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چکيده

خاندان مس��تنبط يکي از بيوت ريشه دار هستند که در حوزه علميه نجف و بعد در حوزه 

علمي��ه تبريز از جهت علمي، فرهنگي، ديني و نش��ر معارف اهل  بيت: تأثير بس��زايي 

داشته اند. همه اعضاي برجسته اين خاندان تحصيالت خود را در حوزه تبريز آغاز کردند و 

بعد با هجرت به نجف، به مرحله رشد، شکوفايي و بالندگي رسيدند. بعضي از آنان دوباره 

ب��ه تبريز برگش��تند و در خدمت مردم منطقه قرار گرفتن��د و در کنار آن در تقويت بنيه 

علم��ي حوزه تبريز و آذربايجان لحظ��ه اي درنگ نکردند. بعضي ديگر نيز در نجف ماندند 

و به تعليم و تربيت ش��اگردان فاضل و تحقيق و تتبع در علوم اس��المي و نش��ر فرهنگ 

اهل  بيت: و توسعه و رونق حوزه علميه نجف کوشيدند و تأثيرگذار شدند.

در اين مقاله به  گونه اي گذرا با چهره هاي برجسته خاندان مستنبط آشنا مي شويم.

کليدواژه: مستنبط، حوزه نجف، حوزه تبريز.

عبدالرحيم.اباذري

خاندان مستنبط در حوزه نجف
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مقدمه

در اين مقاله به نقش و فعاليت هاي علمي و اجتماعي چند نفر از اعضاي برجسته خاندان 

ــت. معرفي پدر به عنوان  ــده اس ــنده ش ــتنبط در حوزه نجف و تبريز به گونه خالصه بس مس

ــکيل مي دهد. معرفي کامل  ــه فرزند برومندش، محتواي اصلي مقاله را تش بزرگ خاندان و س

اين خاندان تحقيق گسترده اي را مي طلبد که اميدواريم زمينه آن در آينده نه چندان دور براي 

محققان و پژوهشگران عرصه رجال و تراجم و تاريخ مهيا گردد.

آيت اهلل سيدرضي مستنبط

ــيداحمد، فرزند سيدنصراهلل، فرزند  ــيدرضي مستنبط، بزرگ خاندان مستنبط، فرزند س س

ــين موسوي، در شمار علماي برجسته و فاضل نجف و تبريز است. جد اعالي وي،  سيدحس

ــين، در اصل از اهالي شهر ساوه است که به داليل نامعلومي از آنجا به تبريز  مرحوم سيدحس

هجرت کرد و در اين شهر ساکن شد )عليزاده، 1380ش، ج2، ص 365 و366(.

ــيدرضي به سال 1270 قمري در تبريز متولد شد. او مقدمات و سطح علوم اسالمي را  س

در زادگاهش آموخت و سپس به حوزه نجف رفت و در آن حوزه در درس خارج حضرات 

آيات: سيدحسين ترک کوه کمري، ميرزاحبيب اهلل رشتي، مالعلي نهاوندي، ميرزامحمد فاضل 

ــال اقامت در نجف به  ــيد. او بعد از هيجده س ــد و به درجه اجتهاد رس ايرواني و... حاضر ش

زادگاهش، تبريز، بازگشت و مورد اعتماد مردم قرار گرفت و به امر تبليغ و ارشاد آنان پرداخت 

)تهراني، 1430ق، ج2، ص784(. او در کنار خدمت به مردم، با تشکيل حوزه درسي در سطوح عالي، 

ــتادان و حاشيه بر  ــت. تقريرات درس اس به تعليم و تربيت طالب علوم ديني نيز همت گماش

ــيخ انصاري از آثار علمي اين عالم تالشگر است )اميني، 1413ق، ج 3،  کتاب مکاس��ب محرمه ش

ص 1197(.

ــان، آيت اهلل  ــي از ابوالزوجه مرحومش ــيدجواد گلپايگان ــلمين س ــالم و المس حجت االس
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سيدنصراهلل مستنبط، فرزند مرحوم آقاسيدرضي مستنبط تبريزي، نقل مي کرد: 
ي��ک.وقتي.در.نجف.بيم��اري.وبا.آمد.و.در.آن.زمان.ام��کان.معالجه.اين.بيماري.

وجود.نداش��ت..وضعيت.به.گونه.اي.بود.که.هرکس.مبتال.مي.شد،.از.بين.مي.رفت..

مرحوم.آقاس��يدرضي.به.اين.بيماري.مبتال.ش��د.و.به.حال.احتضار.افتاد..دوس��تان.

وقتي.مي.ديدند.کار.ايش��ان.تمام.اس��ت،.براي.اينکه.جن��ازه.وي.زياد.روي.زمين.

نمان��د.و.اي��ن.بيماري.به.ديگران.س��رايت.نکند،.به.دنبال.تهي��ه.تابوت.و.امکانات.

کف��ن.و.دفن.رفتند..اما.ناگهان.با.ش��گفتي.ديدند.ايش��ان.بلند.ش��د.و.گفت:.»من.

گرس��نه.ام..چيزي.بياوريد.بخورم«..گفتند:.»آقا.ش��ما.مريض.بوديد!«.گفت:.»حاال.

چيزي.بياوريد.بخورم«..پس.از.خوردن.غذا.گفت:.»من.خوب.ش��دم..شما.برويد«..

گفتند:.»چه.ش��د؟«.گفت:.»وقتي.به.حال.احتضار.درآمدم،.ديدم.شياطين.آمدند.و.

درباره.اعتقاداتم.با.من.وارد.بحث.ش��دند.و.گفتند.دين.تو.باطل.است.و.بايد.از.آن.

دس��ت.برداري..من.پاس��خ.آنها.را.دادم.و.گفتم.از.دينم.دست.برنمي.دارم..مدتي.

اين.مباحثه.طول.کش��يد.تا.اينکه.آنها.از.نظرم.ناپديد.شدند..در.اين.حال.ديدم.آقا.

اميرالمؤمنين7.تشريف.آورد.و.فرمود:.آقاسيدرضي،.خداوند.تبارک.و.تعالي.از.

مباحثه.تو.با.شياطين.خوشش.آمد.و.سي.سال.به.عمر.تو.افزود«.

اين.ماجرا.گذش��ت..آقاسيدرضي.به.تبريز.آمد.و.با.توجه.به.نفوذي.که.در.ميان.مردم.

داش��ت،.در.تبريز.حدود.الهي.را.اجرا.مي.کرد.تا.اينکه.در.زمان.اشغال.ايران.به.دست.

متفقين.دس��تگير.شد..مي.خواس��تند.او.و.چند.تن.ديگر.را.اعدام.کنند..آنها.را.به.چوبه.

دار.بستند؛.اما.آقاسيدرضي.آن..قدر.به.مکاشفه.اي.که.براي.وي.پيش.آمده.بود.اطمينان.

داش��ت.که.به.مأموِر.چوبه.دار.گفت:.»اين.َش��َتب.)چپق(.را.از.جيب.من.بيرون.بياور.

و.آن.را.چاق.کن..مي.خواهم.بکش��م«..مأمور.گفت:.»تو.عجب.س��يد.لوده.اي.هستي!.

مي.خواهيم.تو.را.بکش��يم،.مي.گويي.َشَتب.را.چاق.کن!«.آقاسيدرضي.مي.گويد:.»من.

کش��ته.نمي.شوم«..َش��َتِب.خود.را.پاي.چوبه.دار.کشيد.که.دس��تور.آمد.وي.را.اعدام.

نکنند.و.تا.همان.مدتي.که.اميرالمؤمنين7.به.او.فرموده.بود.زندگي.کرد.
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س��يدرضي.در.نجف.با.دختر.مرحوم.شيخ.محمدحسين.ش��يخ.االئمه.ازدواج.کرد.

و.حاصل.اين.وصلت.چهار.پس��ر.به.نام.هاي.س��يدمرتضي،.سيداحمد،.سيدنصراهلل.

و.س��يدجواد.شد.که.س��ه.نفر.اولي.هر.کدام.از.شخصيت.هاي.بارز.و.تأثيرگذار.در.

حوزه.نجف.شدند.)الوانساز، 1393ش، ج 3، ص 167(.

ــال 1347 قمري در تبريز چشم از جهان فرو بست. پيکرش را به نجف  ــيدرضي در س س

منتقل کردند و در قبرستان وادي السالم به خاک سپردند )تهراني، بي تا، ج 2، ص 784(.

آيت اهلل سيدمرتضي مستنبط 

سيدمرتضي، پسر بزرگ مرحوم سيدرضي و معروف به »مستنبط غروي تبريزي«، در سال 
1319 قمري در تبريز يا روستاي »کافي المک« ديده به جهان گشود. مقدمات علوم اسالمي را 
نزد پدر و سيدمحمود پيش نماز، که بعداً پدرخانمش شد، آموخت. او سپس به حوزه علميه قم 
رفت و از درس خارج فقه و اصول حضرات آيات شيخ عبدالکريم حائري و سيدمحمد حجت 

کوه کمري بهره برد )الوانساز، 1393ش، ج3، ص 171(؛ آن گاه به حوزه علميه نجف هجرت کرد و در 

ــين ناييني، سيدابوالحسن اصفهاني، آقاضيا  آنجا نيز در درس خارج حضرات آيات ميرزاحس

ــد و به درجه اجتهاد نائل آمد. اين عالم فاضل در  عراقي و ميرزاعلي فاضل ايرواني حاضر ش

حوزه نجف در رديف استادان حکمت و فلسفه قرار داشت و به عنوان فقيه، اصولي و مفسر 

قرآن مطرح بود. بعد به تبريز بازگشت و در حوزه اين شهر به تدريس و تربيت شاگردان ادامه 

داد و در مسجد »الدال و الذال« به اقامه جماعت پرداخت و به امور ديني و شرعي و اجتماعي 

مردم رسيدگي کرد )اميني، 1413ق، ج 3، ص 1200(.

ــتند، از جمله: سيدمهدي مرعشي نجفي،  ــاگردان فاضلي از حوزه درسي ايشان برخاس ش

ــن کوچه باغي،  ــي، ميرزامحس ــين انزاب ــيخ رضا مرندي، شيخ محمد حس ــدار، ش ــيخ ابوذر بي ش

ــي، شيخ حسين واعظ غياثي،  ــرابي، ميرزاعمران عليزاده، ميرزامحمود شتربانس ميرزا مصطفي س

سيدمحمدعلي موسوي خلخالي، سيدمحسن موسوي تبريزي و... )الوانساز، 1393ش، ج 3، ص 172(.

او مورد احترام علماي تبريز بود و جايگاهي ويژه در ميان آنان داشت. او حکيمي متقي با 
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ــت؛ دِر خانه اش به روي همه از جمله اهل  ــيع داش اخالقي نيکو و بياني گيرا بود و علمي وس

ــير و بحث حکمت منظومه داشت و  علم باز بود؛ روز هاي خاص هفته در منزل تدريس تفس

ــت. عصر  ــته تبحر ويژه اي داش فضال مي آمدند و بهره مي گرفتند. وي در تدريس اين دو رش

ــت و خودش منبر مي رفت و همه را به فيض مي رساند.  ــه روضه داش جمعه ها در منزل جلس

ــهم امام نيز استفاده نمي کرد. شوخ طبعي، دائم الذکري و اهتمام به نوافل  ــرعي و س از وجوه ش

و مستحبات از جمله ويژگي هاي اين عالم سخت کوش بود )عليزاده، 1380ش، ج 2، ص 366 و 367(.

تفسير مواهب القران في تفسير القرآن از آثار علمي ارزشمند ايشان است که در سه جلد 

تدوين شده و جلد سوم آن شامل جزء سي ام است. شرکت سهامي چاپ کتاب آذربايجان يک 

جلد اين اثر را در سال 1381 شمسي به چاپ رساند ولي جلد هاي بعدي به داليل نامعلومي 

چاپ نشد )عقيقي بخشايشي، 1374ش، ج 1، ص 523(. اين روحاني محقق، کتابخانه اي در منزل داشت 

که مشتمل بر کتاب هاي نفيسي بود )اميني، 1413ق، ج 3، ص 1200(.

سرانجام آيت اهلل سيدمرتضي مستنبط در پنجم جمادي الثاني سال 1391 قمري )1350/5/6( 

چشم از جهان فرو بست. نخست پيکرش در قبرستان محله »قره آغاج« تبريز به خاک سپرده 

شد. ولي بعد که اين منطقه به علت طرح شهرداري تخريب شد، مقبره وي به قبرستان »وادي 

رحمت« انتقال يافت )الوانساز، 1393ش، ج 3، ص 173(.

آيت اهلل سيداحمد مستنبط

وي در سال 1325 قمري در تبريز به دنيا آمد. او مقدمات و سطح علوم ديني را نزد پدر 
و استادان ديگر آموخت. در سال 1347 قمري به نجف هجرت کرد و در درس خارج فقه و 
اصول آيات عظام: ميرزامحمدحسين ناييني، آقاضيا عراقي، ميرزاعلي ايرواني و سيدابوالحسن 
ــواره به تحقيق و تتبع در علوم و  ــور يافت. در طول اقامت خود در نجف هم ــي حض اصفهان
معارف اسالمي اشتغال داشت و هر روز صبح در حرم علوي نماز جماعت اقامه مي کرد )اميني، 

1413ق، ج 3، ص 1198(.

ــاگردان سيدعلي قاضي و سيدعبدالغفار مازندراني به  ــيداحمد در اخالق و عرفان از ش س
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 شمار مي آمد و به زهد و تقوا و ورع شهره بود )رازي، 1370ش، ج 7، ص 287(. او از مرحوم محدث 
قمي، صاحب مفاتيح الجنان، و شيخ آقابزرگ تهراني، صاحب الذريعة، اجازه روايي داشت.

ره آورد يک عمر تالش و تحقيق و تتبع اين عالم فرزانه آثار ارزشمندي بدين شرح است:
1. القطرة من بحار مناقب النبي و العترة در دو جلد، عربي، چاپ نجف، 1378 قمري. اين 
کتاب بعدها چندين بار در بيروت و ايران به دست ناشران مختلف تجديد چاپ شده است؛

2. المناسک و المدارک، عربي، چاپ نجف، 1380 قمري؛
3. البشارة و الزيارة يا الزيارة و البشارة، عربي، چاپ نجف، 1381 قمري؛

4. الرثاء و االسي، عربي، چاپ نجف، 1381 قمري؛
5. العقايد الحقة في االصول الخمسة، عربي، چاپ نجف، 1384 قمري؛

6. منتخب خاتم الرسائل باحسن الوسائل، عربي، چاپ نجف، 1385 قمري.
7. ضياء الصالحين و المجتهدين، عربي، چاپ نجف، بي تا؛

8. االسي و الحزن يا االسي الحسن در دو جلد، عربي؛
9. دالئل الحق در سه جلد؛

10. اوجز البيان في شرح ارجوزة؛
11. المواعظ من کلمات المعصومين:؛

12. الخالف في المسائل الخالفية؛
13. ترجمة سبيل الصالحين و نهج السالکين سيدحسن صدر.

14. تعليقة علي المکاسب؛

15. تقريرات دروس بعضي اساتيد )اميني، 1413ق، ج 3، ص 1198؛ الوانساز، 1393ش، ج3، ص 168�169؛ 

رازي، 1370ش، ج 7، ص 287(.

ــالم و المسلمين حاج شيخ عبدالحميد باقري بنابي که در مدت اقامت خود در  حجت االس
نجف با اين عالم متتبع و اخالقي ارتباط داشته و از نزديک شاهد فعاليت هاي علمي و سير و 

سلوک ايشان بوده است، چنين اظهار مي دارد: 
ايش��ان.در.نجف.اقامت.داشت؛.در.باالس��ر.حرم.اميرالمومنين7.نماز.صبح.را.به.
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جماعت.اقامه.مي.کرد.و.بس��يار.اهل.مطالعه.و.تحقي��ق.و.نگارش.بود..يک.کتاب.

تحت.عنوان.»القطرة«.در.فضائل.اهل..بيت:.نوش��ته.که.بسيار.مفيد.است..البته.در.

نجف.اش��رف.با.وجود.آن.همه.عالم.و.فقيه.بزرگ.و.مدرس��ان.بلندآوازه،.داشتن.

حوزه.درسي.مشخص.و.جاافتاده،.کاري.بسيار.بزرگ.و.در.عين.حال.خيلي.مشکل.

بود..س��يداحمد.شب.هاي.جمعه.به.کربال.مي.رفت.و.با.آن.هيبت.زيبا،.پرصالبت.و.

جذاب،.با.احساسات.تمام،.زيارتنامه.مي.خواند.و.زائران.را.متحول.مي.کرد.و.پياده.

ب��ه.کربال.مي.رفت..خيلي.تميز،.اهل.نزاک��ت.و.نظافت.بود..از.اعماق.وجودش.به.

تمام.معنا،.واليت.آل.محمد9.را.عالمانه.و.عاش��قانه.قبول.داشت..من.در.دوران.

اقامتم.در.نجف.خيلي.ايشان.را.مي.ديدم.)بنابي، 1389ش، ص 90(.

ــتنبط، روز 29  ــيداحمد مس ــال ها تالش و تحقيق علمي، آيت اهلل س ــرانجام پس از س س

جمادي الثاني 1399 قمري برابر با 6 خرداد 1358 شمسي در نجف چشم از جهان فرو بست 

و پيکرش در صحن علوي، حجره 23، جنب مقبره برادرش به خاک سپرده شد )الوانساز،1393ش، 

ج 3، ص  170(.

آيت اهلل سيدنصراهلل مستنبط

او به سال 1327 قمري در شهر تبريز ديده به جهان گشود. سيدنصراهلل بخشي از مقدمات 

ــطح را نزد پدر آموخت و بخش ديگر را در محضر مرحوم ميرزاعبدالعلي سرابي اهرابي  و س

ــد و از درس خارج فقه و اصول  ــال 1350 قمري راهي حوزه علميه قم ش تلمذ کرد. در س

مؤسس حوزه، آيت اهلل حائري يزدي و آيت اهلل سيدمحمد حجت کوه کمري استفاده هاي شايان 

ــفه را هم از  ــه گونه اي که مورد توجه و عنايت مرحوم حجت قرار گرفت. درس فلس ــرد؛ ب ب

محضر آيت اهلل شيخ محمدعلي شاه آبادي بهره گرفت )سبحاني، 1388ش، ج1، ص 603(.

ــرد و در جوار امير  ــوزه نجف ک ــري عزم هجرت به ح ــال 1353 قم ــيدنصراهلل در س س

مؤمنان7 در درس خارج حضرات آيات: شيخ محمدحسين غروي اصفهاني، سيدابوالحسن 

اصفهاني و آقاضيا عراقي حضور جدي يافت و به درجه اجتهاد رسيد؛ به  طوري  که دو استاد 
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اخير در اجازه نامه مکتوب خود از ايشان با تعبير »صفوة المجتهدين« ياد کردند )رازي ،1370ش، 
ــياري را تعليم داد و تربيت کرد؛  ــپس حوزه درسي تشکيل داد و شاگردان بس ج3، ص 288(. س

چنان که صاحب گنجينه دانشمندان در سال 1363 قمري بخش خيارات مکاسب محرمه شيخ 
انصاري را در محضر ايشان تلمذ کرده است )همان، 1370ش، ج9، ص 326(.

او در اين باره چنين مي نويسد: 
در.س��ال.1361.قمري.مشرف.به.نجف.اشرف.شدم..از.اول.ورودم.به.قدري.مورد.

عناي��ت.و.ضيافت.مخصوص.مواليم.حضرت.علي7.ق��رار.گرفتم.كه.اگر.تمام.

ذرات.وجودم.زبان.ش��ود،.نمي.تواند.شكر.و.سپاس.آن.مراحم.را.بگذارد؛.زيرا.در.

اولين.روز.تشرفم.خدمتش��ان.عرضه.داشتم:.»وفدت.عليك.بغير.زاد«..پس.وسائل.

مان��دن.و.مخارج.يك.س��ال.اقامت��م.را.يكجا.عنايت.فرمود.و.چ��ون.اين.لطف.و.

مرحمت.را.ديدم،.ديگر.هرچه.مي.خواستم.و.نياز.داشتم،.عرض.مي.كردم.و.محبت.

مي.فرمودند..يك.ش��ب.از.حضرتش.اس��تاد.علمي.و.اخالق��ي.تقاضا.كردم..پس.

به.حجره.مدرس��ه.آم��دم.و.حجره.من.در.س��ر.راه.نبود،.بلكه.در.گوش��ه.و.زاويه.

طبق��ه.فوقاني.قرار.داش��ت.و.كس��ي.از.جلوي.آن.عبور.نمي.ك��رد،.مگر.آنكه.مرا.

مي.خواس��ت..پس.در.حجره.خويش.مش��غول.مطالعه.مكاس��ب.بودم..ناگاه.ديدم.

س��يدبزرگواري.در.حجره،.پايين.پاي.من.نشس��ته.اس��ت..فورًا.از.جا.برخاسته.و.با.

خودم.گفتم:.»بي.ادب.فقه.اهل..بيت:.را.مطالعه.مي.كني.و.در.برابرشان.پاي.خود.

را.دراز.مي.كني«..پس.خواستم.از.آقا.عذرخواهي.كنم؛.]ولي[.ديدم.نيستند..بسيار.

وحشت.زده.شده.و.از.حجره.بيرون.دويدم.كه.اين.آقا.چه.شده.است؟.من.نه.آمدن.

او.را.ديدم.و.نه.رفتن.او.را.ملتفت.شدم..چطور.از.نظرم.ناپديد.شد؟.پس.درحالي.كه.

سراپا.غرق.عرق.شده.بودم.و.موي.بدنم.برخاسته.بود،.به.بام.مدرسه.كه.اشراف.به.

حرم.مواليم.امير.مؤمنان.عليه.الصالة.والس��الم.داشت،.رفتم.و.به.او.متوسل.شدم.تا.

حالم.عادي.شد.و.به.حجره.آمدم.و.خوابيدم.و.فرداى.آن.شب.كه.به.درس.مرحوم.

آيت.اهلل.اصفهانى.حاضر.مى.ش��دم،.رفتم.و.پس.از.پاي��ان.درس.به.يكى.از.افاضل.
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گفتم.من.استادى.مى.خواهم.كه.از.او.استفاده.علمى.و.عملى.و.اخالقى.كنم..فورًا.

فرمود.آن.س��يدى.كه.مى.رود.مناس��ب.با.خواسته.تو.است.و.به.سيدى.كه.به.سوى.

صحن.مطهر.مى.رفت،.اشاره.كرد..من.به.سوى.او.به.سرعت.رفتم.و.در.مقابل.مقبره.

شيخنا.االنصارى1.كه.ايستاده.و.فاتحه.مى.خواند،.به.او.رسيدم.و.وقتى.جلو.رفتم،.

ديدم.آن.س��يدى.است.كه.ديشب.در.حجره.من.آمده.بود..سالم.كردم.و.خواسته.

خود.را.به.او.گفتم..فرمود.ساعت.هشت.صبح.فردا.بيا.مسجد.هندى..دو.نفر.ديگر.

هس��تند..اگر.بيان.مرا.پس��نديدى،.ادامه.بده..پس.س��اعت.موعود.رفتم.و.آمدند.و.

بحث.و.تحرير.و.تقرير.درس.مرحوم.سيد.اصفهانى.را.شروع.كردند..مسرور.شدم.

و.ادامه.دادم..ايش��ان.همين.بزرگوار.آقاى.مس��تنبط.مترجم.عزيزم.بودند.و.اما.آن.

دو.نفر.از.فضال.و.اوتاد.حوزه.نجف،.مرحوم.حاج.سيدمحمدرضا.قاضى.طباطبائى.

تبريزى.از.ش��اگردان.اخالق.مرحوم.آقاس��يدعلى.قاضى،.و.حاج.شيخ.محمدجواد.

قدس.بروجردي،.داماد.مرحوم.آيت.اهلل.العظمي.س��يدعبدالهادي.ش��يرازي.بودند.

)همان، ج 9، ص 328 و 329(.

ــتغال داشت و از مفاخر حوزه نجف بود. آيت اهلل العظمي  ــال ها به تدريس خارج اش او س

ــان نظر داشت و گاهي به مزاح خطاب به ايشان مي فرمود: »خودت  خويي به مقام علمي ايش

را معطل نکن سيد! دست از تدريس خارج بردار و فعاًل بيا در درس ما بنشين« )بنابي، 1389ش، 

ــراه و مصاحب آقاي خويي بود و به دليل احترام و عظمتي که در ميان  ــواره هم ص 90(. او هم

ــت شد و او امامت جماعت مسجد بهبهاني را بر عهده  ــت از وي درخواس علماي نجف داش

گرفت )اميني، 1413ق، ج 3، ص 1198(.
آيت اهلل مستنبط عالوه بر فقه و اصول و فلسفه، در اخالق نيز شخصيت مورد قبول حوزه 
ــيدعلي آقا  ــته از محضر اخالقي ـ عرفاني مرحوم آقاس ــمار مي آمد و در اين رش نجف به  ش
قاضي بهره ها برده بود )رازي، 1370ش، ج9، ص328(. او پس از درگذشت برادرش، مرحوم آيت اهلل 
ــر حرم اميرالمؤمنين، علي7 اقامه نماز  ــيداحمد مستنبط، هر روز صبح ها در صحن باالس س
ــت مي کرد و جمعيت زيادي از علما و مردم به وي اقتدا مي کردند و اين نماز از جمله  جماع
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نماز هاي پرشکوه حرم به  شمار مي آمد. گاهي نيز به جاي آيت اهلل خويي، امامت مسجد خضرا 
را بر عهده مي گرفت )الوانساز، 1393ش، ج3، ص175(.

اين عالم سخت کوش در کنار تدريس به تأليف کتب علمي نيز اهتمام ويژه اي داشت و آثار 
علمي متعددي از خود به يادگار گذاشت که فهرست آن به اين ترتيب است: 

1. اجتهاد و تقليد؛
2. قاعده تجاوز و فراغ؛ 

3. لباس مشکوک؛ 
4. التقية؛

5. العدالة؛ 
6. رساله من ادرک؛

7. رساله اي در فروع علم اجمالي؛
8. رساله اي در الضرر؛

9. رساله اي در تعاقب ايدي؛
10. معارف االسالم در کالم؛

11. تقريرات درس آيت اهلل حائري در قم؛
12. تقريرات درس اصول و مکاسب آيت اهلل حجت در قم؛

13. تقريرات اصول و فقه آقاضيا عراقي در نجف؛

14. تقريرات درس آيت اهلل اصفهاني در نجف؛

15. شرح عروة الوثقي، چهار جلد، چاپ نجف؛

16. رساله توضيح المسائل، چاپ نجف )همان، 1393ش، ص 176؛ رازي، 1370ش، ج7، ص 288(.

وي داماد بزرگ و مورد اعتماد آيت اهلل العظمي خويي بود. او از اين وصلت يک دختر بيشتر 

ــالم والمسلمين سيدجواد گلپايگاني، فرزند آيت اهلل  ــت که اين دختر به عقد حجت االس نداش

ــر سرانجام در  ــيدمحمدرضا گلپايگاني درآمد )رازي، 1370ش، ج9، ص 331(. اين همس العظمي س

اوائل مرداد سال 1397 در قم درگذشت و در همين شهر، در جوار حرم حضرت معصومه3 
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به خاک سپرده شد.
ــتنبط، پس از سال ها تأثيرگذاري در حوزه علميه نجف،  سرانجام آيت اهلل سيدنصراهلل مس
روز يکشنبه 18 ربيع االول 1406 قمري برابر 1364/9/10 چشم از جهان فرو بست و در جوار 
ــريف علوي  ــماره 31 صحن ش حرم امير مؤمنان7، جنب مقبره آيت اهلل خويي، در حجره ش

آرام گرفت )الوانساز، 1393ش، ج3، ص 176(.

ــت اين عالم رباني، حضرت امام خميني طي تلگرامي درگذشت وي را به  در پي درگذش

آيت اهلل گلپايگاني چنين تسليت گفت: 
درگذش��ت.مرحوم.حجت.االسالم.و.المس��لمين.آقاي.حاج.سيدنصراهلل.مستنبط=.

موجب.تأثر.گرديد..بدين.وسيله.اين.ضايعه.مؤلمه.را.به.جنابعالي.و.آقازاده.محترم،.

جناب.حجت.االس��الم.آقاي.س��يدجواد.گلپايگاني.دامت.توفيقاته.تسليت.گفته،.

طول.عمر.و.س��المت.شما.را.از.خداوند.متعال.مس��ئلت.دارم.)امام خميني، 1378ش، 

ج19، ص 440(.

به همين مناسبت آيت اهلل گلپايگاني هم بيانيه تسليتي صادر کرد که مقام علمي و اخالقي 

آن مرحوم از متن اين بيانيه به خوبي استفاده مي شود:
رحل��ت.ناگهاني.حضرت.آيت.اهلل.آقاي.حاج.س��يدنصراهلل.مس��تنبط.که.از.اعاظم.

فقها.و.مدرس��ين.حوزه.علميه.مقدسه.نجف.اشرف.بوده.اند،.موجب.تأثر.و.تأسف.

گرديد..فقيد.س��عيد.مثالي.در.علم.و.تقوا.بود.و.تا.روز.ارتحال.به.لقاء.اهلل.در.تربيت.

و.تکميل.طالب.و.فضال.به.خدمات.مذکور.خود.ادامه.مي.داد..فقدان.ش��خصيتي.

مانند.ايشان،.ضايعه.اي.جبران.ناپذير.و.بس.بزرگ.است..اين.مصيبت.را.به.حضرت.

بقي��ة.اهلل.–.ارواح.العالمين.له.الفداء-.و.علماي.اعالم.و.حوزه.هاي.علميه،.خصوصًا.

حوزه.علميه.نجف.اشرف.و.بيت.علم.و.سيادت.تسليت.عرض.نموده.و.از.خداوند.

متع��ال.عل��ّو.درجات.آن.فقيد.س��عيد،.و.صبر.جميل.و.اجر.جزي��ل.بازماندگان.را.

مسئلت..داريم.)سبحاني، 1388ش، ج1، ص606(.
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