورد نیاز دانشمند و عامل، و هم دانشجو و متعّلم است، و هم 

خواسته شخص بلیغ و زاهد در آن یافت مى  شود.
در بنی كلامت امام سخنان شگفت انگیزى در مورد توحید، عدل و تنزیه 
خداوند از شباهت به خلق مى  بینم كه تشنگان را سریاب كرده، و پرده  ها را از روى 

تاریکى شبهات بر مى  گرید.
از خداوند بزرگ توفیق و نگهدارى از لغزش را خواستارم، و نیز مى  خواهم 
كه به من در این راه مقاومت و یارى بخشد و از خطاى فکر پیش از خطاى زبان، 
و از خطاى سخن، پیش از لغزش قدم، به او پناه مى  برم. او مرا كفایت مى كند و 

هبرتین حافظ و یاور است. / سال 400 هجرى. الرّشیف الّرضّی«

آثار دیگر سید رضی
چنانکه گذشت مهم  ترین اثر سید، كتاب رشیف هنج البالغه است. آثار دیگرش، 
خصائص األئمه، تلخیص البیان عن جماز القرآن، املجازات النبویه و حقایق التأویل 

فی متشابه التنزیل است.

وفات 
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سید رضی در سن 47 سالگى و در سال 406 هجرى در شهر بغداد رحلت كرد.
نوشته اند سید مرتضی، استوانه علم و تقوا و سیاست، از درگذشت مرموز 
و ناگهانى برادرش چنان متأثر و متأسف شد كه تاب دیدن جنازه او را نیاورد و از 

شدت حزن و اندوه به حرم مقدس كاظمنی پناه برد.
انبوه مردم، جنازه سید رىض را تشییع كردند و فخرامللک وزیر بر جنازه وى نامز 
 خواند. پیکر پاكش را در خانه خود به امانت دفن و بعدها به حرم امام حسنی

در كنار قرب ابراهیم جماب منتقل كردند.
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ی �ف د مر�ق ��ی

سید مرتضی در ماه رجب سال 355 هـ .ق. در شهر بغداد دیده به جهان گشود. 
نامش علی فرزند »ابوامحدحسنی« فرزند موسی بن حممدبن موسی كه نسب او با 
پنج واسطه به امام هفتم می رسد. كنیه اش ابوالقاسم است و پدر و مادرش نیز 
از افراد الیق آن روزگار بودند. پدرش حسنی موسوی به »طاهر اوحد ذواملناقب« 
معروف بود كه منصب نقابت و رسیدگی به كار و زندگی سادات دودمان ابوطالب 
و مسئولیت نظارت بر دیوان مظامل و رسپرستی زائران خانه خدا را به عهده داشت. 
مادرش نیز بانویی بزرگوار و دانشمند بود كه شیخ مفید پیشوای شیعیان كتاب 
»احکام النساء« را به خاطر او تألیف و تدوین كرد. داستان حضور سید مرتضی 

مهراه با برادرش در حمرض شیخ مفید، در زندگی نامه سید رضی بیان شد. 
سید مرتضی)علی( تا آن زمان كه خود بر فراز كرسی استادی تکیه زن د، در 
نزد شامری از پاكان عرص خویش برای فراگریی علوم آسامنی به ادب زانو زد و 
هبره ها برد. حوزه درس او ویژگی هایی داشت كه به سختی می توان نمونه آن را در 
درس   دیگر عاملان یافت. از ویژگی جملس درس او این بود كه مهه گونه افراد با هر 
عقیده ای، می توانستند در حمرض او حضور یابند و از علوم خمتلفی كه وی تدریس 
می كرد استفاده نامیند. نقل شده زمانی مردی هیودی كه از قحطی و تنگدستی رنج 
می برد، به حضور استاد رسید و از وی تقاضای یادگریی علم نجوم كرد. سید 
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مرتضی با گشاده رویی تقاضای او را پذیرفت و دستور داد هر روز مبلغی به او 
بپردازند. آن مرد هیودی مدتی در درس   استاد رشكت كرد و زندگی خود را از 
طریق مهان مبلغ گذراند و پس از گذشت مدتی نه چندان زیاد، حتت تأثری عظمت 

و برخوردهای مکتبی سید مرتضی، قرار گرفت و مسلامن شد.
خداوند متعال به سید مرتضی ذوق و استعدادی رسشار داده بود و او نیز از این 
نعمت بزرگ اهلی به خوبی هبره برداری كرد و در نتیجه تالش و كوشش   در مدتی 
نه چندان طوالنی هنرمندی صاحب قلم، شاعری متعهد، جمتهدی عارف، حمققی 
توانا، اسالم شناسی ورزیده و آگاه و خدمتگزاری الیق و دلسوز برای اسالم و 
مسلامنان گردید. او عالوه بر داشتن مسئولیت های مهم اجتامعی و تربیت شاگردان 
تالیفات مهمی در زمینه فقه و اصول، تفسری، علوم قرآن، كالم، حدیث و ادبیات 

به جامعه عرضه كرد. 
در میان مسلامنان معروف است كه خدای بزرگ در آغاز هر صد سال)یک 
قرن( كسی را     برمی انگیزد تا دین را رونقی بخشد و در نرش احکام و نگهداشت 
آن بکوشد. استاد حممدرضا حکیمی در این مورد می گوید: شاید مدرک این عقیده 
حدیثی باشد كه ابو داود... از پیامرب نقل كرده كه فرمود: »خداوند بزرگ برای 
این امت در رس هر صد سال، كسی را برمی انگیزد تا دین او را تازگی بخشد و رواج 
دهد«. این حدیث در كتاب های خمتلف با عبارات گوناگون نقل شده و بعضی از 

نویسندگان نام احیاگر هر قرن را هم مشخص كرده اند.
امام  فرزندش  و   باقرالعلوم اول  قرن  در  مکتب  »جمدد  برخی  باور  به 
صادقبودند. در قرن دوم حرضت ثامن احلج علی بن موسی در قرن سوم 

حممدبن یعقوب كلینی و در قرن چهارم سید مرتضی اعلی اهلل مقامه«.
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سید مرتضی عالوه بر فعالیت های علمی و فرهنگی و مسئولیت های اجتامعی و 
رهربی جامعه اسالمی، پس از وفات برادرش سید رضی در سال 406 ق. مسئولیت 

نقابت و امارت حج و نظارت بر دیوان مظامل را به عهده گرفت.
 از زمان خلفای بنی امیه تا زمان معتضد عباسی، فرزندان علی-بن ابی طالب
مهیشه حتت تعقیب و مراقبت خلفا و مأموران بودند. چون با حکام ستمگر مبارزه 
می كردند. از این رو آنان اغلب در شهرهای خمتلف متواری بودند و معموالً در 
جنگ و گریزها به شهادت می رسیدند. وجود امامزادگان متعدد در نقاط خمتلف 
و دور افتاده حاكی از مهنی مبارزات است. هنگامی كه حکومت و خالفت در 
سال 279 ق. به معتضد عباسی واگذار شد، موضوع احرتام به علویان و تعینی 
رسپرست مطرح شد و در هر شهری یکی از بزرگان سادات یا علامی علوی نقابت؛ 

یعنی رسپرستی سادات آن شهر یا منطقه را به عهده گرفت.
او عالوه بر نظارت بر نسب و دفاع از حقوق و حفظ رشافت آنان، موظف بود 
در میان آنان قضاوت كند، رسپرستی اموال و دارایی یتیامن را بر عهده گرید، احکام 
اهلی را در صورت ارتکاب گناه درباره آنان جاری كند، دخرتان و زنان بی رسپرست 
را شوهر دهد و از بی رسپرستان مراقبت كند. كسی كه این مسئولیت ها را به عهده 

می گرفت، بایستی دانشمند و جمتهد باشد تا قضاوت او معترب و نافذ باشد.
سید مرتضی رسانجام پس از عمری پربار و انجام كارهایی بزرگ و ارزنده در 
حدود هشتاد سالگی در روز یکشنبه 25 ربیع االول 436 ق. در شهر بغداد به جوار 
حق شتافت و به دست »ابواحلسنی نجاشی« و با كمک »حممدبن حسنی جعفری« 
و »سالر بن عبدالعزیز« و دیگر شاگردانش   غسل داده شد. سپس فرزندش سید 
حممد بر او نامز خواند و در خانه اش   واقع در حمله كرخ به خاک سپرده شد و با مرگ 
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او یکی از چهره های درخشان قرن چهارم در بغداد افول كرد. پس از مدتی پیکر 
مطهر او به كربال منتقل شد و جوار جد بزرگوارش حرضت سید الشهدا در 
كنار قرب برادرش سید رضی در مقربه ابراهیم جماب)نیای بزرگشان( دفن گردید.

در كتاب »رجال بحرالعلوم« آمده است: به من خرب رسید كه بعضی از فرمانروایان 
-فکر می كنم سال 942- قرب مرحوم سید مرتضی را كندند و دیدند كه بدن او 
هنوز)بعد از پانصد سال و اندی( تازه است و زمنی و خاک، آن را تغیری نداده و 
نقل شده كه آثار حنا نیز هنوز در دست ها و موهای صورتش وجود داشته است.
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ر طوسی ص�ی ه �ف وا�ج �ف

والدت
ابو جعفر، حممد بن حممد بن حسن طوسى معروف به »حمقق طوسى«، »خواجه«، 
»خواجه نصری الدین طوسى« و »استاد البرش« دانشمند، ریاضی دان، متکلم، فیلسوف 

و عارف بزرگ شیعه در سال 597 هجری قمری در طوس متولد شد.
 اصل  خواجه  از جهرود ] چاه  رود[ قم  بوده  و چون  نیاكانش  به  طوس  رفته  و 
در آنجا توطن  اختیار كرده  بودند، خواجه  هم  آنجا از مادر به دنیا آمد و از این  رو 

»طوسی« مشهور شد.
پدرش حممد بن حسن از فقهاى امامیه و حمدثان طوس بود و خواجه در حتت 

تربیت چننی پدر دانشمندى پرورش یافته است.

تحصیالت
او در آغاز كودكى قرآن جمید را آموخت و اقسام علوم ادبى از قبیل رصف و 
نحو و اشتقاق و مبانى علل و لغت را فرا گرفت و احادیث نبوى و آثار بزرگان دین 

را آموخت و در نزد پدر به حتصیل علم فقه و اصول و حدیث پرداخت.
او نزد دایى خود مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت و بر حقایق علوم 

طبیعى و اهلى واقف گشت.
در این دوران به حتصیل علوم ریاىض از قبیل حساب و هندسه، جرب و موسیقى 
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رو آورد و با دقت متام حتصیل كرد.
گفته   اند او نزد كامل الدین حممد حاسب از شاگردان افضل الدین كاشانى و 

دوست و مهدم پدرش فن ریاىض را خوانده است.
نقل شده است كه بعد از وفات پدرش بنابر وصیت او كه گفته بود به جاهایى 
برو كه در آنجا اساتید فن هستند، به مسافرت پرداخته و در هر جا عاملى یافته از او 

هبره گرفته تا این كه در نیشابور اقامت گزید.

اقامت در نیشابور
شهر نیشابور با آنکه در محله  طایفه  غز دچار خرابى بسیار شده بود و بیشرت 
مساجد و مدارس آن در آن واقعه ویران شده بود و كتابخانه   هاى مهم آن به غارت 
رفته بود و بسیارى از دانشمندان ساكن در آنجا یا كشته شده یا جالى وطن اختیار 
كرده بودند، بنابراین تا محله  مغول امهیت علمى خویش را از دست نداده بود و در 
زمان هجرت خواجه به آنجا باز هم جممع علام، فقها، راویان حدیث، حکام و اطبا بود.

در این شهر خواجه، نزد بسیارى از فقها و حکامى عرص خویش تلمذ نمود و 
به رتبه  علمى واالیى دست یافت و جزو كسانى شد كه انگشت نام بود.

با محله  مغول به ایران و فتح شهرها و خرابى آهنا بدست ایشان كه مردم یا كشته 
شدند یا آواره  بیابان گردیدند، خواجه از كسانى بود كه براى حفظ جان خویش 

نیشابور را ترک كرد و حریت زده در اطراف بالد مى  گشت و مأمنى مى  جست.
در این زمان از طرف عالء الدین حممد پادشاه اسامعیلیان، نارص الدین عبد 

الرحیم بن ابى منصور حمتشم در قلعه  اسامعیلیان در قهستان خراسان حاكم بود.
او مردى فاضل و سخى بود و چون آوازه  فضل و دانش و تبحر خواجه در 
علوم را شنید، خواجه را به قهستان دعوت كرد و خواجه نیز كه آنجا را ایمن  ترین 
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نقطه در خراسان یافت این دعوت را پذیرفت و به قهستان رفت. نارص الدین مقدم 
او را غنیمت شمرد و بر احرتام و اكرام و رعایت خاطر او بى  هنایت كوشید و از 

حمرض او استفاده كرد.
تاریخ دقیق ورود خواجه به قلعه  قهستان مشخص نیست و بعد از سال 619 
هجری قمری است كه از استاد خود سامل بن بدران اجازه  روایى گرفته است و اگر 
به دعوت نارص الدین رفته باشد باید بعد از سال 624 هجری قمری باشد كه این 

سال ابتداى فرمان  فرمایى اوست.
در قلعه  اسامعیلیان واقع در قهستان زمینه  حتقیق و مطالعه براى خواجه فراهم شد 
و او در این زمان كتاب طهارت ابن مسکویه  رازى را ترمجه كرد و با اضافه  مطالب 

جدیدى آن را به نام »اخالق نارصى« براى نارص الدین نوشت.
كتاب »الرسالة املیمنیة« در علم هیئت و چندین كتاب دیگر از تألیفات او در 

این زمان است.

رفتن خواجه نصیر به قلعه الموت
خواجه بعد از مدتى به قلعه  املوت به نزد عالء الدین حممد رفت. درباره  علت 

رفتن خواجه به آنجا دو نظریه وجود دارد:
یکى این كه عالء الدین شهرت و آوازه  خواجه را شنید وىل خواست از او 
استفاده نکند بنابراین او را دعوت نمود و خواجه با رضایت یا اكراه به آنجا رفت.
دوم این كه در زمانى كه خواجه در قهستان بود، نامه   اى به ابن علقمى وزیر 
املستعصم باهلل، خلیفه  عباسى نوشت و در آن به جلب رضایت او پرداخت تا نزد 
او با هم خلیفه را شیعه گردانند و مهراه این نامه، نامه    اى نیز براى خود خلیفه نوشت 

تا رضایت او را جلب كند.
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علقمى كه با آمدن خواجه موقعیت خود را در خطر مى   دید مسأله را براى نارص 
الدین نوشت و نارص الدین خواجه را حبس نمود و سپس با خود به املوت برد.

خواجه در آنجا نیز به حتقیق و تألیف مشغول بود و اسامعیلیان زمینه را براى 
كار او فراهم مى   نمودند و كتب بسیارى در اختیار او گذاشتند و دانشمندانى نیز 
از اطراف بر گرد خواجه مجع شدند. در این زمان هالكوخان از طرف خان مغول 

براى رسكوب اسامعیلیان راهى ایران شد.
نارص الدین فرمانرواى قلعه  مهستان به راحتى تسلیم شد و خود شاه رییس 
اسامعیلیان كه در قلعه  املوت ساكن بود به تدبری خواجه نصری كه وزارت او را بر 

عهده داشت تسلیم شد.

خواجه نصیر و هالکو خان
وقتى هالكوخان فضل و كامل خواجه را شنید و دانست كه خود شاه به تدبری 

او دست از مقاومت كشیده است او را مالزم خویش كرد.
بعد از راحتى خیال از جانب اسامعیلیان، هالكوخان متوجه بغداد و خالفت 
عباسیان شد و با خواجه در این مورد مشورت كرد و از او خواست اوضاع كواكب 

را بررسى و نتیجه را بیان كند.
خواجه اوضاع را این گونه توضیح داد كه خالفت عباسیان به زودى منقرض 

و نابود مى شود و این امر هالكو را به فتح بغداد ترغیب كرد.
خمالفت بعىض دیگر از منجمنی با جنگ با خلیفه و اظهار این كه این كار آثار 
شومى در بر دارد در برابر استدالالت خواجه به جایى نیانجامید و هالكوخان پس 
از حمارصه  بغداد آن را به ترصف در آورد و خالفت عباسیان با كشته شدن آخرین 

خلیفه املستعصم باهلل، منقرض شد.
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تدبیر خواجه برای نجات جان مردم
در این زمان خواجه با تدبری خود جان بسیارى از مردم و علام و اهل فضل و 

هنر را نجات داد و از غارت اموال بسیارى جلوگریى كرد.
حکایت شفاعت   هاى او نزد هالكو براى حفظ جان علام در تاریخ نگاشته 

شده است.

تاسیس رصد خانه مراغه توسط خواجه نصیر
بعد از فتح بغداد و برگشتن خواجه به مراغه در خدمت هالكو، به امر پادشاه 

مأمور بستن رصد شد.
بعىض این كار را از پیشنهادات خود خواجه و موافقت هالكو قلمداد كرده   اند 
و عده  اى آن را از آرزوهاى منکوقاآن جانشنی چنگیزخان دانسته   اند و گفته  اند او 
در هندسه دستى داشت و به فکر افتاد در امپراطورى خویش رصدى اجیاد كند و 
ابتدا براى این كار مجال الدین حممد بن طاهر بن حممد زئیدى بخارى را انتخاب 

كرد وىل او با متام فضائىل كه داشت خود را مرد انجام آن ندید و اظهار عجز كرد.
منکوقاآن كه آوازه  و تبحر خواجه را در علوم ریاىض شنیده بود و مى   دانست 
كه او در قلعه   هاى اسامعیلیان است، وقتى كه هالكو را به ایران فرستاد هنگام وداع 
گفت كه پس از ترصف قلعه   هاى مالحده، خواجه نصری طوسى را كه بطلمیوس 
دهر و اقلیدس عرص است و دیریست در دست مالحده اسری است به نزد ما بفرست 

تا به بستن رصدى كه منظور است قیام كند.
وىل هالكو او را به نزد خان نفرستاد زیرا یا مى   ترسید كه او نتواند به این امر قیام 
كند یا چون حسن سریت و صدق خواجه را مشاهده نمود و دوست داشت كه او 

مالزم خودش باشد و بستن رصد به نام خودش متام شود.
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پس از هفت سال از حکومت هالكو رصد ایلخانى بنا هناده شد. هالكو فرمان 
داده بود كه خواجه هر قدر مال نیاز داشت از خزانه به او بدهند و یک دهم موقوفات 
متام ممالک را نیز در اختیار خواجه گذاشته بود بر حسب درخواست خواجه مجعى 
از علامى ریاىض و ماهران در نجوم را از اطراف شهرها خواست تا دستبار خواجه 

باشند مهانند:
- مؤید الدین عرىض كه در علم هندسه و آالت رصد متبحر بود از دمشق 

- نجم الدین كاتبى كه در حکمت و كالم و منطق فاضل بود از قزوین 
- فخر الدین اخالطى متبحر و مهندس در علوم ریاىض از تفلیس 

- فخر الدین مراغه  اى كه طبیب و در علوم ریاىض استاد بود از موصل 
- نجم الدین كاتب بغدادى كه در اجزاء علوم ریاىض و هندسه و علم رصد 

مهارت داشت و نقاش نیز بود.
- حمیى الدین مغربى كه مهندس و در علوم ریاىض و اعامل رصد دانا بود

- قطب الدین شریازى و مجعى دیگر از حکام و دانشمندان مانند شمس الدین 
رشوانى و شیخ كامل الدین اجیى و حسام الدین شامى و نجم الدین شامى و نجم 
الدین اسطرالبى و سید ركن الدین اسرتآبادى و ابن الفوطى و صدر الدین عىل و 

اصیل الدین حسن پرسان خواجه.
این رصدخانه با مشورت این علام در طرف شامل غربى شهر مراغه در باالى 
تپه  بلندى كه به زبان آذرباجیانى رصد داغى )كوه رصد( مشهور است ساخته شد 
و در روز سه  شنبه چهارم مجادى األوىل سال 657 ه. ق رشوع به بناى رصد نمودند 

و در سال 660 آلت  هاى رصدى به امتام رسید.
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ساخت کتابخانه بزرگ کنار رصدخانه 
در جنب این رصدخانه كتابخانه  بزرگى ساخته شد كه چهار صد هزار جلد 
كتاب داشت. آن زمان مجع كردن این مهه كتاب، بسیار شگفت انگیز بود و جزو 

افتخارات تارخیی ایرانیان و شیعیان حمسوب می شود.
بنا به فرمان هالكو كتب نفیس فراوانى كه از بغداد و دمشق و موصل و خراسان 
به دست آمده بود و براى خواجه و مهراهان وى الزم بود به آن كتابخانه نقل داده 
شد و خود خواجه نیز مأمورینى به بالد اطراف مى  فرستاد كه كتب علمى را در هر 
كجا بیابند براى او بخرند و بفرستند و در مسافرت  ها خودش هم هر جا كتابى یا 

اسطرالبى یا آلت نجومى دیگرى پیدا مى   كرد مى   خرید و آنرا به مراغه مى   آورد.
یک رصد كامل به سى سال وقت نیاز داشت وىل چون هالكو تعجیل داشت 
خواجه جمبور شد نتایج كار خویش را در دوازده سال ارائه دهد و از این رو خواجه 
جمبور شد به كمک جدول   هاى زیج  هاى سابق و رصدخانه جدید به ترتیب زیج 
بپردازد و زیج ایلخانى را منترش كند و خطاى چهل دقیقه   اى خورشید در اول سال 

را بر اساس حساب گذشتگان نشان داد.

اخالق خواجه  نصیر 
خواجه  مردي  حکیم  و سیاستمدار بوده  و از خواص  این  دو حالت  بیشرت آن  
 است  كه  شخص  انساين  شکیبا و بردبار مي شود و به  هر بادي  از جاي  نمي جنبد. 
 عالمه  حيل  در حق  او مي گوید كه  خواجه  »در اخالق  رشیف ترین  كيس  است  كه  
ما تا حال  دیده ایم...« و ابن شاكر درباره  او گوید »خواجه  سخت  نیك  منظر و 
خوش رو و كریم  و سخي  و حلیم  و خوش  معارشت  و زیرك  و هشیار بود و یکي  
از داهیان  زمان  به  شامر مي رفت  . آورده اند که  شخصي  به  خدمت  خواجه  آمد و 
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نوشته اي  از آن  دیگري  به  خواجه  داد که  در آن  به  خواجه  بسیار ناسزا گفته  و 
دشنام  داده  بود و او را کلب بن کلب  خطاب  کرده  بود. خواجه  به  زباني  نرم  و 
لطف آمیز در جواب  او نوشت: و اما اینها که  نوشته اي  درست  نیست  چه  سگ  
در زمره  چهارپایان  است  و عوعو مي کند و پوست  او پوشیده  از پشم  است  و 
ناخني  دراز دارد و این  صفتها در من  نیست  و به  خالف  او قامت  من  راست  
و تنم  بي موي  و ناخنم  پهن  است. من  گویا و خندانم  و فصول  و خواصي  که  
مراست  غیر آن  فصول  و خواصي  است  که  سگ  دارد و آنچه  در من  است  در 
او نیست  و تمام  عیوبي  را که  صاحب  نامه  ذکر کرده  بود، بدین  سان  جواب  

گفت  بدون  آنکه  کلمه اي  درشت  و زشت  بنویسد و یا بگوید...« 

تألیفات خواجه  نصیر
خواجه داراى كتاب  ها و رساله  هاى بسیارى است كه در موضوعات گوناگون 

نگارش یافته است. بیشرت كتاهبای خواجه به ترتیب موضوعی چننی است:
1( فلکیات و ریاضیات 

1 - حتریر اقلیدس یا حتریر اصول هندسه
2 - حتریر جمسطى بطلمیوس موضوع

3 - حتریر األكرب ماالناوس
4 - حتریر كتاب املاكر تاوذوسیوس

5 - حتریر كتاب املأخوذات فی أصول اهلندسه ارشمیدس
6 - حتریر كتاب املعطیات فی اهلندسه اقلیدس

7 - حتریر كتاب الکرة املتحركه اطولوقس
8 - حتریر كتاب معرفة مساحة األشکال البسیطة و الکرویة
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9 - حتریر كتاب اللیل و النهار یا كتاب األیام و اللیالی تاوذوسیوس
10 - حتریر كتاب املناظر اقلیدس

11 - حتریر كتاب جرى النریین و بعدهیام ارسطوخس
12 - حتریر كتاب طلوع و غروب اطولوقس 

13 - حتریر مطالع ابسقالوس
14 - حتریر كتاب املفروضات ارشمیدس

15 - حتریر كتاب ظاهرات الفلک اقلیدس
16 - حتریر كره و اسطوانه یا رشح الکرة و األسطوانة ارشمیدس

17 - »حتریر كتاب املساكن«، مؤلف: تاوذوسیوس، موضوع: بحث از دوازده 
شکل از اشکال هندسى، سال حتریر 653 ه ق.

18 – حتریر املخروطات
19 - رساله در احوال خطوط منحنیه

20 - كشف القناع عن أرسار شکل القطاع
21 - تربیع الدائرة

22 - رسالة فی انعطاف الشعاع و انعکاسه
23 - رساله در علم مثلث

24 - رساله در حساب و جرب و مقابله
25 - زیج ایلخانى

زیج نزد منجامن نام كتابى است كه احوال و حركات كواكب و مانند آن را كه 
از رصد مشخص مى  كنند در آن ثبت مى  كنند.

26 – رساله  اى درباره قبله  تربیز
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27 – رساله  اى در رمل«
28 - رساله  اى در احکام دوازده خانه  رمل

2( فلسفه و کالم 
1 - جترید العقائد یا جترید االعتقاد

كتاب جترید از هبرتین كتاب هاى خمترصیست كه در اصول عقائد نوشته شده است.
2 - قواعد العقائد

3 - فصول نصرییه
4 - تلخیص املحصل یا نقد املحصل

5 - رشح اإلشارات ابن سینا
6 - مصارع املصارع

7 - رساله در صدور موجودات از حرضت حق
8 - رساله  اثبات جوهر مفارق

9 - فوائد ثامنیه در حکمت

3 ( اخالق و عرفان 
1 - اخالق نارصى

2 - أوصاف األرشاف
3 - آغاز و انجام

4 - رساله  آداب املتعلمنی
4 ( علم منطق 

3 - جترید منطق
4 - تعدیل املعیار فی نقد تنزیل األفکار
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6 - مقوالت عرش

5 ( علم طب 
1 - احلواشی عىل كلیات قانون

2 – رساله  اى در جواب نجم الدین دبریان
3 - جواب خواجه در رفع تناقض سخن حننی و ابن سینا در رنگ بول

4 - جواب خواجه به یکى از حکام درباره  تنفس
5 - جواب خواجه به پرسش یکى از دانشمندان درباره  مزاج اعضاء

6 - ضوابط الطب

6 ( تاریخ 
1 - ذیل جهان گشا

2 – رساله  اى در رسم و آینی پادشاهان قدیم
3 - خالفت نامه.

7 ( شعر
1 - معیار األشعار یا رساله  اى در علم عروض

8 ( علم فقه 
1 - جواهر الفرائض یا الفرائض النصرییة عىل مذهب أهل البیت

ماجرای جالب شکل هندسی قطاع از زبان عالمه حسن زاده آملی
عالمه حسن زاده آملی می  گوید: بنده حدود سی سال پیش صحبتی با یک 

ریاضیدان داشتم تا این كه كالم كشید به این َشکل هندسی قّطاع.
من از او، به خاطر غرض اهلی كه در نظرم داشتم، سؤال كردم: عزیز من! از 
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این شکل چند حکم هندسی می توان استفاده كرد؟
گفت: شاید هفت تا ده تا حکم.

گفتم: مثاًل بیست تا چطور؟
گفت: شاید. ممکن است.

گفتم: دویست تا چطور؟ به من نگاه می كرد كه آیا دویست حکم هندسی 
می توان از آن استنباط كرد و توّقف كرد.

گفتم: دویست هزار چطور؟ خیال می كرد كه من رس مطایبه و شوخی دارم 
و به جماز حرف می زنم.

بعد به او گفتم: آقا! این خواجه نصریالّدین طوسی كتابی دارد به نام »كشف 
القناع عن ارسار ّشکل الَقّطاع« و جناب خواجه از این شکل، چهارصد و نود و 
هفت هزار و ششصد و شصت و چهار حکم هندسی استنباط كرده؛ یعنی قریب 

نیم میلیون َشکل َهندسی َقّطاع؛
بعد به او گفتم: این خواجه نصری طوسی كه راجع به یک شکل هندسی، یک 
كتاب نوشته و قریب پانصد هزار حکم از آن استنباط كرده، شام آن كتاب و خود 

خواجه را می شناسی؟
گفت: نخری.

بعد راجع شخصیت خواجه صحبت كردیم و به او گفتیم: این خواجه وقتی كه 
در بغداد حالش دگرگون شد و دید دارد از این نشانه به جوار اهلی ارحتال می  كند، 
وصیّت کرد: مرا از کنار امام هفتم، باب الحوائج الی اهلل، از این معقل و پناهگاه 
بیرون نبرید و در عتبه به خاک بسپارند و روى قبر در پیشگاه امام هفتم؛ مثاًل 
نوشته نشود، آیت اهلل، عاّلمه. این )امام کاظم( امام است، حجت اهلل است، 
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قرآن ناطق و امام ملک و ملکوت است. روى قبر من بنویسید: »َو َکلبُُهم بَاِسٌط 
ذَِراَعیهِ بِالَوِصید« )و سگ آنها دستهاى خود را بر دهانه غار گشوده بود(

و این عاملی است صاحب این مهه كتاب در حکمت، فلسفه، عرفان، ریاضیات، 
فقه و اصول، علوم غریبه، معامری و مهندسی و بنا كننده رصدخانه مراغه و صاحب 
زیج ایلخانی و باالخره خواجه نصری الّدین طوسی و استاد برش و استاد كّل فی 

الکل اّما در پیشگاه امام هفتم این طور وصّیت می  كند كه روی قربش بنویسند.

وفات  خواجه نصیر
در سال 672 ه.ق در خدمت اباقاخان و عده ى بسیارى از شاگردان و یارانش 
به بغداد رفت اباقاخان در بغداد چندان توقفى نکرد و بزودى از آنجا حركت نمود 
وىل خواجه براى رسیدگى به حساب اوقاف در بغداد ماند و بیش از یک ماه توقفش 

نگذشته بود كه بیامر شد.

وصیت خواجه نصیر
خواجه وقتی  دید بیامری  دیگر عالج  ندارد، درباره  دفن  و كفن  خویش  با یاران  
  و نزدیکانش  مذاكره  كرد، گفتند: مناسب  آن  است  كه  در جوار حرضت  علی
دفنش  كنند. او گفت  مرا رشم  آید كه  در جوار  امام  كاظم  بمریم  و از آستان  او 

به  جای  دیگر برده  شوم.
پس  از وفاتش، در كاظمنی  دفنش  كردند و بنا به وصیتش این  آیه  را بر مزارش 
نوشتند: »َو َكْلُبُهْم باِسٌط ِذراَعْیِه بِاْلَوصیِد؛ و سگ آهنا دست هاى خود را بر دهانه 

غار گشوده بود« )كهف/18(
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ماجرای قبر خواجه نصیر
صاحب دیوان شمس الدین جوینى وزیر و بزرگان و اعیان و دانشمندان بغداد 
جنازه  او را مشایعت كرده با ازدحامى عام به كاظمنی آورده در پاینی پاى آن دو بزرگوار 
قربى حفر نمودند. رسدابى ظاهر شد و جسد خواجه را در آن رسداب دفن كردند.

مى   گویند بعد از حتقیق مشخص شد النارص باهلل خلیفه  عباسى آن قرب را براى 
خودش ساخته بود و پرسش بر خالف امر پدر، جای دیگر دفنش كرده بود و آنجا 

خاىل مانده بود.
از غرایب اتفاقات آن كه تاریخ متام شدن رسداب را روى سنگى كنده یافتند 
كه روز یازدهم مجادى األوىل سال 597 هجری قمری مهان روز تولد خواجه بود.
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هدحلی �ف �ف ا�ج

امحد بن حممد بن فهد اسدى حىل معروف به »ابن فهد حلی«، فقیه، حمدث و 
عارف كامل قرن هنم هجرى در سال 757 هجرى قمری به دنیا آمد. 

او یکی از بزرگان علامى امامیه در قرن هشتم و هنم هجرى به شامر می رفت و 
جامع كامالت ظاهرى، باطنى، علم، عمل و دربردارنده معارف عقىل و نقىل بود.

ابن فهد حلی، غری از عالمه حلی )حسن بن یوسف حلی( و حمقق حلی )جعفر 
بن حسن حلی( است و نباید با این دو عامل بزرگوار اشتباه گرفته شود.

هبرتین معرف مقامات باطنى او، آثار و تألیفات باقى مانده از اوست كه حکایت 
از مقامات باطنى و معنوى آن عامل ربانی مى كند.

گر چه »ابن فهد« در علوم خمتلف از مجله فقه و تاریخ و كالم و غری این ها 
تألیفاتى دارد، اما نام او تداعى كننده عرفان و سری و سلوک و زهد و تقواست و 

بیشرت به  این صفات شهرت دارد.

* کالم بزرگان  درباره »ابن فهد حلی«

عالمه میرزا علی آقا قاضی
عالمه مریزا عىل آقا قاىض - استاد عرفان عالمه طباطبائى و بسیارى دیگر از 
بزرگان – درباره اش چننی فرموده است: سه نفر در طول تاریخ عارفان به مقام 
»تمکن در توحید« رسیده اند: سید بن طاووس، احمد بن فهد حلی و سید 
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مهدى بحرالعلوم.

عالمه سید محمدحسین طباطبایی
عالمه حسن زاده آملی می نویسد: مرحوم استاد ما عالمه حاج سید محمد 
حسین طباطبائی، مرحوم سید بحر العلوم و ابن  فهد صاحب عّدة الداعی و سید 
بن طاووس صاحب اقبال را از کّمل می دانست و می  فرمود: اینها کامل بودند.

عالمه حسن زاده آملی 
 ،مهچننی عالمه حسن زاده آملی درباره كتاب های دعا و اذكار اهل بیت
ترتیب درسی و كالسیک برای حوزه های علمیه ارائه داده است كه یکی از آهنا 

كتاب ابن فهد حلی است.
آیت اهلل حسن زاده آملی در این باره می نویسد: امید آنکه در حوزه هاى علمیه، 
صحف ادعیه و اذكار كه از ائمه اطهار ما صادر شده است و بیانگر مقامات و مدارج 
و معارج انسان است از متون كتب درسى قرار گریند، و در حمرض كسانى كه زبان 
فهم و اهل دعا و سری و سلوكند و راه یافته اند و راه نامیند، درس خوانده شوند. مثال 
به ترتیب اول »مفتاح الفالح شیخ هبائى«، و پس از آن »عدة الداعی ابن  فهد«، و 
بعد از آن »قوت القلوب ابو طالب مکى«، و سپس »اقبال سید بن طاوس«؛ و در 
آخر انجیل اهل بیت و زبور آل حممد »صحیفه سجادیه«، در عداد كتب درسى 

درآیند كه نقش خوبى در احیاى معارف اصیل اسالمى است.

آیت اهلل جوادی آملی
آیت اهلل جوادی آملی می نویسد: بعد از ائمه وقتى علام را بررسى مى كنند 
خیىل فاصله دارد تا نوبت به صاحب جواهر و شیخ مرتىض انـصـارى هـا برسد آنچه 
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كه در صف مقدم دیده مى شود سید بحرالعلوم است، ابن طاوس است، ابن فهد حىل 
است. اینها كسانى هستند كه مدعى اند ما شب قدر را شناخته ایم. اینها كسانى اند كه 
بزرگان فقهاى ما روى عظمت اینها صحه گذاشته اند. وقتى شیخ مرتىض انصارى 
اعىل اهلل مقامه الـرشیف درباره عظمت هاى اینگونه از علام صحه مى گذارند آنگاه 

نوبت به دیگران كه مى رسد یـقـیـنا باید با خضوع بیشرتى سخن بگویند.
این چند نفر جزو ستاره هاى صدر اول آسامن فقاهتند: سـید بحرالعلوم، ابن 
طاووس، ابن فهد. اینها كه ارتباط تنگاتنگى با وىل عرص ارواحنا فداه دارند، به 
حضور حرضت مرشف مى شوند سخنان حرضت را مى شنوند، پیام حرضت را 

براى مردم نقل مى كنند آهنا یک راه هاى خاص دارند...

* مناظره با اهل سنت 
»ابن فهد« در مناظره و بحث، تبحر و توانایى ویژه داشت و با برخى از اهل 
سنت به ویژه درباره مسئله امامت و رهربى گفت وگوها و مناظراتی انجام داد و 

بر بسیاری از علامى مذاهب اهل سنت غلبه یافت.
»ابن فهد« در مناظره  اى كه با حضور حاكم عراق و دانشمندان هم مذهب 

او تشکیل شده بود متامى ادله آنان را رد كرده و حقانیت تشیع را به اثبات رساند.
حاكم عراق هم كه حتت تأثری براهنی حمکم »ابن فهد« قرار گرفته بود مذهب 
خویش را تغیری داد و به مجع دوستداران اهل بیت پیامرب پیوست و خطبه خویش 
را به نام امریاملؤمننی علی و اوالد پاک و معصومش انشاء كرد و در زمره شیعیان 

موال امری املؤمننی علی درآمد.
این واقعه را چننی گفته اند:

در سال 840  قمری در حاىل كه شیخ كامل حله 84  هبار را پشت رس گذاشته 
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بود از طرف حکمران بغداد مریزا اسپند براى مناظره با علامى اهل سنت به بغداد 
دعوت شد.

اسپند مریزا پرس قرایوسف از امراى سلطان حممد جالیر بود. او و پدرش دوازده 
سال بر بغداد و اطراف آن حکومت كردند. اسپند مریزا در سال 836 به حکومت 
بغداد رسید و در زمان انجام این مناظره چهار سال از ایام زمامدارى اش گذشته 
بود. جملس مناظره بر پاشد و ابن فهد و عاملان شیعى در یک طرف و بزرگان اهل 
سنت در طرف دیگر به بحث نشستند. این مناظره ها به پایان رفت و ابن فهد حىل 
توانست حقانیت تشیع را به اثبات برساند. بدین ترتیب اسپند مریزا حاكم بغداد 
مذهب شیعه را اختیار كرده، سکه به نام دوازه امام زد و مذهب شیعه را مذهب 

رسمى حوزه حکمرانى اش قرار داد.

* کراماتی از ابن فهد حلی
»ابن فهد« روزى در باغ بود که شخصی یهودى وارد شد و گفت: شما 
می گویید پیغمبرتان گفته عالمان امت من از انبیاى بنی اسرائیل برترند؟ احمد 
بن فهد جواب داد. آرى! یهودى گفت: نشانه این ادعا چیست؟ موساى کلیم، 

عصا را اژدها می کرد.
در این حال »ابن فهد« نیز بیلی که در دست داشت به زمین انداخت و 
بی درنگ مارى مهیب شد! سپس آن را گرفته دوباره به شکل بیل درآمد. 
یهودى گفت: شما از این نظر در رتبه آنان هستید )نه برتر از آنان(، ابن فهد 
گفت: براى موسی چنین خطاب آمد: »التخف« یعنی نترس! ولی ما نترسیده، 

آن را می گیریم.
نقل كرده اند كه یکى از علام در خواب چنان دید كه جملسى با شکوه بر پاشده و 
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مهه عاملان شیعه در آن مجع اند وىل »ابن فهد« حضور ندارد. در عامل خواب مى پرسد 
پس ابن فهد كجاست؟ مى گویند او در جملس انبیا مقام گزیده است!

آن عامل بزرگ مدتى بعد پس از دیدار با »ابن فهد« خوابش را براى وى تعریف 
مى كند. آنگاه مى پرسد: شام چه كرده اید كه خلوت نشنی حمفل انس گشته و در جملس 
پیامربان جاى گرفته اید؟ »ابن فهد« مى گوید: آنچه مرا بدان مقام رهنمون شد این 
بود كه فقری بودم و پوىل نداشتم تا به آن صدقه داده، نیازمندى را دست گریم. از مهنی 

رو مقام و آبرویم را صدقه دادم و از موقعیت خویش نیازمند را دستگریى كردم.

* تألیفات »ابن فهد«  
1. آداب الداعی 

2. استخراج احلوادث و بعض الوقایع املستقبلة من كالم أمری املؤمننی فیام 
أنشأه فی صفنی بعد شهادة عامر بن یارس.

»ابن فهد« در این كتاب، برخى از ارسار علوم غریبه مانند خروج چنگیز و 
پدید آمدن اسامعیل صفوى از كلامت معجزه آمیز امام عىل استنباط و استخراج 

شده است.
3. ارسار نامز

 4. تاریخ ائمه
5. التحریر؛ در فقه 

6. التحصنی فی صفات العارفنی من العزلة و اخلمول باألسانید املتلقاة عن 
 آل الرسول

7. ترمجه الصالة؛ در بیان معانى، اقوال، افعال و فوائد نامز
8 . تعینی ساعات اللیل و تشخیصها بمنازل القمر
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9. عدة الداعی و نجاح الساعی ؛ این كتاب، از كتاب های معروف است كه 
درباره مباحث ان، سخن خواهیم گفت.
10. مصباح املبتدی و هدایة املهتدی 

11. املقترص فی رشح إرشاد األذهان 
12. املوجز اهلادی 

13. املهذب البارع فی رشح املخترص النافع 
14. املوجز احلاوی .... و كتب و رساله هاى دیگر.

* کتاب معروف »عدة الداعی« از چه مطالبی بحث می کند
»ابن فهد« كتاب »عدة الداعی« خود را این چننی تقسیم كرده:

1. مقدمه: درباره تعریف دعا و ترغیب به آن است. مقدمه كه خمترص است 
بیشرت عنایت به ذكر اخبار »من بلغ« دارد كه هر كس حدیثى در استحباب چیزى 

بشنود و به آن عمل كند ثواب آن را مى  برد، اگر چه پیامرب آن را نگفته باشد.
2. باب اول، درباره ترغیب بر دعا است از راه عقل و نقل: در این باب ابتدا 
دلیىل عقىل بر لزوم دعا كردن بنده آورده، پس از آن روایات پیامرب و ائمهرا 

ذكر كرده است. مهچننی آیات قرآن را آورده و بر آهنا استدالل نموده است.
مؤلف در بنی مطالب، اشکاالت متعددى كه ممکن است به ذهن انسان خطور 

كند را مطرح كرده و به آهنا جواب  هاى كامىل داده است.
3. باب دوم، درباره اسباب اجابت دعاست: »ابن فهد« در این قسمت، هفت 
عامل اساسى را مطرح كرده از مجله خود دعا، وقت دعا و... سپس پریامون هر 

یک، روایات مربوطه را ذكر كرده است.
4. باب سوم، درباره دعا كننده است: این باب در دو بخش مرتب شده: اول، 
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آهنا كه دعایشان مستجاب مى  شود. دوم، آهنا كه دعایشان مستجاب نمى  شود.
5. باب چهارم، درباره كیفیت دعاست، شامل: مقدمات دعا، مانند طهارت 
و استقبال قبله و...و آداب مقارن دعا مانند تکرار و خمفى كردن دعا و گروهى دعا 
كردن و ... و آداب بعد از دعا، مانند مهیشگى بودن دعا و كشیدن دست به صورت 

و صلوات فرستادن و ترک گناهان بعد از دعا و ...
 مهچننی به عنوان خامته، بحثى در ریا و عجب با استفاده از روایات معصومنی
در پایان این باب آمده كه بسیار سودمند است و شامل معناى آهنا، خطرات، راه 

عالج و...مى شود.
6. باب پنجم، درباره ذكر است: ابن فهد مى  فرماید: حال كه فضل و امهیت 
دعا بیان شد، بحثى پریامون ذكر مى آوریم؛ زیرا ذكر، متام فوائد دعا را دارد و قائم 
مقام آن مى  شود و مهان طور كه دعا رفع بال و جلب نفع مى كند، ذكر نیز مهنی 

خصوصیات را دارا است.
در این باب، »ابن فهد« رشایط و آداب ذكر و انواع آن را بیان كرده و ادعیه 

خمصوص به اوقات خاص را آورده است.
7. باب ششم، درباره تالوت قرآن است: »ابن فهد« مى فرماید: تالوت قرآن 
قائم مقام دعا و ذكر است و متام فواید آهنا را دارد و عالوه بر آهنا، چندین مطلب به 
عنوان برترى قرآن بر دعا و ذكر، بیان كرده است. در پایان این باب نیز، فوایدى از 

آیات و سور قرآن ذكر كرده است.
 8. خامته ، ابن فهد حىل، در خامته، اسامء اهلل احلسنى را با ذكر روایتى از پیامرب
بیان كرده، پس از آن هر یک از 99 اسم اهلى را توضیح خمترصی داده و در پایان 
نکته ظریفى در مورد تکّثر اسامء اهلى و یگانه بودن خداوند و وجه مجع این دو بیان 



220

ین
ظم

 کا
ال و

کرب
در 

ن 
دفو

ی م
لما

 / ع
وم

ل د
فص

رم
 ح

ان
انگ

فرز

نموده است.
این كتاب رشیف، بارها  به فارسی هم ترمجه شده است. یکی از ترمجه ها به نام 

»آینی بندگی« است.

* وفات  ابن فهد حلی
ابن فهد حىل - قدس رسه - پس از یک عمر پر بركت و رسشار از تالش خستگى 
ناپذیر در راه معشوق و معبود و سری و سیاحت روحى، در سال 841 هجرى قمری، 
در  حدود سن 84 سالگى در كربالى معىل، به دیدار معشوق شتافت. قرب رشیفش 

كنار خیمه  گاه واقع شده و كراماتی هم از او نقل شده است.
آرامگاه آن مرد نامى از مهان ابتدا مورد توجه مؤمنان و عاملان بود. نقل كرده اند 
آقا سید عىل طباطبایى از بزرگان علامی شیعه - مؤلف كتاب ریاض املسائل - بر 
زیارت قرب او مداومت داشته است. اكنون نیز، عام و خاص به زیارت آن مرقد 

رشیف می روند. 


