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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	  و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



بين اإلفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد هلل رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محّمـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  ُيسـتند عليهـا فـي طـّي مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )العتـدال والوسـطية(، التـي لبـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي ُيعـّرف بالإ نسـانية فـي النجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي ِقبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبّني تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توّجـٍه للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـٌر مفـِرح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـَص أمـٍل في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سـامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبّيـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوّجـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال ل الحصـر- تبّني 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهَجـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـّور التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

ـاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والط

أ
الصعـب ول يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك َمـن يقل

ّ
وفـي ِقبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزل

ّ
أهميـة هـذا التخّصـص وممارسـته، فيقّصـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك ل  ، فـا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـها

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن ل يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه ل يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أّمـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـّص ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه ل يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سـامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة الازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـّم منه، هـو أن نعّمـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـّت إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخّصصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر مامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيـاء الهتمـام الـازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولبـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء ل يعطيـه. 
ّ

المجـالت  قـد يكـون داًء ل دواء، ول يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 هلل أول

ُ
والحمد
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رسالٌة يف تحقيق مسألة الوصيّة باملال من 

كتاب )إرشاد األذهان(

تأليف: الشيخ لطف الله بن عبد الكريم 

املييّس العامّي )ت1032هـ(

تحقيق: ضياء الشيخ عالء الكرباليّئ
الحوزة العلميّة/كربالء املقّدسة

العراق

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

421

الرِّْحلُة إىل الحبشة

أحمد  بن  الحسن  ين  الدِّ للقايض رشف 

الَحيْمي )1017-1071هـ/1607-1661م(

تحقيق: الدكتور مراد كامل

إثارات نقدية يف منهج التحقيق

الدكتورة نهى عبدالرازق الحفناوّي
كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة

مرص

445

استدراكات وتصويبات عىل تحقيق 

)املواهب الوافية مبراد طالب الكافية(

للحسن بن أحمد الجالل )ت1048هـ(
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أبو  الدكتور صاحب جعفر  املتمرس  األستاذ 
جناح

كلية اآلداب/ الجامعة املستنرصية
العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

495
ما كُتب يف املشَهد الُحسينّي الرشيف

)تصنيف و نسخ(

د عبيد الخفاجّي املدرس املساعد َحيدر محمَّ
مركز تراث الحلة/ العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

597

ببليوغرافيا مباحث 
العاّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1323-1389هـ /1905-1969م(
القسم الثاين

حسن عريبي الخالدّي 
باحث ترايث

الدكتور عبدالله عبدالرحيم السودايّن
كلية املستقبل الجامعة

العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث651





155 ي ثنوسُلتظاسلن اسي ماظلوسي لينااظ

 	

السّيد عبد الله البهبهانّي النجفّي حياته وآثاره

)اسُتشهد سنة 1328ه(

الشيخ محّمد عيىس البّناي القطيفّي

Al-Sayed Abdullah 
Al-Bahbahani Al-Najafi

His Life & Works
(Martyred 1328 A.H)

السّيد عبد اهللا البهبهانّي النجفّي
حياته وآثاره

(اسُتشهد سنة ١٣٢٨هـ)

Shaikh Muhammad Issa Al-Bannai Al-Qatifi
A teacher at the Islamic Seminary / Qatif

Saudi

ّ �
��الشيخ �ّمد عي� البّناي القطي

� ا�وزة الع�ية / القطيف 
�

أستاذ �

السعودية



157 ي ثنوسُلتظاسلن اسي ماظلوسي لينااظ

الملّخص

يعتبـر آيـة اللـه الفقيـه الشـهيد السـيّد عبـد اللـه البهبهانـي النجفي )استشـهد سـنة 

1328 هــ( مـن كبـار أعـالم الشـيعة، كان لـه دوٌر بـارز فـي نهضـة المشـروطة، تأسيسـاً 

ومتابعـًة ودعمـاً، ومـع كثـرة مـا كتـب عنـه، خاّصـة في مجـال نضالـه وجهوده ونشـاطه 

السياسـي، إال أّن الجانـب العلمـي له لم يوف حّقه من البحـث، ويتعرّض هذا المقال إلى 

دراسـة أحوالـه وسـيرته العلميّـة فـي فصلين: 

يتضّمن الفصل األّول البحث عن نسـبه وأُسـرته، ونشأته ودراسته، ومشايخه وتالمذته، 

ومن يتّصل به من األعالم كوالد زوجته، وأوالده، وسـائر أحواله، حتّى استشـهاده.

ويختـّص الفصـل الثانـي بدراسـة مصّنفاتـه وآثـاره العلميّـة التـي تنوف علـى 31 كتاباً 

بالتفصيـل، وبيـان عـدد نسـخها ومخطوطاتهـا، ومواضيعهـا، وهـذا مـن األُمـور التـي لـم 

يتعـرّض لهـا، ولـم يكتـب عنهـا في مـا سـبق مـن الدراسـات والبحوث.
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Abstract

Ayatollah Sayed Abdullah Al-Bahbahani Al-Najafi )martyred 1328 
AH(, is considered one of the most prominent Shia scholars and 
leaders. He had a prominent role in the Constitutional Revolution, 
in terms of foundations, follow-up and support. However, despite the 
many works that are written about him, especially about his political 
activities and efforts, there are few works that shed the light upon his 
scientific work.

This article is subjected to a study of his life and his scientific 
accomplishments in two chapters: 

The first chapter includes research on his lineage, family, upbringing, 
studies, teachers, students, and scholar who are related to him such 
as the father-in-law and his children, and all his situations until his 
martyrdom.

The second chapter is focuses on studying his scholarly works, and 
takes a look on 31 books in detail, indicating the number of copies 
and manuscripts thereof and their topics. This chapter is the first 
study of its kind. 
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المقدمة

الحمد للّه رّب العالمين، والّصالة والسـالم على أشـرف األنبياء والمرسـلين محّمد وآله 

الطيبيـن الطاهريـن، واللعن الدائم على أعدائهـم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

وبعـد.. فقـد يكـون الفـرد مـن نخبـة العلمـاء وذوي التحقيـق والتدقيـق، وصاحـب 

صـوالت وجـوالت فـي ميدان العلم وسـاحات المعرفة، لكّنـا ال نجد له في كتـب التراجم 

ذكـرًا، وإن تعـرّض لـه متعـرّض فبمعلومـات شـحيحة ال تكفـي لرسـم حتـى صـورة باهتة 

عنـه، ويُعـزى هـذان األمران إلى أسـباب وظـروف متعّددة لسـنا هنا بصدد التعـرّض لها، 

وبعـض هـذه األسـباب وتلكـم الظـروف تُخرجـه –ولـو جزئيًّـا – عـن دائـرة الضـوء، حتى 

يصبـح الفـرد مغمـوًرا في بعـض الجوانـب أو كلّها.

وقـد يكـون من تلك األسـباب طغياُن بعـض الجوانب على الجوانب األخرى من سـيرة 

الفـرد، فيتـّم التركيـز عليهـا دون غيرهـا؛ كمـا هو الحال في السـيّد عبـد اللـه البهبهانّي؛ 

إذ إّن دوره فـي الحركـة الدسـتوريّة )المشـروطة( تأسيًسـا ومتابعة ودعًمـا طغى عند من 

ترجـم لـه علـى بقيّـة الجوانـب من سـيرته، فـكأّن جوانـب عظمتـه وسـمّوه اختُزلت في 

نهضة المشـروطة، فشـغل الجانُب السياسـّي من سيرته أغلب المسـاحة في ترجمته عند 

مـن ترجـم لـه، أو تعرّض للحـوادث التي كانـت في عصره.

فـال نـكاد نجـد فيمـا بيـن أيدينـا مـن مصـادر شـيئًا يتعلّـق بحيـاة السـيّد عبـد اللـه 

البهبهانّي الخاّصة أو العلميّة؛ ال سـيّما قبل حركة المشـروطة، والموجود في ثنايا المتون 

التاريخيّـة المعنيّـة بتاريـخ إيـران المعاصـر يتعلّـق أكثـره بحياتـه السياسـيّة واالجتماعيّة 

فقـط، فـال يوجـد إاّل القليل المرتبـط بحياتـه العلميّة.

ونحـن فـي هـذا المقـال نحـاول التركيـز علـى الجانـب العلمـّي والحيـاة االجتماعيّـة 
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للسـيّد البهبهانـّي، وال نتعـرّض إلـى الجانب السياسـّي إال بنحٍو مختصر جـًدا، إذ إّن بعض 

مـن ترجـم لـه أفـاض فـي بيـان هـذا الجانـب فـي تلـك الحقبـة الزمنيّة التـي كان السـيّد 

البهبهانـّي فيهـا زعيًمـا دينيًّا وقائًدا لنهضة المشـروطة في إيران، يشـاركه في ذلك زمالؤه 

فـي الجهـاد، ولذا سـيكون البحث عن سـيّدنا المترَجم لـه في فصلين؛ أّولهمـا: في حياته 

الشـخصيّة واالجتماعيّـة والعلميّـة، وثانيهمـا: في آثـاره العلميّة.
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الفصل األّول: في حياته الشخصّية واالجتماعّية والعلمّية

اسمه ونسبه: 
هـو السـيّد عبـد اللـه ابـن السـيّد إسـماعيل ابـن السـيّد نصـر الله ابـن محّمد شـفيع 

ابن السـيّد يوسـف ابن السـيّد الحسـين ابن السـيّد عبد الله الموسـوّي البالدّي البحرانّي 

البهبهانـّي النجفـّي الطهرانّي.

فهـو موسـوّي نسـبة إلـى اإلمام موسـى بن جعفـر )عليهما السـالم(، فهو من السـادة 

الموسويّة.

والبالدّي نسبة إلى )بلدة( البالد القديم.

والبحرانّي نسبة إلى )البحرين( موطن أجداده، وهي نسبة ُسماعيّة.

والبهبهانّي نسبة إلى مدينة )بهبهان( مسقط رأس والده.

والنجفّي نسـبة إلى مدينة )النجف األشـرف( مسـقط رأسـه، ومحّل دراسته وتحصيله 

العلمّي.

والطهرانّي نسبة إلى مدينة )طهران(؛ لُسكناه فيها، وكونه من أبرز علمائها.

ُأسرته: 
أسـرة آل البحرانـّي مـن األُسـر العلميّـة الشـريفة العريقـة فـي البحرين، لهـا تاريخها 

العريـق فـي مياديـن العلـم، والتقـوى، والرئاسـة، والجهـاد، تنحـدر مـن أقـدس نَسـٍب، 

وتتفـّرع من أشـرف سـاللة؛ فهي تنتسـب إلى السـيّد إبراهيـم المجاب بن محّمـد العابد 

.بـن اإلمام موسـى بـن جعفـر الكاظم

ُعـرف رجالهـا بـكّل مجـٍد وفضيلة، وخرج فيهـا العديد مـن العلماء األعالم، والرؤسـاء 

العظـام، والخطبـاء واألدباء أمـراء الكالم.
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هاجـر جـّده األعلـى السـيّد عبد الله البـالدّي من )الغريفـة(، وانتشـر أوالده وأحفاده 

فـي النجـف األشـرف والبصـرة، والمحّمـرة، ومينـاء بوشـهر، وشـيراز وطهـران، وبهبهان، 

وغيرهـا من مـدن العراق وإيـران«)1(.

كان السـيّد عبد الله البالدّي هو السـيّد المطاع ورئيس اإلماميّة في البحرين، وسـبب 

هجرتـه إلـى )بهبهـان( هـو تسـلُّط الخـوارج علـى البحريـن، ولـم يقتصـر األمـر عليه مع 

عائلتـه، بـل خـرج العلمـاء والمؤمنـون وتفرّقوا فـي البلدان، وهاجـر مع السـيّد عبد الله 

جماعـة مـن السـادة الغريفيّة إلى غيـر )بهبهان(.

وقـد تُوفّـي سـنة )1165 هـ(تقريبًا، وكان عمره – على مـا ذكره غير واحد – قريبًا من 

المائـة، ودفن في )بهبهان(، وقبره معروف مشـهور)2(.

والده: 
ُولـد فـي )بهبهـان( سـنة )1218ه()3(، ودرس المقّدمـات فـي الحـوزة العلميّـة فـي 

)بهبهـان(، ثـّم شـّد الرحـال إلى النجف األشـرف ليكمـل مسـيرته العلميّـة، وتتلمذ هناك 

علـى العالّمـة األكبر الشـيخ صاحـب الجواهـر المتوفّى سـنة )1266ه(، والشـيخ األعظم 

األنصـارّي المتوفّـى سـنة )1281ه(، والسـيّد محّمـد حسـن المجـّدد الشـيرازّي المتوفّى 

سـنة)1312ه(، ثـّم رجـع إلـى )بهبهـان(، وبعـد مـّدة قصيـرة قفل إلـى )كربـالء( ليحضر 

عنـد السـيّد صاحـب الضوابـط المتوفّى سـنة )1262ه(، ثـّم توّجه تلقاء النجف األشـرف 

ليسـتفيد مـن دروس الشـيخ علـّي ابن الشـيخ جعفر كاشـف الغطـاء المتوفّى فجأة سـنة 

)1253ه(، ومـن دروس الشـيخ مرتضـى األنصـارّي؛ لينـال درجـة االجتهاد)4(.

وقـد نـّص السـيّد محّمد صـادق آل بحر العلوم -بعـد تعداده ألسـاتذته-على أنّه أُجيز 

)1( طبقات أعالم الشيعة ) نقباء البشر (: آغا بزرك الطهرانّي: 1193.

)2( ينظر الشجرة الطيّبة: رضا بن علّي الغريفّي: 52-41.

)3( وقيل: سنة 1229، وقيل: سنة 1220، ينظر وفيات األعالم: محّمد صادق بحر العلوم: 400/1.

)4( ينظر زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: شهريار بهبهاني: 20. .
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منهم إجـازة االجتهاد)1(.

كما تتلمذ على الشيخ محّمد حسين صاحب الفصول المتوفّى سنة )1255ه(.

وقد ُعرف من آثاره العلميّة: 

1- رسالة عمليّة، مطبوعة)2(.

2- )الرسـالة اإلرثيّـة(، وهـي فـي إثبات اإلرث لرجل اسـمه )رجب( ابـن جارية عزيز 

اللـه بن أحمـد الطهرانّي.

وقـد رّد عليهـا أبـو القاسـم بـن محّمد علـّي النـورّي الطهرانـّي الكالنتـرّي )1292 ه(، 

ألّفـه سـنة )1287ه( بالعربيّـة، ثـّم ترجمـه بالفارسـيّة، وهمـا معـاً فـي مكتبـة مدرسـة 

)سپهسـاالر( برقم )2426( كما في فهرسـها )ج 1 ص 418(، مخطوطاته في معهد الشـهيد 

مطهـري العالـي / طهـران 1 / 418 ]2426[ - )57 و( - 1287ه)3(.

وأّمـا إجازاتـه فقـال السـيّد الرضـا الغريفـّي: »وكان يروي عن مشـايخه الثالثة: الشـيخ 

علـّي كاشـف الغطـاء، والشـيخ محّمـد حسـن صاحـب الجواهر، والشـيخ مرتضـى، وهم 

يـروون عـن مشـايخهم؛ وتجتمـع روايتهم بالعالّمـة بحر العلـوم الطباطبائـّي، وهو يروي 

عـن مشـايخه، ومنهـم صاحـب الحدائق، وصاحـب الحدائق يروي عـن جّدنا األكمل 

السـيّد األجـّل السـيّد عبـد اللـه البـالدّي، وهو جـّد من نحن فـي ترجمته.

والسـيّد عبـد الله يروي عن الشـيخ أحمد الجزائرّي، عن ميـرزا محّمد صالح الخواتون 

آبادّي، عن ذي الفيض القدسـّي الشـيخ محّمد باقر المجلسـّي، وهو من مشـايخه، شـكر 

الله سعيهم«)4(. 

)1( ينظر وفيات األعالم: 1/ 400.

)2( ينظر مشاهير المدفونين في الصحن العلوي: كاظم عبود الفتالوّي: 66.

)3( ينظر: الذريعة: آغا بزرك الطهرانّي: 11/ 56 و 10/ 196، موسوعة مؤلّفي اإلماميّة: 2/ 589-588.

)4( الشجرة الطيّبة: 73-72.
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ثـّم عـاد بعـد مـّدة إلـى )بهبهـان( مشـتغاًل بالتدريس وإرشـاد النـاس، حتى عـاد بعد 

ذلك ثانية إلى )النجف األشـرف(، وبقي فيها إلى أن اصطحبه ناصر الدين شـاه معه إلى 

)طهـران( حينمـا زار العتبات العاليات فـي العراق)1(.

جـاء فـي المآثـر واآلثار مـا تعريبه: »يُعّد مـن الطراز األّول من الفقهـاء وأرباب الحكم 

والفتـوى، ورسـالته العمليّـة مطبوعـة، وقد قلّده جمٌع، له طريقة متوسـطة في معاشـرة 

النـاس، ولذا لم يطعـن فيه أحد«)2(.

وقـال العالّمـة األمينـّي عنه: »هاجر إلى النجف األشـرف، وكان فيها حتى رغب صاحب 

الجاللـة ناصـر الديـن شـاه القاجارّي –يـوم زار األعتاب المقّدسـة بالعراق- فـي عالم عامل 

يأخـذه معـه إلـى طهـران؛ لتعليـم معالـم الديـن، فأُرشـد إليـه، فأخـذه معـه فـي حفاوة 

وتبجيـل وإكـرام لرفادتـه، واسـتقّر بـه السـير فـي العاصمـة فـي عـّز وجـالل وزلفـة لـدى 

السـلطان، حتى أنّه كان يُقسـم بعمامته، وحاز ثقة األهلين، وتصّدى لإلمامة واإلرشـاد«)3(.

وقـال الكاظمـّي فـي أحسـن الوديعـة: »العالـم النبيـل والحبـر الجليـل موالنـا السـيّد 

إسـماعيل البهبهانـّي الطهرانـّي، كان حسـن الديانـة، قـوّي النفـس، ذا هيبـة ووقار، 

وعـّز واقتـدار، طاهـر الذيـل، قائـم الليـل، مراقبًا للـه، مخالًفـا لهواه.

وكانـت لـه السـيرة المرضيّـة، واألخالق الزكيـة، وكان أوحد عصـره في العلـوم الدينيّة 

أصواًل وفروًعا، مجتهد زمانه في فقه آل ياسـين، فريد وقته في تفسـير كتاب الله المبين.

اتفـق أهـل بلـده علـى تبجيلـه وتعظيمه، وجمعـِه شـرائط اإلمامة، ولقد عاش عيًشـا 

حميـًدا، وخـرج من الدنيا سـعيًدا«)4(.

وقـال عنـه السـيّد الغريفـّي: »كان إمـام عصـره، وفريـد دهـره، وطلعـة زمانـه، وغرّة 

)1( زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: 20. .

)2( أحسن الوديعة: محمد مهدي الكاظمّي: 70 ترجمها المحّقق من الفارسية نقاًل عن )المآثر(.

)3( شهداء الفضيلة: 381.

)4( أحسن الوديعة: 1/ 70.
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عصـره وأوانـه، عنـت الوجـوه لهيبـة صفاتـه وجاللـه، وخضعـت األعنـاق لعـّز ذاتـه؛ إذ 

عرفـت وافـي كمالـه، ومـن يبلغ حقيقة كنهه، وشـرف شـأنه وأمـره، وما قـدروا الله حّق 

قـدره، هـو المجتهـد المطلـق، الـذي اسـتفاض منـه أهل المغـرب والمشـرق«)1(.

وعـن )المآثـر واآلثـار( أنّـه تُوفّـي فـي ليلـة السـادس مـن صفـر سـنة )1295ه( فـي 

طهـران، وازدحـم علـى تشـييع جنازتـه المسـلُم والمعاهـد ازدحاًمـا عظيًمـا، وُدفـن فـي 

النجـف األشـرف)2(. 

ولمـا جـيء بجسـده الطاهـر إلـى النجـف، خـرج أهلهـا مسـتقبلين لـه مـن األصاغـر 

واألكابـر بتمـام الحـزن، وتزلزلـت لذلـك أرجـاء العـراق وسـائر البلـدان، كمـا تضعضعـت 

لموتـه أركان طهـران، علـى وجـٍه بـاَن االنكسـار عنـد موتـه فـي وجـه السـلطان وأربـاب 

السـلطان، وكان عمـره يـوم وفاتـه )77( سـنة)3(.

وُدفن في الحجرة رقم )29( المجاورة للباب الشرقّي من الصحن الشريف)4(.

مولده: 
وأّمـا مولـده فقـد نـّص الشـيخ آقا بـزرگ الطهرانـّي على أنّـه كان في النجف األشـرف 

فـي سـنة )1256 ه()5(، كمـا ذكـر صاحب )الغيـث الزابد في ضبـط ذراري محّمد العابد( 

أنّـه ُولـد في النجف األشـرف سـنة )1262ه()6(.

وهو نفس التاريخ الذي ذكره العاّلمة األمينّي في )شهداء الفضيلة()7(.

)1( الشجرة الطيّبة: 69.

)2( أحسن الوديعة: 1/ 71 ترجمها المحّقق من الفارسية نقاًل عن )المآثر(.

)3( الشجرة الطيّبة: 70.

)4( ينظر: وفيات األعالم: 1/ 400، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: 66.

)5( ينظر طبقات أعالم الشيعة ) نقباء البشر (: 1194.

)6( ينظر الغيث الزابد: البوشهرّي: 166.

)7( ينظر شهداء الفضيلة: 380.
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وجـاء فـي كتـاب )الحياة السياسـيّة واالجتماعيّة للسـيّد عبد اللـه البهبهانـّي( أنّه ُولد 

في سـنة )1260ه.ق()1(.

وكيـف كان فقـد نشـأ السـيّد عبـد اللـه فـي النَّجـف األشـرف، وترعـرع فيهـا، إلى أن 

اصطحبـه والـده إلـى طهـران مـّدًة مـن الزمـن، ليعـود بعدهـا إلى النجـف األشـرف مرّة 

أخرى.

والظاهـر أّن السـيّد عبـد الله بقي في النجف األشـرف في الحقبـة األخيرة من مرحلة 

سـكناه فـي النجـف األشـرف، إلـى أن تُوفّـي والده فـي طهـران؛ فذهب إلى هنـاك وحّل 

محلـه فيها متسـّنًما دسـت زعامة أبيه.

إخوته: 
وللسيّد المترَجم خمسة إخوة)2(؛ وهم: 

1- المجتهد المحّقق، جامع المعقول والمنقول، حاوي الفروع واألصول، ذو الشـرف 

البـاذخ، والعـّز الشـامخ، الكامل األكمل السـيّد كمال الدين، قرأ فـي النجف على 

جملـة مـن األجاّلء النبالء العلماء األعاظم؛ كالشـيخ الماّل كاظم الخراسـانّي أعقب 

السـيَّد المير حسين وكلثوم.

2- السيّد الجليل المرشد جمال الدين، لم يُعّقب.

3- السـيّد الفقيـه العالـم الفاضـل الزاهـد عماد الديـن، كان زاهداً عابـداً، هاجر إلى 

النجـف األشـرف للتحصيـل فـي حيـاة والـده المبـرور، وبقـي مشـتغاًل، فأصابـه 

الطاعـون فـي مسـجد السـهلة، وتُوفّي هناك، وُحمل جسـُده الطيّـب إلى النجف 

األشـرف، وُدفن في حجرة الصحن عند والده ، وكانت وفاته سـنة )1298ه(، 

وقـد أعقـب ثالثـة مـن الذكـور: عالء الديـن، والسـيّد الفاضـل بهاء الديـن، وفخر 

)1( ينظر زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: 19.

)2( ينظر زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: 20.



167 ي ثنوسُلتظاسلن اسي ماظلوسي لينااظ

الديـن، وبنتًا تسـّمى زهراء.

أّمـا السـيّد عالء الدين فقد أعقب السـيّد عماد الدين، وهـو من بنت عّمه الرئيس 

السـيّد األّواه السـيّد عبد الله ابن السيّد إسماعيل )المترّجم له(.

وأّمـا السـيّد بهـاء الديـن فقـد أعقب السـيّد شـمس الديـن؛ مـن ابنة عّمه السـيّد 

الكامـل السـيّد كمـال الدين ابن السـيّد إسـماعيل.

4- السيّد الجليل العالم الفاضل نصر الدين، ولم يعّقب سوى اإلناث.

5- السيّد جالل الدين، أعقب نور الدين، ونصر الله، والعبّاس)1(. 

وله ثالثة ماتوا في صغرهم؛ وهم: عبد الهادي، ومحمد شفيع، وحسام الدين.

قال العاّلمة النّسابة البالدّي في )الغيث الزابد(: »وله من اإلناث إحدى عشرة: 

شـريفة، وزينـب، وحوري، وفاطمة نسـاء، وفاطمة، وخديجة، ومريـم، ثّم مريم، ثّم 

فاطمة، ثّم هاشـميّة، ثّم صديقة. 

أكبرهـّن وأشـرفهّن شـريفة بیگـم، وهي أّم أّمـي، أخذها السـيّد الزاهد السـيّد محّمد 

بـن علـّي بـن محّمد بن عبـد الله البـالدّي«)2(. 

أبو زوجته: 
صاهـر السـيُّد عبـد اللـه العالّمَة السـيّد األميـر محّمد صالـح، على ابنته التـي أنجبت 

أكثـر أوالده؛ وهـو السـيّد الشـهير بميرزا صالح عرب، وهو ابن السـيّد حسـن ابن السـيّد 

يوسـف الموسـوّي الحائرّي، المعروف بـ)الداماد(؛ ألنّه كان صهر المير سـيّد علّي صاحب 

)الريـاض( الطباطبائّي الحائرّي. 

وقال الشـيخ الطهراني في ترجمة السـيد صال ح الداماد: <ُولد المترجم له في كربالء 

ونشـأ بهـا، فقـرأ األوليّـات، ثـّم حضـر علـى خاله السـيّد مهـدي ابـن صاحـب )الرياض(، 

)1( ينظر: الشجرة الطيّبة: 86-87، والغیث الزابد: 165.

)2( الغيث الزابد: 165.
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والسـيّد إبراهيـم القزوينـّي صاحـب )الضوابـط(، وغيرهمـا مـن أعالم العلـم بوقته، حتى 

اشـتُهر بالفضـل، وتقـّدم فـي العلـم، وعرفـت لـه األوسـاط مكانتـه، فاشـتغل بالتدريس، 

وتخـّرج مـن تحـت منبـره جّم غفير مـن أفاضل أهـل العلـم وأجاّلئهم.

وصـارت لـه رئاسـة وزعامـة دينيّـة فـي كربالء، وأصبـح من المراجـع األجـاّلء بها، كما 

كان مـن أوتـاد عصـره في التقـى والصالح.

كان مواظبًـا علـى قـراءة القـرآن، مبالًِغا في تعظيمه؛ إذ أنّه لـم يضعه على األرض في 

حـال قراءتـه، وكان شـديد الغيـرة علـى الديـن، كثيـر االهتمام في نشـر معالمـه وتوطيد 

دعائمـه، وحفـظ حـدوده وحمايتهـا، خشـًنا فـي ذات اللـه، ال تأخـذه فيـه لومـة الئـم، 

شـديًدا فـي األمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، من أوائل شـبابه وبدايـة أمره.

وبسـبب بعـض إصالحاتـه الدينيّة حدثـت واقعة كربالء المعروفة فـي ذي الحجة عام 

)1258ه(، والمؤرّخـة بلفظـة )غديـر دم( علـى عهـد السـلطان عبـد الحميـد، وكان ذلك 

علـى يـد نجيـب باشـا والي بغـداد، فقد صـارت مجـزرة غريبة، ذهبـت ضحيتهـا األُلوف 

المؤلّفـة مـن الرجال والنسـاء واألطفال، وكثيـر من العلماء والصلحـاء واألوتاد، وفي هذه 

الحادثـة أُخـذ المترَجـم له أسـيرًا إلـى القسـطنطينيّة، وتدّخل فـي أمره هنـاك أحد رجال 

الدولـة اإليرانيّـة، فأُرسـل إلـى طهـران فـي أوائل جلـوس السـلطان ناصر الدين شـاه على 

العـرش، فاحتفـل بـه، وعنـي الشـاه واألهالـي بأمـره، فصـار مـن رجـال الدين ومشـاهير 
األعـالم، وكبـار المراجـع للعاّمـة والخاّصة، وعـرف بلسـان العاّمة بمير صالـح عرب>.)1(

وقـد سـها قلم الشـيخ آقا بـزرگ هنا؛ إذ ذكر أّن الـذي تزّوج بابنة الميـرزا صالح عرب 

هـو السـيّد إسـماعيل، فقـد جـاء فـي الذريعة: »وتـزّوج السـيّد إسـماعيل البهبهانـّي والد 

السـيّد عبـد اللـه بابنتـه، وكان ميرزا صالح نزيل طهران إلى أن تُوفّـي بها في ليلة الجمعة 

2- ربيـع الثانـي- )1303(«)2(، وهـذا سـهو بيّـن، والصـواب ما ذكرنـاه. ولكّنـه صّحح ذلك 

)1( ينظر طبقات أعالم الشيعة )نقباء البشر(: 14/ 883-881.

)2( الذريعة:  15/ 43
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في نقباء البشـر)1( .

وكان سـنُّه يـوم وفاتـه 84 سـنًة، وقـد ُحملـت جنازتـه إلـى كربـالء، وُدفنـت بالـرواق 

الشريف.

وللميرزا صالح من اآلثار: 

1-حاشية على )الرياض(، الموسومة بـ)زهر الرياض(.

2-حاشـية علـى )القوانيـن( موسـومة بـ)مهـّذب القوانيـن(، طُبـع عـام )1303ه( إلى 

مبحـث مقّدمـة الواجـب، وتُوفّـي في األثنـاء فتوقّـف الطبع.

3-حاشية على )الروضة( للشهيد الثاني، سّماها بـ)صفاء الروضة(.

4-رسـالة فـي مسـألة التجـزي فـي االجتهـاد، طُبعـت مـع كتـاب خالـه السـيّد محّمد 

المجاهـد )مفاتيـح األصـول( عـام )1296ه()2(.

ذرّيته: 
تزّوج السيّد عبد الله ثالث مرات، وأعقب من هذه الزيجات عشرة أوالد وثالث بنات.

وأوالده هم: 

1- حجـة اإلسـالم السـيّد حسـن البهبهانـّي )علـم الهـدى(، وهـو ولـده مـن الزوجـة 

األولـى؛ وهـي بنـت السـيّد حسـين أخـي السـيّد إسـماعيل.

قـال عنـه الغريفـّي: »أّمـا السـيّد العالـم والبحـر المتالطم، أعنـي به: غـرّة الدهر، 

وطلعة الزمن، السـيّد األجّل السـيّد حسـن أدام الله أياديه، وجعل مسـتقبل أمره 

خيـرًا مـن ماضيـه، فهـو اآلن فـي شـيراز، قد تولّـى محرابهـا وقضاءها، ُولد سـلّمه 

اللـه في النجف األشـرف سـنة )1284ه(، ولُّقب بـ)علم الهـدى(، وقرأ على جملة 

)1( طبقات أعالم الشيعة )نقباء البشر(: 14/ 883-882.

)2( ينظر أعيان  الشيعة: محسن األمين: 7/ 369.
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مـن المشـايخ العظـام، ولـه من الولد واحـد لقبه آغـا كوچک«)1(.

2- السيّد مهدي البهبهانّي، من زوجته الثانية.

وأّمـا عقبـه مـن الزوجـة الثالثة، وهي بنت السـيّد صالح عرب المذكور سـابًقا، أّما 

فهم:  الذكور 

3- آية الله السيّد محّمد البهبهانّي، سيأتي الكالم عنه قريبًا.

4- الميـر السـيّد أحمـد البهبهانـّي، قـال عنـه الغريفـّي: »وأّمـا السـيّد الفـرد األوحد، 

األمجـد األسـعد األحمـد، السـيّد أحمـد، فوالدته سـنة )1293ه(، وله مـن األوالد 

أربعـة: عبـد علي، وهاشـم، ونصـر الله، وهـادي«)2(.

دخـل الحـوزة العلميّـة بعد أن أنهـى مرحلة المقّدمـات، ودرس اللغـة، واألدبيات 

العربيّـة، والفقه واألصول، وعلم الكالم، والفلسـفة، لـدى علماء مختلفين، ومنهم 

مـن أخـذ عنه في النجف األشـرف.

كان عضـًدا ألبيـه فـي نهضة المشـروطة، التـي كان أبوه من زعمائهـا، كما كان مع 

أبيـه فـي )باغشـاه( في سـجن محّمـد علّي ميـرزا، ثّم أُبعـد مع أبيه إلـى العتبات 

المقّدسـة في العراق)3(.

وقـد »انتُخـب ممثالًّ في مجلس الشـورى الشـعبّي تسـع دورات، وكان عضـًوا ثابتًا 

فـي اللجنـة البرلمانيّـة في المجلس بقيادة السـيّد حسـن المدرّس«)4(.

تُوفّي في سنة )1326ه( عن عمر ناهز 67 سنة)5(.

5- المير السـيّد محمود البهبهانّي؛ قال عنه الغريفّي: »وأّما السـيّد السـديد، والركن 

)1( الشجرة الطيّبة: 86.

)2( الشجرة الطيّبة: 86.

)3( ينظر شرح حال رجال سياسى ونظامى معاصر إيران 1: 330.

)4( زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: 25 .

)5( ينظر شرح حال رجال سياسى ونظامى معاصر إيران 1: 330.
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المشـيد، السـيّد المحمود، فوالدته سـنة ...، وله من األوالد: أسـد الله«)1(.

6- المير السيّد أبو القاسم البهبهانّي.

7- الميـر السـيّد علـّي البهبهانـّي؛ ُولـد سـنة )1263ش(، كانت دراسـته فـي طهران، 

وقـم، والنجـف األشـرف، ووصـل إلى درجـة االجتهاد، ثـّم دخل في سـلك القضاء 

وطـوى مراحلـه إلـى أن وصـل إلـى مقام نائـب المّدعـي العام، وصـار رئيس فرع 

المحكمـة العليـا مّدًة)2(.

وقـد »انتُخـب مرّتيـن لعضويّة المجلس، كما كان نائبًا لرئيـس المجلس في اللجنة 

البرلمانيّـة للنفـط فـي دورتـه السادسـة عشـرة، وفـي الـدورة الثانيـة مـن شـيوخ 

مجلس سـنا )مجلس الشـيوخ(«)3(.

8- الميـر السـيّد مصطفـى البهبهانـّي؛ »انتُخـب سـت مـرّات لعضويّـة المجلس، عن 

قوچـان«)4(. محافظة 

9- المير السيّد محّمد علّي المطّهر البهبهانّي.

10- الميـر السـيّد رسـول البهبهانـّي؛ کان رئيًسـا لبلديّـة )بنـدر انزلـي( فـي سـنة 

)1309ه.ش()5(.

وأضاف السـيّد الغريفّي ولًدا آخر؛ وهو السـيّد محسـن، وهو من بنت السـيّد صالح 

عـرب أيًضـا)6(، فيكون مجموع الذكور أحد عشـر ذكرًا.

واإلناث، هم: 

11- مريـم بيگـم، زوجـة السـيّد عـالء الديـن البهبهانـّي، ابـن أخـي السـيّد عبـد الله 

)1( الشجرة الطيّبة: 86.

)2( ينظر الشجرة الطيبة: 333.

)3( زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: 25 .

)4( زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: 25 .

)5( ينظر زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: 25 .

)6( الشجرة الطيبة: 85.
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البهبهانـّي، وكان مـن الفضـالء.

12- وطاهره )مير زاده خانم( زوجة السيّد محسن ) صدر العلماء(.

13- وطيبه )خانم آقا( زوجة الميرزا هاشم اآلشتيانّي )افتخار العلماء()1(.

ولده السّيد محّمد: 
السـيّد األجـّل األنبـل، والفاضـل األكمـل، والعالـم العامـل، والغيـث الهاطـل، السـيّد 

األمجـد، السـيّد محّمد)2(.

رئيس علماء طهران على نحو االستحقاق، وهو رجُل علٍم، يتكلّم في جلساته باألسلوب 

العلمّي، كان ذكيًّا، وكان إلى أواخر عمره– وقد كبر به السن- رئيس علماء طهران)3(.

ُولـد السـيّد محّمـد ابـن المترَجـم لـه فـي طهـران فـي التاسـع مـن جمـادى الثانيـة 

سـنة )1291 ق(، وأخـذ مقّدمـات العلـوم مـن الصـرف، والنحـو، والحسـاب، والهندسـة، 

والرياضيّـات، والجغرافيـا، والتاريـخ، وتفسـير القـرآن فـي طهـران، ولّما يبلغ الثانية عشـرة 

تحـت عنايـة أسـاتذة مختّصيـن، ثّم حضـر دروس الفقـه واألصول لـدى فقهاء طهـران، كما 

اشـتغل بالفلسـفة لمّدة سـت سنين عند السـيّد أبي الحسن جلوه، الُمتوفّى سـنة )1314(.

ثـّم توّجـه نحـو حـوزة درس الميـرزا محمـد حسـن اآلشـتيانّي الُمتوفّـى سـنة )1319( 

وأخذ عنه السـطوح العالية في الفقه واألصول، ولّما توفي أسـتاذه اآلشـتيانّي حضر برهًة 

مـن الزمـن فـي درس أبيه السـيّد عبد اللـه البهبهانّي.

ثـّم هاجـر إلى النجف األشـرف ليكمل مسـيرته العلميّة فأقام بهـا، وحضر على جملٍة 

مـن األعـالم؛ منهم: اآلخوند ماّل محّمد كاظم الخراسـانّي الُمتوفّى سـنة )1329( .

ثّم رجع إلى طهران، وقام بالوظائف الشرعيّة، وحصل على الرئاسة التاّمة النافذة.

)1( ينظر زندگی سیاسی واجتماعی سیّد عبد الله بهبهانی: 26-25. .

)2( ينظر الشجرة الطيّبة: 86.

)3( ينظر جرعه اى از دريا 4: 555.
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ويُعـّد السـيّد محّمـد مـن الشـخصيات السياسـيّة البـارزة فـي تاريـخ إيـران الحديث، 

وقد قضى سـتين سـنًة من عمره في السـاحة السياسـيّة، وكان إلى جانب أبيه في جميع 

مراحل جهاده، كما كان له دور مباشـر في كتابة مفاد المشـروطة، وتطبيق بنودها على 

اإلسالميّة. الشريعة 

وقـد انتُخـب ممثّـاًل عن طهران في الدورة الثانية لمجلس الشـورى الشـعبّي في سـنة 

)1288 ش(، ولكّنـه لم يقبل.

وقـد تولّـى رئاسـة الحوزة العلميّة في طهران بعد استشـهاد أبيه، وقـام بهذه الوظيفة 

سـنين متمادية خير قيام.

وكان أكثـر علمـاء طهـران تأثيـرًا، والواسـطة الوحيـدة للعلمـاء الشـيعة مـع البـالط 

البهلـوّي، حتـى أّن كّل حوائج المرحوم السـيّد البروجردّي لدى البالط الملكّي كان السـيّد 

محّمد هـو الواسـطة فيها.

وكان يُقيـم الصـالة فـي المسـجد الـذي كان أبـوه يُقيم الجماعـَة فيه، كمـا كان يلقي 

بعض دروسـه فيه.

ومـن خصائصـه الجميلـة أّن بابـه كان مفتوًحـا لـكل المحتاجيـن وأصحـاب الحوائـج، 

وهـو ملجـأ للغربـاء والالجئين.

وقـد تُوفّـي فـي24 جمـادى الثانيـة سـنة )1383ق( في طهـران عن عمر ناهـز الثانية 

والتسـعين، وُشـيّع جنازتـه بالجاللـة والعظمـة العلمـاُء والتجـار وممثّلـو الدولـة، ونُقـل 

جثمانـه إلـى النجـف األشـرف بالطائـرة، وُدفن فـي مقبرة العائلـة إلى جانب مرقـد أبيه.

وقد أُقيمت له الفواتح العظيمة في طهران وبقيّة المحافظات.

ومـن آثـاره: حواٍش على بعض المتون الفقهيّة، وتقريرات من دروسـه، وهي موجودة 

عند أسرته)1(.

)1( ينظر: كارنامه بهبهان: 611-612، وشرح حال رجال سياسى ونظامى معاصر إيران: 1/ 338-334.
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وفـي )وفيـات األعـالم( أنّـه تُوفّـي بداء السـرطان يوم الثالثـاء 26 جمادى الثانية سـنة 

)1383(، ونُقل إلى النجف، وقد وصلت جنازته إليها يوم الجمعة صباحاً، فُشـيّع تشـييًعا 

حافـاًل بالعلمـاء، وأهـل الفضـل، والوجـوه، والطلبـة من خـارج البلد، وُدفن فـي الصحن 

الشـريف فـي الحجرة مع جـّده وأبيه)1(.

قـال عنـه الطهرانـّي فـي الطبقات: »..الـذي هو اليوم أشـهر الروحانيّيـن، وأكبر زعماء 

الدين فـي طهران«)2(.

وقـال العاّلمـة األمينـّي: »وخلَفُه على منصبه ولُده البارع السـيّد محّمد؛ الذي هو 

اليـوم في الطراز األّول من رؤسـاء طهران«)3(.

وجـاء فـي كتـاب )الحياة السياسـيّة واالجتماعيّة للسـيّد عبد الله البهبهانـّي(: »كان له 

حضـور مميّـز فـي حوادث تأميم النفـط إلى انتفاضة 28 مـرداد 1332 ش«)4(.

وقـال عنـه ركن زاده: »مـن الفقهاء والمجتهدين، واألدبـاء المعاصرين ... ومع أنّه بلغ 

سـنَّ الشـيخوخة ومضـى من عمره الشـريف سـبعٌة وثمانـون إاّل أنّه ال يـزال يدرّس طالب 

العلـوم الدينيـة ويعلّمهم ويرشـدهم وكذلك غيرهم، وبابه ُمشـّرع يوميًّا في وجه الطالب 

والمحتاجيـن والمظلوميـن والمعوزيـن، وكان يُغيثهـم، والجميـع يسـتفيد مـن وجـوده، 

وهـو الملجأ والمرجـع لهم«)5(.

ومن أوالده: السـيّد جعفر ابن السـيّد محّمد البهبهانّي، ُولد سـنة )1293( في طهران، 

ودرس الدراسـات المتوسـطة، ثـّم دخـل كليّـة الحقـوق فـي جامعة طهـران، وحصل على 

البکالوریـوس، ثـّم بعد تخرّجه أصبح رئيس مكتب اإلسـناد الرسـمّي.

)1( ينظر وفيات األعالم: 1/ 401.

)2( طبقات أعالم الشيعة ) نقباء البشر (: 1194.

)3( شهداء الفضيلة: 381.

)4( زندگی سیاسی واجتماعی سید عبد الله بهبهانی: 25 .

)5( دانشمدان و سخن سرايان فارس: 1/ 482-481.
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وقـد اسـتفاد مـن مكانـة ونفـوذ أبيـه مّمـا عـاد عليـه بالعوائـد، وبعـد سـنة )1332( 

وعـودة الشـاه مـن أوروبـا انتُخب السـيّد جعفـر ممثاًّل فـي مجلس الشـورى، وصار وكيل 

طهـران فـي الـدورات الثامنة عشـرة، والتاسـعة عشـرة، والعشـرين.

و كانـت لـه مكانـة رفيعـة في المجلـس، حتى إّن كثيرًا مـن األمور كانت تُحـّل ويُبّت 

فيهـا بالرجـوع إلى رأيـه، وما يراه هـو صالًحا.

ثـّم إنّـه تـرك الحيـاة السياسـيّة جانبًـا مـن سـنة )1340( وما بعدهـا، وتُوفّي في سـّن 

والسـبعين)1(. الثالثة 

أصهاره: 
مّر آنًفا أّن للسيّد ثالث بنات، وقد كانت كّل واحدٍة تحت علٍَم من األعالم األجاّلء؛ وهم: 

1- السـيّد عـالء الديـن ابـن الفقيـه العالـم الفاضـل الزاهـد عمـاد الديـن ابن السـيّد 

إسـماعيل البهبهانـّي؛ وهـو ابن أخي السـيّد المترَجـم له، وقد صاهـره على ابنته 

مريـم بيگم.

وهـو مـن العلمـاء السياسـيّين فـي طهـران فـي عهـد المشـروطة، كان مولده سـنة 

)1286ه.ق( الموافـق لــ )1248ه.ش(، ومـع أنّه كان يدرس العلوم الدينيّة ومتلبّس 

بلبـاس العلمـاء إاّل أنّـه كان يشـتغل أيًضـا بالزراعـة، وقد صاهـر السـيّد المترَجم له 

على ابنته مير زاده خانم، وفي سـنة )1302 ه.ش( دخل مجلس الشـورى ممثاًّل عن 

وراميـن فـي الدورة الخامسـة، كمـا كان أّول رئيس لمجمـع بلديّة طهران.

وقـد تُوفّـي فـي السـادس عشـر مـن ذي الحّجـة سـنة )1371ه.ق(، وُدفـن في حرم 

السـيّدة المعصومـة في قـّم)2(.

2- السـيّد محسـن ابـن السـيّد مرتضى الخاتـون آبادّي، مـن العلماء األبـرار والفضالء 

)1( ينظر شرح حال رجال سياسى ونظامى معاصر إيران: 1/ 331.

)2( ينظر كارنامه بهبهان: 429-428.
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األخيـار فـي طهـران، ذو علـٍم وعمـل، وتقوى وورع، وُحسـن أخالق، كان يسـعى 

كثيـرًا فـي قضـاء حوائـج الناس، ويُضـرب به المثـل في ذلك.

تولّـى إمامـة المسـجد الجامع مسـجد عزيز اللـه، بعد أخيه السـيّد جعفر، وكانت 

له رئاسـة السـوق، ومرجعيّة جزٍء من طهران، إلى أن استُشـهد سـنة )1335 ه.ق( 

فـي فتنـة المشـروطة، وُحملـت جنازتـه إلـى مشـهد المقّدسـة، وُدفـن فـي دار 

السـيادة فـي العتبة الرضويّـة على مشـرّفها آالف التحيّـة والثناء)1(. 

3- الميـرزا محّمد هاشـم ابن الميرزا حسـن اآلشـتيانّي، المجتهـد المعروف في عهد 

ناصـر الديـن شـاه، ُولـد الميرزا محّمد هاشـم سـنة )1290 ه.ق(، وصاهر السـيّد 

المترَجـم لـه علـى ابنتـه طيبـه )خانـم آقـا(، ودرس العلـوم الدينيّـة إلـى أن بلـغ 

رتبـة االجتهـاد، وكان مشـغواًل بالتحصيـل مّدًة فـي النجف األشـرف، وحصل على 

إجـازات اجتهـاٍد منها.

وقـد كان محـّط أنظـار النـاس فـي طهـران، وانتُخـب وكيـاًل للمجلـس فـي طهران 

فـي الـدورة الثالثـة، وكـذا في الدورة الخامسـة، كما أنّـه صّوت على إنهـاء الدولة 

القاجاريّة وسـلطنة رضا شـاه.

وقـد أصبـح وكيـاًل لمجلـس الشـورى الشـعبّي فـي الـدورات السادسـة والسـابعة 

والثامنـة، ولّمـا صـدر األمـر بتوحيـد لبـاس جميـع وكالء المجلـس حتـى العلمـاء، 

أطـاع الكثيـرون هـذا األمر مباشـرة واسـتبدلوا العمامـة والعباءة باللبـاس العصرّي 

والكرفـات، ولكـّن الميرزا هاشـم أبى ذلك، وكان له من العمر حينها سـتون سـنًة، 

ولـم يُنتخـب فـي الـدورات الالحقـة، وقـد تُوفّـي فـي طهـران فـي سـن الثمانيـن 

ا ومـن األعيـان، وتـرك بعد موتـه أمـالكًا كثيرة)2(. تقريبًـا، وكان ثريًـّ

دراسته ونشأته العلمّية: 
نشـأ السـيّد المترَجـم لـه فـي النجـف األشـرف، وكانـت دراسـاته األوليّـة مـن مرحلة 

)1( ينظر اختران فروزان رى وطهران: 428.

)2( ينظر شرح حال رجال سياسيى ونظامى معاصر إيران: 1/ 22.
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الكتّـاب إلـى مـا بعدهـا تحت إشـراف والده المجتهـد الحّجة السـيّد إسـماعيل البهبهانّي 

مـات العلـوم على يـده، ولّما أنهى مرحلة السـطوح  الُمتوفّـى سـنة )1295 ه(، وقـرأ مقدِّ

حضـر األبحـاث العاليـة فـي الفقـه واألصـول على يد جملـٍة من العلمـاء األعـالم والفقهاء 

العظـام؛ منهم: 

1ـ  العالـم العامـل المحّقـق، واألصولـّي البـارع السـيّد حسـين التـرك الكـوه كمـرّي، 

الُمتوفّـى سـنة )1299ه(.

2 ـ العاّلمـة األصولـّي الكبيـر ميـرزا حبيـب اللـه الرشـتّي الجيالنـّي، الُمتوفّـى سـنة 

)1312ه(.

3ـ  عاّلمـة األواخـر، فقيـه العراق الشـيخ راضي ابن الشـيخ محّمد النجفـّي، الُمتوفّى 

سنة )1290ه(.

4ـ العاّلمـة أسـتاذ العلـوم العقليّـة الشـيخ المـاّل محّمـد بـن محّمـد باقـر اإليروانـّي 

التركـّي النجفـّي، المعـروف بالفاضـل اإليروانـّي، الُمتوفّـى سـنة )1306ه(، وقـد 

جـاوز السـبعين مـن عمره الشـريف. 

5-الشيخ األعظم المرتضى األنصارّي، الُمتوفّى سنة )1281ه(.

6-اإلمام المجّدد السيّد الميرزا محّمد حسن الشيرازّي، الُمتوفّى سنة )1312ه(.

وأغلـب اسـتفادة السـيّد البهبهانـّي هـي مـن محضـر األربعـة األوائـل )قـّدس اللـه 

أسـرارهم(.

وقـد اسـتمّر فـي االسـتفادة واإلفادة حتى حـاز مرتبًة عاليـة من العلوم الشـرعيّة، وال 

سـيّما الفقه، وشـرع فـي التصنيف فيه.

ثـّم ذهـب مـع والده إلـى طهـران، ودخل الحـوزة العلميّة هنـاك، وأوجد لنفسـه مقاًما 

مميّـزًا فيهـا؛ بمـا كان يتمتّـع بـه مـن الـذكاء الفطرّي، وُحسـن البيـان، ولطـف القريحة في 

االستنباط، مّما أوجب إعجاب علماء الطراز األّول فيه هناك، وأكثر تصانيفه في الفقه كانت 

فـي طهـران، وبعـد وفـاة والده في الحقبـة الممتّدة بين سـنة )1298ه( وسـنة )1322ه(.
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إجازاته: 
يروي السيّد عبد الله عن جملٍة من األعالم الذين أجازوه باالجتهاد أيًضا؛ وهم: 

1- السـيّد ميـرزا صالـح الدامـاد، وهـو والـد زوجته -كما مـّر- وهو يروي عن الشـيخ 

حسـن صاحـب )أنـوار الفقاهـة(، وكان يـروي عـن أبيـه الشـيخ جعفـر كاشـف 

الغطـاء، عن مشـايخه، عن مشـايخهم، وينتهـي بعضهم في أحد طرقـه إلى جّده 

السـيّد عبد اللـه البالدّي.

2- السـيّد حسـين التـرك، والسـيّد ميرزا صالـح الداماد، عن مشـايخهم، ومشـايخهم 

مذكـورون فـي محلّهم.

3- الميرزا حبيب الله الرشتّي، عن مشايخه.

4- السـيّد محّمـد صادق ابن السـيّد علـّي نقّي الطباطبائـّي الطهرانـّي، الُمتوفّى قبل 

الثـالث مائـة واأللف بقليل، عن شـيخه صاحـب )الفصول(.

5- الشيخ الماّل إبراهيم، عن مشايخه، منهم الشيخ مرتضى األنصارّي.

6-الشـيخ زين العابدين المازندرانّي النجفّي الحائرّي، الُمتوفّى سـنة )1309ه(، عن 
مشايخه.)1(

و »روى عنه ابن عّمه: السـيّد عبد الله ابن السـيّد أبي القاسـم ابن الحاج السـيّد علّي 
ابن السـيّد محّمد الكبير ابن السـيّد عبد الله البالدّي البحرانّي الموسـوّي الغريفّي«)2(. 

مّما قيل فيه: 

1- قـال عنـه العاّلمـة األمينـّي فـي )شـهداء الفضيلـة(: »العالّمـة الزعيـم السـيّد 

عبـد الله ابن السـيّد إسـماعيل ابن السـيّد نصر اللـه... هو فقيد الشـيعة وزعيمها 

المقـّدم والمصلـح الكبير فـي علويتها«.

)1( ينظر الشجرة الطيّبة: 85-84.

)2( أعيان الشيعة: 49/8.
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ثـّم نقـل عـن كتـاب )المآثر واألثر( أنَّه: »مـن أعظم علماء طهران، حـاز رتبًة عالية 

ـرعيَّة ]وال[ سـيَّما الفقه، وكان أبوه من فطاحـل المجتهدين وأجلَّة  مـن العلوم الشَّ

الدين«. حماة 

ه فـي الرعيـل األوَّل مـن حملة العلـم بطهران،  وفـي )شـهداء الفضيلـة( أيًضـا: »أنّـَ

والقائـد الوحيـد للحملة اإلسـالميَّة«)1(.

2- وقـال فيـه صديقه الشـيخ محّمد حـرز الدين: »كان عالًما فاضـاًل أديبًا محّنًكا ومن 

أهـل المعرفـة والتدبيـر، هاجـر إلـى النجـف، وأقـام فيها مـّدة، ولنا معـه صحبة 

أكيـدة، أخـذ العلم عـن علماء النجف ومدرّسـيها()2(.

3- وقـال الشـيخ آقـا بـزرگ الطهرانـّي فـي حّقـه: »عالـم كبيـر، وفقيـه بـارع، وزعيم 

معـروف«)3(. 

4- وقـال فيـه العاّلمة النّسـابة السـيّد عبد اللـه البالدّي: »أّما السـيّد الجليل، المجتهد 

الفقيـه، الرئيـس بطهـران عبـد الله بـن إسـماعيل، فهو مـن أكابر علمـاء اإلماميّة 

ورؤسائهم«)4(. 

5- وكذلـك قـال فيـه العاّلمـة النّسـابة السـيّد الرضـا الغريفـّي: »غيـظ الصـدور مـن 

الحاسـدين، ونافي الشـرور من الجاحدين، فخر عشـيرتي، وكريم أرومتي، وكبير 

عمومتـي، حّجـة اإلسـالم والمسـلمين، وآيـة الله فـي العالمين، السـيّد األّواه، أبو 

الحسـن السـيّد عبد الله بن إسـماعيل بن نصر الله بن محّمد شـفيع بن يوسـف 

بـن الحسـين بن عبـد اللـه البحرانّي الغريفـّي البـالدّي البهبهانّي.

الجدير بأن يُسـّمى بـ)المجاهد الثاني(، سـلّمه الله وال أْسـلََمه، وكرّمه وأكرَمه، وأعدم 

بـه العنـاد وال أعَدَمـه، وجعلـه حصًنا للديـن، ومعقاًل للمؤمنيـن، ومركزًا لدائـرة العافين، 

)1( شهداء الفضيلة: 380.

)2( معارف الرجال: / 18-17.

)3( طبقات أعالم الشيعة ) نقباء البشر (: 1193.

)4( الغيث الزابد: 166.
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من الفقراء والمسـاكين، آميـن اللهّم آمين«)1(.

زعامته: 
ى ولده  ي والـده العالـم الجليـل السـيّد إسـماعيل البهبهانـّي فـي طهران صلّـَ ـا تُوفّـِ لمَّ

)المترَجـم لـه( فـي مكانـه، وقـام مقامـه، وخلفـه علـى منصبـه الروحـّي وزعامتـه 

ينيـة، وكان لـه شـأن واعتبـار، وكلمة مسـموعة، ونفوذ واسـع في األوسـاط الحكوميَّة  الدِّ

واألهليّـة علـى اختالفها.

ـا جـرت حـوادث االنقـالب  وكان مـن الناقميـن علـى حكومـة إيـران القاجاريّـة، فلمَّ

الدسـتورّي في إيران، وصار زعماء الدين فريَقين كباقي الناس؛ فريق يطالب بالمشـروطة 

وآخر يجنح لالسـتبداد، كان المترَجم له من الَّذين حبَّذوا هذه الفكرة )المشـروطة(، 

وكان يُعـّد من الرعيـل األّول منهم.

اعي في تنميتها في أرجاء إيران)2(. وقيل هو المؤّسس لها في طهران، والسَّ

وقـد بنـى فـي سـنة 1312-1313ه.ق المسـجد المعـروف بمسـجد البهبهانـي الواقع 

فـي السـوق الكبيـر فـي طهـران)3(، وكان يقيـم الصالة جماعة فيـه، وقد تولّـى بعده ولده 

السـيّد محمـد إقامتها في المسـجد نفسـه، وفي الوقـت الحاضر يقام المجلس الحسـيني 

فـي أيـام الخميـس مـن كل أسـبوع في هذا المسـجد، كما تجتمـع فيه جميع أفراد أسـرة 

البهبهانـي فـي العشـرة األولى من محـرّم الحرام.

نفيه إلى العراق: 
بعـد مـّدٍة مـن نجـاح نهضـة المشـروطة، وسـيطرة السـيّد عبـد اللـه ومناصريـه على 

زمـام األمـور فـي المجلـس، قـّرر الشـاه ومشـاوروه -الذيـن كانـوا يـرون أن نشـاطات 

)1( الشجرة الطيّبة: 21-20.

)2( ينظر: شهداء الفضيلة: 380، وطبقات أعالم الشيعة ) نقباء البشر (: 1193. ومعارف الرجال: 2/ 

.18-17

)3( واقفان دار الخالفة: 85.
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المجلـس مخالفـة ألصـول المشـروطة - تسـليم ثمانيـة أشـخاص مـن أفـراد المجلـس، 

ومنـع نشـر الفضائـح، ومنـع الفتـن التـي تُحدثهـا التنظيمـات، وإيقـاف شـتائم الخطباء 

ومحـّرري الصحـف، وجمع السـالح من أيـدي الناس، ولكـّن أصحاب القـرار في المجلس 

لـم يرضخـوا لتلـك المطالـب؛ فتـّم قصـف المجلـس، وحدثـت مناوشـات بيـن الطرفين، 

وقـاوم المجاهـدون والنـّواب خلـف متاريـس المجلـس ومسـجد )سبهسـاالر( مدافعيـن 

لعـّدة سـاعات، ووقـع العديـد مـن القتلـى مـن الجانبين، ثـّم اعتُقـل السـيّدان البهبهانّي 

والطباطبائـّي فـي )بـارك أمين الدولة(، وبعد تعذيٍب شـديد بالضرب المبـرح، اقتيدا إلى 

)بـاغ شـاه( وكّل منهمـا بـدون عمامـة، وبثيـاب ممزَّقـة، ولحيـة مخّضبـة بالدماء.

وفـي 26 رجـب سـنة )1326ه( أصـدر الشـاه أمـرًا بالعفـو العـام، وأطلق سـراح أكثر 

الموقوفين في )باغ شـاه(، وأصدر أمرًا إلى محكمة )باغ شـاه( بمحاكمة الباقين محاكمًة 

عادلـة، والنظر بتجـرّد في التّهـم الموّجهة إليهم.

واسـتقبل الشـاه السـيّدين فـي ديوانـه، وطلـب منهمـا االعتـذار، فقامـا أيًضـا بتقبيل 

الشـاه، فأمرهمـا الشـاه بتـرك طهـران، ولكـن لـم يُجـز لهما الخـروج من )باغ شـاه( حتى 

أعطـى البهبهانـّي اثني عشـر ألَف توماٍن بعنوان مصارف السـفر، ووضـع بتصرّفه عربتين 

ملوكيّتيـن مجّهزتيـن بخيمـة وماء، ولـوازم الطبخ.

وتحـرّك الموكـب باتجـاه العتبات المقّدسـة فـي العراق تحـت مراقبة خمسـين غالًما 

من بيت الحراسـة)1(.

وعنـد وصـول الموكـب إلـى بغـداد تجلّـت عظمـة السـيّد المترَجـم لـه في اسـتقبال 

النـاس -علـى اختـالف طبقاتهـم- لـه، وكـذا لّمـا توّجـه إلى النجـف األشـرف؛ حيث خرج 

السـتقباله المبرَّزيـن مـن علمـاء النجـف األشـرف، وتـّم االحتفـال بقدومـه قبـل دخولـه 

للمدينـة المقّدسـة.

قـال الغريفـّي: »ولّمـا دخـل بغـداد خـرج السـتقباله الفريقـان مـن السـّنة والشـيعة؛ 

)1( ينظر مستدرك أعيان الشيعة: حسن األمين: 7/ 133-132.
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للتيّمـن بطلعتـه الغـرّاء الرفيعـة.

ولّمـا قـدم النجـف األشـرف ُضربـت األخبيـة خـارج البلـدة، ينتظـرون طلعـَة مجِده، 

وشـروق شـمس سـعِده، ولم يبَق فيها ال شـيًخا وال كهاًل، وال امرأًة وال طفاًل، بل كّل فريق 

خـرج السـتقباله، والنظـر إلـى جالله، من عالـٍم وحاكم، ومظلـوٍم وظالم.

ولّما امتألت البيداء من نور غرّته السـعداء، أُنشـد الشـعر والنثر قبل دخوله والوصول 

إلـى قبر جّده ومأموله.

الفيـض  السـميدع األعلـم، ذو  العيلـم، والمجاهـد  العالـم  ومّمـن خـرج السـتقباله 

القدسـّي اآلخونـد محّمـد كاظـم الطوسـّي )دام ظلّـه(، وأبّـد فضلـه، وأيّـد قولـه وفعلـه، 

وجنـاب الشـيخ المعظّـم الفقيـه الكامـل الحاج شـيخ عبـد اللـه المازندرانـّي )دام عاله(، 

وقاطبـة العلمـاء والفضـالء القاطنيـن يومئـٍذ فـي األرض المقّدسـة.

ومّمـن خـرج السـتقباله حاكم البلـدة وقاضيها والنقيب السـيّد جـواد الرفيعّي، وخرج 

لـه جميـع العسـكر للسـالم، ونُشـرت جميـع الرايـات ألجلـه واألعـالم، وغيرهـم مّمـن ال 

يمكـن عّدهـم، ويسـتحيل حصرهم«)1(.

وكان مّمـن أنشـد فـي حضرتـه يمدحـه العالـُم الربانّي أخطـب خطباء العراق الشـيخ 

كاظم ابن الشـيخ حسـن السـبتّي، حيـث قال: 

الـورى وسـئِمُت َدهرا اتجّنبُت  ))) بـِه جرعـُت الشـهَد ُمرَّ ُألـدُّ

نكيـٌر فـا  الفسـاُد  ظهـَر  بـل المعـروُف أصبَح فيـِه ُنكرابـِه 

ليحبـَس عنهـُم للسـحِب َقطراوجـازى اهلُل فيـِه النـاَس حّتى

يـروُع بـه ُبَغـاُث الطيـِر َنْسـراأل ُقبًحـا لـُه مِـْن دهـِر ُسـوٍء

)1( الشجرة الطيبة: 79-78.

يْه، ويُوَجر في اآلخر الدواُء في الصَدف  ، وهو: أَْن يؤَخَذ بلسان الصبي فَيَُمدَّ إِلى أَحد ِشقَّ )2( من اللَّدِّ

ْدق. )لسان العرب 3: 390، مادة: لدد( بين اللسان وبين الشِّ
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وِظفـراويقحـُم غابـَة الضرغـاِم كلٌب ا  أنيابـً فيـِه  وينشـُب 

عليـِه الراسـياُت الّشـُم َصبـراَصبـرُت بِه على مـا ليَس َتقوى

ي مِـْن لدنـُه بلغـُت ُعـذراسأوِسـُع ما حييـُت الدهـَر َذمًّا فإنـّ

ى لِئاَم النـاِس ُنصًحا يـِد َغدراَفكـْم َأْولـَ وأوَسـَع بالكـراِم الصِّ

ى إليـِه َدنـيَّ َنفـٍس وَأبعَدنـي وكنـُت البحـَر َنهـراوَكـْم َأدنـَ

اَجفاني واسـتخفَّ َرزيَن ِحلِمي َذرَّ كاَن  َقـد  بَمـْن  وواَزتنِـي 

هـم َشـرًفا وَفضًا وَقـدراوكنـُت أعمَّ َجاًهـا  هـم  وأخصَّ بـِه 

ُملـوًكا َخالِـْط  لِقائـٍل  وَوفـراوُقلـُت  َسـعًة  تجـْد  وَداهنهـم 

ُعمـراإلى َكْم َذا أؤمِّـلُ َعطَف َدهري باآلمـاِل  أفَنيـُت  َلقـْد 

َيـراُه مثـَل َحـدِّ السـيِف َوعراأيسـلُك ويَك نهَج الضيِم َشهٌم

ْت إّل المعالـي فَكـْم َنَفَرْت َحـذاَر الضيِم ُذْعراولِـي َنْفـٌس أبـَ

حّتـى العـزِّ  بأفـِق  لهـا اتخـذْت بِهاِم النجـِم َوكراُمحّلقـًة 

فيها هللِ  ًيـــا  ُمؤدِّ ولو أّني َسـجدُت الدهَر ُشـكراولســـُت 

بـأن انقـاَد َطـوَع الضيِم َقْسـرالضـلَّ الدهـُر كيَف يـروُم مِني

ضيـٍم أبـيِّ  وكلَّ  بـِه للدهـِر جـرٌح ليـَس يبـرافقاَرعنـي 

اأكـوُن لـُه كَمـْن قـْد كاَن عبًدا وكنـُت وسـّيِد الحـراِر ُحـرَّ

البّراوما قســـمي إذا القساُم ُبرَّْت إّل  بمثلـــِه  يكـــوُن 

لعدنـــان وفِهٍر ينمى  وفِهرافتـــى  ــا  عدنانـً اهلُل  أعـــزَّ 

تاًجا اهللِ  رســـوُل  ِطمـَرافألبســـُه  القـدِر  علـيُّ  وقّمصـُه 

ُتـراٍب أبـي  وِشـبُل  بـِه َكُبـَر العـاُء وليـَس ِكبـَراُترابـيٌّ 

الـُه ُخُلٌق َيُضـوُع المْسـُك مِنها أغـضُّ ِمن النسـيِم الغـضِّ َمرَّ

إذا َجَريـا لَِسـبٍق َفهـَو َأجـَرىوَفضـُل كلِّ ِذي َفضـٍل ِسـواُه
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بِراحَتيـــِه كأنَّ  ُجـــوٍد  اَوُذو  َسـحاُب َندًى علـى الَعافيَن َدرَّ

َوفي الكلِّ اغتدى والشـفِع ِوتَراُهـو الفرُد الـذي جمـَع المزايا

اُهـو ابـُن ُمـزاِوِل الدنيـا إذا َما َكـرَّ اُر  الكـرَّ أرجائِهـا  َعلـى 

هـذا َوالشـبُل  ِشـبُلُه  الِهزبـَراَوهـذا  الليـَث  ذلـك  ُيشـابُِه 

اُهو الندُب ابُن إسـماعيَل سـاَد الغطـارَف ِمْن بَني إسـحاَق ُطرَّ

وَفخـَراَفمهَّـدَ أرَضهـا ِقسـًطا وَعـدًل ا  ِعـزًّ ُملَكهـا  َج  وتـوَّ

له انقادْت ُملـوُك الرِض َقهرافتًى أرسـى جباَل العـدِل ُملًكا

فيـِه اإلسـاُم  َرأى  َأْن  اولّمـا  لـواَء الحـقِّ زاَغ َفمـا اسـتقرَّ

فألـوى الدنيـا  َزهـرَة  هجـَراتجنَّـبَ  إيـراَن  هاِجـًرا  وبـادَر 

افـكاَن كنجِم سـعٍد غـاَب عنها وحـلَّ النحـُس فيهـا فاسـتمرَّ

ونامـْت َأعيـٌن مِـْن َقبُل سـهرافَكـْم ِمْن بعـدهِ َسـِهرْت ُعيوُن

غـدْت وُربوُع أهِل الرشـِد َقفراُربـوُع الغـيِّ يـوَم َسـرى ربيًعا

النـاِس َمكـرافـا عجـٌب لمكـِر الدهـِر فيِه لـُه بخيـِر  فـإنَّ 

وسـلطْت الصروُف عليِه ِشـمرافقـد أخنى الزماُن على حسـيٍن

بـِه ليُث الشـرى والكلـُب بظراأل فانظـْر لدهِرَك كيـَف َيعُنو

ِوزراتحمَّـلَ في كـرام النـاِس َماَلم الشـمُّ  الجبـاُل  لـه  تحمَّ

وكـْم ِرجـٍس َبغى لِيهيـَن ُطهرافكـْم كلًبـا عـوى لُيريـَع ليًثـا

وَظهـرافيا َرجَل الرجـاِل ِحجًى وِحْلًما َبطًنـا  قلَّبَتهـا  إذا 

كَ إذ طلعـَت هـاُل فطـٍر وقـد كانـْت بِـَك اليَّـاُم فِطراكأنَـّ

لـُه َشـوًقا َكَمـْن َرَمَقْتـُه َشـزراوليـَس فتى عيوُن النـاِس َترُنوا

لَِمـْن َوافى لَِكسـِر الديـِن َجبراوأهـُل الديـِن َقـْد َداُنـوا َوفاًء

ُبشـرىوظـلَّ الدهـُر ِمْن َطـرٍب وُأنٍس للمجـِد  قائـًا  ينـادي 
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ـَم صـادق وافتـرَّ َثغراوحسـُبَك ِمْن ُسـروِر الدهِر َأْن َقـْد تبسَّ

ب ُذو َمزايا التـي ل نسـتطيُع لهـنَّ َحصـرافتـى العلـِم المهـذَّ

و بِه الشـمُّ الرواِسـي اَرزيـٌن لـَ أقـرَّ منهـا  لغتـدى  ُتـواَزُن 

براحتِـِه النـدى َقـْد َمـاج تِبـرايجـوُد علـى العفـاةِ كأنَّ بحًرا

َبحـرافـآوى الخائفـوَن ِحمـاُه َكهًفـا داُه  نـَ الوافـدوَن  َوَأمَّ 

اتقاصـُدُه الـورى مِـْن كلِّ َفـجٍّ ويكسـُب َمْن يخوُض البحَر ُدرَّ

ُكفـراَفَيـا َمـْن فيِه ِديـُن اهللِ ِشـيَدْت الُكفـُر  اَن  َوبـَ قواعـُدُه 

ُد هرقـًا وُيبِيـُد ِكسـرىَعـداَك اللَّوُم رأُيـَك َرأُي َحزٍم ُيسـدِّ

ونصـراَلَقْد ُسـدَت الملوَك برأِي ملٍك تأييـًدا  الملـَك  أقـرَّ 

كَ َقْد أحطـَت بِهـنَّ ُخبراوأخبـرَت الـورى بأمـوِر َغيٍب كأنَـّ

َقديـًرا بِهـا  اإللـُه  اَوخيَّـرَك  علـى كلِّ الـورى َنفًعـا َوُضـرَّ

َوَعسَعَس َجوُرهم َفسَطعَت َبدراتفاقـَم ظلُمـُه َفَسـَللَت َعضًبـا

َجهـَراوكاَن الَعـدُل أخفى كلَّ َشـيٍء للنـاِس  أظهرَتـُه  َوَقـْد 

اَوكنَّـا َقـْد َكتمنـا الحـقَّ حتَّـى َخِشـينا َأْن نقـوَل الحـقَّ ِسـرَّ

َفَلْم َتبَرْح تضاعـُف وهَي َتتَرىمناقبـَك النجـوُم َقْد اسـتناَرْت

المعالـي أمَّ  بغرَّهـا  َمْهـَراخطبـَت  َغاليـَت  َلَقـْد  َأخاطَبهـا 

وُأخـَرىَلَقْد َخِسـَر اُللى َمدحـوا البرايا نالـوا  بِـِه  ِديًنـا  فـا 

سـيغنُم مِنَك فِـي الدارين َأجَراوَمـْن أثنـى عليَك وأنـَت أهٌل

َأحـرىولـو كلُّ امرٍء في النـاس ُيلَفى فأنـَت  بالثنـاِء  َحريًّـا 

نظمـُت بغيـِر أهِل البيِت ِشـعَرامضـى زمـٌن ولـْم ُيسـمع بأنِّي

َأهـًا فيـِه  رأيُتـَك  َفـَراَق بِـَك الثَّنـا َنظًمـا َونَثـَراولكنِّـي 

َوِذكُرَك َما ُذِكرَت َيُضوُع َنْشـَراَفـُدْم بَيـَن اَلنـاِم َرفيـَع َشـأٍن
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َولِـي َكبٌِد مِـن الزفـراِت َحرَّىإِلى ابِن العسـكريِّ َأُبثُّ َشكوى

َفْجَرا))).َفَديـُت َمَتـى َوليُل الجـوِر َداٍج َفيِضيَء  َينجِلي  بُِنوِرَك 

وأضـاف الغريفـّي واصًفـا دخـول السـيّد البهبهانـّي للنجـف األشـرف ومـا قـام به من 

 ،أعمـاٍل هنـاك؛ فقـال: »ولّمـا دخـل النجـف أّول مـا بـدأ بزيارة جـّده أميـر المؤمنين

وثّنـى بالفاتحـة ألبيـه السـيّد إسـماعيل، وثلّـث بزيـارة قبـر شـيخ الطائفـة الشـيخ محّمد 

طـه نجـف، ثـّم مضـى إلى ضريـح خاتمة العلمـاء؛ وهو العالـم الجليل الحـاّج ميرزا 

حسـين ابـن ميـرزا خليل.

ثـّم جلـس لعمـوم الناس ثالثـة أيّامه، أوفر بها العطـاء من بحر يـده البيضاء، فوفدت 

عليـه الوفـود مـن األقاصي واألدانـي، بالمدائح والتهانـي، وقد لُّقب بـ)المجاهـد الثاني(، 

وكّنـي بـ)أبي الفتـح(، لما تقّدم لك من الشـرح.

وكان وروده )دام ظلّـه( ليلـة الجمعـة سـنة )1327ه(، ومـن العجـب أّن سـنة وروده 

َشـاِد﴾)2(. تاريخهـا مطابـق لهـذه اآلية: ﴿اتَّبُِعوِن َأْهِدُكْم َسـبِيَل الرَّ

ة، ثـمَّ عـاد إلـى إيـران بعـد أن اسـتتبت األمـور  وقضـى فـي النَّجـف األشـرف مـدَّ

واستوسـقت، فُقوبـل بحفـاوة بالغـة وتقديـر وإجـالل، ثـمَّ خـاض جولـًة أخـرى؛ حيـث 

ـرعيّة،  دعـا مـع إخـوان لـه في الجهـاد إلـى تطبيـق القوانين الدسـتوريَّة مـع األحكام الشَّ

اإلسـالميَّة«)3(. والنَّواميـس 

وفـي األخيـر جرت أمـور، ووقعت حوادث وهنابث، وظهرت بـدع وضالالت، وتجلَّت 

نوايـا وسـرائر، فأوجبـت عدوله عن هـذه النَّظرية وتبَرأ من أصحابهـا، وندم على ما صدر 

)1( منتقى الدرر في النبّي وآله الغرر: 134-131.

)2( سورة غافر: اآلية 38.

)3( ينظر: شهداء الفضيلة: 380، وينظر: طبقات أعالم الشيعة ) نقباء البشر (: 1193، ومعارف الرجال: 

.18-17 /2
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من قلمه ولسـانه)1(.

استشهاده: 

جاء في )مسـتدركات أعيان الشـيعة( في سـبب قتله وكيفيّة شـهادته، ثّم مكان دفنه 

التالـي: )كان المعتدلـون الذيـن يشـّكلون أكثريّـة المجلـس يتّبعـون البهبهانـّي، ولذا فإّن 

الديموقراطيّيـن الذين كانوا يشـّكلون جبهة المتشـّددين والثوريّين فـي المجلس، خالفوا 

البهبهانيّـن وكانـوا يُظهرون أنّه يرى نفوذه أقوى من الدسـتور )المشـروطة(، وأنّه يسـعى 

إلضعـاف المجلـس! ولكّنهـم فـي باطن األمـر يعتقدون أّن شـخصيته ونفـوذه مانعان من 

تقّدمهـم إلـى مآربهم وأهدافهـم، ولذا أعّدوا خطّـة اغتياله.

يـوم الجمعـة 8 رجـب )1328( )24 تير 1289 ش()2(، وعنـد بدايات الليل، قام )حيدر 

عمـو أوغلـي( و )رجـب سـرابي( وشـخصان آخـران، طبًقـا لخطـة ُوضعـت بإشـراف قادة 

الديموقراطيّيـن، بالتوجـه إلـى منـزل البهبهانـّي ملثّمين بهيئة قطّـاع الطرق.

دخلـوا منزل البهبهانّي وارتقوا بسـرعة السـاللم المؤّدية إلى اإليـوان الصيفّي، وبثالث 

رصاصـات متتالية قتلـوا البهبهانّي وفّروا هاربين.

وفـي اليـوم التاسـع من رجـب )1328( عطّل المجلـس لهذه الحادثة، كمـا عطّل بازار 

طهـران أيًضـا، وسـادت حالـة مـن الصدمـة واالنزعاج فـي كّل مـكان، وتجّمـع اآلالف من 

النـاس صبيحـة يوم السـبت فـي أطراف بيـت البهبهانّي.

وكان الجـو ينـذر بنشـوء حـوادث سـيئة، ولكـن ولـده )السـيّد محّمـد(، وبـكّل صبـٍر 

ومتانـة محموَديـن، نصـح الناس بإخماد نار الفتنة، ورجاهم بإصـرار أن يتفرّقوا ويحافظوا 

علـى الهدوء فـي طهران.

)1( ينظر: طبقات أعالم الشيعة ) نقباء البشر (: 1193. ومعارف الرجال: 2/ 18-17.

)2( جاء في شهداء الفضيلة: في شعبان، ولعّل الصحيح كون ذلك في رجب، كما ذكره أيًضا صديقه 

الشيخ حرز الدين في معارف الرجال: 2/ 18.
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وأُقيمـت مجالـس العـزاء فـي جميـع مـدن إيـران، وتركـت الحادثـة تأثيـرًا عميًقا في 

النفوس.

ثـّم نُقـل جثمانه برفقه السـيّد علـّي بهبهانّي وعدٍد من األقـارب واألعوان إلى النجف، 

وُدفـن فـي مقبـرة العائلـة. وأُقيمـت فـي العـراق أيًضـا مجالس العـزاء أظهر فيها األسـف 

على هـذه الحادثة«)1(.

 ،وفي أحسـن الوديعة: »فبلغ نعيه إلى شـيخنا المحّقق الخراسـانّي المتقّدم ذكره

فتأّسـف لذلك كّل األسـف، وأقام له المآتم في أرض النجف«)2(.

وفـي )شـهداء الفضيلـة(: »وقـد نقـل جثمان والده الشـهيد إلى النجف األشـرف سـنة 

)1332(، ودفنـه مـع والـده العاّلمـة في إحـدى الحجر الشـرقيّة من الصحـن المقّدس«)3(.

وفـي )مشـاهير المدفونيـن في الصحـن العلوّي الشـريف(: »ُدفن في طهـران أّواًل، ثّم 

نقله ولده الزعيم السـيّد محّمد إلى النجف، وُدفن بالصحن الشـريف بحجرة رقم 29«)4(.

ولعـّل بعـض األحـداث التي تلت شـهادته فـي داخل إيـران وخارجهـا أّدت إلى تأخير 

.إيصالـه –مـّدة أربع سـنين- إلى مثـواه الدائم بجـوار جّده أميـر المؤمنين

)1( مستدركات أعيان الشيعة: 7/ 134.

)2( أحسن الوديعة: 157.

)3( شهداء الفضيلة: 381.

)4( مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: 212.
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الفصل الثاني: في آثاره العلمّية

علـى الرغـم مـن توّجـه السـيّد عبـد اللـه إلـى الحيـاة السياسـيّة -بما تأخـذه من 

وقـٍت وجهـد ال يُسـتهان بهمـا، وال سـيّما فـي تلـك الحقبة الصعبة مـن تاريخ إيـران، وما 

ين- إاّل أنّـه كان يبذل  تحتاجـه نهضـٌة جديـدة كنهضة المشـروطة من رفـٍد ودعٍم مسـتمرَّ

جهـوًدا أخـرى فـي البحـوث العلميّـة؛ فهـو يـّدرس، ويبحـث، ويؤلّـف الرسـائل والكتـب 

بجانـب مسـؤولياته األخرى.

وكان تاريـخ تصنيـف أكثـر مـا كتبـه – بحسـب مـا وصلنا-واقًعـا بيـن سـنة )1298ه( 

وسـنة )1322ه(.

والمالِحـظ لفهـرس آثـاره يرى أنّه تناول بالبحث والتحقيق المسـائل الشـائكة في 

الفقـه، التـي قلّمـا كُتـب عنهـا، والتي تتّسـم بالصعوبـة والتعقيـد، وهذا يـدّل على مدى 

مقدرتـه العلميّـة الكبيـرة، وإحاطته بالمباحـث الفقهيّة العويصة، وتسـلّطه عليها، ويُبرز 

براعتـه فـي اسـتعراض المطالـب، وتحليلهـا، وغربلـة أدلّتها، ومناقشـة األعالم السـابقين 

والمعاصريـن لـه؛ للوصول إلـى النتيجة فيها.

وكانـت نتيجـة تلـك الجهـود أن ترك عـّدة آثاٍر فقهيّـة في العبـادات والمعامالت؛ 

وهي: 

1- رسـالة الطهـارة فـي المـكان المغصـوب، حّقـق فيهـا حكـم الطهـارة فـي المـكان 

المغصـوب، فـي فرَضـي االنحصـار بالفـرد المحـرّم وعدمـه، ثـّم تطـرّق إلى فرض 

المحبـوس فـي المـكان المغصـوب، وبيّن بعد ذلك حكـم الطهارة لـو كان الطَّهور 

محرًّمـا، وحكـم مـا لـو علـم بالغصـب فـي أثنائهـا، أو كان فيمـا كان التنـاول منـه 

محرًّمـا، حـال انحصـار الطهارة بـه وعدمه.

ثـّم بيّـن نقطـة مهّمة؛ وهي بيـان المراد من االسـتعمال المحرّم لآلنيـة المذكورة، 

وأبطـل تفصيـَل بعـِض معاصريـه القائـل ببطـالن الوضـوء إذا كان قـد أخـذ المـاء 
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مباشـرة من اإلناء المحرّم االسـتعمال، دون ما إذا نقل الماء أّواًل إلى الكف اآلخر، 

أو إنـاء آخر مثاًل.

وختـم الرسـالة بذكـر تفريـق صاحـب الجواهر بيـن اآلنية المغصوبـة فال يكون 

التصرّف الوضوئّي تصرّفًا فيها، وبين المصوغة من النقَدين؛ فإنّه يصدق االسـتعمال 

لهـا علـى الوضوء منها. وقد تّمت هذه الرسـالة في شـهر ذي الحجـة )1302ه(. 

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم )2624(.

2- رسـالة فـي جـواز البـدار لـذوي األعـذار؛ بيّن فيهـا أواًل أدلّة لـزوم التأخيـر إلى أن 

يتضيّق الوقت، بحسـب مقتضى القواعد، ثّم بحسـب األدلّة االجتهاديّة، وناقشـها 

كلّهـا، وخلص إلى جـواز البدار.

توجد نسـختان منها ضمن مجموعة رسـائل في مكتبة اآلستانة الرضويّة المقّدسة، 

األولى برقم )14805(، واألخرى برقم)2624(.

3- رسـالة فـي الشـروط العلميّـة؛ ذكـر فيهـا المـراد مـن الشـروط العلميّة وسـائر ما 

يُعتبـر فـي الصـالة مـن األجـزاء والموانع، ثـّم بيّن المعيـار في تمييز كون الشـرط 

علميًّـا أو واقعيًّـا، ثـّم فّصـل الـكالم فـي أّن األصـل فـي االشـتراط هل هـو مختّص 

بحـال الذكـر أم يعـّم حالتـي الذكـر والغفلـة؟ وبيّـن ذلك فـي مقامين: 

المقـام األّول: مـا يقتضيـه األصـل مـن حيـث وجـوب اإلعـادة فـي الوقـت بعـد 

االلتفـات إلـى أّن المأتـّي بـه فاقـد للجـزء المعتبـر. 

والمقـام الثانـي: مـا يقتضيه األصـل من حيث وجـوب القضاء إذا التفـت إلى ذلك 

في خـارج الوقت.

وأكمل البحث ببيان حال الزيادات الواقعة في الصالة.

وقـد انتهـى مـن هـذه الرسـالة فـي شـهر جمـادى األولـى سـنة )1303ه(، توجـد 

نسـخة منهـا فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم )14622(.

4- رسـالة فـي وجوب التسـليم في الصـالة، تكلّم فيها في مقامـاٍت أربعة عن وجوب 
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التسـليم وعدمـه، وعـن جزئيتـه للصـالة وعدمـه، وتعيين ما بـه يتحّقـق، واعتبار 

نيّـة الخـروج بـه عـن الصـالة وعدمـه، ثّم ذكـر خاتمًة فـي بيـان مندوبـات كيفيّة 

التسليم.

وقد حّررها في شهر ربيع األّول سنة )1305 ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)74150(. ونسـخة أخـرى في مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقـم )14622(، 

ونسـخة أخـرى فيها أيًضـا برقـم )2624(.

5- رسـالة فـي لـزوم القضـاء على من فقد مـا يتطّهر به، وهي رسـالة مختصرة، أثبت 

فيهـا لـزوم القضاء عليـه، وناقش من اختار عـدم لزوم القضاء.

توجـد نسـختان منهـا فـي ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة 

المقّدسـة، األولـى برقـم)14805(، واألخـرى برقـم )2624(.

6- رسـالة فـي األصـل فيما ُشـّك فـي اعتباره في هيـأة الجماعة المشـروطة؛ بيّن فيها 

أّن االجتمـاع والمعيّـة فـي صـالة الجماعة أمٌر عرفـّي إاّل أّن الشـارع ضبطه بعنواٍن 

سـهل، وأنّـه إذا تحّقـق صـّح التمّسـك باإلطالقات؛ لنفي مشـكوك االعتبـار، وهذا 

العنـوان مركّـب من فقـدان الحاجز وعدم البُعـد المفرط.

ثّم ذكر فروًعا، وهي: 

األول: إّن شرط عدم الحائل هل هو واقعّي أم علمّي؟.

الثانـي: هـل يختـّص السـاتر المانع بما كان موجـوًدا من ابتداء الصـالة، أم يعّم ما 

أثناءها؟. يتجّدد 

الثالث: هل يُعتبر في المشـاهدة مشـاهدة َمن يتقّدمه في الموقف إماًما كان أو 

مأموًما، أم يكفي مشـاهدة المشـاهد ولو كان موقفه في أحد جانبيه؟.

الرابـع: لـو طـرأ البُعـد بيـن اإلمـام والمأمـوم أو بيـن المأمومين أنفسـهم فـي أثناء 

الصالة.

ثـّم أفـاض الـكالم في متابعـة المأموم لإلمـام متابعـًة عرفيّة؛ وجعله فـي مقامين: 
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األّول: فـي المتابعـة فـي األفعـال، والثاني: فـي المتابعة في األقـوال واألذكار.

توجد نسـخة منها ضمن مجموعة رسـائل في مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة، 

برقم )2624(.

7- مناقشـة الشـيخ األنصـارّي فـي مسـألة السـجود؛ ناقـش فيهـا مـا أفتى به أسـتاذه 

الشـيخ األعظـم األنصـارّي مـن لزوم السـجود ثالثـة، ثـّم االحتياط بإعـادة الصالة؛ 

علـى من رفع رأسـه في السـجدة األولى بتخيّـل تحّقق الرفع من إمامـه، فلّما رفع 

وجـد اإلمـام سـاجًدا، فتابعه في السـجود، ثّم بعـد ما رفع ثانيًا مـع اإلمام تبيّن له 

أّن اإلمـام قـد رفع عن السـجود الثاني.

وقد كتبها في سنة )1300( للهجرة النبوية الشريفة.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى، برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم)2624(.

8- رسـالة فـي حكـم الجماعـة فـي النوافـل المنـذورة؛ بيّـن فيهـا أّن النافلـة –بعـد 

النـذر- يترتّـب عليهـا عـدم جـواز تركهـا، ولـزوم اإلتيـان بها جماعـة، ولّمـا اختار 

فـي معنـى النافلـة: أنّهـا مـا زاد علـى الفرائـض األصليّـة، ال أنّهـا مـا يجـوز تركـه- 

مستشـهًدا علـى ذلـك بكلمات أهل اللغـة وكلمات الفقهاء- رتّـب على ذلك عدم 

حرمـة االجتمـاع فيها.

ثـّم اسـتعرض كالم بعـض الفقهاء في بقاء التخيير في الشـّك بيـن البناء على األقل 

واألكثـر، واختـار عـدم خـروج النافلـة بعروض النـذر عن كونهـا نفاًل، فـكّل ما دّل 

علـى أّن حكـم النافلـة تخيّر الشـاّك بيـن البناء على األقـل أو األكثر، فهو شـامل لها. 

ثـّم أكمـل البحـث بالتعـرّض لفـرٍع معاكـس؛ وهـو مـا لـو عـرَض وصـف النـدب 

لواجـٍب فهـل يلحقـه حكم النفل؛ كالمعـادة إلدراك الجماعـة، أو الحتمال الخلل، 

أو للمتبـرع بـه عـن غيـره، وغيـر ذلك؟.

توجـد نسـخة منهـا ضمن مجموعة رسـائل في مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة 

برقم)2624(.
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9- رسـالة فـي تحقيـق جواز العمل بمفـاد اإلقرار للقاضي وغيـره، دون البيّنة؛ تعرّض 

فيهـا إلـى تفرقـة العلماء بيـن اإلقرار، فيجوز إلـزام المقّر بما أقّر بـه ولو لم ينضم 

إليـه حكـم الحاكـم، وبيـن البيّنة؛ فال بّد من قبـول القاضي لها وحكمـه وفًقا لها. 

وقد كتبها في 20 جمادى الثانية سنة )1305ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)74150(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم )2624(.

10- رسـالة فـي توضيـح مـراد الفقهـاء من قولهـم: يجب إجابـة القاضي لو اسـتدعاه 

المّدعـي فـي إحضـار خصمـه، ووّجهه بأحـد أمرين: 

األمر األول: إّن الغرض من اإلحضار هو تبيُّن مشـروعيّة مؤاخذته بالدعوى، فحاله 

حـال إصغـاء الحاكـم لـه فـي التكلّـم والنظـر فـي مـؤّدي كالمـه؛ ليتبيّن لـه ثبوت 

االسـتحقاق في سـؤال خصمه واسـتنطاقه.

األمـر الثانـي: إّن اإلحضـار هو أحد الطرق التي قد يسـلكها المّدعي إلحقاق حّقه؛ 

فـإذا اختـار هذا المسـلك كان على القاضي إجابته، وحاله حـال ما لو صرف النظَر 

عـن اإلثبـات بإقامـة البيّنـة وأراد التحليـف أو إقامـة عـدٍل واحد وضميمـة يميٍن؛ 

فإنّـه لـم يكن ألحٍد االعتـراض عليه، وقد كتبها سـنة )1305ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)74150(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقم )14622(، 

ونسـخة أخـرى فيها أيًضـا برقـم )2624(.

11- رسـالة في الحاجة إلى ضّم الملكيّة الفعليّة في شـهادة الشـاهد بالملك السـابق 

علـى اليـد، بيّـن فيهـا جـواز تعويـل الشـاهد علـى اسـتصحاب الملـك للمّدعـي، 

وأنّـه ال يجـوز للحاكـم التعويل على االسـتصحاب في تكميل شـهادة الشـاهد، ثّم 

أوضـح بإسـهاب وجـه إطبـاق العلمـاء علـى ركـون الحاكـم بالشـهادة -والتي هي 

غيـر معتبَـرة علـى الفرض- علـى أّن المتصـرّف الفعلّي في الملك ليـس مالًكا، وأّن 

العيـن تُنتـزع منـه، ويُكلّـف بإثبـات االسـتحقاق الفعلـّي، وأنّهـم لـم يتوقّفوا في 
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الحكـم علـى ضميمـة الشـاهد االسـتحقاق الفعلـّي، أو الملكية الحاليّـة للمّدعي، 

بـل اكتفـوا بشـهادة الشـاهد بالملك السـابق، ثّم ذكر أمـوًرا متّممـة للبحث، وقد 

أنهاها في شـهر ربيع الثاني سـنة )1309ه(، وكتبها أسـد الله اآلصفّي الشوشـترّي 

في عشـرين شـهر جمـادى األولـى الموافق لـ )شـب يلدا( سـنة)1309ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

المقّدسـة برقـم )14622(. الرضويّـة  )74150(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة 

12- سـؤال وجـواب عـن الوقـف؛ هـذه الرسـالة كتبها في جواب سـؤاٍل عّمـا إذا قال: 

)وقفـت الـداَر علـى أوالدي وأوالد أوالدي بطًنـا بعـد بطـن، ونسـاًل بعـد نسـل(، 

سـواء قـال: )إلـى أن ينقرضـوا أم ال(؛ فهـل ظاهـر هـذه العبـارة تشـريك األعقاب 

والبطـون في اسـتحقاق الموقـوف، أم هي ظاهرة في ترتيب اسـتحقاقهم، بحيث 

ال يسـتحق البطـن الثانـي شـيئًا إاّل بعـد فقد جميـع أهل البطـن األول؟.

وذكـر فـي الجـواب – بعـد اسـتعراضه الخـالف بيـن العلمـاء فـي االسـتظهار مـن 

العبـارة– مقتضـى القاعـدة عنـد دوران األمـر بيـن تشـريك البطون وبيـن الترتيب 

بينهـا، ثـّم بحـث عـن ظواهـر ألفـاظ هـذه العبـارة، وقد كتبهـا في شـهر جمادى 

الثانيـة سـنة)1301ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم )2624(. 

13- سـؤال وجواب عن الوقف، وهذه الرسـالة غير سـابقتها، فهي جواٌب عن سـؤال: 

عّمـا لـو جعـل التوليـة والنظر في تصريـف الموقوف لنفسـه وألعقابـه من بعده، 

وشـرَط أن يتـواّله األكبـر األرشـد مـن أوالده مـع تعّددهـم، فلـو فـرض فـي زمـاٍن 

أّن األكبـر غيـر رشـيد، والرشـيد ليـس هو األكبـر فَمْن هـو المتولّي للوقـف؟، وقد 

كتبها في شـهر جمادى الثانية سـنة )1301ه(، توجد نسـخة منها ضمن مجموعة 

رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم )8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة 

اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقـم )2624(.

14- رسـالة فـي قاعـدة الغـرور؛ بيّـن فيها مـوارد صدق موضـوع القاعدة، ومـا يُغرّمه 
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المغـرور قبـال المنافع المسـتوفاة، كما أوضح كيفيّة توزيع الضمـان على أكثر من 

واحد إذا اسـتقّر عليهم الضمان، وغير ذلك. مع مناقشـة األعالم؛ كصاحب الرياض، 

وصاحـب الجواهـر، والشـيخ األعظم األنصارّي، وغيرهم قّدس الله أسـرارهم.

فـرغ مـن تصنيفهـا أوائـل شـهر ذي القعـدة الحرام سـنة )1300ه(، توجد نسـخة 

منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل في مكتبـة مجلس الشـورى برقم )8405(، ونسـخة 

أخـرى فـي مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقم )14805(، ونسـخة أخرى فيها 

أيًضـا برقـم )2624(، وقـد كتبها أسـد اللـه الصفّي اآلصفّي الشوشـترّي.

15- رسـالة فـي عـدم ضمان األمين؛ تعـرّض المصّنف فيها إلى قـول الفقهاء: )إّن 

األميـن ليـس بضامـن لمـا تلف في يده مـا دام باقيًا على وصف أمانتـه(، وذكر أّن 

صدقهـا علـى بعض المـوارد محّل تأّمل، ثّم ذكر عنهم وجوًها للتخلّص عن إشـكال 

الضمان مـع تحّقق األمانة.

ثـّم ختـم الرسـالة بالبحث في أّن ثبـوت عدم الضمان هل هو مـن مقتضيات ذات 

التأميـن ومـن لـوازم حقيقتـه؛ فلـو اشـترط الضمـان فسـد وأثّـر فـي فسـاد العقد 

المبتنـى عليـه، أم هـو مـن أحكام عدم ذكـره وإطالقه فال ينافي الضمان لو شـرط 

فـي متـن العقـد؟، وقد أتّم هذه الرسـالة في شـهر شـعبان المعظّم سـنة )1300ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم )2624(.

16- رسـالة في ضابط التسـبيب واإلحسـان؛ تعرّض فيها لبيان ضابط التّسبيب المولِّد 

مـان عنـد الفقهـاء، وتمييـزه عن المباشـرة، ثّم تطـرّق -بمناسـبة الحديث عن  للضَّ

التسـبيب- لقاعـدة اإلحسـان، موضًحـا موضوعها ومعرفة )المحسـن( ومن يصُدق 

عليـه هـذا العنـوان، ثـّم أردف ذلـك بتوضيـح المـراد مـن )السـبيل المنفـي( فـي 

آيـة نفـي السـبيل، وختم الرسـالة بحكم مـا لو أتلف )المحسـن( خطأ أمـوال غير 

المحسـن إليـه، وقـد انتهى منها فـي سـنة )1300( للهجرة النبويّة الشـريفة.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم )2624(.
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17- رسـالة فـي وجـه التفرقـة فـي تقديـم السـبب علـى المباشـر فـي المكـرَه دون 

المغـرور؛ وهـي رسـالة صغيـرة بيّن فيهـا الوجه في تقديم السـبب على المباشـر 

فـي حـال اإلكـراه، وليس للمالك أن يرجـع على المكرَه، في حيـن له الرجوع على 

المغـرور، مـع أّن المباشـرة فـي كليهمـا ضعيفـة، وقد أتّم هذه الرسـالة في شـهر 

ذي القعـدة سـنة )1301ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

المقّدسـة برقـم)2624(. )8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة 

ـوم؛ هـذه الرسـالة كتبهـا فـي ضمان مـا قُبض  18- رسـالة فـي ضمـان المقبـوض بالسَّ

ـوم لـو تلـف تحـت يـد القابـض بـال تعـدٍّ وال تفريـط، فهـل يضمـن كمـا عن  بالسَّ

المشـهور، أم ال كمـا هـو المنسـوب إلـى )السـرائر( وغيـره؟.

ومّمـا ناقشـه: الفـرق بين المسـألة وبين نظيراتهـا؛ كدفع عبديـن الختيار أحدهما 

فأبـق أحدهمـا، أو قبض المـرأة الماَل لتختاره مهرًا، وقبض الـزوج لما تروم المرأة 

جعلـه عـوَض خلـعٍ، وغير ذلك، وقد كتبها في شـهر جمادى األولى سـنة )1302ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم )2624(.

كتبهـا: أبـو القاسـم ابن المرحـوم المبرور الحـاّج ماّل عبـد العلّي الكاشـانّي )طاب 

ثـراه( في شـهر جمـادى الثانية سـنة )1302ه(.

19- رسـالة فـي ضمان المسـتوفي لمنفعة اإلجارة الباطلة؛ تعـرّض المصّنف فيها 

مسألتين:  إلى 

األولـى: فـي ضمـان منفعة اإلجارة الفاسـدة، وأنّهـا تُوجب أجرة المثـل؛ ثّم أردفه 

بالبحـث عن اسـتيفاء عمـل األجير في اإلجارة الفاسـدة. 

الثانية: حكم حال العين بيد المستأجر في اإلجارة الصحيحة والفاسدة.

ثـم ختـم بتبصـرٍة؛ وهـي: فيما لـو تبيّـن أّن العين كانـت مغصوبة، وقـد أتّم هذه 

الرسـالة في شـهر ربيع الثاني سـنة )1302ه(.
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توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقـم )14805(، 

ونسـخة أخـرى فيهـا أيًضـا برقـم )2624(.

20- رسالة في تصرّفات الماّلك لو استلزمت اإلضرار باآلخرين؛ جعلها في مقامين: 

المقـام األول: فـي بيان الحكم التكليفّي، وقّسـم التصرفات إلى أقسـام وبيّن حكم 

كّل قسم.

المقـام الثانـي: فـي الحكـم الوضعّي لكّل قسـٍم من أقسـام التصرّفات، وقـد أتّمها 

في شـهر صفر سـنة )1302ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقـم )14805(، 

ونسـخة أخـرى فيهـا أيًضـا برقـم )2624(.

21- جـواب مسـألة فـي الصلـح )فارسـيّة(؛ وهـي فيمـا لـو صالـح زوجتـه علـى كّل 

مـا يملـك مـن اليـوم المـؤرَّخ بكـذا إلـى مضـيِّ أربعيـن سـنًة، ولـه خيـار الفسـخ 

لنفسـه بالمباشـرة، وكـذا فعلت الزوجـة، وكتب كلٌّ منهما في ورقـٍة ُصلَحه؛ أّن ما 

يسـتجّد مـن أمـالك بعـد تاريـخ المصالحـة إلى ما يُسـتقبل مـن الزمان خـارج عن 

م  مـورد المصالحـة، وكان تاريـخ كلتـا المصالحتين فـي يوٍم واحد، ولـم يُعلم التقدُّ

ـر فـي إجراء الصيغـة بينهما، ومات الزوج، وكانت هنـاك أمواٌل كثيرة تحت  والتأخُّ

تصرّفـه إلـى حيـن وفاتـه، فمـا هو تكليـف وارث زيٍد مـع الزوجة في أمـوال زيد، 

لـح المذكور؟. مع وجـود الصُّ

22- رسالة في تحقيق مساهمة بعض الشركاء لبعضهم لو اّدعوا سببًا يشملهم جميًعا.

موضـوع هـذه الرسـالة هـو ما لـو اّدعى جماعـة مااًل مشـتركًا بينهم بسـبب واحد 

كاإلرث مثـاًل، فحلـف بعضهـم دون اآلخريـن، وأثبـت ذلـك البعض حّقه بالشـاهد 

واليمين أو اليمين المردودة، فهل يشارك َمن لم يحلِف الحالَف في االستحقاق؟، 

يـن والعيـن، وفي رأي الشـهيد  وقـد حّقـق المصّنـف فـي تفرقـة العاّلمـة بيـن الدَّ
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الثانـي فـي السـبب الـذي به تثبـت دعـوى المّدعي، ثّم بيّـن ُحكم مقاّصة الشـريك.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)74150(، وهـي بخـط أسـد اللـه اآلصفـّي الشوشـترّي سـنة)1309 هــ(، ونسـخة 

أخـرى فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم)14622(.

23- مناظـرة بيـن علمين في لزوم الوكالة المشـترطة في العقـود الالزمة، وعدم تأثير 

عـزل المـوكّل ولـو كان متعلّقهـا الطـالق؛ وقـد وقعت مكاتبـًة بين الميـرزا محّمد 

الصالـح المعروف بـ)الداماد(، والشـيخ عبد الحسـين الطهرانّي المعروف بـ)شـيخ 

العراقيـن(، ثـّم عـرض الميـرزا الدامـاد السـؤال والجـواب علـى الماّل ميـرزا محّمد 

األندرمانـّي، وأجـاب أيًضـا، وقـد علّـق المترَجـم لـه عليهـا بعـد ذلـك -بطلٍب من 

الميـرزا الدامـاد- وأثبـت مـا صّح عنده فيها؛ وقد حّرر هذه الرسـالة في غرّة شـهر 

ربيـع الثاني سـنة )1298ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمن مجموعة رسـائل في مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة 

برقـم )14805(، ونسـخة أخـرى فيها أيًضـا برقم )2624(.

24- رسـالة فـي تصرّفـات المريـض؛ وهي مـن المسـائل الفقهيّة العويصـة، ذكر فيها 

حكـم أمريـن في ضمـن مقامين: 

المقـام األول: فـي حكـم تصرّفـات المريـض فـي مرضـه الـذي مـات فيـه، أي: 

التصرّفـات المنّجـزة غيـر المعلّقـة علـى المـوت مـع عـدم إمضـاء الورثَة لهـا، إذا 

كان المريـض متبّرًعـا فيهـا؛ بمعنـى أنّها مسـتلزمة لتلف المال بال عـوض؛ كالعتق 

المنجـز، واإلبـراء، والوقـف، أو كان بعـوٍض قليل ال يوازي ماليّـة المتلف؛ كالبيع، 

لـح، والهبـة المعّوضـة لـو اشـتملت علـى المحابات. والصُّ

وقـد اختلفـوا فـي أّن هـذه التصرّفات هل ينفـذ حكمها في صلب أموالـه، أو يلزم 

حكمهـا فـي الثلـث، وأّما فـي الزائد عليـه فموقوف نفوذه على إجـازة الورثة؟.

المقـام الثانـي: فـي شـأن إقراراتـه واعترافاتـه، طـرح فيهـا األقـوال المتعـّددة مع 

مناقشـتها، وقـد حّررهـا المصّنـف فـي أواسـط ذي الحجـة الحـرام سـنة )1299ه(. 

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 
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)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقـم )14805(، 

ونسـخة أخـرى فيهـا أيًضا برقـم )2624(، وهي بخّط أبي القاسـم الكاشـانّي كتبها 

في أواسـط شـهر صفـر المظفـر من شـهور سـنة)1301ه(.

25- مسـألة فـي الرضـاع )فارسـيّة(؛ وهـذه المسـألة لـم يتعرّض لهـا فقهـاء اإلماميّة، 

حسـب مـا يقول المترَجم لـه، وهي: لو أرضعت هنُد ابَن زيٍد رضاًعا شـرعيًّا، فهل 

يجـوز ألبـي زيـٍد –الذي هو جـّد الرضيع- أن ينكح ابنة هنـد –التي هي المرضعة- 

أم ال؟، وقـد حـّرر المترَجـم له جواب هذه المسـألة في سـنة )1304ه(.

توجـد نسـختان منها ضمن مجموعة رسـائل فـي مكتبة مجلس الشـورى إحداهما 

برقـم )8405(، واألخـرى برقم )8720(، وكاتبها أسـد الله اآلصفّي الشوشـترّي.

26- سـؤال وجـواب حـول العتـق والوصيّـة به؛ وهـي أربعـة أجوبٍة عن أربعة أسـئلٍة 

ين على الموِصي، وكانت األسـئلة  تتعلّـق بقضيّـة العتق، والوصيّة به مع وجود الدَّ

باللغـة الفارسـيّة، وأجوبـة المترَجـم لـه باللغة العربيـة، وقد أتـّم األجوبة في يوم 

األربعـاء 15 ربيع الثاني سـنة )1322ه(.

توجد نسخة منها ضمن مجموعة رسائل في مكتبة مجلس الشورى برقم)8405(

27- كتـاب الغصـب؛ أشـار فيـه إلى عـدم أهميّة تعريـف الغصب اصطالًحـا، وأوضح 

أّن المنـاط فيـه لغـة أعـّم منـه فـي الفقـه، ثـّم أردف ذلـك ببيـان أّن المعتبَـر في 

المغصـوب أن يكـون مـااًل شـرًعا، ثـّم بسـط الـكالم فـي حكـم القهر فـي األوقاف 

العاّمـة، وفـي مزاحمـة الموقـوف عليهم بعضهـم بعًضا.

كمـا تعـرّض للمزاحمـة فـي المشـتركات، وضمـان الحـرِّ ومنافـع بدنـه، ثـّم ختـم 

البحـث بالـكالم عـن ضمـان المسـلم أو الكافـر لمـا ليس لـه ماليّة شـرًعا كالخمر، 

وقـد انتهـى مـن كتابتـه فـي 13 جمـادى األولـى سـنة )1301 ه(.

توجـد نسـخة منـه ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)8405(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقـم )14805(، 

ونسـخة أخـرى فيهـا أيًضـا برقـم)2624(.

28- رسـالة فـي تنّجـز حـّق الديّـان فيمـا يأخذه الـوارث بيميـن؛ بيّن فيهـا أّن الوارث 
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يقـوم مقـام المـورِّث فـي المخاصمـة، فلـه محاكمة مـا يّدعيـه لمورِّثـه؛ ألنّه قائم 

مقامـه، والتركـة وإن لم تكن ملًكا ِفعليًّا للوارث بعـُد، لكّنه أولى بالَميِّت وأمواله، 

وسـائر أمـوره؛ التـي منهـا مطالبته َمـْن عليه حقـوق للميّت بوفائها مـن كّل أحد، 

كتبهـا فـي طهران، في شـهر ربيـع الثاني سـنة )1307ه(. 

توجد نسخة منها ضمن مجموعة رسائل في مكتبة مجلس الشورى برقم )74150(، 

ونسـخة أخـرى في مكتبـة اآلسـتانة الرضويّة المقّدسـة برقـم )14622(، وهي بخّط 

أسـد الله اآلصفّي الشوشـترّي في طهران شـهر جمادى األولى سـنة )1309ه( .

29- رسـالة فـي تحقيـق حـال تركـة المديون؛ بحث فيهـا عن حقيقة حـال تركة الميّت 

المديـون، وأنّهـا هـل تنتقل إلى الوارث أم تبقى على حكـم مال الميّت؟، كما بحث 

عـن كيفيّـة تعلّـق حقـوق الّديان بهـا، وبيـان أّن تعلّقها بها هل هو مـن قبيل تعلّق 

حـّق الرهانـة أو أرش الجنايـة، أو هـو تعلّـق مسـتقل خارج عـن التعلَّقيـن؟، وبيان 

الثمـرة المترتّبـة على الخالف، ثّم طرح فروًعـا فقهيّة ترتبط بالتركة، وقد كتب هذه 

الرسـالة في طهران في الثاني عشـر من شـهر جمادى الثانية سـنة )1304ه(.

توجـد نسـخة منهـا ضمـن مجموعـة رسـائل فـي مكتبـة مجلـس الشـورى برقـم 

)74150(، ونسـخة أخـرى فيهـا أيًضـا برقـم )8405(، ونسـخة ثالثـة فـي مكتبـة 

اآلسـتانة الرضويّـة المقّدسـة برقـم )14622(، ونسـخة رابعـة فيهـا أيًضـا برقـم )2624(.

30- أجوبـة اسـتفتاءات فقهيّـة؛ وهي أسـئلة وأجوبـة فقهيّة كتبها في أشـهٍر مختلفة 

مـن السـنة، كانـت بدايتها سـنة )1302ه( واسـتمرّت إلى )1321ه(. نسـختها في 

مكتبة السـيّد المرعشـّي، برقـم )6 /11051(.

وهذه الرسـائل أجمعها قيد التحقيق في مركز الشـيخ الطوسـّي للدراسـات 

والتحقيق.

31-حاشية على )جواهر الكالم(. 

.
وأضاف ركن زاده عّدة رسائل؛ هي: خلل الصالة، القضاء والشهادات، والمتاجر)1(

)1( دانشمدان وسخن سرايان فارس: 1/ 481.
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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