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وقفنامه

کتابخانهشیخآقابزرگتهرانی

جعفر خلیلی

مقدمه

شیخ آقابزرگ تهرانی (1389 -1293ق) صاحب موسوعه «الذریعه إلي تصانيف الشيعه» ،از
شاگردان میرزای شیرازی و یکی از ّ
متفکران و پژوهشگران برجسته تشيع که از یادگارهای او

تأسیس کتابخانهای با آثار فاخر در نجف اشرف است.
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ای��ن کتابخان��ه را آقاب��زرگ از زم��ان آغ��از تحصیل

گ��ردآوری کرده اس��ت .تأس��یس ابتداي��ي کتابخانه در
س��امراء بود و خود ش��یخ نیز مقیم این ش��هر شده بود؛ اما

آن هنگام که برای س��کونت به نج��ف آمد ،کتابخانهاش
توجه و عنایت
را نيز به آنجا منتق��ل کرد و تمام ه ّمت و ّ

بیبدیل خود را متوجه آن نمود و توانس��ت کتابهایی از
دورترين نقاط جهان گ��رد آورد؛ بهويژه از مصر و ایران.
ام��روزه یکی از نفیسترین کتابخانههای جهان اس�لام به
شمار میرود و کتابهای چاپی و خ ّطی ارزشمندی را در

خود جای داده است.

آقا بزرگ با کمک همین کتابخانه بود که توانس��ت دو

موس��وعة «الذریعه إلي تصانيف الش��يعه» و «طبقات اعالم

الش��یعه» را تألیف کند .کتابخانه آقاب��زرگ دارای 5000
مجلد است که  1000نسخه از آنها خ ّطی میباشد.
مهمترین مخطوطات اين کتابخانه عبارت است از:

 مناهلالضرب في انساب العرب؛ سیدجعفر أعرجیسید بنطاووس (درباره دعا)
 -مصباح الزائر؛ ّ

ـ مصباح المتهجد؛ شيخ طوسي (درباره دعا)
 آداب مناظره؛ عضدیب الجنان؛ ملاّ محمدرفیع قزوینی
 -ابوا 

ت الجاللیه؛ مال جاللالدین دوانی
 -اثباتالواجبا 

 -احکام اهلاآلخره؛ سیدشریف مرتضی

 اخالق ناصری؛ شیخ نصیرالدین طوسی -ارشاد االذهان؛ علاّ مه ح ّلی

 -بعضالمباحث فی احکامالکالم ،سید شریف مرتضی

آقابزرگتهرانیکتابخانهاش
را در س��ال 1375ق وق��ف
نمود .ايش��ان وقفنامهای با
گواهی چهار ش��خصیت حوزه
علمیه نجف تنظیم و ثبت کرد.
این عالم خدوم به فرهنگ و
تمدن اس�لامی ،پس از فوت
بنا بر وصیت��ش در زیرزمین
کتابخانه به خاک سپرده شد.
متأس��فانه ام��روزه کتابخانه
و مزار آقاب��زرگ از وضعیت
مناس��بی برخوردار نیس��ت
و رس��یدگی به آن ،به نوعی
حفظ میراث ش��یعه و تکریم
خادم��ان بیمن��ت و مخل��ص
تمدن اسالمی است.
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آقابزرگ تهرانی کتابخانهاش را در س��ال 1375ق وقف نمود .ايشان وقفنامهای با گواهی

چهار ش��خصیت ح��وزه علمیه نجف تنظیم و ثبت کرد .این عالم خ��دوم به فرهنگ و تمدن
اسالمی ،پس از فوت بنا بر وصیتش در زیرزمین کتابخانه به خاک سپرده شد .متأسفانه امروزه

کتابخانه و مزار آقابزرگ از وضعیت مناس��بی برخوردار نیس��ت و رسیدگی به آن ،به نوعی
حفظ میراث شیعه و تکریم خادمان بیمنت و مخلص تمدن اسالمی است.

متن وقفنامه

بسم اهلل الرحمن الرحیم ،و به ثقتی

سری مردم م ّطلع،
حمد خدایی را سزاست که بر خطورات قلب همگان واقف ،و از خفایای ّ

و بر آنچه در برگبرگ دفاتر نوشته میشود ،عالم است.

س�لام و درود بر کس��ی که قرآن کریم بر او نازل ش��د؛ قرآنی که همه کتابهای آسمانی

گذشته را نسخ نمود ،و سالم بر اوصای معصوم پیامبر و سالم بر حافظان شریعت.
و امّا بعد ...

از آنجای��ی که ش��رع مقدس مرا بر آن داش��ت که یک صدقه جاری��های از خود به جای

بگ��ذارم ،و از طرف��ی فرزندان��م م��را تش��ویق مینمودند ک��ه کتابهایم در نجف اش��رف

بمان��د تا هم��ه عالقهمن��دان و طلاّ ب و ب��زرگان بتوانن��د از آن اس��تفاده کنن��د ،فرصت را

غنیم��ت ش��مردم و از خداوند عزوجل طلب خی��ر و صالح نمودم و صیغ��ه وقف را بر تمام
آنچه در کتابخانه داش��تم ،جاری کردم؛ کتابخانهای که در س��ال 1354ق با خود از سامراء به

نجف آوردم.

البته این وقف ش��امل کتب چاپ شدهام ،مانند ّ
«الذريعة» و «طبقات اعالمالّشيعة» نمیشود؛

چراکه آنها باید فروخته ش��وند و درآم��دش در چاپ مجلّدات بعدی صرف گردد .همچنین

شامل مخطوطاتی که به دست خود نوشتم ،نمیشود؛ چراکه قب ً
علم از میان
ال آنها را برای اهل ِ
خاص نمودم تا از آن منتفع شوند و اقدام به چاپش نمایند.
فرزندان پسرم وقف
ّ

تولیت این کتابخانه را به دامادم حاج ش��یخ حس��ین و جناب سید مهدی مد ّرسی و فرزندان

پس��رم که در تهرانند و فرزندان ایشان واگذار کردهام ،و ایشان (انشاءاهلل) به نگهداری از آن

بر فرض اگر فرزندانم کسی از نسل خود باقی نگذاشتند یا کسی از ایشان اقدام به نگهداری

از کتابخانه نکرد ،کتابها به کتابخانه امیر مؤمنان 7منتقل شود؛ کتابخانهاي که علاّ مه امینی
چند سال پیش از این آن را تأسیس نمود.

در هر صورت این کتابها تا زمانی که قابل اس��تفاده باش��د ،وقف شده تا اینکه حضرت

ولیعصر(عج) ظهور نماید و در مورد آن به اذن پروردگار خود تصمیم بگیرند.
ّ

کسی که این وقف را از وقفیّت برگرداند ،گناهش بر عهده خودش خواهد بود.

صیغه وقف در روز جمعه  25ماه ذیالحجه ،درست یک ماه بعد از «دحواالرض» اجرا شد

و بعد از گذشت سه ماه و سه روز از اجرای صیغه ،در روز پنجشنبه بیستویکم رمضان مفاد

آن را در حالی که در خانه خود در نجف اشرف نشستهام ،با دست لرزان خویش نوشتم.
فانی ،آقابزرگ تهرانی
این برگه به امضای این اعالم رسید:

 .1سید محمدطاهر شیرازی
 .2حسین مشکور

طبسی نجفی
 .3شیخ محمدرضا مر ّوجی
ّ

 .4ابراهیم حسینی شیرازی ،مشهور به میرزای اصطهباناتی

پینوشت:
 . 1موسوعةالنجفاالشرف ،جعفر خلیلی ،ج ،7ص.261
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اقدام خواهند کرد ،و عوائد و منافع آن را صرف هزینههای کتابخانه میکنند.
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