ﺳﯿﺪﷴھﺎ ﺷﻢ ﻣﻮ ﺳﻮی ﺧﻮاﻧ ﺴﺎری ﭼﮭﺎر ﺳﻮﻗﯽ

»آﯾﺔ ﷲ ﺳﯿﺪ ﷴ ھﺎﺷﻢ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﭼﮭﺎر ﺳﻮﻗﯽ« ،در ﺳﺎل  ١٢٣۵ق ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او ،ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺔ ﷲ ﺳﯿﺪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺴﺎری اﺳﺖ .او را ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﮫ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻌﺮوف روﺿﺎﺗﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢اﺳﺎﺗﯿﺪ
 - ٣ﺷﺎﮔﺮدان
 - ۴آﺛﺎر
 - ۵وﻓﺎت
 - ۶ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٧ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

ﻣﯿﺮزا ﷴ ھﺎﺷﻢ ،ھﻔﺖ ﺑﺮادر داﺷﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﻠﮕﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ و ﯾﺎ ﻣﺠﺘﮭﺪان اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﯾﺔ ﷲ ﻣﯿﺮزا ﷴﺑﺎﻗﺮ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﭘﺮارج »روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت« ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ،در ﺳﺎل  ١٢٧۴ق ،ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ده ﺳﺎﻟﮫ در درس ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ﮐﮫ از اﻓﺎﺿﻞ اﻋﻼم اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮد و در درس ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎری
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﺷﯿﺦ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺷﯿﺦ او را ﺑﮫ اﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب »اﺻﻮل آل اﻟﺮﺳﻮل« ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻧﺠﻒ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد.
ﻣﺮاودات او ﺑﺎ ﻣﯿﺮزای ﺑﺰرگ ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺣﻀﻮر ﺟﺪی و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺮزا در ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻣﯿﺮزا ھﺎﺷﻢ ،از ﺷﺎﮔﺮدان و ﺧﺼﯿﺼﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺠﻒ
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺮزا ،ﭘﺲ از ﺣﻀﻮری ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و در اﺻﻔﮭﺎن دوﺑﺎره رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ و ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ از ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل و
رﺟﺎل و ...ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻀﺮش ﺑﮭﺮهھﺎ ﺑﺮدﻧﺪ .در دھﮫھﺎی آﺧﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ،ﻣﯿﺮزا ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺎء و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم ﻧﻘﺎط ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺑﻼد اﯾﺮان ،ﺑﮫ
وﯾﮋه اﺻﻔﮭﺎن و ﺧﻮاﻧﺴﺎر از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﻮش ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﯿﺮزای ﺑﺰرگ ﺷﯿﺮزای ،ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﮫ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف؛ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،رﺳﺎﻟﮫ ﻋﻤﻠﯿﮫ اش در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ و ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
اﺳﺎﺗﯿﺪ

اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎد وی ﮐﮫ ﮐﺮارا از او ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ ،واﻟﺪش ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺴﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم را در ﻣﺤﻀﺮش ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮش ،ﺑﺮادر ﻓﺎﺿﻞ ،ﻋﻼﻣﮫ و
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻤﺎﻻﺗﺶ ،آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﷴ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﭘﺮارج »روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت« اﺳﺖ.
از اﺳﺎﺗﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺧﻮد از ﻣﺒﺮزﯾﻦ ﻓﻀﻼی اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮده و ﻣﯿﺮزا از ﻣﺤﻀﺮش ﺑﮭﺮهھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮده اﺳﺖ ،آﻗﺎ ﻣﯿﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ﺑﻮده ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺳﯿﺪ ﺻﺪر در ﺳﻨﮫ ١٢۶۴
ق ،ﺑﮫ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ،از ﻣﻼزﻣﯿﻦ درس وی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ راھﯽ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺷﺪه و در ﻣﺤﻀﺮ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎری زاﻧﻮی ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﯿﺪه اﺳﺖ و از ﺧﻮاص ﺷﺎﮔﺮدان
وی ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
آﯾﺔ ﷲ ،آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﷴ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﺷﺎرات اﻻﺻﻮل« ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺮزا اﺳﺖ؛ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﯿﺪ ﺷﻔﺘﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻻﻧﻮار« ،از اﺳﺎﺗﯿﺪ اوﺳﺖ.
ﻣﯿﺮزا ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﷴ ﺣﺴﻦ ،ﺻﺎﺣﺐ »ﺟﻮاھﺮ« و آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ »ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺻﻮل« ﮐﮫ از اﻓﺎﺿﻞ اﻋﻼم ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﻮده ،داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﺨﺺ
اﺧﯿﺮ ،ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه اﺟﺘﮭﺎد ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﮔﺮدان

ﻣﯿﺮزا ،در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ ،ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده؛ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم:
 .١ﺳﯿﺪ ﷴ ﮐﺎظﻢ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی؛
 .٢ﺷﯿﺦ اﻟﺸﺮﯾﻌﮫ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ؛
 .٣ﺷﯿﺦ ﷴ ھﺎدی ﺗﮭﺮاﻧﯽ؛

 .۴ﺳﯿﺪ اﺑﻮ ﺗﺮاب ﺧﻮاﻧﺴﺎری؛
 .۵ﻣﯿﺮزا ﷴ ﺟﻮاد اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ؛
 .۶ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺪآﺑﺎدی؛
 .٧ﺷﯿﺦ ﷴ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی.
آﺛﺎر

 .١ﺣﺮﻣﺔ ذﺑﺎﺋﺢ اھﻞ اﻟﮑﺘﺎب )اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﺸﺎن ،در اوان ﺑﻠﻮغ(؛
» .٢اﺻﻮل آل اﻟﺮﺳﻮل«؛
» .٣ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻻﺻﻮل«؛
 .۴رﺳﺎﻟﮫای در ﺣﺠﯿﺖ اﺳﺘﺼﺤﺎب؛
 .۵ﻣﻨﻈﻮﻣﮫای در اﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ؛
 .۶رﺳﺎﻟﮫای در اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ ﻓﻘﮫ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم ؛
 .٧رﺳﺎﻟﮫ رﺟﺎﻟﯿﮫ در اﺣﻮال اﺑﻮ ﺑﺼﯿﺮ؛
 .٨ﮐﺘﺎب ﺣﻞ اﻟﻌﺴﯿﺮ ﻓﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﻌﺼﯿﺮ؛
 .٩اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻠﻄﯿﻔﺔ ﻓﯽ ﻏﻮاﻣﺾ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل؛
 .١٠رﺳﺎﻟﮫ ﻋﻤﻠﯿﮫ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺣﮑﺎم اﻻﯾﻤﺎن«؛
 .١١رﺳﺎﻟﮫای در ﻧﻤﺎز؛
 .١٢رﺳﺎﻟﮫای در روزه؛
 .١٣رﺳﺎﻟﮫ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ؛
 .١۴رﺳﺎﻟﮫ ﺻﯿﻎ اﻟﻌﻘﻮد؛
 .١۵رﺳﺎﻟﮫای در ﻋﻠﻢ ﺗﺠﻮﯾﺪ؛
 .١۶ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ در طﻮل ﻋﻤﺮ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ؛
 .١٧ﺷﺮح ﺑﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ »اﻟﺪرة اﻟﻨﺠﻔﯿﺔ« ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم در ﻓﻘﮫ؛
 .١٨ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﺮ »رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ« ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ؛
 .١٩رﺳﺎﻟﮫای درﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺤﻤﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﺴﺒﯿﺢ در ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت ﺣﻀﺮت زھﺮا ﺳﻼمﷲﻋﻠﯿﮭﻢ ؛
 .٢٠رﺳﺎﻟﮫای در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺨﺎره؛
 .٢١اﻓﻀﻠﯿﺔ اﻟﺼﻠﻮات ﻓﯽ اواﺋﻞ اوﻗﺎﺗﮭﺎ اﻻ ﻓﯽ ﺳﺘﯿﻦ ﻣﻮردا؛
 .٢٢رﺳﺎﻟﮫای در اﺣﻮال ﷴ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﺰﯾﻊ ،وزﯾﺮ ﺧﻠﯿﻔﮫ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﮫ از اﺟﻼء اﺻﺤﺎب اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم اﺳﺖ؛
 .٢٣رﺳﺎﻟﮫای در اﺣﻮال ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم و ﺷﺮح اﺣﺎدﯾﺚ آن ﺟﻨﺎب؛
 .٢۴رﺳﺎﻟﮫای در اﺣﻮال ﻣﻌﻤﺮ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎی ﻣﻐﺮﺑﯽ؛
 .٢۵ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺟﺎﻟﯿﺔ«؛
 .٢۶ﮐﺘﺎب »ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎ«؛
 .٢٧ﺟﻮاھﺮ اﻟﻌﻠﻮم؛
 .٢٨رﺳﺎﻟﮫای در ﻣﺤﺎذات زن و ﻣﺮد در ﻧﻤﺎز؛
 .٢٩رﺳﺎﻟﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻘﮭﯽ در ﺷﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻏﻮاﻣﺾ ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻮاب و ﻓﺮوﻋﺎت ﻓﻘﮭﯿﮫ؛
 .٣٠ﻣﯿﺰان اﻻﻧﺴﺎب در اﺣﻮال اﻣﺎم زادﮔﺎن اﺻﻔﮭﺎن.
وﻓﺎت

در اوﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣١٨ق ،ﻣﯿﺮزا ھﺎﺷﻢ ،ﻋﺎزم ﺣﺞ ﺑﯿﺖ ﷲ اﻟﺤﺮام ﮔﺮدﯾﺪ و اھﻞ اﺻﻔﮭﺎن ،او را ﺑﺪرﻗﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی دﯾﺎر آﺷﻨﺎ رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ .ﻗﺼﺪ ﻣﯿﺮزا آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﺖ
ﷲ اﻟﺤﺮام ،ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﻣﻘﺪﺳﮫ ﻋﺮاق ﻣﺸﺮف ﮔﺮدد و از آن دﯾﺎر ﻣﻘﺪس ،ﺑﮫ ﺳﻮی دﯾﺎر ﺣﺠﺎز ﻋﺎزم ﮔﺮدد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ،ﭘﺲ از طﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺎ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ،اواﯾﻞ ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ وادی اﻟﺴﻼم او را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺟﻮار او آرام ﮔﯿﺮد.
در آن ھﻨﮕﺎم ،ﺿﻌﻒ و ﻣﺮض ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺪاوای اطﺒﺎء ﻧﯿﺰ ﺛﻤﺮ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ و در روز ھﺠﺪھﻢ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک ﺳﺎل  ١٣١٨ق ،ﺑﮫ دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ.
در ﭘﯽ ارﺗﺤﺎل وی ،ﻣﺮدﻣﺎن از ﻋﻮام و داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎﮐﺶ را ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻓﺮاوان ،ﺑﺮ روی دﺳﺖھﺎ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و آﯾﺔ ﷲ ﺷﯿﺦ ﷴ طﮫ ﻧﺠﻔﯽ رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ  ،ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮش ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺟﺴﻢ ﻣﻄﮭﺮش را در ﻣﻘﺒﺮه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای او ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺪﻓﻮن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
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