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مقدمه
این مقاله در سه بخش تنظیم شده است:

1.زندگی نامه شیخ عبدالحسین طهرانی )شیخ العراقین(؛

کت���اب مصب���اح النجاة فی اس���رار الص���اة و س���ر االستغفار بین  2.معرف���ی 
یژگی های مؤلف آن؛ السجدتین و بیان برخی و

که نامش شی���خ عبدالحسین است، همان  کتاب مذکور  3.آیا مؤل���ف 
شیخ عبدالحسین طهرانی است یا یکی از معاصران همنام اوست.

بخش اول: تولد شیخ العراقین
کرده اند، نیامده  که شرح حال او را ذکر  کتاب هایی  یخ تول���د وی در  تار
اس���ت. در اعی���ان الشیعه فرموده اند: در 22 رمض���ان 1286 از دنیا رفت و 
که بنابراین تول���د او حدود 1220 ق  س���ن او متج���اوز از شصت سال ب���ود 

خواهد بود.

ک���ه هنگام وفات،  یح���ان نی���ز از قول ب���رادرش نقل شده است  در روح و ر
که در آن  کتاب اسرار الصاة از او باشد، از عبارتی  گر  شصت ساله بود1 و ا
که تولد او سال 1222 ق ب���وده است و با گفتۀ صاحب  آم���ده2 ب���ر می آید 

اعیان الشیعه موافق است.

مرح���وم طهرانی از زمان محمدش���اه قاجار تا زمان ناصرالدین شاه، یکی 
گفته اند  ی���ن عالم���ان آن دورۀ طهران به شمار می آم���د و برخی  از بزرگ تر
کنی از همه علما موجه تر بود و پس از اینکه ثلث اموال  جز حاج ماعلی 
کمک مالی  گرفت و از طرف ناصرالدین شاه با  امیرکبیر در اختیار او قرار 
گردی���د که متص���دی عمران و تعمی���ر عتبات  ک���رد، مقرر  ک���ه او  فراوان���ی 
گ���ردد و در عراق مشغول این خدمات شد، نزد حکام عثمانی  عالیات 
که انواع مراجعات به او می شد  کرد  آن دوره نی���ز عظمتی چشمگیر پیدا 
و در نتیج���ه آنج���ا هم شیخوخ���ت او تثبیت و به شی���خ العراقین ملقب 

گردید )عراق عجم و عراق عرب(.

گوید شیخی و استاذی ومن الیه  ی  گفته اند: »... حاجی ن���ور درب���اره او 
ف���ی العلوم الشرعیۀ استنادی افقه الفقهاء وافصل العلماء العالم العلم 

الربانی ...«.3

ک���ه در تبحر و فضل و  گوی���د: »عامه عصر خود  کت���اب لؤل���ؤ و مرجان  در 
اتقان عدیلی نداشت«.

مح���دث قم���ی می نویسد: »ن���ادره ده���ر و اعجوبه زمان خ���ود در دقت و 
کثرت حفظ و احاطه به فقه و حدیث و رجال و  تحقی���ق و جودت فهم و 

لغت، حامی دین و دافع شبهات ملحدین...«.4

یحان؛ ج 4، ص 329. 1.  اعیان الشیعة؛ ج 7، ص 438 و روح و ر
2. در پایان مصباح النجاة می گوید: این کتاب را در سال 1352 نگاشتم، در حالی که سی ساله بودم.

3. مستدرک الوسائل؛ ج 20، ص 114.
یه؛ ج 1، ص 384. 4. فوائد رضو

چکی���ده: شی���خ عبدالحسی���ن طهران���ی )شی���خ العراقی���ن( از زمان 
محم���د ش���اه قاجار ت���ا ناصرالدین شاه، یک���ی از بزرگ تری���ن عالمان تهران 

ب���ه شم���ار می آم���د. نویسن���ده در بخش نخس���ت مقاله حاض���ر به صورت 
گردان، تألیفات و خدم���ات این عالم را  مبس���وط زندگی نامه، است���ادان، شا
کت���اب مصباح النجاه فی  ب���ه رشته تحریر درآورده اس���ت. در بخش دوم، 
ک���رده و به بیان  الستغف���ار بین السجدتی���ن را معرفی  اس���رار الص���اه و سر ا
گماشته اس���ت. در انتها این مسئله  گی ه���ای مؤلف آن، همت  برخ���ی از ویژ
کتاب مذکور همان شیخ عبدالحسین طهرانی است یا یکی از  که آیا مؤلف 

معاصران همنام اوست، را در بوته نقد و بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه: شیخ عبدالحسین طهرانی، شیخ العراقین، اسرارالصاه

 شیخ العراقین
کتاب اسرار الصاةݡ و 

رضا استادی

نقـد و بـرریس کتـاب
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که معاصر صاحب جواهر و از مراجع تقلید آن  2.شی���خ مشکور حوالوی 
که چاپ  یض است  زم���ان بوده است و از تألیفات او رسال���ه منجزات مر
ش���ده است و رسال���ه ای عملیه به نام کفایة الطالبی���ن و مناسک حج به 

نام هدایة السالکین. وفات او در سال 1272 ق بوده است.14

3.صاحب جواهر متوفای 1266ق. گفته شده صاحب جواهر فقط برای 
گواهی اجتهاد  که در منبر درس بود،  گردان خود در حالی  چهار نفر از شا

که یکی از آنها شیخ عبدالحسین طهرانی است.15 داده است 

کتاب الروضة البهیة فی االجازات  4.سید محمدشفیع جاپلقی صاحب 
و متوفای1280 .16

ی���ف  شر گ���ردان  شا از  )1211-1292ق(  ن���ی  جیا محمدرفی���ع  5.مول���ی 
العلم���اء مازندران���ی و حجة االسام شفتی و صاح���ب تألیفاتی در فقه 

و اص���ول و رج���ال.17

گیان���ی مشهور به  کت���اب مآث���ر و آثار آم���ده است: »حاج مول���ی رفیع  در 
ی���ن مجتهدی���ن ب���ود. اشته���ار و  یعتم���دار، از مشای���خ علم���اء و معمر شر
یخ« ی���ا »خیرات«  یخ والدت���ش »تار ی زایدالوص���ف داش���ت. تار اعتب���ار
یبًا  ک���ه سال فوت آقامحمدخ���ان قاجار است. چهل سال تقر )1211 ق( 
گذرانی���د. این مصرع  یاس���ت عامه و مطاعی���ت تامه  ی���ج شرع و ر ب���ه ترو

بی است«.18 یخ فوت اوست: »همنشین با محمد عر تار

6.مول���ی حسینعلی مای���ری تویسرکانی متوف���ای 1286 و صاحب شرح 
شرایع و حاشیه بر قوانین میرزای قمی.19

کاشف الغط���اء صاحب ان���وار الفقاهه و  7.شی���خ حسن بن شی���خ جعفر 
متوفای 1262..20

ینی صاحب ضوابط االصول و متوفای1624 .21 8.سیدابراهیم قزو

گردان او برخی از شا
ی صاحب مست���درک الوسائل متوف���ای 1320. سال ها در  1.حاج���ی ن���ور
که پیشتر نقل شد، فرموده است:  کربای معلی مازم او بوده، همان طور 

»هو استادی ومن الیه فی العلوم الشرعیة استنادی«.22

2.شی���خ نوح بن شی���خ قاسم جعف���ری نجف���ی قرشی متوف���ای 1300 ق و 
کتاب شرح شرایع.23 صاحب 

14. طبقات اعالم الشیعه؛ همان، ص 503 و  اعیان الشیعه، ج 7، ص 438.
15. تکمله صدر؛ ج 3، ص 228.

ی، ج 20، ص 123. 16. مستدرک حاجی نور
ی، ج 1، ص 320. 17. بیان المفاخر مهدو
18. مآثر و آثار، ص 151 )نقل با تلخیص(.

19. مستدرک الوسائل؛ ج 20، ص125 و طبقات اعالم الشیعه، سده 13، ص 439.
20. طبقات اعالم الشیعه، سده 13، ص 319.

21. قصص العلماء، ص 4 و طبقات اعالم الشیعه، سده 13، ص 10.
22. مستدرک؛ ج 20، ص 114.

23. معارف الرجال؛ ج 3، ص 210 و موسوعه طبقات الفقهاء؛ ج 13، ص 326.

عامه طهرانی می نویسد:

مجتهد بزرگ از اعاظم علمای عصر خود بود. مرجعیت عظیم 
داش���ت. هرج���ا وظیف���ه اش بود، ام���ر به مع���روف و نه���ی از منکر 
می ک���رد و از شاه نمی ترسید، بلک���ه شاه از صولت او می ترسید و 
که می خواست انجام  کارهایی  ی از  ناصرالدین شاه را از بسیار
ده���د و با ش���رع مقدس موافق نبود، نهی و من���ع می کرد و همین 
کند؛ اما به صورتی  که او را از طهران به عراق تبعید  موجب شد 

کرد.5 محترمانه. شرح این ماجرا را نقل خواهیم 

اعتماد السلطن���ه می نویس���د: »شی���خ عبدالحسی���ن طهران���ی ملقب به 
شی���خ العراقین، مجته���دی بسیار فاض���ل و به قبول عامه نای���ل بود. در 
ی معتد به داشت. والت و حکام عراق عرب  دول���ت عثمانی نیز اعتبار

او را حرمتی عظیم می نهادند...«.6

صاح���ب معارف الرج���ال می نویس���د: »عالم عام���ل ربانی فقی���ه، دقیق 
کتابخانه ای  کربا مقلد او بودند و  ی از اهل  النظ���ر، عالی الهمة... بسیار

که در آن نسخه های خطی نفیس فراوان بود«.7 داشت 

ثار آمده است: »وی فرزند مرحوم علی طهرانی و خود از اعاظم  در مکارم اآل
کن کربا و معروف به شیخ العراقین بوده ...«.8 علماء و فقهای ربانی و سا

صاح���ب الروض���ة البهیة می گوی���د: »از اجله علمای اع���ام و مجتهدان 
یاد فرماید«.9 عظام و مرجع خاص و عام بود ...  . خداوند امثال او را ز

مؤل���ف م���رآة الشرق می نویس���د: »در می���ان علمای عصر خ���ود در دوران 
تر و  کنی، از همه مقامش باال ناصرالدی���ن شاه قاجار، جز از حاج ماعلی 
که ملقب به شیخ العراقین شد«.10 کسی است  منزلتش رفیع تر و او اول 

از تحصی���ات دوران جوانی او در طهران یا اصفهان یا عتبات عالیات، 
بوط به حدود  یم، اما استادان و مشایخ اجازه او که شاید مر اطاعی ندار

سال 1250 ق و سال های پس از آن باشد، عبارتند از:

گردان صاحب جواهر بوده، اجازۀ اجتهاد از  که از شا 1.شیخ عیسی زاهد 
او داشته است.11 عامه طهرانی می گوید: »از تألیفات او کتاب مبسوطی 

که در سال 1256 ق تألیف آن را به پایان برده است«.12 در متاجر است 

یخ  او ت���ا سال 1263 زنده ب���وده و پیش از استادش از دنیا رفته است. تار
وفات استادش صاحب جواهر 1266 ق می باشد.13

5. اعالم الشیعه؛ سده 13، ص 714.
6. مآثر و آثار؛ ص 139.

7. معارف الرجال؛ ج 2، ص 34.
ثار؛ ج 8، ص 2772. 8. مکارم اال

9. احسن الودیعه؛ ص 60 به نقل از روضه.
10. مرآة الشرق؛ ج، 1، ص 671.

11. سیدحسین صدر؛  تکمله امل االمل؛ ج 4، ص 10181 و  اعیان الشیعه؛ ج 7، ص 438.
12. طبقات اعالم الشیعه، سده 13، ج 5، ص 213.

یعه؛ ج 13، ص 326. 13. ذر
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آثار و خدمات او
یج مسیر انحرافی  گروه ها برای ترو که رؤسای مذاهب و  یکی از راه هایی 
که خ���ود را به شاه نزدی���ک می کردند و  خ���ود دنب���ال می کردن���د، این بود 
حتی ب���ا او ماقات ی���ا ماقات هایی انجام می دادند تا م���ردم را از باب 

»الناس علی دین ملوکهم« به راه باطل خود جذب و متمایل سازند.

محمدشاه قاجار )پ���در ناصرالدین شاه( از سال 1250 - 1264 سلطنت 
کرد. سیدعلی محمد باب هم در حدود سال 1260 ادعای باطل و واهی 
که شی���خ العراقین از نجف  ک���رد و در همین سال ها ب���ود  خ���ود را اظه���ار 
که سیدعلی محم���د می خواست  ب���ه ته���ران بازگشته بود. نوشته ش���ده 
کن���د و از ای���ن راه س���وء استفاده نمای���د. مرحوم  ب���ا ش���اه قاج���ار ماقاتی 
که داش���ت - و از خصوصیات او جدیت در  شی���خ العراقین با وجهه ای 
گیرد  جلوگی���ری از انحرافات دینی بود - نگذاش���ت این ماقات انجام 
کردو  گ���روه فاسد و مفسد مقابل���ۀ جدی  ی���خ هم با این  و بع���د از این تار
کرد و  ب���ه نوشت���ه سیدحسن صدر در تکمله، بهایی ه���ا را از بغداد بیرون 
ایش���ان به عکا رفتند؛ از ای���ن رو در نوشته های بابی ها و بهائی ها نسبت 

به آن مرحوم بدگویی و فحاشی و حتی فحش نامه وجود دارد. 38

ناصرالدی���ن ش���اه در س���ال 1264 ق ب���ه سلطن���ت رسی���د و در همی���ن 
که  کارهای خاف شرعی  زم���ان، شیخ العراقی���ن در تهران بود و ب���ا او در 
می خواس���ت انجام دهد، معارضه می نمود و با شجاعت به او اعتراض 
کارها نهی و من���ع می نمود. همین موضوع موجب  می ک���رد و از انجام آن 
ش���ده بود شاه او را به بهانه ای با احترام ب���ه عتبات بفرستد و به عبارت 

صحیح تر تبعید نماید. 39

کرده  یژه ای ب���ه شیخ العراقین پیدا  که ارادت و می���رزا تقی خان امیرکبیر 
که تعیین  ب���ود، او را وص���ی خود قرار داد تا ثل���ث اموال او را ب���ه مصارفی 
کشته شد، برخی  که امیرکبیر  ینه نماید. در سال 1268 ق  کرده ب���ود، هز
کنند  ی  از نزدیکان ناصرالدین شاه می خواستند به اموال او دست دراز
گذاش���ت. او فرصت را  ک���ه شی���خ العراقین موض���وع را با ش���اه در می���ان 
کرد ب���رای عمل به وصیت  غنیم���ت شمرد به شیخ العراقی���ن پیشنهاد 

امیرکبیر به عتبات برود و به تعمیر و توسعۀ اعتاب مقدسه بپردازد.

کربای معلی  در س���ال 1270 ق شی���خ العراقی���ن با خان���واده به ع���راق و 
کن بود. 40 کربا سا کردند و او تا پایان عمر در  مهاجرت 

کت���اب شرح ح���ال رج���ال ای���ران می نویس���د: »شیخ  مه���دی بام���داد در 
عبدالحسی���ن تهرانی )شیخ العراقین( از مجته���دان معروف و به زهد و 
یادی داشت. میرزا تقی خان امیرکبیر با  کار، شهرت ز یت در  تقوا و مدیر
یژه علما داشت، او را وصی  که در شناسایی م���ردم و به و آن نظ���ر دقیقی 

38. ر.ک به: تکمله؛ ج 3، ص 229.
39. اعالم الشیعه؛ سده 13، ص 714.

40. همان.

3.شی���خ ه���ادی طهرانی صاحب تألیف���ات فراوان و متوف���ای 1321 ق. 
کربا  که به عراق آمد، در  سیدحس���ن صدر می نویس���د: »وی از اصفهان 
مان���د و مازم شیخ عبدالحسین شد و با استادش خویشاوندی داشت 

و پس از این استاد به نجف رفت«.24
4.شیخ محسن حائری )ابوالحب( متوفای 1315. وی دیوان شعر دارد.25

ی و صاح���ب تألیفات  گ���رد شیخ انص���ار 5.می���رزا محم���د همدانی شا
ف���راوان و متوفای 26.1303 یکی از تألیف���ات او رساله غنیمة السفر است 

کتاب شیعه، شماره یک 1389 ش چاپ شده است. 27 که در 

6.مول���ی حسینقلی همدان���ی متوف���ای 1311 ق. او در طه���ران از محضر 
درس شی���خ عبدالحسی���ن طهرانی به���ره برده است و سپ���س به سبزوار 
کند و پس از مدتی  ی استفاده  رفت���ه تا از محضر حاج ماهادی سب���زوار

کرده است. 28 ی نیز استفاده  به نجف و از درس شیخ انصار

کفایة الموحدین و متوفای 132129. 7.سیداسماعیل طبرسی مؤلف 

8.میر محمدباقر سلماسی کاظمی متوفای 1301. وی از طرف استادش 
که در سال 1275 انجام شد.30  یین بود  متصدی تعمیر بقعه عسکر

تألیفات
که با فتاوای خود مطابق  کلباسی اس���ت  1.رسال���ه عملیه. نخبه حاجی 

کرده است و در سال 1285 چاپ شده است. 31
که چاپ شده است. 32 2.ترجمه رساله نجاة العباِد صاحب جواهر 

3.شرح شرایع محقق حلی. 33
4.طبقات الرواة.34

کتابخانه دانشگاه هست  5.پاس���خ تهرانی به داماد. این رساله فقهی در 
یم. گاهی ندار که فعًا از محتوای آن آ

صاح���ب اعیان الشیع���ه می نویسد: »او حواش���ی و تعلیقات و رساله ها و 
نوشته هایی در رجال داشته است«. 35

یعه نیز می گوید: »از تألیف���ات اوست: نخبه و ترجمه نجاة  صاح���ب ذر
العب���اد و طبق���ات«36 و می افزای���د: »و ل���ه حواشی و تعلیق���ات و رسائل 

کثی���ر غی���ر ذل���ک«. 37

24. تکمله صدر؛ ج 6، ص 139.
25. معارف الرجال؛ ج 2، ص 181.

26. همان، ج 2، ص 354.
یخ وفات 1305 دانسته شده است. کتاب شیعه، ش یک، ص 311 و در اینجا تار  .27

28. اعالم الشیعه، سده 14، ص 674.
باره او ر.ک به: مرآة الشرق، ج 1. گاهی در 29. برای آ

30. ر.ک به: همان.
31. اعالم الشیعه؛ سده 13، ص 714.

کتب چاپی مشار؛ ج 3، ص 739. 32.  مؤلفین 
کتابخان���ه مجلس هست )ر.ک به: فهرست���واره دستنوشت های ایران؛ ج 6،  33. نسخ���ه ای از آن در 

ص 790.
34. مستدرک الوسائل؛  ج 20، ص 114 ) با تغییری در عبارت(.

35. اعیان الشیعه، ج 7، ص 439.
36. اعالم الشیعه؛ سده 13، ص 714.

37. همان.
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ی هم موفق  گرچ���ه به استف���اده از شیخ انص���ار خدم���ت ایش���ان بمانم؛ 
یخ این ماقات در  یخ ایشان از دنیا رفت«.49 تار یرا در همان تار نشدم؛ ز

کاظمین 1281 ق بوده است.

شی���خ  آشی���ان  »خل���د  می نویس���د:  یح���ان  ر و  روح  کت���اب  صاح���ب 
عبدالحسی���ن طهرانی طاب ث���راه به امر شاه برخی تعمی���رات در رواق و 
کلیه در آن  که مصارف  یژه ایوان جدید سلطان���ی را  کاظمین به و ای���وان 

شده است، انجام داد«.50

کربا وصل به درب  همچنی���ن از خدمات او، ساخت مدرسه علمیه در 
که این مدرسه هم از ثلث امیرکبیر ساخته شد؛ اما از خود  سلطان���ی بود 
که صدر اعظ���م می خواست مسجد و  شی���خ العراقین نقل شده اس���ت 
کنم، برای اینکه از شر او خاص شوم، مدرسه  مدرس���ه تهران را به نام او 

کربا را صدر نامیدم.51

کتابخانه شیخ العراقین و علم دوستی او
سیدحسن صدر می نویسد:

ب���ا اینک���ه شی���خ العراقین در سال ه���ای بع���د 1270 ق تا هنگام 
کار بسیار مهم را  وف���ات، مشغول تعمیر مشاهد مشرفه بود و این 
از ط���رف ناصرالدین شاه به عهده داشت، در عین حال همواره 
که بود، از مجلس  ی���س داشت و در هر یک از مشاهد مشرفه  تدر

درس او تعدادی از اهل فضل شرکت می کردند.

یخ سیدحسن  من شنیدم که به پدرم قدس اهلل سره می گفت )در این تار
ص���در شاید ده ساله بود( اینکه م���ن از تهران به عتبات آمدم، برای این 
ی از مسائل فقهی اشکال داشتم و آنجا کسی که برای  بود ]که[ در بسیار
که  کنم، نبود؛ ام���ا می دانستم  گفتگو  ح���ل آن مشکات با او مباحث���ه و 
که به عراق بیایم؛ اواًل  گرفتم  عراق مجمع اهل فضل است؛ پس تصمیم 
ک���ه داشتم و ثانیًا برای  ب���رای مباحث���ات با فضا و حل مشکات علمی 

تعمیر عتبات عالیات.52

صاحب نجوم السماء می نویسد:

کتب اکثر  که جامع  کتابخانه عظیم الشأن داش���ت  ای���ن بزرگوار 
فنون بود. وقتی که آیة  اهلل فی العالمین موالنا السید حامدحسین 
یارت عتبات عالیات مشرف شده  )صاحب عبقات االنوار( به ز
کتابخانه شان  قی شدن���د و از  بودند، ب���ا جناب شیخ مرحوم مال
کتابخانه عامره  که هن���وز در  کتب حاصل نمودند  نقل بعض���ی 
آن جن���اب طی���ب اهلل مضجع���ه موج���ود اس���ت؛ از آن جمل���ه 
که بر پشت  زم )مناق���ب خوارزمی(  کت���اب المناقب اخطب خوار

لقاب؛ ص 49. 49. لباب اال
یحان؛ ج 4، ص80. 50. روح و ر

ینه تهران؛ ص 305. 51. مساجد دیر
52. تکمله؛ ج 3، ص 229.

خویش قرار داد و شیخ العراقین از مال الوصایه او مسجد و مدرسه شیخ 
یخ طهران می نویسد:  عبدالحسین را در تهران بنا نم���ود«. 41باغی در تار
کاشی منقوش است: بسم اهلل الرحمن  »بر س���ر در ورودی این مسجد بر 
الرحیم. انما یعمر مساجد اهلل... به ثلث مرحوم میرزا تقی خان امیرنظام 
یلوها اسم  و به سعی شی���خ عبدالحسین اتمام پذیرف���ت 1270ق؛ و بر ز
شی���خ عبدالحسین دام بق���اؤه و اینکه از مال الوصای���ه امیر تهیه شده با 

یخ 1278 ق منقوش است«. 42 تار

گفته است: »می���رزا آقاخان ص���در اعظم، اصرار  مرح���وم شی���خ العراقین 
کنم یا الاقل نام  ی���ادی داش���ت که من این مسجد و مدرسه ر ا به نام او  ز

امیرکبیر را بر آنها نگذارم. من هم به اسم خود خواندم.43 

کربا مشرف ش���د تا سال وفاتش  که به  مرح���وم شیخ العراقی���ن از سالی 
1286 ق، خدماتی به شرح انجام داد:

ید  ی���ف حسینی س���ام اهلل علیه و توسع���ه آن با خر 1.عم���ران صحن شر
برخی از خانه های اطراف صحن. 44

کت���اب موائ���د خ���ود  عام���ه ح���اج می���رزا محمدحسی���ن شهرستان���ی در 
می نویسد: »شیخ عبدالحسین طهرانی برای تعمیر صحن مطهر به کربا 
آمد و مجاورت گزید. تذهیب جدید بقعه مبارکه و بنای صحن و کاشی 

ایوان حجره ها و توسعه صحن شریف به مباشرت ایشان شد«.45

که در سال 1277 به  2.تعمی���ر بقعه مبارکه حضرت ابی الفضل العباس 
اتمام رسید.46

کتاب موائد می نویسد:  یین. مرحوم شهرستانی در  3.تذهب قبه عسکر
»بع���د از اتم���ام عم���ران صح���ن حسینی ؟ع؟، پ���س از چن���دی به جهت 

یین به سر من رای رفت«.47 تذهیب قبه عسکر

این اتفاق در سال 1283 ق رخ داد که از طرف ناصرالدین شاه طای فراوانی 
فرستاده شد و با مدیریت و اشراف مرحوم شیخ العراقین انجام شد.48

ماحبی���ب اهلل کاشانی می نویسد: »شیخ عبدالحسین معروف به شیخ 
العراقی���ن، اه���ل طهران و مجته���د مسلم بود. در کاظمی���ن به خدمت او 
ک���ه با درخواس���ت ناصرالدین ش���اه متصدی  مش���رف ش���دم. در زمانی 
عمران و تعمیر عتبات عالیات بود و از من خواست که خدمتش بمانم، 
ی را داشتم، نمی توانستم  ام���ا چون قصد استفاده از محضر شیخ انصار

41. رجال ایران؛ ج 2، ص 244.
یخ طهران؛ ج 1، ص 173. 42. تار

ینه؛ ص 305. 43. ر.ک به: کتاب مساجد دیر
44. تکمله صدر؛ ج 3، ص 229.

45. مآثر و آثار؛ ص 180.
46. مرآة الشرق؛ ج 1، ص 672.

47. مآثر و آثار؛ ص 180.
48. مرآة الشرق؛ ج 1، ص 672.
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ی���س علوم، در انج���اح و انجام مهام دولت ناص���ری رغبتی تمام  در تدر
ین به نحوی مبادرت فرمود  یفه ائمه طاهر داشت و در بنای عمارات شر
که تمام مصارف الزمه آن را پرداختند و  که دولت را محرک و مهیج شد 

کرور از خزانه برای او فرستادند«.58 یب یک  قر

خاندان او
سیدحسن صدر می گوی���د: وی با شیخ هادی طهرانی صاحب محجة 

العلماء خویشاوندی داشت. 

از پ���درش اطاعی در دست نیست، اما از برادرش شیخ محمد در مآثر و 
آثار و اعام الشیعه فقط صرف اینکه یکی از علما بوده، یاد شده است.

ی در دارالس���ام به مناسبت مطلبی که می خواست از او  ام���ا حاجی نور
کرد مرا برادر امجد و ارشد شیخ العراقین  کند، می گوید: »حدی���ث  نقل 
ی او و  الثق���ة النقة الشیخ محمد وفقه اهلل«.59 از این عب���ارت هم بزرگوار
یخ تألیف دارالسام است، زنده  که تار هم اینکه تا حدود سال 1290 ق 

بوده است،60 روشن می شود.

یحان می نویسد: ی نیز در روح و ر کجور واعظ 

ک���ه مدرسه و مسجد را )طهران( بن���ا فرمودند، تولیت و  از وقت���ی 
رسیدگ���ی به امور الزمه را با امامت مستقل���ه به برادر بزرگوار خود 
کامل م���الذ االیتام و  جن���اب مستط���اب عالم فاض���ل و مدق���ق 
ید االسعد الشیخ  االرمل���ة االعّز االمجد االخ المواسی الخیه المؤ
محم���د زاد اهلل فضل���ه وکثر ف���ی علم���اء الفرقه الناجیی���ة مثله، 

گذار فرمودند.61 یض و وا تفو

یحان )1295 ق به  از ای���ن عبارت معلوم می شود در سال تألیف روح و ر
بعد( ایشان در قید حیات بوده است.

مرحوم شیخ العراقین، دو دختر و پنج پسر داشت.

همه یا سه نفر از پسران او اهل علم و مورد توجه بوده اند و پسر بزرگ او شیخ 
عل���ی صاحب منظومه معراج المحّبة می باشد که محدث قمی گاهی از 

کرده است. اشعار این منظومه در منتهی االمال و نفس المهموم نقل 

عام���ه طهرانی می نویسد: »شیخ علی و ب���رادرش شیخ مهدی در سال 
کرده ان���د« )شاید مقص���ود این است  کتابخان���ه پ���در را وق���ف  1288 ق 
کرده اند(؛ و نام بقیه ب���رادران به ترتیب  ک���ه وق���ف از ناحیه پدر را عمل���ی 
یف و شیخ عیسی اس���ت«.62 عامه طهرانی دو  شی���خ احمد و شیخ شر
پس���ر از فرزن���دان شیخ مهدی را ب���ه نام های محمدباق���ر متولد 1301 ق و 

یحان؛ ج 4، ص 328 ) با اندکی تصرف و تلخیص(. 58. روح و ر
 .59

60. دارالسالم؛ ج 2، ص 234.
یحان؛ ج 4، ص 328. 61. روح و ر

62. اعالم الشیعه؛ سده 13، ص 715. 

نسخ���ه اش آن جناب به دس���ت مبارک خود ای���ن عبارت ثبت 
ی معل���ی این نسخ���ه را از  کرب���ال فرموده ان���د: »در س���ال 1283 در 
ب���دة الفقهاء  کامل ز که نزد عال���م عامل فاضل  ی نسخ���ه ای  رو
عمدة النبالء مجتهد تحریر الصدرا شهیر الشیخ عبدالحسین 

طهرانی داشت، ایامه استنساخ نمودیم«.53

سیدحسن صدر می نویسد: 

کرده بود و هنگامی  کتابخانه خوبی برای خود فراه���م  در ته���ران 
کتاب ه���ا را آورد و با بذل اموال  ی از آن  ک���ه به عراق آمد، بسی���ار
ید به آنها افزود تا  کثی���ر، نسخه های نفیسی را با استنساخ و یا خر
آنجا که در عراق کتابخانه ای مهم تر از کتابخانه او نبود و همه آن 
کتاب ها  ک���ه بتوانند از آن  کتابخان���ه را به طالب و دانشمندانی 

کنند، وقف نمود و تولیت آن را با اوالد خود قرار داد. استفاده 

کتابخانه  ک���ه از آن  کسی نبود  ک���ه آنها از دنیا رفتند و  ام���ا طولی نکشید 
ی از نسخه های آن از بین رفت.54 کند؛ از این رو بسیار حفاظت 

عامه طهرانی می نویسد: 

از  ی  ک���ه در آن بسی���ار کتابخان���ه عظمی���ی داش���ت  کرب���ال  در 
ی از نسخه های آن  کتب بود. بسیار مخطوط���ات نفیس و نوادر 
ی  یعه بسیار به خط مؤلفان و منحصر به فرد بود و ما در کتاب ذر
که  کتابخانه به حدی بود  کرده ایم و عظمت ای���ن  از آنه���ا را ی���اد 
بیه و نیز مؤلف  یخ آداب اللغ���ه العر کتاب تار ی���دان در  جرج���ی ز
بیة ف���ی الخافقی���ن و غیر ای���ن دو از مورخان  خزائ���ن الکت���ب العر
کتاب ها متفرق و  کرده اند؛ اما پ���س از زمانی  کتابخانه یاد  ای���ن 
کربال و  پراکنده شد و اکنون برخی از نسخه ها در برخی از بیوت 

نجف موجود است.55

صاحب اعیان الشیعة می نویسد:

یژه نسخه های  ی می  ک���رد؛ به و ر کتاب تهی���ه و جمع آو او بسی���ار 
ی داشت. چند  گرانقدر کتابخانه نفیس و  خط���ی را؛ و از این رو 
کتابخانه ایشان بوده. در سال  ی���اض العلماء در  کتاب ر جلد از 
یارت عتب���ات عالیات مشرف ش���دم، از این  ک���ه ب���ه ز 1352 ق 
گفتن���د تلف شده اس���ت و مجلدات  گرفتم،  کتابخان���ه س���راغ 

یاض العلماء از بین رفته است.56 ر

آن گ���اه صاحب اعی���ان الشیعه اظهار تأس���ف می کن���د و می فرماید: »آثار 
نفیسه ما شیعیان این چنین قربانی اهمال و عدم محافظت می گردد«.57

ک���ه آن مرحوم ب���ا استغراق  ی می نویسد: »عج���ب است  کج���ور واع���ظ 

53. تکمله؛ ج 3، ص 229.
54. همان.

55. اعالم الشیعه؛ سده 13، ص 715.
56.همان.

57. اعیان الشیعه؛ ج 7، ص 439.
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30.لغت نامه دهخدا؛
31.مجله مسجد؛

ینه تهران، بنیاد ایران شناسی؛ 32.مساجد دیر
ینان انجمن مفاخر. 33.اثرآفر

که می توانست برای تکمیل این شرح حال  کتاب ها  متأسفان���ه برخی از 
مؤثر باشد، در اختیار نبود.64

کتاب مصباح النجاة بخش دوم: معرفی 
ک���ه عکس نسخ���ۀ اص���ل آن در اختیار ماست، ب���ا چند نام در  1.کتاب���ی 

موارد مختلف یاد شده است:
- رساله سّر االستغفار بین السجدتین؛

کتاب اسرار الصاة؛   -
- مصباح النجاة فی سر االستغفار بین السجدتین.

این سه نام، در نسخۀ ما هست.

کتابخانه مرکزی دانشگاه نیز به مصباح النجاة فی النشأتین  در فهرست 
و سر االستغفار بین السجدتین و در چاپ سال 1378، به مصباح النجاة 

فی اسرار الصاة و سّر االستغفار بین السجدتین یاد شده است.

2.شش نسخه از آن در کتابخانه های ایران موجود است که در فهرستواره 
یعه، ی���ک نسخه دیگر آن به  دستنوشت ه���ای ای���ران پنج نسخه و در الذر

این شرح معرفی شده است:

که نسخه اصل است و عکس  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران  - نسخه 
یعه و در فهرست منزوی  آن در اختیار ماست و در فهرست آنجا و در الذر

از آن یاد شده است.

ک���ه در جلد 19 فهرس���ت آنجا یاد  کتابخان���ه آی���ت اهلل مرعشی  - نسخ���ه 
شده است.

که در فهرست آن  ی  کتابخانه آیت اهلل سیدمصطفی خوانسار - نسخ���ه 
کتب اهدائی ... معرفی شده است. به نام فهرست 

که در فهرست چاپ شده آنجا  ی خوی  کتابخانه مدرسه نماز - نسخه 
یاد شده است.

که عکس آن در مرکز احیاء ... قم موجود است و در فهرست  - نسخه ای 
نسخه های عکسی آنجا یاد شده است.

یعه مجلد 21  که در الذر کتابخانه شیخ جعفر سلطان العلماء  - نسخه 
معرفی شده است.

یرا  3.نام مؤل���ف عبدالحسین یا ب���ه احتمال ضعیف حسی���ن است؛ ز
کتاب می گوی���د: »الحمدهلل الذی جعل الصاة عمودالدین ...  در آغاز 

فبعد یقول عبد مواله الحسین: یا اخوانی ...«.

که هرچ���ه در اخبار و  ی���زی نقل نمود  کت���اب می گوید: »عز 4.در مقدم���ه 

ثار؛ ج 8، ص 2773، مرقومه آیت اهلل سیدمحمدعلی روضاتی. 64. ر.ک به: مکارم اآل

کرده است.63 محمدهادی، متولد 1310 ق را یاد 

وفات او
کربا در  کاظمی���ن از دنی���ا رف���ت و در  در 22 ی���ا 23 رمض���ان 1286 ق در 
که خود در زمان حیات تهیه  حج���ره ای از حجره های باالسر در مقبره ای 

گشت. نموده بود، دفن 

ی���خ وف���ات او کلمه »غفور« و ی���ا جمله »فسبح���ان الذی اسری  ب���رای تار
یخ قرار داده اند. رحمة اهلل علیه. بعبده« را ماده تار

مصادر این شرح حال
کاظمی؛ 1.احسن الودیعه 

2.معارف الرجال حرزالدین؛
3.االجازة الکبیرة آیت اهلل مرعشی؛

4.الکنی وااللقاب محدث قمی؛
ی؛ کجور یحان واعظ  5.روح و ر

6.نفائح العام فی سوانح االیام مروج االسام، چاپ مشهد؛
ثار معلم حبیب آبادی؛ 7.مکارم اال

8.طبقات اعام الشیعه عامه طهرانی؛
9.بیان المفاخر سیدمصلح الدین مهدوی؛

10.قصص العلماء تنکابنی؛
یعه عامه طهرانی؛ 11.الذر

12.خاتمه مستدرک الوسائل یا همان مستدرک الوسائل؛
یخ طهرانی عبدالحجة باغی؛ 13.تار

14.الفوائد الرضویه محدث قمی؛
15.اعیان الشیعه عاملی؛

یحانة االدب خیابانی؛ 16.ر
کشمیری؛ 17.نجوم السماء 

ثار اعتماد السلطنه؛ 18.المآثر واآل
کاشانی؛ 19.لباب االلقاب 

20.مرآة الشرق خوئی؛
21.تکمله امل اآلمل سیدحسن صدر؛

ی؛ 22.دارالسام حاجی نور
23.شرح حال رجال ایران مهدی بامداد؛

24.موسوعة طبقات الفقهاء مؤسسه امام صادق؛
25.کتاب شیعه، شماره یک؛

26.فرهنگ بزرگان اسام و ایران، چاپ مشهد؛
کتب چاپی مشار؛ 27.مؤلفین 

28.فهرستواره دستنوشت های ایران؛
29.مصفی المقال عامه طهرانی؛

63. همان.
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و اه���ل تحقیق بوده است. مث���ًا دربارۀ قنوت می نویس���د: »جماعتی از 
فقه���ای ما رض���وان اهلل تعالی علیهم قن���وت فارسی و ترک���ی را نیز تجویز 
نموده ان���د و ای���ن در نظر حقیر خال���ی از اشکالی نیس���ت؛ نظر به ضعف 
که تمسک ب���ه آن نموده اند؛ چنانچ���ه در مقام خود مستوفی  مستن���دی 

ایراد نموده ایم«.

گرچه به  در ج���ای دیگر نیز پس از نقل حدیثی می نویسد: »این حدیث ا
یت  کرو یرا مهندسین را برای  ظاهر با قواع���د علم هیأت منافی است، ز
زمی���ن برهان وافی است، ولکن حقیر در این باب رساله ای نوشته و این 

کافی است«. دو سلسله را به هم رشته و آن رساله در رفع تنافی 

در دو جا هم گفته است: »اصل در نماز رکعت واحده است« و نیز گفته: 
کند صاة مطلقه را، امتثال، به  که نذر  که هر  یح فرموده اند  »فقهاء تصر
یعه  رکع���ت واحده حاصل است. عاوه ب���ر آنکه رکعت واحده نیز در شر

مقدسه مقرر است؛ چنانچه در وتر و نماز احتیاط است«.

در یک جا از عامه مجلسی)ره( مطلبی نقل می کند و سپس می نویسد: 
»این سخن خالی از تحقیق است ... و توجیه سرکار آخوند )یعنی عامه 
مجلس���ی( رحم���ه اهلل اجتهادی در مقاب���ل نص اس���ت ... و از این قبیل 
کلیه شایع و بسی���ار است و  اخب���ار و اشتب���اه علمای اخی���ار در مطال���ب 

کتاب است«. استیفای آن در مقام خروج از وضع این 

که قبرش در اصفهان  گ���ردان حجت االسام شفتی بوده  10.مؤلف از شا
مزار است.

المحققی���ن  ق���دوة  »سرک���ار  می کن���د:  ی���اد  چنی���ن  او  از  ج���ا  ی���ک  در 
وفخرالمجتهدی���ن استادن���ا بل استاد الک���ل وجنة الفوائ���د التی دائمة 

کابر و االصاغر موالنا الحاج سیدمحمدباقر سلمه اهلل«. کل، ماذ اال اال

در ج���ای دیگ���ر نیز می گوید: »شاهنش���اه ... فتحلی شاه قاج���ار... از بحر 
یعة والملة،  عمیق، ق���دوه ارباب تحقیق رئی���س االمامیه و محی���ی الشر
کاب���ر واالصاغر الحاج  کهف اال الخرة  سیدالمجتهدی���ن، ماذ الدنی���ا وآ

سیدمحمدباقر ایداهلل سلطانه وساطع برهانه سؤال فرمودند ...«.

که عکس آن در اختیار ماست، در فهرست نسخه های  11.همین نسخه 
کتابخانه مرکزی دانشگاه، این طور معرفی شده است: خطی 

مصب���اح النج���اة ف���ی النشأتی���ن فی س���ّر االستغف���ار بی���ن السجدتین به 
ک���ه در زم���ان محمدش���اه قاجار در  فارس���ی، از شی���خ حسی���ن همدان���ی 
1252 در پن���ج مقدم���ه و چن���د فص���ل و خاتم���ه در سپاه���ان ساخت���ه و 
کتابی به ن���ام مبکی در  ب���ه روش فلسف���ی و عرفانی شیعی اس���ت و او را 
کتاب آورده است و نمونه ای  روضه خوان���ی، و شعرهای���ی از آن را در این 

از شعرهای دیگر او هم در آن هست... .

کتاب نیست. نمی دانی���م چرا در اینجا افزوده  کلم���ه »النشأتین« در نام 

کت���ب اخی���ار، از آن )یعنی سّر استغفار بی���ن دو سجده نماز( بحث و  در 
فح���ص نموده،  اثری نیافته؛ چنانچه این حقیر در هنگام طفولیت خود 
وقتی در مجلس جماعتی از علما بودم و یکی از اعاظم بنی هاشم سّر آن 
را از صاح���ب مجلس سؤال نمود و در ج���واب فروماند. پس این فرومایه 
ین سام اهلل علیه���م اجمعین آنچه به  بی بضاع���ت از برکات ائمه طاهر
که نفع او اعم و فایده  خاطر قاصر رسیده، به زبان فارسی بیان می نماید 
گرچه مقصود از وضع ای���ن رساله بیان سّر استغفار  او ات���م بوده باشد؛ و ا
بین السجدتین بالخصوص بود، چون سؤال از آن بخصوصه شده بود، 
تی���ه به یکدیگر مرتبط اس���ت و تا حال  ولیک���ن چ���ون سلسله اجزاء صا
بیه و  هیچ ی���ک از علماء امامیه ط���اب ارواحهم القدسی���ه در رسائل عر
فارسی���ه به این نحو بیان نفرموده«،65 پس از ای���ن رو به اسرار سایر اجزای 

صاة نیز اشاره می شود.

کتاب دارای پنج مقدمه و چند فصل و یک خاتمه است. 5.این 

6.در روزگ���ار سلطنت محمدشاه قاجار تألی���ف شده است. در صفحه 
که سن���ه 1252 ... است« و در  کنون  چه���ار نسخه خط���ی می گوید »... تا
ک���ه سنه 1250 است. و در  کنون  صفح���ه 116 نسخه خطی می گوید: »تا
پای���ان نسخ���ه آمده است: قد فرغ م���ن تسویده وتصنیف���ه مصنفه الفقیر 
ثین )که  یب���ًا اب���ن ثا ببل���دة اصفه���ان فی شه���ور 125 وکن���ت یومئذ تقر
مقص���ود 1250 ی���ا 1251 ی���ا 1252 می باش���د و 125 نوشت���ه ش���ده است«؛ 
کتاب بوده و مقدمه را بعد از  بنابراین در سال 1250 مشغول تألیف این 

آن در سال 1252 ق نوشته است.

کرده:  7.در پای���ان نسخ���ه پ���س از 22 سال یک رباع���ی نوشت���ه و اضافه 
ی فی  »لمح���ّرره الجانی راج���ی عفو ربه وکثبت هذه القطع���ة فی بلدة ر
ی���خ در قید حیات ب���وده و در  بی���ع المول���ود 1274...«. پ���س تا ای���ن تار ر

حضرت عبدالعظیم این جمله را در پایان نسخۀ اصل نوشته است.

8.مؤلف طبع شعر داشته و در آغاز کتاب و نیز در خال مطالب کتاب، 
ی از  کتاب هم اشعار کرده است و در مقدمۀ  ی از خود نقل  گاهی اشعار

خود در مدح محمدشاه قاجار آورده است.

کتاب دیگری  که در صفحه 139 نسخه خطی نیز آمده، مؤلف  آن ط���ور 
کتاب  که در آن  ب���ه نام »مبکی« داشته است و چند شع���ر از قصیده ای 

گفته، نقل نموده است. یه  گر در مدح 

که نثر  گاهی از استحکام الزم برخوردار نیست، در حالی  البته اشع���ار او 
یبا و  ک���ه ترجمه آیه یا روایت نباش���د، نثری ز او ب���ه خصوص در مواردی 

اثرگذار است.

کتاب آم���ده، برمی آید مؤلف، فقیه  که در خ���ال مطالب  9.از عبارات���ی 

ة نگاشته شده اس���ت، ر.ک به: آقابزرگ طهرانی؛  که در اسرار الصال کتاب های���ی  گاهی از  65. ب���رای آ
یعه.   الذر
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ی بوده است. یت زمین داشته و در سال 1274 در ر کرو

که دانشمندان اصفهان  کتاب هایی  کتاب های تراجم و  و با مراجعه به 
گردان  که معرفی شا کتاب بسی���ار مفصلی  کرده و  و اصفهان���ی را معرفی 
حج���ت االس���ام شفتی یک بخ���ش از آن اس���ت، شرح حال���ی از چنین 
شخص���ی به دست نیامد و اطاع ما از زندگ���ی او فقط در حد آن چیزی 

کتاب استفاده می شود. که از خود این  است 

بخش سوم: مقاله
گفت���ه شده ای���ن مؤلف همان شی���خ عبدالحسین طهران���ی، معروف به 
شی���خ العراقین، معاصر محمدش���اه قاجار و متوف���ای 1286 ق در سنی 
یع���ه و حاشیه، چاپ  ح���دود شصت سال اس���ت و این مطل���ب در الذر
جدی���د مست���درک الوسائ���ل و جاه���ای دیگ���ر ظاهرًا ب���ه پی���روی از عامه 

طهرانی یاد شده است.

که پس از این  کتاب به آن بزرگوار از جهاتی  به نظر می رسد انتساب این 
عرض می شود، غیرقابل قبول است و آنچه عامه طهرانی و به پیروی از 
کتاب به نام آن  ایشان دیگران فرموده ان���د، همگی معلول به چاپ این 
که از سوی  بزرگوار در سال 1378 ق است و منشأ اشتباه، غفلتی است 

کتاب ) برای چاپ( به شرح ذیل رخ داده است: ناسخ 

مرحوم حجت االسام والمسلمین حاج سیدعلی نقی موسوی طهرانی که 
از علمای طهران و در یکی از مساجد بازار تهران امام جماعت بوده و بنده 

یارتشان کرده بودم، ظاهرًا تصحیح کنندۀ نسخه هنگام چاپ بوده اند. ز

که در ب���ازار بین الحرمین تهران مغازه  مرحوم ح���اج میرزا احمد فرهومند 
کتاب های  کتابفروش���ی داشت، مرد صالح���ی بود و به خاطر عاق���ه به 
کتاب ه���ا را منتشر ساخت  اخاق���ی و عرفانی صحی���ح، تعدادی از این 

کتابخانه ما هست: که چند عنوان در 

یزی با تصحیح مرحوم آقاشیخ  1.اسرار الصاة حاج میرزا جواد ملکی تبر
محمدصادق نصیری از علمای قم. در سال 1391 چاپ شده.

ح���اج  اهلل  آی���ت  تألی���ف  رمض���ان،  مب���ارک  م���اه  سح���ر  دع���ای  2.ش���رح 
ینی از مراجع تقلید. در سال 1381 با ضمیمه  سیدابوالحسن رفیعی قزو

مکاتبه ابوسعید و ابوعلی سینا چاپ شد.

ی همدان���ی متوفای  3.تذک���رة المتقی���ن مرحوم حاج شی���خ محمد بهار
کتاب های بسیار سودمن���د و مؤثر است. در سال 1381  ک���ه یکی از   1325
چاپ چه���ارم آن توسط مرحوم فرهومند ب���ا تصحیح مرحوم سیداحمد 

عبدمنافی از علمای تهران انجام شده است.

4.فاح السائل سیدابن طاووس در 1382 چاپ شد.

کمیل تألیف شیخ عبداالعلی سبزواری متوفای 1324 ق.  5.شرح دعاء 
به ضمیمه چاپ سوم تذکرة المتقین در سال 1378 و 1379 چاپ شد.

6.مقاص���د المسترشدی���ن ف���ی اثب���ات التوحی���د ومعرفة الح���ق والیقین. 

ک���ه روی برگ  گوی���ا عبارتی  ش���ده اس���ت. »همدان���ی« هم زای���د است و 
اول ای���ن نسخه اس���ت، باعث این اشتباه شده اس���ت. چون روی برگ 
کت���اب نوشت���ه شده است: »کت���اب اسرار الص���اة تصنیف الشیخ  اول 
کس���ی به اشتب���اه نوشته اس���ت: »ظاهرًا  ی���ر ای���ن عبارت،  الجلی���ل«. و ز
ای���ن شیخ جلیل شیخ عزالدین حسین ب���ن عبدالصمد محمد حارثی 
همدان���ی جبعی پدر بزرگ���وار و عالی مقدار شیخ بهائ���ی علیهما الرحمه 

بوده باشد واهلل عالم بحقایق االمور«.

سپس خود او یا دیگری، به اشتباه خود واقف شده، نوشته است: »این 
که از  کت���اب تألی���ف 1252 می باش���د. چگونه تألی���ف پدر شی���خ بهائی 

علمای سده دهم است، باشد؟«.

12.یکی از اهل فضل نیز همین نسخه را در برگی از خود نسخه، اینگونه 
کرده است: معرفی 

ی���ف منحصربه ف���رد و خط  بسم���ه تعال���ی. نسخ���ه نفی���س و شر
مؤلف و مصنف موسوم به مصباح النجاة فی اسرار الصاة و سّر 
ی  االستغفار بین السجدتین. نام مؤلف فاضل و عالم آن، به طور
ک���ه در صفحه 1 می نگ���ارد، چنین است و در سال 1250 به عهد 
سلطن���ت محمدشاه قاج���ار تألیف شد و بیشت���ر از این از شرح 
کتاب چی���زی برنیاید و از خ���ارج نیز حقیر  ح���ال مصنف از این 

نتوانستم ترجمه بیشتری تحصیل نمایم.

کتاب بسیار ساده و روان و با انشای خارج از تعقید و ثقالت  یر  ط���رز تحر
نوشت���ه ش���ده، به پنج مقدم���ه و فصل و خاتمه اس���ت در اغلب موارد به 
که در  ی از خود مصنف آورده شده و معل���وم می دارد  مناسبت���ی اشع���ار

نظم نیز مسلط بود.

که در صفحه 139 بیان می نمای���د، تألیف دیگری نیز  ی  مؤل���ف به طور
گفته،  کتاب  که در آن  که چند شعر از قصی���ده ای  به ن���ام مبکی داشته 
نق���ل نموده و نمونه از اشعارش در صفح���ه 58 و 60 و نیز در صفحه 222 
در حاشیه 96 هست. از روی قرائن موجود می باید مؤلف اهل اصفهان 
کت���اب تولد دو نف���ر از اوالد خ���ود را در  ب���وده باش���د؛ چه در صفح���ه آخر 
سال  های 1252 و 1262 در اصفهان تعیین فرموده و در صفحه 222 فراغ 
کرده با این جمله »فرغ من  از تصنی���ف را در سن���ه 1252 به اصفهان قید 

تسویده وتصنیفه مصنفه الفقیر ببلدة اصفهان«.

که طب���ع و در دسترس اهل  کت���اب از هرجه���ت نفیس و شایست���ه است 
گذارده شود. کمال  فضل و 

ک���ه مؤلف این  یم  از آنچ���ه در ای���ن چن���د بند عرض ش���د، نتیجه می گیر
کت���اب عبدالحسین متولد حدود سال 1220 و شخصی فاضل و دارای 
گرد حجت االسام شفتی بوده و  که در جوانی در اصفهان شا طبع شعر 
کتابی به نام مبکی ظاه���رًا دربارۀ روضه خوانی داشته و رساله ای دربارۀ 
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باالی علمی شیخ العراقین بی تناسب است.

5.اس���اس بیان اسرار نم���از در این رساله، مطلبی اس���ت که شاهد قرانی و 
روایی ندارد و به همین جهت در چاپ جدید آن مصلحت دیده شد که 
تلخیص این کتاب در اختیار خوانندگان قرار گیرد و آن مطلب این است:

... پس عنایت الهیه مقتضی و عالم عدم منقضی شد و حقایق اشیاء از 
صح���رای عدم رخت سفر به عالم وج���ود بستند و در عالم عقل در منازل 
ق���دس نشستن���د و از عالم عقل به عال���م اشباح و از عال���م اشباح به عالم 
ارواح و از عالم ارواح به عالم ذر و از آنجا به عالم عنصر جمادی و از آنجا به 
عالم عنصر نباتی و از آنجا به عالم حیوانی و از آنجا به عالم انسانی و از آنجا 
به عالم برزخ و مثال، انتقال کنند و از مثال به حشر روند و از آنجا به سرای 

ُکم َتُعوُدوَن« و »ِاناهلِل وِانا ِالیِه راِجُعون«.
َ
کنند »َکما َبَدأ جاودانی منزل 

چون مشخص شد که انسان مسافر عالم امکان است در این سفر، او را ده 
ک���ه او را در این منازل به منزل دنیا، پ���ا در گل است و چون  سرمن���زل است 
من���ازل عشره طی نماید، به سرمنزل جاوید رسد و از نقطه مبدأ قوس نزول، 
تیه  گ���ردد و اجزای صا ب���ه منتها الیه قوس صعود آی���د و در آن مرکز مستقر 
منطب���ق بر این من���ازل و عوالم است که حضرت شارع حکی���م آن را چنان 
مرت���ب فرموده که هرگاه کسی دو رکعت نماز به جای آورد. چنان باشد که 
همه منازل مبدأ و معاد را طی نماید؛ پس قیام، به عالم عقل است و قرائت، 
اش���اره به عال���م ارواح و رکوع، اشاره به عالم ذر است و سجده اولی اشاره به 

ک و سر برداشتن از سجده، اشاره به عالم دنیای دنی است... . عالم خا
ک���ه تطبیق نماز با من���ازل دهگانه یادش���ده، مدلول آیه یا  واض���ح است 

روایتی نیست.

مطلب پایانی اینکه: عامه طهران���ی در اعام الشیعه سده 13 پس از بیان 
شرح حال شیخ العراقین می نویسد: »نسخه ای از اسرار الصاة شهید ثانی 
یخ کتابت آن 1283 بود، دیده ام«.  که کاتب آن عبدالحسین طهرانی و تار
سپس می افزاید: این کاتب حتمًا غیر از شیخ العراقین است؛ چون وی با 
تی که داشت هیچ گاه در سال 1283 یعنی سه سال  آن عظمت و اشتغاال

پیش از وفاتش، اقدام به مباشرت و کتابت و استنساخ نمی کند... .66

که  کاتب ب���وده، وی همان طور  گر قی���د طهرانی در نوشته  معل���وم است ا
غیر از شیخ العراقین است نیز غیر از مؤلف مصباح النجاة است.

66. اعالم الشیعه، سده 13، ص 716.

س���ال  در  الطباطبائ���ی.  ب���ن محمدتق���ی  تألی���ف سیدمحمدمه���دی 
1377 ق چ���اپ ش���ده.

کت���اب مورد بحث  کردیم،  ی���ارت  ک���ه از این ناشر ز کتاب���ی  7.هفتمی���ن 
که به نام مرحوم شیخ العراقین در 1378 چاپ شده. ماست 

گفتیم  که  مرح���وم حجت االس���ام والمسلمین ح���اج سیدعلی نق���ی - 
کتاب می نویسد: چون حاج میرزا  کتاب بوده - در پایان  ظاهرًا مصحح 
احمد فرهومند تصمیم به چاپ این کتاب داشت، از جناب ماذ االنام 
که  ی طبری  ی ابن آخوند ماباقر نور الحاج شیخ غامحسین نجفی نور
یم حائری یزدی  ب���ه امر حضرت آی���ت اهلل العظمی حاج شی���خ عبدالکر
که  کرد  ی���ه گلدست���ه مشغ���ول به خدمات دین���ی بود، درخواس���ت  در قر
نسخه ای از روی نسخه اصل برای حروفچینی و چاپ استنساخ نماید 

کار را در سال 1358 ق انجام داد. و ایشان این 

ای���ن حاج شیخ غامحسین ن���وری، در چند جای کتاب حاشیه دارد که 
یکی از حاشیه ها، منشأ این شده که این کتاب را از شیخ العراقین بدانند.

در صفح���ه 24 نسخه خطی آمده اس���ت: »سرکار قدوة المحققین وفخر 
کابر واالصاغر موالنا الحاج  المجتهدی���ن استادنا بل استاد الکل ماذ اال

سیدمحمدباقر سلمه اهلل تعالی، اشکال را به این نحو رفع نموده اند«.

ی، در حاشی���ه نوشته اس���ت: »از  مرح���وم ح���اج شیخ غامحسی���ن ن���ور
کتاب مرح���وم آیت اهلل آقاشیخ  ای���ن عبارت معلوم می ش���ود مؤلف این 
عبدالحسی���ن طهرانی بوده باش���د؛ واهلل اعلم. دلیل ای���ن مطلب اینکه 
ینی  گ���ردان سیدابراهی���م قزو صاح���ب قص���ص العلم���اء ک���ه خ���ود از شا
گردان او شمرده  صاحب ضوابط بوده، مرحوم شیخ العراقین را هم از شا

است و پدر سیدابراهیم سیدمحمدباقر است«.

گرد سیدمحمدباقر بوده  یرا مؤلف شا اشتباه ایشان بسیار واضح است؛ ز
گرد سیدابراهیم بن محمدباقر و نیز سیدمحمدباقر در اصفهان بوده و  نه شا

سید ابراهیم در کربا، و این دو بزرگوار ربطی به هم ندارند.

که این انتساب را غیرقابل قبول می سازد: اما قرائنی 

کتاب های  گرد حجت االسام شفتی ب���وده و در هیچ یک از  1.مؤل���ف شا
گرد حجت االسام شفتی یاد نکرده اند. تراجم شیخ العراقین را به عنوان شا

که پیشتر توضیح  ی بوده، ب���ا اینکه آن طور  2.مؤل���ف در سال 1274 در ر
داده ش���د، شی���خ العراقی���ن از س���ال 1270 ب���ه عتب���ات رفته و ب���ه تهران 

کن بوده است. بازنگشته و تا پایان عمر در آنجا سا

3.قبل از چاپ این کتاب، در هیچ جا کتابی به این نام در تألیفات شیخ 
العراقین ذکر نشده است و در نسخه های آن هم چنین نسبتی نیست.

4.بخشی از منقوالت در این رساله مدرک معتبری ندارد و با مقام بسیار 


