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٢

بسم اهللا الرمحن الرحيم

وحيد البهبهاينال

نادرة الدهر، معلم البرش، جمدد الدين يف املائة الثالثة عرش

حياته الشخصية

اسمه و ألقابه

األستاذ و عرف بالوحيد البهبهاين و املحقق الثالث و العالمة الثاين و أستاذ الكل و أكمل حممداملولی حممدباقر بن 

.األكرب

 نسبه

-د بن إبراهيم بن حممدرفيع بن أمحد بن إبراهيم بن قطبأكمل بن حممدصالح بن أمحد بن حممحممدباقر بن حممد

.حممد بن النعامن الشيخ املفيدالدين بن كامل بن عيل بن حممد بن عيل بن حممد بن 

ين العاملة الفاضلة ا نورالدين بن املولی حممدصالح املازندراين و كانت أم اآلغا نورالدغبنت اآلفهي والدته أما 

١.بيكم بنت املجليس األول و هلذا يعرب املحقق البهبهاين عن املجليس األول باجلد و عن الثاين باخلالاجلليلة آمنة

املحقق املدقق الباذل بل األعلم األفضل األكمل أستاذ األساتيذ الفضالء و :قال املرتجم له عن والده:أما والده

.أكمل غمره اهللا تعالی برمحته الواسعة و ألطافه البالغةشيخ املشايخ العظامء موالنا حممد

يس الشريواين و العالمة املجلكان والده من فضالء أهل العلم و من تالمذة املولی مريزا :قال الشيخ عباس القمي

٢.و الشيخ جعفر القايض

.، ترمجة البهبهاين١٠٩، ص ٢ج :الكنی و األلقاب.١

.، ترمجة البهبهاين١٠٩، ص ٢ج :الكنی و األلقاب.٢



٣

١.إصفهانأو سبع عرشة بعد املائة و األلف يفسنة ثامين عرشة  يفكان ميالده الرشيف :أما والدته

.بنت أستاذه السيد حممد الطباطبائيفهي : و أما زوجته

الذي سكن كرمانشاه  و حممدعيل ولدين عاملني فاضلني ورعني تقيني أكربمها اآلقا الوحيد ف خلّ :و أما أوالده

.اآلقا عبداحلسنيالثاين 

 .١٢٠٦ أو  ١٢٠٥ يف كربالء عام:و أما وفاته

.مما ييل أرجل الشهداء7عبداهللا احلسنييف رواق حرم اإلمام أيب:و أما مدفنه

رحالته

لتحصيل العلم ثّم هاجر إلی هببهان و قطن فيها مدة ثالثني سنة ثّم هاجر هاجر من مولده إلی النجف األرشف 

.منها إلی كربالء املقدسة

و كان ربام خيطر بخاطره الرشيف االرحتال منها إلی بعض البلدان لتغري الدهر و تنكد الزمان :قال أبوعيل احلائري

٢.النادي كأن خترج من بالدي فجزم العزم علی االقامة بذل كالأرضی ل:يف املنام يقول له7فرأی االمام

مجل الثناء عليه

بمثله كيف و قد وصفوه ه كان من نوادر العرص و ممن عجز الدهر أن يأيتأنّ فقد أطراه العلامء و أثنوه بام يدّل 

ن يف رأس املائة الثالثة بعديم النظري و املجدد و نادرة الدهر و كشاف قواعد اإلسالم و فريد الدهر و مروج الدي

...عرشة و معلم البرش و

شيخنا العامل العامل العالمة و :العلوم يف بعض إجازاته بقولهميذه السيد حممدمهدي بحروصفه تل.١

أستاذنا احلرب الفاضل الفهامة املحقق النحرير و الفقيه العديم النظري بقية العلامء و نادرة الفضالء جمدد ما 

شيخ اندرس من طريقة الفقهاء و معيد ما انمحی من آثار القدماء البحر الزاخر و اإلمام الباهر املولی ال

.، ترمجة البهبهاين١٨٢، ص ٩ج :و أعيان الشيعة ٢٨٥٢، ترمجة حممد بن حممدأكمل، رقم ١٧٨، ص ٦ج :يف أحوال الرجالمنتهی املقال.١

 .٢٨٥٢، ترمجة حممد بن حممدأكمل، رقم ١٧٨، ص ٦ج :يف أحوال الرجالمنتهی املقال.٢



٤

حممدباقر بن الشيخ األجل األكمل و املولی األعظم األبجل املولی حممدأكمل أعزه اهللا تعالی برمحته 

١.الكاملة و ألطافه السابغة الشاملة

يف بقاه دام عاله و مدّ العالمة و شيخنا الفاضل الفهامة العامل أستاذنا :قال تلميذه الشيخ أبوعيل احلائري.٢

ثقة و أي ثقة ركن الطائفة و عامدها و أورع ٢فاضل غطريفو لدوران عامل عريف نادرة او عالمة الزمان 

ملة سيد البرش يف رأس املائة الثانية عرش باقر العلم ونحريره و الشاهد عليه مؤسس عبادها نساكها و

و ی صنوف العلم فانقاد له املعارص حتقيقه و حتبريه مجع فنون الفضل فانعقدت عليه اخلنارص و حو

-طيس و الصحف ألنه املولی الذي ملحلري به أن اليمدحه مثيل و يصف فلعمري تفنی يف نعته القراا

٣.مثل خبري كيكتحل عني الزمان له بنظري كام يشهد له من شهد فضائله و الينبئ

األستاذ األعظم شيخنا العظيم الشأن الساطع :و قال تلميذه الشيخ أسداهللا الكاظمي الذزفويل عنه.٣

الربهان كشاف قواعد اإلسالم حالل معاقد األحكام مهذب قوانني الرشيعة ببدائع أفكاره الباهرة 

مقرب أفانني امللة املنيعة بفرائد أنظاره الزاهرة مبني طوائف العلوم الدينية بعوايل حتقيقاته الرائقة مزين 

اق يف حماسن الفضائل و مكارم صحائف رسول الرشيعة بآليلء تدقيقاته الفائقة فريد اخلالئق واحد اآلف

األخالق مبيد شبهات أويل الزيغ و اللجاج و الشقاق علی اإلطالق بمقاليد تبيانه الفاحتة لألغالق 

اخلالية عن اإلغالق الفائز بالسباق الفائت عن اللحاق شيخي و أستاذي يف مبادي حتصييل و شيخ 

د األتقی األورع العامل العلم الرباين موالنا آقا مشاخيي املحقق الثالث و العالمة الثاين الزاهد العاب

حممدباقر بن حممدأكمل اإلصفهاين احلائري الشهري بالبهبهاين قدس اهللا نفسه الزكية و أحله يف الفردوس 

٤.يف املنازل العلية

فقيه العرص فريد الدهر وحيد الزمان صدر فضالء الزمان صاحب :قال الشيخ عبدالنبي القزويني عنه.٤

كر العميق و الذهن الدقيق رصف عمره يف اقتناء العلوم و اكتساب املعارف الدقائق و تكميل النفس الف

يسبقه فيها أحد من املتقدمني و اليلحقه أحد من املتأخرين مل اً مئق فحباه اهللا باستعداده علوبالعلم باحلقا

.دأكمل املعروف باالقا البهبهاين أو الوحيد البهبهاين، ترمجة االقا حممدباقر بن حمم١٨٢، ص ٩ج :أعيان الشيعة.١

.١٠٦، ص ٥ج :جممع البحرين.السيد:الغطريف.٢

 .٢٨٥٢، ترمجة حممد بن حممدأكمل، رقم ١٧٧، ص ٦ج :يف أحوال الرجالمنتهی املقال.٣

 .١٨ص :مقابس األنوار.٤



٥

ها و رقتها و وقوعها موقعها إال باألخذ منه و رزقه من العلوم ما ال عني رأت و ال أذن سمعت لدقت

إلزالة دياجري البطالة فاستنار إلزالة ظلم اجلهالة و بدراً للدين و شمساً يف العلم و ركناً فصار اليوم إماماً 

الطلبة بعلومه و استضاء الطالبون بفهومه و استطارت فتاويه كشعاع الشمس يف اإلرشاق مد اهللا ظالله 

ه إلی يوم الدين و باجلملة رشح فضله و أخالقه وعبادته ليس يف علی العاملني و أيدهم بجود وجود

١.مقدرتنا و اليصل إليه مكنتنا و قدرتنا

األستاذ عن مجاعة من نواميس امللة و حفظة الدين أوهلم أجلهم و أكملهم :قال املحدث النوري عنه.٥

٢. البهبهاين احلائرياألكرب مروج الدين يف رأس املائة الثالثة عرش املولی حممدباقر اإلصفهاين

أن العالمة كان جمدد الرسوم علی رأس املائة الثانية عرش و  كو الخيفی علي:قال الفاضل الدربندي عنه.٦

عامالً و باجلملة كان يف احلقيقة عاملاً .كان أتقی الناس يف زمانه و يف هذه األزمنة و أورعهم و أزهدهم

باألئمة اهلداة صلوات اهللا عليهم أمجعني فألجل خلوص نيته و صفاء عزيمته وصل مقتدياً بعلمه متأسياً 

٣.يف الدينكل من تلمذ عنده إلی مرتبة اإلجتهاد و صاروا أعالماً 

معلم البرش املحقق املدقق ركن الطائفة و عامدها و أورع نساكها و عبادها :قال الشيخ عباس القمي.٧

٤.باقر العلم و نحريره و الشاهد عليه حتقيقه و حتبريهعالمة الزمان و نادرة الدوران 

أساتذته

.والده املولی حممدأكمل اإلصفهاين.١

.السيد حممد الطباطبائي الربوجردي أستاذه يف املعقول.٢

.السيد صدرالدين الرضوي القمي شارح وافية الفاضل التوين أستاذه يف الفقه و األصول.٣

 تالمذته

.الشيخ مرتضی األنصاري، الفائدة الثالثة، ٤٧ص ، ٢ج :الوسائلكخامتة مستدر.١

.، الفائدة الثالثة، الشيخ مرتضی األنصاري٤٧ص ، ٢ج :الوسائلكخامتة مستدر.٢

 .١٢١ص ، ١ج :معارف الرجال.٣

.، ترمجة البهبهاين١٠٩، ص ٢ج :الكنی و األلقاب.٤



٦

مهدي و السيد الشيخ أمحد و يف مدرسته و علی يديه الفطاحل كالنراقيني الشيخ  یه تربيكفيه أنّ 

و الشيخ بحرالعلوم و الشيخ جعفر كاشف الغطاء و السيد جواد العاميل و الشيخ حممدتقي اإلصفهاين

.صاحب قوانني األصولأبوعيل احلائري و املريزا أبوالقاسم القمي

 مؤلفاته

كيف و هو أما مؤلفاته يف الكالم و الفقه و األصول و الرجال و احلديث و اإلجازات تربو علی املائة و 

مؤلفاته يف الكالم كأهنا .إضافة إلی املواهب األخریو التصنيف ليف أفوهبه التهذه املوهبة ممن رزقه اهللا 

استحالة رؤية اهللا و أبحاث يف اإلمامة ختاطب جمتمعنا اليوم فهي رد علی السلفيني و علی شبهاهتم كام يف 

.و اثبات احلسن و القبح و تسمية األئمة أوالدهم بأسامء بعض رموز العامة

عرص الوحيد البهبهاين

طغت يف عرصه ظاهرتان غريبتان علی السلوك الديني

النزعة الصوفية.١

حتی أّن الطالب الديني يف مدينة كربالء خاصة أصبح جياهر بتطرفه و يغالی .و النزعة اإلخبارية املتطرفة.٢

فالحيمل مؤلفات العلامء األصوليني إال بمنديل خشية أن تنجس يده من مالمسة حتی جلدها اجلاف و 

.الشيعيةكربالء يومذاك أكرب مركز علمي للبالد 

بعيد و أغلب الظن إن أهم األسباب هلذا الفتور العلمي و عرش هو قرن فتور الروح العلمية إلی حد إن القرن الثاين

طغيان نزعة التصوف و النزعة األخبارية هو الوضع السيايس و االجتامعي اللذان آلت إليهام البالد االسالمية يف ذلك 

سيام بني القرن من نحو التفكك و اختالل األمن يف مجيع أطراف البالد و احلروب الطاحنة بني األمراء و الدول ال

احلكومتني اإليرانية و العثامنية و بني االيرانية و األفغانية تلك احلروب التي اصطبغت علی األكثر بصبغة مذهبية و 

هذا كله مما يسبب البلبلة يف األفكار و االجتاهات و ضعف الروح العامة املعنوية فأوجب ذلك من جهة ضعف ارتباط 

طات الزمنية و يدعو ذلك عادة إلی الزهد املغايل يف مجيع شؤون احلياة و اليأس من رجال الدين باحلياة الواقعية و السل

اإلصالح فنشأ هنا نزعة التصوف و تتخذ حينذاك رصحا علميا علی أنقاض الفلسفة اإلرشاقية االسالمية املطاردة 



٧

و أرضابه و أتباعه مع  ١٠٥٠م املكبوتة التي سبق أن دعا هلا أنصار أقوياء كاملولی صدرالدين الشريازي املتوفی عا

املغاالة يف أفكارها و ساند طريقة التصوف مبدئيا أن السلطة الزمنية يف ايران و هي سلطة الصفوية قامت علی أساس 

و من جهة أخری حدث رد فعل هلذا الغلو فأنكر علی الناس أن .الدعوة إلی التصوف و ظلت تؤيدها و متدها رساً 

ريه و التجأ إلی تفسري التعبد بام جاء به الشارع املقدس بمعنی االقصار علی األخبار الواردة يف يركنوا إلی العقل و تفك

الكتب املوثوق هبا يف كل يشء و اجلمود علی ظواهرها ثم دعا الغلو هبؤالء إلی ادعاء أن كل تلك األخبار مقطوعة 

از األخذ بظواهر القرآن وحده من دون الرجوع الصدور علی ما فيها من اختالف ثم إشتد هبم الغلو فقالوا بعدم جو

علم األصول عرض اجلدار بادعاء أن مبانيه كلها عقلية التستند إلی األخبار  كإلی األخبار الواردة ثم رضبوا بعد ذل

يثة و العقل أبدا الجيوز الركون إليه يف كل يشء ثم ينكرون اإلجتهاد و جواز التقليد و هكذا تنشأ فكرة األخبارية احلد

ثم يظهر آخر شخص  ١٠٣٣التي أول من دعا إليها أو غالی يف الدعوة إليها املولی أمني الدين األسرتآبادي املتوفی 

هلذه النزعة له مكانته العلمية املحرتمة يف الفقه هو صاحب احلدائق و هذا الثايت و إن كان أكثر اعتداال من األول و 

اه الفكري بني طالب العلم يف كربالء إلی اعتناق فكرة األخبارية هذه و أرضابه كاد أن يتم علی يديه حتويل اإلجت

عندما وصلت هذه الفكرة األخبارية إلی أوجها ظهر يف كربالء علم األعالم الشيخ الوحيد اآلقا البهبهاين الذي قيل 

وهًا و جماهدًا خبريًا فقد شّن علی فإن هذا العامل اجلليل كان لبقًا مف.عنه بحق جمدد املذهب علی رأس املائة الثالثة عرش

األخبارية هجوماً عنيفًا بمؤلفاته و بمحاججاته الشفوية احلادة مع علامئها و قد نقل يف بعض فوائده احلائرية و رسائله 

نامذج منها و بدروسه القيمة التي كان يلقيها علی تالمذته الكثريين الذين التفوا حوله و علی يديه كان ابتداء تطور 

لم األصول احلديث و خروجه عن مجوده الذي ألفه عدة قرون و اجته التفكري العلمي إلی ناحية جديدة غري مألوفة ع

١.فانكمشت يف عرصه النزعة األخبارية علی نفسها و مل تستطع أن تثبت أمام قوة حجته

قدومه من معارش األخباريني بل و و قد كانت بلدان العراق سيام املشهدين الرشيفني مملوءة قبل:قال أبوعيل احلائري

من جاهليهم و القارصين حتی أّن الرجل منهم كان إذا أراد محل كتاب من كتب فقهائنا ريض اهللا عنهم محله مع 

٢.منديل و قد أخلی اهللا البالد منهم بربكة قدومه و اهتدی املتحرية يف األحكام بأنوار علومه

من قيمه األخالقية

.، و، ز.هـص :مقدمة جامع السعادات.١

 .٢٨٥٢ترمجة حممد بن حممدأكمل، رقم  ،١٧٧، ص ٦ج :يف أحوال الرجالمنتهی املقال.٢



٨

األخالقية ما التعد و ال حتصی و قد ذكرها املؤلفون و املرتمجون له يف موسوعاهتم و كتبهم الرجالية و له من القيم 

القضايا و القصص األخالقية و اإلجتامعية و حلاجة املجتمع إلی استامع  ككان جيدر بنا أن نتعرض هلا ألمهية تل

:نظرًا و رعاية للمقال و يف ما ييل النامذجهذا النمط من الدروس األخالقية لكنا اكتفينا بنامذج معدودة 

تواضعه

و اآلخرة؟ فكتب يف اجلواب حكي عنه أنه سئل بام بلغت ما بلغت من العلم و العزة و الرشف و القبول يف الدنيا 

آل الأجعلها يف عداد املوجودين و ملو أبداً أكن أحسب نفيس شيئاً إال إين مل كاستحق ذلالأعلم من نفيس شيئاً 

االشتغال بتحصيل العلم مهام استطعت و قدمته علی كل كأتراملحمدة علی أسامئهم و مليف تعظيم العلامء و جهداً 

١.مرحلة أبداً 

:يتتعلقه بأهل الب

وجهه ل العتبة من الصحن الرشيف و يمّرغاملعروف عنه أّنه ملا كان يترشف بزيارة العتبة احلسينية كان ينحني و يقبّ 

العتبة ثّم يتّرشف إلی احلرضة الرشيفة و بكّل خشوع و خضوع و رّقة القلب و كان له اهتامم بالغ  كو حليته بتل

٢.و احيائها7باملجالس احلسينية و ذكر مصائبه

حتفظه من قبول اهلدايا

معه قطعة قامش و السيد البهبهاينإّن أيام تواجدي يف كربالء قصد أحد التجار زيارة :روی أحد تالمذته يف كربالء قائالً 

برشط قبول قباءاً دي إيلّ يقبل اهلدايا، فلذا جعلني واسطة و وعدين بأن هييستقبل و لنهدية للسيد و كان يعلم أّن السيد مل

، فخرج األستاذ و اهلجري و طرقت البابحرّ التاجر و أتيت إلی دار أستاذي يفأخذت القامش من:فيقول.السيد اهلدية

لتخيط  قامشاً  كأهدی اليمؤمناً فأخربته بأنّ .هذا الوقت جميئي يف عن ّرس و علی رأسه طائية و سألنيعليه دشداشة عربية

 كأو أنأتيتني يف هذا اجلو احلار لتسألني عن مسألة علمية كظننت أن:فانزعج السيد و قال هو غاضب .تلبسه كل ثوباً 

:فعاد السيد نفسه و فتح الباب قائالً  ،بعد دقائق طرقت الباب ثانياً ثمّ .و أغلق الباب عيلّ  اقاهل! قت حلل مشكلة علميةوفّ 

.، رشح حال البهبهاين١١٠ - ١٠٩، ص ٢ج :الكنی و األلقاب.١

.نقلناها إلی العربية .٣٣، ترمجة آقا حممدباقر البهبهاين، رقم ٢٥٢ص :قصص العلامء.٢



٩

السيد و استلم  كفضح .، فالترضی بخساريتسوف أخرس أنا قباءاً تقبل اهلديةلو مل! سيدنا :له و برصاحة قلت ؟ذا تريدما

١. األجواء العلميةاليرصف وقته الثمني و اليتلفه يف هذه املجاالت الرخيصة، بل يبقی يفالقامش علی رشط أن

6الكريماقتداءه بالنبيّ 

اشرتی نجله السيد عبداحلسني لعياله ثوبًا ملونًا و لعله كان فاخرًا، فعندما دخل السيد الدار و رأی هذا الثوب 

النوع من ذا ا، فتغّري السيد و منع ولده عن هاشرتاه هلا زوجه، كإهنا زوجة نجل:قالوا.علی هذه املرأة سأل عنها

(الترصفات، فرّد عليه نجله مستدالً باآلية الكريمة            

  (.بجوارنا، يسكنون فقراء من الالكثريأنا أيضاً سمعت و رأيت هذه اآلية و لكن :فأجاب السيد غاضباً ٢

٣.بنا و بسلوكنااوفالبّد أن يتسلّ 

نقاط أخالقية تربوية أخری أوردها العلامء يف ترمجة هذه الشخصية النادرة و لكنا اكتفينا هبذا املقدار مراعاة كو هنا

.سالم عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حياً .لإلختصار

 ٣/٥/١٣٩٤املوافق  ١٤٣٦شوال عام  ٨حرر يف 

:يوم هدم قبور أئمة البقيع

3كربیالصديقه المؤسسه والء 

قم املقدسة

الدين الطبيسنجم

.نقلناها إلی العربية.، ترمجة وحيد البهبهاين٢٨٢، ص ١ج :گلشن أبرار.١

 .٣٢، اآلية )٧(سورة األعراف .٢

.نقلناها إلی العربية .٣٣، ترمجة آقا حممدباقر البهبهاين، رقم ٢٥٣ص :قصص العلامء.٣


