
الدكـتــور منصـور محـمـد سـرحــان

 …ôé¡dG  ô°ûY  …OÉ◊G  ¿ô≤dG  øe  kGQÉÑàYG

 ¿Éc  ¿EGh  Qƒ¡¶dG  ‘ QƒØ°üY ∫BG  AÉª∏Y CGóH

 ÒÑµdG  ºgRhôH  ¿CG  ’EG  , kGóL  π≤e  πµ°ûH

 ‘  …CG  IÒNC’G  áKÓãdG  ¿hô≤dG  ‘  çóM

 ô°ûY ådÉãdGh ô°ûY ÊÉãdG ájôé¡dG ¿hô≤dG

 óaôJ  Iô°SC’G  √òg  ∫GõJ  ’h  ,ô°ûY  ™HGôdGh

 ô°VÉ◊G  Éfô°üY  ‘  á«∏ëŸG  áMÉ°ùdG

.ÉgôgƒLh É¡JOÉe ‘ áª«bh áª¡e äÉØdDƒÃ

 kÉÑ°†à≤e kÉ°VôY ¬«∏°üØH ÜÉàµdG Gòg Ωó≤jh

 ∫É›  ‘  ºgOƒ¡Lh  QƒØ°üY  ∫BG  AÉª∏©d

 ™ªL  ‘  ÒÑµdG  ºgQhOh  ,∞«dCÉàdGh  áHÉàµdG

 áÑàµe  á°UÉîHh  äÉÑàµŸG  ¢ù«°SCÉJh  ÖàµdG

 ÊGôëÑdG …RGQódG óªMCG øH º«gGôHEG ï«°ûdG

 øeÉãdG ¿ô≤dG ¤EG É¡°ù«°SCÉJ ïjQÉJ Oƒ©j »àdG

 áæ ÜÉàµdG  ¢Vô©j  å«M ,…OÓ«ŸG  ô°ûY

 Öjô¨Jh  ∫GƒgCG  øe  ¬àb’  Éeh  áÑàµŸG  √òg

 áæjóe  ‘  ±É£ŸG  ôNBG  ÉgQGô≤à°SG  ≈àMh

.¿GôjEÉH ó¡°ûe

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



يف تاريخ البحرين العلمي

) ق�صة مكتبة اآل ع�صفور ( 

الدكتور من�صور حممد �صرحان

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



ا�صـــــم الـكـتــــــــاب     اإ�صهامات اأ�صرة اآل ع�صفور يف تاريخ البحرين العلمي

ا�صـــــم املـــوؤلــــــــف     د. من�صور حممد �صرحان

ا�صـــــم الـنـا�صــــــــر     موؤ�ص�صة جممع البحوث العلمية

رقـــــم الإيـــــــــــداع     د.ع 2009/7786 م

ISBN 99958-56-04-5     رقم النا�صر الدويل

wالـطـبـعـة الأولــــــى     1431 هـ - 2010م
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



المحتويات

9 املقدمة .......................................................................................................................... 

الف�صل الأول 

13 دور علم�ء اأ�صرة اآل ع�صفور يف الت�أليف ................................................................ 

الف�صل الثاين 

80 مكتبة اآل ع�صفور يف القرن الث�من ع�صر امليالدي وو�صعه� احل�يل .............. 

اخلامتة

107 النه�ية ال�صعيدة ........................................................................................................... 

111 م�صادر الكتاب ............................................................................................................. 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



10

الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



11

المقدمة

اأحدث جميء الإ�صالم ثورة حقيقية يف منطية الكت�بة والت�أليف يف البحرين ، ومل يعد ال�صعر 

الرافد الأوحد للثق�فة والكت�بة كم� ك�ن قبل الإ�صالم .  بل اأن جميء الإ�صالم �ص�عد على تنوع 

اأبع�دا خمتلفة ، وبرزت اأمن�ط� متعددة من  الجت�ه�ت واملواهب ، واتخذت احلي�ة الفكرية 

الكت�بة والت�أليف .  كم� �صهدت البحرين خالل امتداده� الإ�صالمي وجود علم�ء وق�ص�ة على 

اإ�ص�فة اإىل كوكبة من ال�صعراء ورج�ل الأدب والفل�صفة  درجة كبرية من الأهمية وال�صهرة ، 

واملنطق والت�ريخ ، م� يعني اأن اأمن�ط الكت�بة والت�أليف يف البحرين مل ت�صتقر على ح�ل ، مبعنى 

اإنه� مل تتخذ منط� معين� بحد ذاته كرواية احلديث والكت�بة الفقهية فقط ، واإمن� امتدت اإىل 

جم�لت علمية اأخرى .

اأخذت نوعية الكت�بة والت�أليف يف البحرين متر بفرتة الن�صوج والتنوع اعتب�را من منت�صف 

القرن ال�ص�د�س الهجري ، وبداأت الكت�بة تفلت من ج�ذبية القرون الأوىل التي ركزت على كتب 

احلديث والفقه ب�صورة ع�مة ، واأ�صبح العلم�ء يوؤلفون الكتب التي ت�أخذ منحني�ت خمتلفة .  

فقد األف حممد بن يو�صف بن حممد بن ق�ئد البحراين املتوفى �صنة 585هـ يف الهند�صة ، وله 

دواوين �صعر ، وا�صتغل بعلوم الأوائل وبخ��صة الفل�صفة ، وحل كت�ب اأقليد�س .

ويربهن القرن ال�ص�بع الهجري على مدى م� اأحدثه الإ�صالم من تغريات يف اأ�صلوب ومنطية 

الكت�بة يف البحرين على الرغـم من تداخل الكت�ب�ت الدينية واأمور ال�صعر بينه� .  وهذه حقيقة 

لزمت حركة الكت�بة والت�أليف يف البحرين عرب ت�ريخه� الطويل .  ويرجع �صبب ذلك اإىل اأن 

ال�صتمرارية  اأوجب  م�   ، دينية وفق م�صتجدات احلي�ة  ب�أمور  لتب�صريه  امل�صلم بح�جة م��صة 

يف ت�أليف الكتب الدينية .  كم� اأن انعدام و�ص�ئل الرتفيه التي نتع�مل معه� ح�لي� جعل قراءة 

ال�صعر وقر�صه من الأمور املتع�رف عليه� يف الفرتات ال�ص�بقة .  وك�نت جم�ل�س الأن�س وال�صهر 

تعج ب�ل�صعراء حيث يق�صي اجلميع اأوق�ت� ممتعة وهم ي�صغون اإىل الق�ص�ئد املختلفة .

هذه  يف  وبرز   ، العربية  البلدان  جميع  يف  فكرية  ب�صحوة  الهجري  ال�ص�بع  القرن  متيز  لقد 

الفرتة العديد من العلم�ء واملفكرين والفال�صفة واملوؤرخني الذين امتهنوا الكت�بة ، وت�صمنت 

wموؤلف�تهم العلوم التي تو�صلت اإليه� الب�صرية حينذاك .
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

وقد ت�أثرت حركة الكت�بة والت�أليف يف البحرين يف القرن ال�ص�بع الهجري ب�حلركة الفكرية 

 ، العربية  اجلزيرة  و�صبه   ، العراق  خ��صة  وب�صورة  العربية  الأقط�ر  من  العديد  عمت  التي 

وم�صر واأثرت فيه� .  ففي هذا القرن نبغ العديد من ال�صعراء والعلم�ء ، والكت�ب الذين نذروا 

اأنف�صهم لكت�بة اأمور اللغة والأدب والبالغة والفقه وغري ذلك من مع�رف متنوعة ، م� جعل 

القرن ال�ص�بع الهجري بداية مرحلة تطوير حركة الكت�بة والت�أليف يف البحرين . 

النم�ء  فرتات  اإحدى  اأوال(  ت�ريخ  يف  الآل  )عقد  كت�به  يف  الت�جر  علي  حممد  ال�صيخ  وذكر 

الفكري يف البحرين حدده� يف القرون الو�صطى ق�ئاًل »ك�نت البحرين يف القرون الو�صطى 

ذات مع�رف ع�لية و�صوق العلم فيه� رائجة وفط�حل العلم�ء وجدوا فيه� بكرثة متن�هية فال 

تك�د تخلو بلدة اأو قرية من وجود عدة منهم فيه�، ولكل واحد منهم مدر�صة مال�صقة للم�صجد 

املدار�س  والأبح�ث على تالميذه.  وقد تخرج من هذه  الدرو�س  يلقي فيه�  الذي ي�صلي فيه 

اجلم الغفري من العلم�ء الف�صالء الذين �ص�رت بذكرهم اأق��صي البلدان وك�نت تدعى بدار 

.
)1(

العلم

ومن بني علم�ء القرن ال�ص�بع الهجري الذين اتخذت كت�ب�تهم وتوجه�تهم منطً� مغ�يرًا ملن 

وموؤلفً�  �ص�رحً�  الذي كر�س معظم جهده  ال�صرتاوي  �صلم�ن  بن  الدين  ال�صيخ جم�ل  �صبقهم، 

الكثري من اأمور الفل�صفة حتى لقب ب�لفيل�صوف احلكيم.  وقد ذكره �ص�حب )اأنوار البدرين( 

.
)2(

اأن العالمة امل�حوزي ق�ل فيه »هو ال�صيخ الفيل�صوف احلكيم«

وميثل ال�صيخ ميثم بن علي البحراين اأبرز علم�ء القرن ال�ص�بع ... الهجري واأغزرهم نت�جً�.  

وقد ع��صر �صقوط الدولة العب��صية واطلع على اأمور الأدب وعلم الكالم، وزار العراق وحتدث 

اإىل علم�ئه� ف�أعجبوا ببالغته و�صعة علمه.  ومن بني م� ق�م به ال�صيخ ميثم من اأمور الكت�بة 

والت�أليف )�صرح نهج البالغة(.  ويدل �صرحه نهج البالغة على م� ك�ن يتمتع به من غزارة علم 

وقوة لغة.  واملتتبع ل�صرحه يدرك مقدرته البالغية وا�صتخدامه اأ�صلوبً� قويً� ر�صينً�.

و)  ال�صم�وي(،  و)املعراج  اخل�صم(،  )البحر  ميثم  ال�صيخ  األفه�  التي  الكتب  بني  ومن 

على  كتبه  عن�وين  وتدل  والإله�م(.   الوحي  و)ر�ص�ئل يف  البالغة(،  املرا�صالت(، و)جتريد 

.
)3(

التغري يف منطية الكت�بة واجت�ه�ته� يف القرن ال�ص�بع الهجري

حممد علي الت�جر، عقد الآل يف ت�ريخ اأوال، �س25  )1(

من�صور حممد �صرح�ن.  ر�صد احلركة الفكرية يف البحرين.  �س31  )2(

ر�صد احلركة الفكرية يف البحرين. �س32  )3(w
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يلحظ املتتبع حلركة الكت�بة والت�أليف يف البحرين انح�ص�ر الكت�بة بعد القرن ال�ص�بع الهجري 

وا�صتمر  الرث�ئي.   الديني  ب�لط�بع  املو�صومة  ال�صعر  دواوين  واإ�صدار  الدينية،  الكتب  بت�أليف 

وهو  ع�صر  احل�دي  القرن  وحتى  الهجري  الث�من  القرن  من  الواقعة  الفرتة  يف  هكذا  احل�ل 

1028هـ.   �صنة  املتوفى  بن حممد اخلطي  البحر جعفر  اأبي  ال�ص�عر  بروز  �صهد  الذي  القرن 

وك�ن لربوزه الأثر الكبري يف احلي�ة الأدبية يف البحرين.  وهو يعد من ال�صعراء القالئل الذين 

تخطوا منط امل��صي وكونوا لأنف�صهم منهجية جديدة يف ال�صعر، وات�صف ب�لبداهة والفطنة 

.
)1(

والقدرة على الت�صور والت�أمل 

واعتب�رًا من القرن احل�دي ع�صر الهجري بداأ علم�ء اآل ع�صفور يف الظهور واإن ك�ن ب�صكل 

الهجرية  القرون  اأي يف  الأخرية  الثالثة  القرون  الكبري حدث يف  بروزهم  اأن  اإل  مقل جدًا، 

الث�ين ع�صر والث�لث ع�صر والرابع ع�صر، ول تزال هذه الأ�صرة ترفد ال�ص�حة املحلية يف ع�صرن� 

احل��صر مبوؤلف�ت مهمة وقيمة يف م�دته� وجوهره�.

الكت�بة  اآل ع�صفور وجهودهم يف جم�ل  لعلم�ء  الكت�ب بف�صليه عر�صً� مقت�صبً�  ويقدم هذا 

والت�أليف، ودورهم الكبري يف جمع الكتب وت�أ�صي�س املكتب�ت وبخ��صة مكتبة ال�صيخ اأحمد بن 

اإبراهيم الدرازي البحراين التي يعود ت�ريخ ت�أ�صي�صه� اإىل القرن الث�من ع�صر امليالدي، حيث 

يعر�س الكت�ب حمنة هذه املكتبة وم� لقته من اأهوال وتغريب وحتى ا�صتقراره� اآخر املط�ف 

يف مدينة م�صهد ب�إيران.

واهلل من وراء الق�صد  

البحرين: ذو القعدة 1430هـ

نوفمرب 2009م

امل�صدر ال�ص�بق.  �س33  )1(w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

اآل ع�صفور اأ�صرة عربية عريقة له� ت�ريخ ح�فــل تن�وله الكثري مـن الكّت�ب واملوؤرخني .  وتبني 

  . العدن�نية  �صع�صعة  بن  ع�مر  بطن من  عقيل  بنو  بني ع�صفور هم  اأن  الت�ريخية  امل�ص�در 

ويقول يف ذلك القلق�صندي يف )قالئد اجلم�ن( : »ق�ل ابن �صعيد : �ص�ألت اأهل البحرين يف 

�صنة اإحدى وخم�صني و�صتم�ئة حني لقيتهم ب�ملدينة املنورة عن البحرين ، فق�لوا : امللك فيه� 

لبني عقيل ، وبنو تغلب من رع�ي�هم ، وبنو ع�صفور من بني عقيل » . وهذا يعني انه ك�ن لبني 

.
)1(

ع�صفور نفوذهم ال�صي��صي يف منطقة اخلليج يف القرن ال�ص�بع الهجري 

البحرين احلديث  ت�ريخ  والت�أليف عرب  الكت�بة  دورا مميزا يف جمل  اآل ع�صفور  اأ�صرة  اأدت 

واملع��صر .  فقد األف علم�ء هذه الأ�صرة بدءا من القرن احل�دي ع�صر الهجري وحتى يومن� هذا 

املئ�ت من الر�ص�ئل العلمية واملو�صوع�ت والكتب املختلفة التي غطت جم�لت معرفية متعددة 

ك�للغة والأدب والت�ريخ والعلوم والفل�صفة .  وبقيت معظم تلك املوؤلف�ت على �صكل خمطوط�ت 

حتى وقتن� املع��صر ، بع�صه� ل يزال يحتفظ به يف مكتب�ت علم�ء البحرين اخل��صة والبع�س 

الآخر متوافر يف مكتب�ت بع�س الدول العربية والإ�صالمية ك�إيران والعراق ، والقليل من تلك 

املخطوط�ت مت طبعه� .

اآث�ر علم�ء البحرين عرب الع�صور مدى اهتم�م علم�ء  وتوؤكد امل�ص�در املتوافرة والتي وثقت 

ال�ص�حة  رفد  وامل�ص�همة يف   ، واملعرفة  العلم  ن�صر  اأجل  الت�أليف من  ب�أمور  اآل ع�صفور  اأ�صرة 

املحلية بكتب ومو�صوع�ت ور�ص�ئل علمية تب�صر اجلميع ب�أمور دينهم ودني�هم . 

اأبرز  1187هـ  البحراين املتويف �صنة  اأحمد  ال�صيخ يو�صف بن  اأن  الت�ريخية  وتربهن امل�ص�در 

علم�ء القرن الث�ين ع�صر الهجري واأغزرهم علم� واطالع� .  فقد بداأ ال�صيخ يو�صف يكر�س 

جهده يف كت�بة الفقه ولكن ب�صورة تختلف عمن �صبقوه يف ال�صكل وامل�صمون .  فق�م بت�أليف 

)احلدائق الن��صرة( وهي عب�رة عن مو�صوعة فقهية تت�ألف من عدة كتب منه� كت�ب الطه�رة 

وكت�ب ال�صالة وغريه� من الكتب الفقهية الأخرى.  ومت طبع )احلدائق الن��صرة( يف ع�م 

1315هـ /1897م يف احدى مط�بع تربيز اليرانية .  وطبعت املو�صوعة حديث� يف 25 جملدا 

والكت�ب عب�رة عن مو�صوعة فقهية �ص�ملة ت�صم جمموعة من الرواي�ت والأخب�ر الواردة عن 

اأهل البيت عليهم ال�صالم واأقوال فقه�ء ال�صيعة يف كل م�ص�ألة ومن�ق�ص�ت ا�صتدللية وبحوث 

فقهية معمقة ه�مة .  ومت ذكر �صنة طب�عة الكت�ب يف �صفحة 551 حيث ج�ء يف ال�صطر الأخري 

من ال�صفحة اأن الكت�ب طبع �صنة 1315هـ وق�م ب�لإ�صراف على طبعه ابن مريزا حممد ر�صول 

غالم على الأ�صكوين .

من�صور حممد �صرح�ن.  حرق الكتب وتدمري املكتب�ت يف الوطن العربي عرب الع�صور.  �س 135  )1(
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 وتذكر دائرة املع�رف الإ�صالمية الكربى يف �صفحة 508 من املجلد الأول نف�س البي�ن�ت التي 

1315-1381هـ/1897- �صنة  يف  الكت�ب  هذا  “طبع  تذكر  حيث  الكت�ب  من  عليه�  اطلعت 

1961م يف 10 جملدات يف تربيز والنجف” .  وهذا يعني اأن الكت�ب طبع يف تربيز اأول يف ع�م 

1315هـ/1897م ، ثم طبع يف النجف ب�لعراق �صنة 1381هـ/1961م .  ومت طبع )احلدائق 

الن��صرة( يف ع�م 1985م يف 25 جملدا، كم� طبع لل�صيخ يو�صف بع�س كتبه اأهمه� كت�به ال�صهري 

)لوؤلوؤة البحرين( الذي يعد اأول حم�ولة للقي�م بعملية جمع وكت�بة تراجم علم�ء متميزين بلغ 

يف  يو�صف  ال�صيخ  احدثه  الذي  اجلديد  الجت�ه  اأن  جند  هذا  ويف    . ع�مل�   42 زه�ء  عددهم 

منطية الكت�بة والت�أليف يكمن يف اإ�صداره مو�صوعة متعددة الأجزاء ، وكت�بة الرتاجم ، وهذا 

يف حقيقة الأمر منط جديد من الت�أليف اختطه ال�صيخ يو�صف لنف�صه .

لقت موؤلف�ت ال�صيخ يو�صف اهتم�م� كبريا من جميع علم�ء ع�صره وطالب العلم ب�صكل اأدى 

اإىل طب�عة كتبه قبل غريه عندم� بداأت املط�بع يف طبع الكتب يف الهند واإيران .  ويعد كت�ب 

1269هـ /1852م  اأول كت�ب بحريني تتم طب�عته طب�عة حجرية يف ع�م  )لوؤلوؤة البحرين( 

ب�إحدى مط�بع طهران .  وقد اطلع الب�حث على ن�صخة منه مبكتبة ال�صيخ حم�صن بن ال�صيخ 

اآنذاك .  بخلو  عبداحل�صني الع�صفور ، فوجده طبع وفق منطية الطب�عة احلجرية املعروفة 

اجلمل من عالم�ت الرتقيم ، كم� زينت �صفحته الأوىل و�صفحته الأخرية بنقو�س جميلة ذات 

ط�بع تقليدي .  ولحظ الب�حث تعليق� كتب على ال�صفحة الأخرية بخط يد مقتنى الن�صخة 

.
)1(

الأول يرجع اإىل ع�م 1279هـ اأي بعد مرور ع�صر �صنوات على طب�عة الكت�ب 

ومن اجلدير ذكره اأن ال�صيخ يو�صف فرغ من ت�أليف )لوؤلوؤة البحرين( يف ع�م 1182هـ وك�ن 

وهو  1269هـ/1852م  املخطوطة حتى ع�م  وبقيت   ، ب�لعراق  يقيم يف مدينة كربالء  حينئذ 

الع�م الذي تكفل فيه اأبو الق�صم اخلون�ص�ري بطب�عته� .  وذكرت �صنة طبع الكت�ب 1269هـ يف 

الأ�صطر الثالثة الأخرية من اآخر �صفحة ب�لكت�ب ، وهي الأ�صطر التي ت�أخذ �صكل هرم مقلوب 

قمته اإىل الأ�صفل كم� هو املعت�د يف طب�عة الكتب يف الفرتات املتقدمة .

ومن الكتب التي طبعت لل�صيخ يو�صف يف القرن الت��صع ع�صر امليالدي كت�ب الك�صكول املعروف 

، كم� متت  1291هـ/1874م  �صنة  بومبي  الذي طبع يف  امل�ص�فر وجلي�س اخل�طر(  )اأني�س  بـ 

.
)2(

طب�عته يف النجف ب�لعراق �صنة 1381هـ/1961م

ر�صد احلركة الفكرية يف البحرين . �س 104  )1(

امل�صدر ال�ص�بق . �س 105  )2(w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

�صنة  اليو�صفية(  امللتقط�ت  يف  النجفية  )الدرر  كت�ب  بطهران  يو�صف  لل�صيخ  وطبع 

1307هـ/1889م ، واأعيدت طب�عته بعد �صبع �صنوات اأي يف ع�م 1314هـ/1896م.

ومن خالل بحثن� يف املزيد من الكتب القدمية املطبوعة طب�عة حجرية مل نعرث على كت�ب 

طبع قبل طب�عة كت�ب )لوؤلوؤة البحرين( على الرغم من عثورن� على كت�ب )الفرحة الأن�صية 

يف �صرح النفحة القد�صية( لل�صيخ ح�صني بن حممد بن اأحمد بن اإبراهيم اآل ع�صفور ، وهو 

كت�ب مطبوع طب�عة حجرية ، غري اأن ت�ريخ الطب�عة مل يذكر واإمن� ذكرت العب�رة التي كتبه� 

ن��صخ الكت�ب مبين� ت�ريخ انته�ئه من الن�صخ يف �صحى يوم الثنني �صهر ربيع الأول اأحد �صهور 

�صنة 1229هـ الت��صعة والع�صرين وامل�ئتني والألف .

واإذا ك�ن ال�صيخ يو�صف ملع يف القرن الث�ين ع�صرالهجري ، ف�ن املع علم�ء القرن الث�لث ع�صر 

الهجري الذي تبواأ مك�نة ب�رزة يف الت�أليف ال�صيخ ح�صني بن حممد بن اأحمد اآل ع�صفور الذي 

عرف بكرثة موؤلف�ته املتنوعة يف الفقه ، والنحو ، وال�صعر ، والفل�صفة ، واملنطق ، م� يجعلن� 

وقد لزمه علم�ء ع�صره وع�مة    . ، فهو حق� مو�صوعة متنقلة  املو�صوعي  املوؤلف  نطلق عليه 

الن��س لال�صتف�دة من علمه ومعرفته ، وا�صتهرت فت�واه يف البحرين وخ�رجه� .

املنطقي  الط�بع  ذات  امللمو�صة  الرباهني  وا�صتخدامه  بالغته  قوة  �صهرته  من  زاد  ومم� 

لال�صتدلل على احلقيقة .  وك�ن لقوة ح�فظته اأثره� الكبري يف تو�صيع مداركه و�صرعة بديهته 

.  وقد ذكره �ص�حب )اأنوار البدرين( بقوله : »العالمة الف��صل الفه�مة الك�مل خ�متة احلفظ 

واملحدثني وبقية العلم�ء الرا�صخني الأخب�ريني النبيه ال�صيخ ح�صني ، ك�ن ي�صرب به املثل يف 

.
)1(

قوة احل�فظة مالزم� للتدري�س والت�صنيف واملط�لعة والت�أليف 

اللوامع يف  الأنوار   «  : ، ومنه�  49 كت�ب� ور�ص�لة فقهية طبع بع�صه�  ال�صيخ ح�صني زه�ء  األف 

�صرح مف�تيح ال�صرائع » ، و » �صداد العب�د ور�ص�د العب�د » ، و » الفرحة الأن�صية يف �صرح النفحة 

. 
)2(

القد�صية » ، و »احلدق النواظر يف تتمة كت�ب النوادر » ، و »مف�تيح الغيب »

من بني ابرز ال�صخ�صي�ت العلمية يف القرن الرابع ع�صر الهجري والذي ك�ن له دوره الجتم�عي 

ال�صيخ علي بن ح�صن البالدي  . اأنوار البدرين ، �س 207  )1(

من�صور �صرح�ن . ر�صد احلركة الفكرية يف البحرين ، �س 38  )2(w
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الكبري والف�عل ال�صيخ خلف بن اأحمد الع�صفور )1285-1355هـ( والد ال�صيخ اأحمد بن خلف 

الع�صفور الق��صي ال�صرعي املعروف  يف املحكمة اجلعفرية.  فقد ك�ن ق��صي ع�صره وله نفوذه 

الوا�صع بني ط�ئفته، وقد وقع عليه الختي�ر فعني ق��صي� ر�صمي� لل�صيعة يف عهد ال�صيخ عي�صى 

بن علي اآل خليفة ح�كم البحرين اآنذاك.  وا�صتمر يف من�صبه هذا حتى ع�م 1926م حيث مت 

عزله من قبل ال�صلطة ال�صتعم�رية يف البالد مربرة عزله ب�صوء ا�صتغالل من�صبه، وهي مكيدة 

اإر�ص�د بني  ح�كته� ال�صلطة ال�صتعم�رية لتتخل�س من رجل ف��صل ، زاهد ، ع�مل عمل على 

قومه وتعليمهم وتثقيفهم م� جعلهم يرتبطون به ارتب�ط� وثيق� اأخ�ف �صلطة امل�صتعمر اآنذاك.

اأدى عزله من من�صبه ونفيه اإىل العراق اإىل ا�صتي�ء ال�صيعة حيث ك�نت له �صعبية وحمبة يف 

وت�أمره  قراره�  ترتاجع عن  ال�صتعم�رية  الربيط�نية  ال�صلطة  م� جعل  البحرين،  اأبن�ء  قلوب 

الإق�مة اجلربية يف  1349هـ، وفر�صت عليه  �صنة  العقدة  25 من ذي  البالد يف  اإىل  ب�لعودة 

منزل بقرية ب�رب�ر، اإل اأن هذه العزلة انتهت ب�صغط اجلم�هري ال�صعبية ومط�لبتهم ال�صلطة 

ال�صتعم�رية ب�لكف عن التعر�س له ب�لأذى.

 

ويذكر الدكتور �ص�مل النويدري يف كت�به )اأعالم الثق�فة الإ�صالمية يف البحرين( �صه�دة ال�صيخ 

حممد علي الت�جر التي تفند جميع التهم املغر�صة، وتبني الأ�صب�ب احلقيقية من وراء عزل 

ال�صيخ خلف بقوله: » اإن الب�حث الت�ريخي املعروف يف البحرين )ال�صيخ حممد علي الت�جر(، 

وك�ن من مع��صريه واملطلعني على خف�ي� الأمور يف بالده ترجم له يف )منتظم الدرين(، ويف 

ق�صية العزل والنفي واأ�صب�بهم� اأف�د: ج�ء البحرين �صنة 1316هـ ، فتوىل احل�صبة والق�ص�ء 

على  الكلمة، جريئ�  ن�فذ  م��صي احلكم  �صنة  واجلم�عة على مدى ثالثني  واجلمعة  والإفت�ء 

وله  اأوق�ف اجلعفرية،  موات  اأحي�  الذي  وهو  م�صي�ص�،  ع�بدا  موقرا  مه�ب�  والظلمة،  احلك�م 

اأكرب ف�صل يف انتزاع ق�صم كبري من مغت�صبيه.  ولو بقى ع�صر �صنني اأخرى يف من�صبه لبلغت 

على ال�صعف مم� و�صلت اإليه، حتى هم احلك�م اأمره، ف�ص�قوا به ذرع�، واهتموا يف التخل�س 

منه، ولكنهم مل ينجحوا اإل بعد اأن �ص�ءت ال�صي��صة ال�صتعم�رية موقفه من اإجراءاتهم.. وعزل 

عن الق�ص�ء، و�صيق عليه يف حريته، وخلق �صده خ�صم�ء من الغوغ�ء، وذلك يف �صنة 1345هـ 

 .
)1(

وبتدبري �صي��صي وموؤامرة من بع�س الأ�صخ��س نفى من البحرين �صنة 1346هـ.. » 

ع�د اإىل البالد كم� ذكر �ص�بقً� حتت �صغط �صعبي يف ع�م 1349هـ بعد ثالث �صنوات ق�ص�ه� 

يف املنفى ، اإل اأنه اأخذ يرتدد على العراق اإىل اأن تويف هن�ك ع�م 1355هـ ودفن يف كربالء ، 

ت�ركً� ب�صم�ته التي ل تن�صى يف خدمة دينه وجمتمعه. 

�ص�مل النويدري . اعالم الثق�فة الإ�صالمية ، املجلد الث�ين . �س 626  )1(w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

ا�صتمرت اأ�صرة اآل ع�صفور يف اإجن�ب العلم�ء العالم حتى يومن� هذا.  وت�صري الدلئل اإىل اأن 

ال�صيخ حم�صن بن ال�صيخ عبداحل�صني بن خلف اآل ع�صفور هو اأحد ابرز علم�ء اآل ع�صفور يف 

العقود الثالثة الأوىل من القــــرن اخل�م�س ع�صر الهجري فـــي جم�ل الكت�بة والت�أليف.  فقد 

�صدر له اأكرث من 173 عنوان كت�ب تخ�ص�صت جميعه� يف اأمور الدين، ومن بينه� مو�صوعة 

اإ�صالمية بعنوان )نهجن� يف احلي�ة من املهد اإىل املم�ت( ال�ص�درة يف ع�م 1994م.

غطت كتبه التي األفه� العديد من املو�صوع�ت املختلفة منه� : الدع�ء ، والتجويد ، والعق�ئد 

، وعلوم القراآن ، واحلج ، وال�صوم ، والزواج ، والفقه والفقه املق�رن ، ومف�هيم اإ�صالمية ، 

اإ�ص�فة اإىل اإعداده الق�مو�س الوجيز ملع�ين كلم�ت القراآن الكرمي ،واملر�صد الوجيز لقراء كت�ب 

الأحوال  وق�نون  والقراء  القراءات  اختالف  م�ص�ألة  حتقيق  يف  الفقه�ء  واحت�ف  العزيز  اهلل 

الن��صرة تقع يف  لكت�ب احلدائق  الف�خرة  ، واملقدمة  الفقه اجلعفري  ال�صخ�صية على �صوء 

اربع جملدات ، وقي�مه ب�ل�صرح والتعليق على احلدائق نف�صه وغري ذلك  م� جعل ملوؤلف�ته الدور 

الف�عل يف ن�صر املعرفة الدينية بني جمهور القراء ، ون�لت يف الوقت ذاته اهتم�م الدار�صني 

والب�حثني . 

مت�بعة  يف  الأ�صرة  هذه  ا�صتمرارية  يجد  ع�صفور  اآل  ب�أ�صرة  اخل��س  الفكري  للنت�ج  واملتتبع 

البحث والت�أليف على مدى الأربعة القرون امل��صية وحتى الع�صر احل�يل ، وهي مهمة تك�د 

البحرين تكون مدانة لهذه الأ�صرة التي وفرت لن� تراث� علمي� غطى جم�لت وا�صعة من العلوم 

واملع�رف وبخ��صة جم�لت الفقه ، واللغة ، والأدب ، والفل�صفة ، والت�ريخ ، والرتاجم ، والنوادر 

، اإ�ص�فة اإىل ال�صعر الذي نبغ فيه العديد من علم�ء اآل ع�صفور واأ�صبحت لهم �صهرتهم يف 

هذا املج�ل .

على  والطالع  الت�أليف  جم�ل  يف  ع�صفور  اآل  اأ�صرة  علم�ء  بجهود  القراء  تعريف  اأجل  ومن 

نت�جهم الفكري والعلمي ، فقد ارت�أين� ذكر جميع علم�ء اآل ع�صفور وموؤلف�تهم بدءا من القرن 

اآل ع�صفور  اأ�صرة  احل�دي ع�صر الهجري وحتى الوقت احل�يل، وهذا يعني ذكر العلم�ء من 

حتى اأولئك الذين مل نعرث لهم على موؤلف�ت وذلك توثيق� لنت�ج هذه الأ�صرة العلمية ، معتمدا 

للدكتور �ص�مل  البحرين  الإ�صالمية يف  الثق�فة  اأعالم  التي اطلعت عليه� وهي:  على امل�ص�در 

النويدري ، واأعي�ن ال�صيعة لل�صيد حم�صن المني ، واأنوار البدرين لل�صيخ علي بن ح�صن البالدي 

، وبع�س فقه�ء البحرين لل�صيخ علي الع�صفور ، واحلدائق الن��صرة والك�صكول ولوؤلوؤة البحرين 

wلل�صيخ يو�صف البحراين ومعجم موؤلفي ال�صيعة لعلي الف��صل الق�ئيني وبع�س امل�ص�در الأخرى 
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التي ا�صتفدت منه� كثريًا.  وهذا يعني اأن هن�ك م�ص�در اأخرى تن�ولت علم�ء اآل ع�صفور اإل 

اإنني مل اأمتكن من  الطالع عليه� .

وتعد املراجع التي اعتمد الب�حث عليه� م�ص�در موثقة لب�حثني قدامى وحمدثني لهم �صهرتهم 

بل هي   .. والرتاجم  والت�ريخ  واللغة  الفقه  ب�أمور  والإمل�م  والبحث  الكت�بة  الوا�صعة يف جم�ل 

م�ص�در متداولة بني الدار�صني والب�حثني .

ومن اجلدير ذكره اأن بع�س علم�ء اآل ع�صفور ه�جروا من موطنهم الأ�صلي البحرين ورحلوا 

والعراق   ، العربية  �صبه اجلزيرة  ال�صرقية من  املنطقة  وبخ��صة  املج�ورة  البلدان  بع�س  اإىل 

واإيران ، وكتبوا ر�ص�ئلهم الفقهية وبحوثهم التي طبع بع�صه� وبقى البع�س الآخر على �صكل 

خمطوط�ت .

وقد عمل الب�حث على تقدمي معلومة موجزة جدا عن �صخ�صية كل ع�مل وعن امل�ص�در التي 

ذكرته ، مع الرتكيز على اآث�ره وموؤلف�ته ، وهذا هو الهدف الذي �صعى الب�حث لتحقيقه .

وحيث اأن امل�ص�در التي مت العتم�د عليه� ب�صكل رئي�صي تتكرر يف ذكر اآث�ر كل �صخ�صية ، فقد 

مت اخت�ص�ر عنوان امل�صدر والكتف�ء بذكر ا�صم ع�ئلة املوؤلف اأو �صهرته وفق الت�يل :

اأعالم الثق�فة الإ�صالمية يف البحرين خالل 14 قرن� ، للدكتور �ص�مل النويدري.  )1(

اأعالم الثقافة الإ�صالمية للنويدري .  

اأعي�ن ال�صيعة ، لل�صيد حم�صن الأمني .   )2(

  الأعيان لالمني 

اأنوار البدرين يف تراجم علم�ء القطيف والإح�ص�ء والبحرين ، لل�صيخ علي بن ح�صن   )3(

البالدي .  

         الأنوار للبالدي 

بع�س فقه�ء البحرين يف امل��صي واحل��صر مع تراجم علم�ء اآل ع�صفور، لل�صيخ علي   )4(

حممد حم�صن اآل ع�صفور .   

بع�ض فقهاء البحرين للع�صفور        w
w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

احلدائق الن��صرة يف اأحك�م العرتة الط�هرة ، لل�صيخ يو�صف بن اأحمد اآل ع�صفور   )5(

الدرازي البحراين .   

احلدائق لل�صيخ يو�صف البحراين  

الذخ�ئر يف جغرافي� البن�در واجلزائر، لل�صيخ حممد علي بن حممد تقي اآل ع�صفور   )6(

البحراين.  

الذخائر لل�صيخ حممد علي  

الك�صكول ، لل�صيخ يو�صف بن اأحمد اآل ع�صفور الدرازي البحراين .  )7(

الك�صكول لل�صيخ يو�صف البحراين  

ع�صفور  اآل  يو�صف  لل�صيخ   ، احلديث  رج�ل  وتراجم  الإج�زات  يف  البحرين  لوؤلوؤة   )8(

الدرازي البحراين.  

اللوؤلوؤة لل�صيخ يو�صف البحراين.   

معجم موؤلفي ال�صيعة ، لعلي الف��صل الق�ئيني .    )9(

معجم موؤلفي ال�صيعة للقائيني  

ويجب التنويه اإىل اأن املعلوم�ت املقت�صبة عن علم�ء اأ�صرة اآل ع�صفور مت اقتب��س    

بع�صه� من  امل�ص�در املذكورة ، اإل اأنه متت اإ�ص�فة معلوم�ت اأخرى غري متوافرة يف    

تلك امل�ص�در ا�صتق�ه� الب�حث من خالل مق�بالته مع بع�س علم�ء اآل ع�صفور وهي    

معلوم�ت يف غ�ية الدقة والهمية حيث عر�س على الب�حث بع�س الوراق والوث�ئق    

الغنية مبعلوم�ته�.   

ومن خالل البحث يف امل�ص�در املتوافرة مت ح�صر 68ع�مل� من اأ�صرة اآل ع�صفور وفق الآتي :

ع�مل�ن يف القرن احل�دي ع�صر الهجري.  -

18 ع�ملً� يف القرن الث�ين ع�صر الهجري.  -

29 ع�ملً� يف القرن الث�لث ع�صر الهجري.  -

7 علم�ء يف القرن الرابع ع�صر الهجري.  -

12 ع�ملً� يف الثالثني �صنة الأوىل من القرن اخل�م�س ع�صر الهجري.  -w
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  اوال:

علماء آل عصفور في القرن الحادي   
عشر الهجري
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

1- الشيخ سليمان بن صالح بن أحمد بن عصفور الدرازي البحراني

 تطرقت بع�س امل�ص�در التي ذكرت �صلف� اإىل ترجمة ال�صيخ �صليم�ن بن �ص�لح اآل ع�صفور ، اإل 

اأنه� مل تذكر �صنة ولدته على الرغم من تثبيت �صنة وف�ته يف ع�م 1085هـ .  وجتمع امل�ص�در 

على ا�صتغ�له ب�لتدري�س والتج�رة.

موؤلفاته

ر�ص�لة يف الأذك�ر  -

ر�ص�لة يف الكر  -

ر�ص�لة يف وجوب اجلمعة عين�  -

�صرح كبري على الر�ص�لة امل�صهورة بقبلة الأق�ليم .  -

امل�صادر

للنويدري ، 484/1  ، الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
298/7  ، لالمني  الأعي�ن   ·

159 �س   ، للبالدي  الأنوار   ·
فقه�ء البحرين للع�صفور ، �س 69 بع�س   ·

123 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·
10/3 البحراين  يو�صف  لل�صيخ  الك�صكول   ·
�س 86  ، البحراين  يو�صف  لل�صيخ  اللوؤلوؤة   ·

2- الشيخ عيسى بن صالح بن أحمد آل عصفور

�ص�حب  يو�صف  ال�صيخ  جد  اإبراهيم  ال�صيخ  عم  وهو  وال�صري،  الت�ريخ  بعلم  دارية  على  ك�ن 

احلدائق.  وقد ذكره ال�صيخ يو�صف يف ك�صكولة بقوله: » وال�صيخ عي�صى عم جدي ال�صيخ اإبراهيم 

احل�ج اأحمد بن �ص�لح بن ع�صفور«.

اآل ع�صفور( نقاًل  اآل ع�صفور يف كت�به )بع�س فقه�ء  ال�صيخ علي بن حممد حم�صن  ويذكر 

�ص�لح، خرج  بن  عي�صى  ب�ل�صيخ  املعي�صة  �ص�قت  اأن  بعد  اأنه  للع�صفوري  البحرين  ت�ريخ  عن 

wمن البحرين برفقة �ص�حبه ال�صيخ �ص�لح بن عبدالكرمي الكرزك�ين وا�صتوطن� �صرياز، واأتفق 
w
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اأثرى  واأيهم�  العجم،  الآخر يف بالد  ويبقى  الهند  اأحداهم� اىل بالد  اأن مي�صي  راأيهم� على 

اأول ميد الخر مب� ميكن من امل�ل.  ف�ص�فر ال�صيخ �ص�لح اىل الهند وا�صتوطن حيدراأب�د وبقى 

ال�صيخ عي�صى يف ايران ب�صرياز.  وبعد وقت ي�صري اأرتفع �ص�أنهم� و�ص�ر كل واحد منهم� ي�ص�ر 

اليه ب�لبن�ن من بني من يف البلدين من الجالء والعي�ن.

وقد تويف ال�صيخ عي�صى يف �صنة 1088هـ ومل يرتك خلفه �صيئً� من امل�صنف�ت العلمية.

امل�صادر

الثق�فة الإ�صالمية ، للدكتور النويدري ، 552/1 اأعالم   ·
82 �س   ، للع�صفور  البحرين،  فقه�ء  بع�س   ·

75 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·
البحراين ، �س 75 يو�صف  لل�صيخ  اللوؤلوؤة   ·

w�صورة التقطت يف م�صجد الف�حت لل�صيخ اأحمد وال�صيخ عبد احل�صني وابنه ال�صيخ حم�صن 
w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

�صورة تذك�رية ام�م مكتبة اآل ع�صفور يف بو�صهر �صنة 1991 م 

خمطوطة للمجلد الأخري من احلدائق بخط امل�صنف
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  ثانيا :

علماء آل عصفور في القرن الثاني   
عشر الهجري
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

1- الشيخ إبراهيم بن أحمد بن صالح آل عصفور

مل تذكر امل�ص�در ت�ريخ ولدته ، اإل اأنه� ذكرت �صنة وف�ته يف 1125هـ ، وقد عمل يف جت�رة اللوؤلوؤ 

وهو جد العالمة املعروف ال�صيخ يو�صف اآل ع�صفور �ص�حب املو�صوعة الفقهية )احلدائق( ، 

)وهو الذي توىل تربيته  وتع�هده اثن�ء تتلمذ والده ال�صيخ احمد يف قرية امل�حوز عند ال�صيخ 

له جمل�س معروف  وك�ن  واحل�صن  ب�جلودة  يو�صف خطه  ال�صيخ  و�صف  وقد  امل�حوزي  ح�صني 

يفد اليه الوجه�ء والأعي�ن وطلبة العلم ويق�صده الفقراء واملحت�جني لق�ص�ء حوائجهم ،  وله 

م�صجد معروف ب��صمه يف قرية الدراز وبعد وف�ته دفن يف اجلهة ال�صم�لية من خ�رجه واآخر 

بن�ء لهذا امل�صجد ق�م به احل�ج ح�صني اآل �صه�ب قبل اربعة عقود تقريبً� (

امل�صادر

الثق�فة الإ�صالمية للنويدري ، 9/2 اأعالم   ·
123/2  ، لالمني  الأعي�ن   ·

البحرين للع�صفور ، �س 46 فقه�ء  بع�س   ·
البحرين لوؤلوؤة   ·

2- الشيخ إبراهيم بن عبدالنبي بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
آل عصفور 

ه�جر اإىل )ك�زرون( اإحدى قرى �صرياز وتويف هن�ك يف ع�م 1173هـ ، وك�ن من مع��صري 

ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب )احلدائق( .

موؤلفاته

اجوبة امل�ص�ئل الك�زرونية )هي عب�رة عن م�ص�ئل ار�صله� اإىل ال�صيخ يو�صف �ص�حب   -

احلدائق ف�ج�ب عنه� ( .

امل�صادر

13/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
47 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

443 �س  البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  اللوؤلوؤة   ·w
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3- الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن الشيخ احمد آل عصفور

  مل يعرف ت�ريخ مولده ول �صنة وف�ته ، وقد ه�جر اإىل بو�صهر يف اإيران وتويف هن�ك ، ومل يعرث 

له على اآث�ر .

امل�صادر

337/7  ، لالأميني  الأعي�ن   ·
47 �س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

بن  بن صالح بن عصفور  أحمد  بن  إبراهيم  بن  أحمد  الشيخ   -4
أحمد بن  عبدالحسين بن عطية بن شيبة الدرازي

ولد �صنة 1084هـ يف قرية الدراز، وهو والد ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب احلدائق .  ويعد 

العلمية  مك�نته  وله  ال�صرعية  العلوم  اكرث  يف  ،متبحر  ع�صره  يف  البحرين  فقه�ء  اأ�صهر  من 

اخل��صة به التي ا�صتهر به� بني اقرانه . 

متكن من بن�ء مكتبة خطية �صخمة يف منزله الذي �صيده ل�صكن�ه  يف قرية ال�ص�خورة ال ان 

الغزو العم�ين للبحرين يف القرن الث�من ع�صر امليالدي ح�ل بينه وبني ال�صكنى فيه ف��صطره 

للنزوح اىل القطيف.  وقد تعر�س منزله للحرق ب�صبب ذلك الغزو وط�ل مكتبته ال�صلب والنهب  

وجهد  ابنه ال�صيخ يو�صف ل�صتنق�ذه� من ايدي الن�هبني وال�ص�لبني حتى ا�صتنقذ جملة كبرية 

منه�،  ال ان ال�صيخ احمد  امل به املر�س يف تلك الفرتة قبل العودة للبحرين ث�نيً� فتويف يف 

القطيف  �صنة 1131هـ ودفن يف مقربته� املعروفة ب�حلب�كة .

موؤلفاته

ر�ص�لة يف اجلوهر والعر�س  -

ر�ص�لة يف اجلزء الذي ل يتجزاأ  -

ر�ص�لة يف الطالق  -

ر�ص�لة يف القرعة  -

ر�ص�لة يف التقية  -

ر�ص�لة يف بي�ن القول بحي�ة الأموات  -

ر�ص�لة يف بي�ن ثبوت الولية على البكر الب�لغ الر�صيد  -

ر�ص�لة يف موت الزوج اأو الزوجة قبل الدخول هل يوجب املهر ك�مال اأم ل.  -w
w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

ر�ص�لة يف ال�صلح  -

ر�ص�لة يف الأذان  -

ر�ص�لة ال�صتثن�ئية يف القرار  -

بن  �صليم�ن  لل�صيخ  احلمدية  �صرح  ر�ص�لة   -

عبداهلل امل�حوزي

بحث يف الزوال  -

يثبت  هل  ميت  على  الدعوى  يف  ر�ص�لة   -

ب�ص�هد وميني اأم ل

ر�ص�لة يف العدول من �صورة اإىل اأخرى  -

عني  زوال  بعد  املتنج�س  م�ص�ألة  يف  ر�ص�لة   -

النج��صة هل ينج�س اأم ل

يف  الراأ�س  يف  الرقبة  دخول  يف  ر�ص�لة   -

الغ�صل

اأجوبة م�ص�ئل ال�صيخ ن��صر اجل�رودي  -

اأجوبة م�ص�ئل ال�صيخ عبدالم�م الح�ص�ين  -

اأجوبة م�ص�ئل ال�صيد يحيى بن ال�صيد ح�صني الح�ص�ئي  -

الر�ص�لة العط�رية وهي اأجوبة م�ص�ئل ال�صيخ علي بن لطف اهلل اجلد حف�صي  -

امل�صادر

19/2  ، النويدري  للدكتور  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
463/2  ، لالأمني  الأعي�ن   ·

161 �س   ، للبالدي  الأنوار   ·
48 �س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

159 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·
11/3  ، البحراين  يو�صف  لل�صيخ  الك�صكول   ·
93 �س   ، البحراين  يو�صف  لل�صيخ  اللوؤلوؤة   ·

ال�صيعة للق�ئيني ، �س 55 موؤلفي  معجم   ·

5- الشيخ أحمد بن إبراهيم بن محمد بن احمد بن حسين آل 
عصفور 

ج�ء ذكره يف كت�ب )بع�س فقه�ء البحرين( لل�صيخ علي حممد الع�صفور فقط نقال عن ت�ريخ 

ال�صيخ حممد علي بن حممد تقي اآل ع�صفور

) اآل ع�صفور بو �صهر (
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البحرين للع�صفوري ، ومل ي�صجل له �صيئ� من الآث�ر العلمية .

امل�صادر

51 �س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

6- الشيخ أحمد بن صالح بن حاجي بن علي بن عبدالحسين بن 
شيبة الدرازي

ولد �صنة 1075هـ وتويف �صنة 1124هـ .  رحل عن البحرين اإىل حيدر اآب�د يف الهند واأق�م فيه�، 

ثم رحل اإىل جهرم يف اإيران وهي من نواحي �صرياز وا�صتوطنه� .

موؤلفاته

كت�ب الطب الأحمدي  -

ر�ص�لة يف ال�صتخ�رة  -

امل�صادر

 42/2  ، النويدري  للدكتور  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
131 �س   ، للبالدي  البدرين  اأنوار   ·

51 �س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
239 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

11/3  ، البحراين  يو�صف  لل�صيخ  الك�صكول   ·
71 �س   ، البحراين  يو�صف  لل�صيخ  اللوؤلوؤة   ·
55 �س   ، للق�ئيني  ال�صيعة  موؤلفي  معجم   ·

7- الشيخ أحمد بن الشيخ حسين العالمة بن الشيخ محمد

ولد يف البحرين وتتلمذ على يد والده  وبعد مقتل والده وا�صت�صه�ده على يد العم�نيني الغزاة 

�صنة 1216 هـ  ه�جر مع اخويه ال�صيخ ح�صن وال�صيخ عبد علي اىل مدينة بو�صهر وع��س فيه� 

حتى تويف فيه� ، ومل تعرف �صنة ولدته و�صنة وف�ته وذكرته امل�ص�در مبعلوم�ت �صحيحة .

امل�صادر

460/8  ، لالأمني  الأعي�ن   ·w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

�س 52  ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
8- الشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور

اأخي العالمة ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب احلدائق ، وتويف بعد وف�ة والده �صنة  هو ابن 

1177هـ ب�صنوات قليلة ، ومل تكن له موؤلف�ت .

امل�صادر

50/2  ، النويدري  للدكتور  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
6/3  ، لالأمني  الأعي�ن   ·

204 �س   ، للبالدي  الأنوار   ·
53 �س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

9- الشيخ أحمد بن عبدالنبي بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور

مل نعرث يف امل�ص�در التي ذكرته ب�قت�ص�ب �صديد جدا على معلوم�ت عن �صخ�صيته ، كم� مل 

يتم ذكر �صنة ولدته و�صنة وف�ته .  وذكر الدكتور النويدري امل�ص�در التي ذكرته ب�قت�ص�ب 

وهي الذخ�ئر لل�صيخ حممد علي الع�صفور ومنتظم الدرين لل�صيخ حممد علي الت�جر .

موؤلفاته

ح��صية على كت�ب احلدائق الن��صرة  -

ر�ص�لة يف معرفة الزوال   -

امل�صادر

54/2  ، للنويدري  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·

10-  الشيخ حسن بن الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم آل 
عصفور

تتلمذ على يد والده العالمة الكبري ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب احلدائق ، وعمل يف جم�ل 

الق�ص�ء والدر�س والوظ�ئف ال�صرعية الأخرى ، وك�ن ع�مل� ف��صال ، وبعد وف�ة والده يف كربالء 

wرجع مع امه و�صكن مدينة �صرياز وع��س فيه� حتى وف�ته  ومل يعرث  له على موؤلف�ت .
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امل�صادر

77/2  ، للنويدري  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
ن 1/م   ، البحراين  يو�صف  لل�صيخ  احلدائق   ·

11-  الشيخ عبدالنبي بن احمد بن إبراهيم آل عصفور

اأخيه  على  وقراأ   ، احلدائق  �ص�حب  البحراين  يو�صف  ال�صيخ  الكبري  العالمة  اخوان  من  هو 

1172هـ  ، وك�ن ع�مل� ف��صال زاهدا ورع� .عرف بجودة اخلط   تويف �صنة  ال�صيخ عبد علي 

ودفن بقرية امل�صلى .

موؤلفاته

احلديقة وهي ح��صية مليحة على احلدائق  -

حتقيق�ت رائقة على كتب الأخب�ر  -

امل�صادر

134/2  ، للنويدري  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
80 �س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

189 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·
ال�صيعة للق�ئيني ، �س 171 موؤلفي  معجم   ·

12- الشيخ علي بن إبراهيم بن صالح آل عصفور

هو اأحد اأعم�م ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب احلدائق .  قراأ على م�ص�يخه ال�صيخ �صليم�ن 

بن اأبي ظبية وال�صيد نعمة اهلل اجلزائري واحلر الع�ملي .  وتويف �صنة 1120هـ .

موؤلفاته

كت�ب يف احلكمة  -

�صرح كبري على الفقه الر�صوي  -

امل�صادر

140/2  ، للنويدري  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

80 �س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
13-  الشيخ علي بن مرهون بن علي بن إبراهيم آل عصفور 

ع�مل جليل من ف�صالء البحرين وله يد طوىل يف الري��صي�ت .  مل يعرث  له على موؤلف�ت .

امل�صادر

181/2  ، للنويدري  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
�س 81  ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

14- الشيخ محسن بن صديف بن علي بن مرهون آل عصفور

اأحد علم�ء اأ�صرة اآل ع�صفور ، مل تذكر امل�ص�در عنه �صيئ� �صوى انه ع�مل زاهد ورع .

امل�صادر

193/2  ، للنويدري  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
85 �س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

15- الشيخ محمد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور

هو اأخو ال�صيخ يو�صف �ص�حب احلدائق ، ولد �صنة 1112هـ  وتويف �صنة 1182هـ . ع��س يف قرية 

الدراز وله م�صجد معروف ب��صمه حتى اليوم  يف حملة الكوت وبعد وف�ته دفن يف غرفة تقع يف 

اجلهة الغربية منه وهو من املزارات املعروفة يف تلك القرية و يقع على م�ص�فة تقرب من م�ئة 

مرت من م�صجد جده ال�صيخ ابراهيم املتقدم ذكره .  ويعد ال�صيخ حممد اأحد العلم�ء املربزين 

وهو اإم�م الفقه واحلديث يف ع�صره  وهو والد العالمة ال�صيخ ح�صني احد املج�زين  يف لوؤلوؤة 

البحرين لل�صيخ يو�صف .

موؤلفاته

كت�ب مراآة الأخب�ر يف اأحك�م الأ�صف�ر  -

كت�ب وف�ة اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم  -

ديوان رث�ء يف احل�صني عليه ال�صالم  -

ر�ص�لة يف �صالة اجلمعة  -w
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ر�ص�لة يف اأ�صول الدين  -

ر�ص�لة يف اأجوبة م�ص�ئل متفرقة  -

ح�صن  لل�صيخ  الأ�صف�ر  كت�ب  تتميم   -

الدم�صت�ين

امل�صادر

 ، للنويدري  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
197/2

71/9  ، لالأمني  الأعي�ن   ·
205 �س   ، للبالدي  الأنوار   ·

�س   ، للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
88

209 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

16- الشيخ محمد بن محسن بن صديف بن علي بن مرهون آل 
عصفور

يعد من بني علم�ء ع�صره الذين بذلوا جهودًا يف الت�أليف.  تويف �صنة 1155هـ ودفن يف قرية 

امل�صلى .

موؤلفاته

كت�ب هداية الق�رئ يف كالم الب�ري  -

كت�ب يف علم املنطق  -

كت�ب يف النحو  -

كت�ب يف مع�ين احلروف  -

كت�ب يف الفقه )مل يكمل(  -

كت�ب ي حرمة العمل ب�لظن  -

ر�ص�لة يف علم الكالم  -

ر�ص�لة يف املرياث  -

ر�ص�لة يف الزك�ة  -

ر�ص�لة يف الجم�ع  -

ال�صيخ �صي�ء الدين بن يو�صف حدائق

) اآل ع�صفور �صرياز (
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

ر�ص�لة يف ال�صت�صح�ب  -

امل�صادر

230/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
92 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

17- الشيخ نوح بن هاشل بن أحمد بن صالح آل عصفور

�صنة  واآدابه�.  تويف  العربية  اللغة  امل�حوزي، وك�ن �صليعً� يف  �صليم�ن  ال�صيخ  اأخذ الدب عن 

1150هـ.

موؤلفاته

كت�ب ال�صم�ء  -

كت�ب اللق�ب  -

كت�ب العراب  -

كت�ب الّبي�ن  -

كت�ب اجل�مع  -

امل�صادر

للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
247/2

�س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
105

151 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·
لل�صيخ يو�صف البحرانني �س 100 اللوؤلوؤة   ·

18- الشيخ يوسف بن أحمد بن ابراهيم آل عصفور

ا�صتهر بلقب الدرازي البحراين، ولد يف قرية امل�حوز �صنة 1107هـ، اإل انه يطلق عليه الدرازي 

ن�صبة اىل دار �صكنى اآب�ئه يف قرية الدراز.  ويعد ال�صيخ يو�صف من بني املع علم�ء اآل ع�صفور 

واأنت�جً�،  علمً�  واأغزرهم  الهجري  ع�صر  الث�ين  القرن  يف  ق�طبة  وال�صيعة   البحرين  وعلم�ء 

بن  اأحمد  ال�صيخ  والده  يد  على  ودر�س  البحرين(.   )لوؤلوؤة  و  )احلدائق(  ب�ص�حب  وا�صتهر 

ال�صيخ ابو احل�صن حدائق 

) اآل ع�صفور �صرياز (
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اإبراهيم والعالمة ال�صيخ ح�صني امل�حوزي، وال�صيخ اأحمد بن عبداهلل البالدي.

موؤلفاته

احلدائق الن��صرة يف اأحك�م العرتة الط�هرة )مو�صوعة فقهية(  -

كت�ب لوؤلوؤة البحرين يف الج�زة لقرتي العني خلف وح�صني  -

كت�ب �صال�صل احلديد يف تقييد ابن اأبي احلديد  -

كت�ب ال�صه�ب الث�قب  -

كت�ب الدرر النجفية من امللتقط�ت اليو�صفية  -

كت�ب النفح�ت امللكوتية يف الرد على ال�صوفية  -

كت�ب تدارك املدارك  -

كت�ب اعالم الق��صدين اىل من�هج ا�صول الدين  -

كت�ب معراج النبيه يف �صرح من ل يح�صره الفقيه  -

كت�ب جلي�س احل��صر واأني�س امل�ص�فر  -

كت�ب اأجوبة امل�ص�ئل البحرانية  -

كت�ب الك�صكول )اني�س امل�ص�فر وجلي�س اخل�طر(  -

ر�ص�لة يف من��صك احلج  -

ر�ص�لة يف الرتجيح يف ف�صيلة الت�صبيح يف الخريتني.  -

ر�ص�لة يف حتقيق معنى ال�صالم والمي�ن  -

ر�ص�لة يف انفع�ل امل�ء القليل ب�لنج��صة  -

ر�ص�لة يف امت�م ال�صالة يف احلرم الربعة  -

ر�ص�لة يف الر�ص�ع  -

ر�ص�لة يف منع اجلمع بني الف�طمتني  -

ر�ص�لة يف ال�صالة  -

ر�ص�لة يف منتخبة عنه�  -

ر�ص�لة يف املرياث  -

ر�ص�لة يف اأجوبة امل�ص�ئل ال�صريازية  -

ر�ص�لة يف اأجوبة امل�ص�ئل البهبه�نية  -

ر�ص�لة يف اأجوبة امل�ص�ئل الك�زرونية  -

امل�صادر

261/2 للنويدري،  الثق�فة  اأعالم   ·
317/10 لالأمني،  الأعي�ن   ·w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

193 �س  للبالدي،  الأنوار   ·
106 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

169 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·
1/اأ  ، البحراين  يو�صف  لل�صيخ  احلدائق   ·
1/1 البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  الك�صكول   ·

442 �س  البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  اللوؤلوؤة   ·
62 �س  للق�ئيني،  ال�صيعة  موؤلفي  معجم   ·
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  ثالثا:
علماء آل عصفور في القرن الثالث   

عشر الهجري
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

ال�صيخ حممد ر�ص� حدائق مع والده ال�صيخ ابواحل�صن ) اآل ع�صفور �صرياز (

1- الشيخ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم آل 
عصفور

هو اأبن اأخي ال�صيخ ح�صني �ص�حب ال�صداد، ذكره الدكتور النويدري معتمدًا يف ذلك على 

منتظم الدرين، اإل اأن بقية امل�ص�در الخرى مل تذكره ب�صيء.

امل�صادر

الثق�فة الإ�صالمية للنويدري، 273/2 اأعالم   ·
2-  الشيخ أحمد بن الشيخ حسين آل عصفور

من علم�ء اآل ع�صفور يف القرن الث�لث ع�صر الهجري، و�صف ب�لعلم والف�صل والدب.  تويف 

w�صنة 1258هـ، ورث�ه �صعراء ع�صره ومنهم ال�ص�عر امل�صهور احل�ج ه��صم الكعبي.
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موؤلفاته

ر�ص�لة يف ال�صالة  -

 امل�صادر

282/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
215 �س  للبالدي،  النوار   ·

52 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
488/3 البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  الك�صكول   ·

الشيخ أحمد بن خلف بن عبدعلي بن أحمد بن أبراهيم آل   -3
عصفور

ع�مل ف��صل تويف �صنة 1219هـ، ومل يذكر له �صي من املوؤلف�ت.

امل�صادر

286/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
النوار للبالدي، �س 216  ·

الشيخ أحمد بن عبداهلل )الزاهد( بن علي بن محمد بن   -4
أحمد بن إبراهيم آل عصفور

اأحد علم�ء اآل ع�صفور يف القرن الث�لث ع�صر الهجري وك�ن ف��صاًل، اأ�صتهر ب�لنحو وعلوم اللغة 

العربية واآدابه�، اإل ان امل�ص�در مل تذكره عدا كت�ب )الذخ�ئر( لل�صيخ حممد على الع�صفور و 

)منتظم الدرين( لل�صيخ حممد علي الت�جر، واأعتمد عليهم� الدكتور �ص�مل النويدري.

امل�صادر

301/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
حممد علي، �س 78 لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

5- الشيخ أحمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم آل عصفور

الفقيه  الف��صل  الع�مل  فهو  البي�ن،  بديع  اأديبً�  وك�ن  وق��صيه� يف ع�صره،  البالد  مفتي  wك�ن 
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

املحقق واملدقق.  وقد اأ�صتهر ب�جلود والكرم، وتويف �صنة 1230هـ ودفن ب�ل�ص�خورة.

موؤلفاته

ر�ص�لة يف اأ�صول الدين  -

ر�ص�لة يف الطه�رة  -

ر�ص�لة يف غ�صل الموات  -

ر�ص�لة يف ال�صالة  -

ر�ص�لة يف املتعة  -

ر�ص�لة يف جم�زات الكت�ب  -

ر�ص�لة يف وجوب غ�صل اجلمعة  -

ح��صية على الكف�ية  -

امل�صادر

303/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
74/3 لالأمني،  العي�ن   ·

2/2 �س  للبالدي،  الأنوار   ·
54 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

221 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·
56 �س  للق�ئيني،  ال�صيعة  موؤلفي  معجم   ·

6- الشيخ حسن بن حسين آل عصفور

هو ابن العالمة ال�صيخ ح�صني �ص�حب كت�ب )ال�صداد(، ولد يف البحرين �صنة 1180هـ وه�جر 

بعد وف�ة والده �صنة 1216هـ اإىل �صرياز يف ايران، ثم انتقل بعد ذلك اىل بو�صهر، وك�ن ام�م 

اجلمعة واجلم�عة، وتويف يف بو�صهر �صنة 1261هـ .

موؤلفاته

ر�ص�لة عملية يف ال�صالة والطه�رة  -

ر�ص�لة يف عدم تقليد الموات ابتداء ل �صرورة  -

منظومة يف علم الكالم  -

�صرح منظومته يف علم الكالم  -

�صرح منظومة والده ال�صيخ ح�صني يف علم الكالم امل�صم�ة )�ص�رحة ال�صدور   ودافعة   -

wاملحذور(
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اأجوبة م�ص�ئل متفرقة  -

امل�صادر

320/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اعالم   ·
57/5 لالأمني،  العي�ن   ·

214 �س  للبالدي،  الأنوار   ·
55 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

لل�صيخ حممد علي، �س 217 الذخ�ئر   ·
7- الشيخ حسين بن علي بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور

تتلمذ على يد عمه ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب احلدائق، وهو من امل�ص�يخ الكب�ر، فقيهً� 

ع�ملً� وع�رفً� متكلمً�، ذكره الدكتور النويدري معتمدًا على كت�ب )الذخ�ئر( لل�صيخ حممد علي 

الع�صفور وكت�ب )م�صتدرك�ت العي�ن( لل�صيد ح�صن المني وه�جر اىل )الفالحية( اإحدى 

املن�طق على ال�ص�حل اليراين، وتويف هن�ك �صنة 1212 هـ

امل�صادر

333/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
185 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

8- الشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور

اأملع علم�ء البحرين يف القرن الث�لث ع�صر الهجري وقد و�صفه البالدي يف كت�به )اأنوار 

البدرين( بقوله: “العالمة الف��صل النه�مة الك�مل خ�متة احلف�ظ واملحدثني وبقية العلم�ء 

الرا�صخني الإخب�ريني .. ك�ن رحمه اهلل تع�ىل من العلم�ء الرب�نيني والف�صالء املتتبعني 

واحلف�ظ امل�هرين”.  اأ�صتهر مبك�نته العلمية واألف العديد من الكتب والر�ص�ئل الفقهية 

بلغت زه�ء 49 كت�بً� ور�ص�لة م� يعني اأغزر علم�ء اآل ع�صفور ت�أليفُ� يف ع�صره.  وقد تويف 

�صنة 1216هـ ودفن يف قريته ال�ص�خورة.

موؤلفاته

كت�ب الروا�صح ال�صبح�نية يف �صرح الكف�ية اخلر�ص�نية )خم�صة جملدات(  -

كت�ب النوار اللوامع يف �صرح مف�تيح ال�صرائع )14 جملدًا(  -

كت�ب احلق�ئق الف�خرة يف تتميم احلدائق الن��صرة )جملدان(  -

كت�ب �صداد العب�د )جملدان(  -

كت�ب الفرحة الن�صية يف �صرح النفحة القد�صية )جملدان(  -w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

كت�ب ال�صوانح النظرية يف �صرح البداية احلرية  -

كت�ب النفحة القد�صية يف ال�صالة اليومية  -

كت�ب احلدق والنواظر يف تتمة كت�ب النوادر  -

كت�ب مف�تيح الغيب والتبي�ن  -

كت�ب ك�صف اللث�م يف �صرح اعالم الن�م بعلم الكالم  -

كت�ب الرباهني النظرية يف اأجوبة امل�ص�ئل الب�صرية  -

كت�ب املح��صن النف�ص�نية يف اأجوبة امل�ص�ئل اخلرا�ص�نية  -

كت�ب اأجوبة امل�ص�ئل ال�صريازية  -

كت�ب و�ص�ئل اأهل الر�ص�لة ودلئل اأهل الدللة  -

كت�ب البته�ج يف من��صك احلج  -

كت�ب حم��صن العتق�د  -

كت�ب القول ال�ص�رح  -

كت�ب احلجة لثمرات املهجة  -

كت�ب الفوادح احل�صينية )جزاأن(  -

كت�ب يف تعزية احل�صني عليه ال�صالم  -

كت�ب مريق الدموع  -

�صورة تذك�رية عند �صريح ال�صيخ ح�صن اآل ع�صفور يف بو �صهر
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كت�ب مهيج الكمد يف وف�ة النبي حممد  -

كت�ب �صح�ئب امل�ص�ئب يف وف�ة الم�م علي بن اأبي ط�لب عليه ال�صالم  -

كت�ب الدرة الغراء يف وف�ة الزهراء  -

كت�ب وف�ة الم�م احل�صن عليه ال�صالم  -

كت�ب يف وفي�ت الأئمة عليهم ال�صالم من الم�م ال�صج�د اىل الإم�م الع�صكري  -

ديوان �صعر يف رث�ء اآل البيت عليهم ال�صالم.  -

ر�ص�لة ح��صمة الق�ل والقيل يف حتديد املثيل  -

ر�ص�لة اجلنة الواقية يف اأحك�م التقية  -

ر�ص�لة الأ�صراف يف املنع من بيع الوق�ف  -

ر�ص�لة ب�هرة العقول يف ن�صب الر�صول  -

ر�ص�لة يف احليوة  -

ر�ص�لة يف �صرح فقرة من دع�ء كميل واإعرابه�  -

ر�ص�لة يف العوامل ال�صم�عية والقي��صية  -

منظومة يف الفقه  -

منظومة يف النحو  -

منظومة �ص�رحة ال�صدور  -

امل�صادر

337/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
140/6 لالأمني،  الأعي�ن   ·

207 �س  للبالدي،  الأنوار   ·
56 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

�س 1/ن  املوؤلف،  ترجمة  البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  احلدائق   ·
209 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

442/3 البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  الك�صكول   ·
ال�صيعة للق�ئيني، �س 56 موؤلفي  معجم   ·

9- الشيخ خلف بن عبدعلي بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور

ال�صيخ  العالمة  اأبن عم  وهو  ال�ص�خورة  قرية  وترعرع يف  ن�ص�أ  واملحققني،  العلم�ء  اأعي�ن  من 

يو�صف البحراين �ص�حب احلدائق.  وقد �ص�ءت الظروف ان يكون مه�جرًا من بلد اىل بلد.  

فقد ه�جر اىل القطيف، ثم رحل اىل املحمرة ب�يران، وعرب اىل نواحي الهند فرتة من الزم�ن، 

wوع�د اىل الفالحية يف ايران، وحط رح�له اأخريًا يف الب�صرة ب�لعراق وتويف فيه� �صنة 1208هـ .
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

موؤلفاته

كت�ب يف الفقه  -

كت�ب يف الرج�ل  -

ر�ص�لة يف ال�صت�صح�ب  -

ر�ص�لة يف الت�صبيح  -

ر�ص�لة يف اجلمعة  -

ر�ص�لة يف الر�ص�ع  -

ر�ص�لة يف ال�صالم  -

ر�ص�لة يف الفرقة الن�جية  -

ر�ص�لة يف احلج  -

ر�ص�لة يف العدالة  -

ر�ص�لة يف املرياث  -

ح��صية على احلدائق  -

ح��صية على الك�يف  -

ح��صية على الك�فية  -

ح��صية املدارك  -

امل�صادر

350/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
330/6 لالأمني،  الأعي�ن   ·

204 �س  للبالدي،  الأنوار   ·
66 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

الذخ�ئر لل�صيخ حممد علي، �س 188  ·
للق�ئيني، �س 171 ال�صيعة  موؤلفي  معجم   ·

الشيخ خلف بن عبدعلي بن العالمة الشيخ حسين آل   -10
عصفور

1197هـ اىل بو�صهر ب�يران، ثم غ�دره� اىل  1194هـ. وه�جره� �صنة  ولد يف البحرين �صنة 

قرية يف اإيران تعرف بقرية دهلكي وتوفى فيه� �صنة 1273هـ.  وك�ن قد تويل ام�مة اجلمعه 

واجلم�عة يف بو�صهر بعد وف�ة عمه ال�صيخ ح�صن بن ح�صني اآل ع�صفور �صنة 1261هـ.

ال�صيخ حممد بن اأحمد بن ح�صن  اآل ع�صفور ) اآل ع�صفور يزد (
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موؤلفاته

كت�ب اكم�ل ال�صبوع  -

كت�ب اجلوهرة ال�صنية  -

كت�ب اخلطب  -

كت�ب التحفة الغ�لية  -

كت�ب الن�ص�ب الك�مل  -

كت�ب �صرح ال�صداد  -

كت�ب مزيلة ال�صبه�ت عن امل�نعني يف تقليد الأموات   -

كت�ب الهداية  -

كت�ب وا�صحة الربه�ن  -

كت�ب اليواقيت  -

ر�ص�لة يف بي�ن حديث : اللهم اأرين ال�صي�ء كم� هي  -

ر�ص�لة يف التقية  -

ر�ص�لة يف علم احلروف  -

الر�ص�لة ال�صالتية  -

ر�ص�لة يف الفرقة الن�جية  -

ر�ص�لة يف العدالة  -

ر�ص�لة يف املراد بـ )اليد( يف املتملك �صرعً� وعرفً�  -

ر�ص�لة يف الر�ص�ع  -

ر�ص�لة يف الرد على مذهب الب�بيه  -

ر�ص�لة يف املرياث  -

امل�صادر

356/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
لالمني، 330/6 العي�ن   ·

213 �س  للبالدي،  النوار   ·
للع�صفور، �س 67 البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

188 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

الشيخ سلمان بن عبداهلل بن العالمة الشيخ حسين آل   -11
عصفور

توىل اإم�مة اجلمعة واجلم�عة يف م�صجد اخلمي�س، كم� تويل احل�صبة ال�صرعية يف البحرين 

بعد رحيل اأبن عمه ال�صيخ خلف بن عبدعلي اآل ع�صفور اإىل بو�صهر يف اإيران.  وقد ه�جر اىل 

مدينة �صرياز ب�يران وتويف هن�ك �صنة 1271هـ .

موؤلفاته

كت�ب يف الزي�رات  -

كت�ب يف علم الكالم  -

كت�ب يف الفقه  -

كت�ب يف م�ص�رع ال�صهداء  -

كت�ب يف وف�ة اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم  -

امل�صادر

371/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
215 �س  للبالدي،  النوار   ·

219 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

الشيخ صديف بن علي بن مرهون بن علي بن ابراهيم بن   -12
صالح آل عصفور الدرازي البحراني

من علم�ء اآل ع�صفور، ج�ء ذكره يف كت�ب )الذخ�ئر( لل�صيخ حممد علي الع�صفور وعنه نقل 

ال�صيخ علي الع�صفور والنويدري .

امل�صادر

388/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
74 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

13- الشيخ عبدالرضا بن العالمة الشيخ حسين آل عصفور

wولد �صنة 1185هـ ومل تذكر امل�ص�در �صنة وف�ته ول �صيئً� عن حي�ته.
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



49

امل�صادر

395/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
14- الشيخ عبدعلي بن أحمد بن ابراهيم آل عصفور

هو اأخو العالمة ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب احلدائق، وين�صب اىل قرية الدراز، وهو 

من الفقه�ء املعروفني وك�ن اخب�ريً� مت�صددًا.  نزح عن البحرين �صنة 1190هـ متوجهً� اىل 

الفالحية ب�يران، وتويف فيه� �صنة 1210هـ ودفن يف كربالء ب�لعراق.

موؤلفاته

كت�ب احي�ء علوم ال�صريعة   -

كت�ب يف عدم حجة الرباءة ال�صلية  -

كت�ب يف احلج  -

كت�ب يف امل�ص�ئل املتفرقة  -

اأجوبة امل�ص�ئل الب�صرية  -

ر�ص�لة يف التقية  -

ر�ص�لة يف حديث ل �صرر ول �صرار  -

ر�ص�لة يف عدم حجة الجم�ع  -

ر�ص�لة يف عدم حجة الرباءة ال�صلية  -

ر�ص�لة يف حجية خرب الح�د  -

ر�ص�لة يف عدم جواز نقل الموات اىل امل�ص�هد امل�صرفة  -

ر�ص�لة يف وجوب غ�صل اجلمعة.  -

امل�صادر

403/2 للنويدري  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
31/8 لالأمني،  الأعي�ن   ·

203 �س  للبالدي،  النوار   ·
75 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

ال�صيعة للق�ئيني، �س 59 موؤلفي  معجم   ·
15- الشيخ عبدعلي بن العالمة الشيخ حسين آل عصفور

ك�ن ع�ملً� ف��صاًل حمققً� متكلمً� جمتهدًا، ح�صر درو�س والده العالمة الكبري ال�صيخ ح�صني اآل 

wع�صفور، وتويف يف حي�ة والده يف �صنة 1208هـ ودفن ب�مل�صلى.
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

موؤلفاته

ح��صية على جتريد العتق�د  -

كت�ب لآيلء الأفك�ر يف الأ�صوليني  -

ر�ص�لة يف اأ�صول الفقه  -

ر�ص�لة يف بع�س امل�ص�ئل الفقهية  -

ال�صيخ حممد بن اأحمد بن ح�صن  اآل ع�صفور مع والده ) اآل ع�صفور يزد (
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امل�صادر

408/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
213 �س  للبالدي،  النوار   ·

77 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
علي، �س 219 حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

16- الشيخ عبدعلي بن محمد بن يوسف آل عصفور

من اأحف�د العالمة ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب احلدائق، وهو من العلم�ء الجالء، 

ويذكر ذلك ال�صيخ علي حممد حم�صن الع�صفور يف كت�به )بع�س فقه�ء البحرين( ان 

�ص�حب كت�ب )ف�ر�س ن�مة( ذكره واثنى عليه وعده من الف��صل.  وقد تويف �صنة 1288هـ.

موؤلفاته

كت�ب النفحة  -

امل�صادر

77 �س  للع�صفور  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
208 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

17 – الشيخ عبداهلل بن احمد بن ابراهيم آل عصفور

هو �صقيق العالمة ال�صيخ يو�صف البحراين �ص�حب املو�صوعة الفقهية احلدائق، وك�ن �صليعً� 

يف علم ال�صرف، وتويف �صنة 1208هـ ودفن يف قرية ال�ص�خورة.

موؤلفاته

�صرح النظ�م لل�ص�فية يف ال�صرف  -

امل�صادر

اأعالم الثق�فة ال�صالمية للنويدري، 419/2  ·
18 - الشيخ عبداهلل بن العالمة الشيخ حسين آل عصفور

من علم�ء اآل ع�صفور يف القرن الث�لث ع�صر الهجري، توفى يف حي�ة والده �صنة 1216هـ وهو 

wجم�ز عن ابيه.
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

امل�صادر 

436/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
75 �س  للع�صفور،  البحرين  علم�ء  بع�س   ·

آل  ابراهيم  بن  محمد  بن  علي  بن  الزاهد  عبداهلل  الشيخ   -19
عصفور

هو اأبن اأخي العالمة الكبري ال�صيخ ح�صني اآل ع�صفور، مل يعرث على �صي من م�صنف�ته، ول 

تعرف �صنة ولدته ول ت�ريخ وف�ته، وو�صفه �ص�حب الذخ�ئر ب�أنه ك�ن ف��صال نحويً� عرو�صيً�.

امل�صادر

448/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
75 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

108 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

الشيخ عطية بن محمد بن أحمد بن العالمة الشيخ حسين   –20
آل عصفور

من علم�ء اآل ع�صفور يف القرن الث�لث ع�صر من قرية ال�ص�خورة.  ومن بني اأعم�له جمموعة 

وك�ن  1270هـ  �صنة  بخطة  كتبه�  حممد  ال�صيخ  لوالده  جميعه�  امل�ص�ئل  واأجوبة  الر�ص�ئل  من 

يختمه� بقلمه.  ومل تذكر �صنة ولدته ول ت�ريخ وف�ته.

امل�صادر

458/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·

21 – الشيخ علي بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور

�صقيق العالمة الكبري ال�صيخ يو�صف الع�صفور �ص�حب احلدائق، وبلدته قرية الدراز.  وجرى 

بينه وبني اأخيه ال�صيخ عبدعلي حوار ونق��س ك�نت اآث�ره �صلبية ذكره� البالدي يف كت�به )اأنوار 

البدرين(.  ومل تعرف �صنة ولدته ول ت�ريخ وف�ته.
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امل�صادر

463/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
للبالدي، �س 206 النوار   ·

22 – الشيخ علي بن العالمة الشيخ حسين آل عصفور

مل تذكر امل�ص�در التي ذكرته معلوم�ت عن مك�نته العلمية اأو اأث�ره، واكتفت بذكر وف�ته �صنة 

1208هـ

امل�صادر

473/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
215 �س  للبالدي،  النوار   ·

23- الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن ابراهيم آل عصفور

اأخذ الفقه عن عمه ال�صيخ عبدعلي اآل ع�صفور �ص�حب كت�ب )اأحي�ء علوم ال�صريعة(، وقد 

ات�صف ب�لعلم والف�صل.  توفى �صنة 1215هـ ودفن يف قرية امل�صلى.  وذكرت بع�س امل�ص�در اأن 

له بع�س املوؤلف�ت اإل انه� مل تذكر عن�وينه�.

امل�صادر 

482/2 للنويدري،  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
212 �س  للبالدي،  الأنوار   ·

ع 1/�س  املوؤلف  ترجمة  البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  احلدائق   ·
221 �س  علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

60 �س  للق�ئيني،  ال�صيعة  موؤلفي  معجم   ·

الشيخ محمد المعروف بالنحوي بن أحمد بن عبداهلل الزاهد   -24
آل عصفور

ك�ن �صليعً� يف العلوم والدب والفقه وعرف ب�لنحوي.  تويف �صنة 1288هـ ودفن ب�مل�صلى .

موؤلفاته

كت�ب يف )ب�صم اهلل الرحمن الرحيم(  -w
w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

كت�ب يف �صرح املف�صل  -

كت�ب يف ال�صوم  -

ر�ص�لة يف �صرح عب�رة ابن احل�جب يف ك�فيته  -

ر�ص�ئل اأخرى متفرقة  -

امل�صادر

للنويدري، 449/2 ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
92 �س  للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

لل�صيخ حممد علي، �س 240 الذخ�ئر   ·

آل  ابراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الشيخ   –  25
عصفور

ك�ن ع�ملً� ع�ماًل متكلمً� م�هرًا خطيبً� مفوهً�، عرف بكرثة ر�ص�ئله العلمية وتنوعه�.  ولد يف 

قرية ال�ص�خورة وتويف �صنة 1257هـ.

موؤلفاته

اأجوبة م�ص�ئل ال�صيخ لطف اهلل اخلطي  -

اأجوبة م�ص�ئل ال�صيخ عبداملح�صن الح�ص�ئي  -

اأجوبة م�ص�ئل �صبع م�صم�ة ب�ل�صبع املث�ين  -

ر�ص�لة يف اأن ال�صهرة لي�صت مبدرك �صرعي لالحك�م  -

ر�ص�لة يف بطالن القي��س  -

ر�ص�لة يف بطالن الجم�ع احلد�صي  -

ر�ص�لة يف التقليد  -

ر�ص�لة يف التقية  -

ر�ص�لة يف الرباءة ال�صلية  -

ر�ص�لة يف اخللع  -

ر�ص�لة يف معنى ال�صرر وال�صرار  -

ر�ص�لة يف العدالة  -

ر�ص�لة يف معني الذرة يف �صورة )الزلزلة(  -

ر�ص�لة يف حكم ال�صه�دة الث�لثة يف الذان  -w
w
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ر�ص�لة يف تعيني ويل البكر م�صم�ة )ب�صلم ال�صعود(  -

ر�ص�لة يف مق�م�ت الحتي�ط  -

اإن الواحد ل ي�صدر عنه اإل واحد”
 

ر�ص�لة يف الرد على من ق�ل :  -

ر�ص�لة يف معنى الق�ص�ء والقدر  -

ر�ص�لة يف عدم حجة الجم�ع  -

ر�ص�لة يف علم العرو�س  -

ر�ص�لة يف العلل واملعلول  -

ر�ص�لة يف اللغ�ز  -

ان من وراء �صم�صكم هذه لأربعني �صم�صً�”
 

ر�ص�لة يف قوله )ع(:  -

ر�ص�لة يف �صرح بع�س البي�ت لبن الف�ر�س  -

املوؤمنون عند �صروطهم”
 

ر�ص�لة يف قوله )�س(:   -

ر�ص�لة يف حكم البح�ر  -

امن� وليكم اهلل ور�صوله”
 

ر�ص�لة يف معنى قوله تع�ىل:   -

جمموعة ر�ص�ئل وابح�ث اأخرى  -

امل�صادر

502/2 للنويدري  ال�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
212 �س  للبالدي،  الأنوار   ·

ال�صيخ حممد بن اأحمد اآل ع�صفور مع ال�صيخ حممد ر�ص� حدائق ) اآل ع�صفور يزد و�صرياز (
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

�س ف   /2 املوؤلف  ترجمة  البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  احلدائق   ·
222 �س  علي  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

26- الشيخ محمد بن العالمة الشيخ حسين آل عصفور

�صنة  ولد  ف��صل  ع�مل  وهو  )ال�صداد(  كت�ب  �ص�حب  ح�صني  ال�صيخ  للعالمة  الأكرب  البن  هو 

1169هـ وتويف يف ال�صنة التي تويف والده فيه� 1216هـ.

امل�صادر

510/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
الأنوار للبالدي، �س213  ·

الشيخ محمد بن خلف بن عبدعلي بن أحمد بن إبراهيم آل   -27
عصفور 

من ذوي الف�صل والعلم، تويف �صنة 1207هـ.

امل�صادر

.516/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
ع. 1/�س  البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  الن��صرة  احلدائق   ·

الشيخ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور  -28

اإم�م اجلمعة واجلم�عة والق�ص�ء يف ال�ص�خورة وهي قريته، وله بيت يف املن�مة يرتدد عليه.  

وك�ن ع�ملً� ع�ماًل متكلمً� م�هرًا خطيبً�.  تويف �صنة 1244هـ خملفً� اأث�رًا علمية.

موؤلفاته

كت�ب يف الأ�صول اخلم�صة.  -

ر�ص�لة يف وجوب اجلمعة عينً�.  -

جمموعة م�ص�ئل اأج�ب عنه� ال�صيخ اأحمد بن طوق القطيفي.  -

امل�صادر

.525/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·w
w
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�س212. للبالدي،  الأنوار   ·
ع. 1/�س  البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  احلدائق   ·

الذخ�ئر لل�صيخ حممد علي، �س150.  ·
29- الشيخ محمد بن الشيخ يوسف آل عصفور

ولد يف البحرين وهو ابن العالمة الكبري ال�صيخ يو�صف �ص�حب احلدائق، وه�جر اإىل �صرياز 

ق�صبة  يف  اأبيه  بعد  الرئ��صة  اإليه  و�ص�رت  الدين،  علوم  يف  املجتهدين  اأحد  وهو  ب�إيران.  

1220هـ يف دار هجرته  اإليه الرح�ل. وتويف �صنة  اإيران، وك�نت ت�صد  )الف�ص�( اإحدى نواحي 

خملفً� جمموعة من م�صنف�ته القيمة.  

موؤلفاته

كت�ب خ�ص�ئ�س اجلمعة.  -

كت�ب الرع�ية يف علم الدراية.  -

كت�ب ال�صر املكتوم.  -

كت�ب �صرح البلغة يف الرج�ل.  -

كت�ب منية الط�لب )يف النحو(.  -

ر�ص�لة يف بي�ن اأن الأعم�ل ب�لني�ت.  -

ر�ص�لة يف اجلرح والتعديل.  -

ر�ص�لة يف العدالة.  -

ر�ص�لة يف الكب�ئر.  -

ر�ص�لة يف معنى قوله )ع(: “احلقيقة نور اأ�صرق من �صبح الأزل”.  -

جمموعة فت�واه )يف ثالث جملدات( جمعه� اأبنه ال�صيخ حم�صن  -

امل�صادر

.531/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
�س93. للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

�س195. علي،  حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·
.448/3 البحراين،  يو�صف  لل�صيخ  الك�صكول   ·
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

  رابعًا: 
علماء آل عصفور في القرن الرابع    

عشر الهجري   
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1- الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سلمان آل عصفور

يعرف ب�لب�صري وهو الع�مل النبيه الورع التقي.  تويف يف قرية ال�ص�خورة �صنة 1335هـ.  ومل 

اأورده� ال�صيخ حممد علي الت�جر يف  اإل تلك املعلوم�ت ال�صحيحة التي  تتوافر معلوم�ت عنه 

كت�به )منتظم الدرين( ونقل عنه الدكتور �ص�مل النويدري. 

امل�صادر

545/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·

2- الشيخ أحمد بن سلمان بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن إبراهيم آل عصفور

در�س يف البحرين واأج�زه ابن عمه ال�صيخ عبدعلي بن ال�صيخ خلف اآل ع�صفور ف�أ�صبح اإم�م 

اجلمعة واجلم�عة والإفت�ء.  وه�جر اإىل �صرياز وبو�صهر وع�د اإىل البحرين وتويف �صنة 1309هـ 

بعد عودته ب�صهر ودفن يف ال�ص�خورة.

موؤلفاته

ر�ص�لة يف اأدوات العموم  -

ح��صية على املطول  -

امل�صادر

555/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
�س215 للبالدي،  الأنوار   ·
599/2 لالأمني،  الأعي�ن   ·

�س52 للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·w
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

3- الشيخ باقر بن أحمد بن خلف بن أحمد بن خلف بن عبدعلي 
آل عصفور

ولد يف املحمرة ب�إيران �صنة 1298هـ ودر�س فيه� على اأيدي علم�ئه� وج�ء اإىل البحرين ون�ل 

1357هـ.   �صهرة وا�صعة فيه� م� اأدى اإىل تقلده الق�ص�ء ال�صرعي اجلعفري يف البحرين �صنة 

تويف �صنة 1398هـ ووري الرثى يف مقربة اأ�صرته بقرية ال�ص�خورة.  وقد ق�صي عمره الذي امتد 

به امل�ئة ع�م ب�لعلم واجلد والدر�س والتدري�س. 

موؤلفاته

اأح�صن احلديث يف فقه اأهل احلديث  -

- الدرة يف اأحك�م احلرة اأو ر�ص�لة الن�صوان   -

ال�صفر ال�ص�فر من اأحك�م امل�ص�فر  -

القول املفيد يف اأهم م�ص�ئل التقليد  -

املزاي� والأحك�م ل�صم بني الإ�صالم  -

النفخ يف ال�صور، لبعث روح ال�صعور يف موتى اجلهل والق�صور   - 

كلمة ع�لية غ�لية   - 

ال�صومية   - 

املخت�صرة يف ال�صكوك امل�صتهرة   - 

النظرة احل�ص��صة حول ا�صتب�ه�ت الكرا�صة   - 

خطبت�ن ب�لغت�ن   - 

و�ص�ئح للخطبتني ون�ص�ئح يف نقطتني   - 

خطبة �صالة عيد الأ�صحى   - 

البيت املعمور يف العلم امل�أثور )خمطوط(   - 

القول املفيد يف ال�صالة ال�صحيحة بدون التقليد )خمطوط(   - 

تعليم ال�صالة   - 

تعليق�ت وحوا�صي   -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



61

امل�صادر

589/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
الببليوغرافي� الوطنية لدولة البحرين للدكتور من�صور �صرح�ن، �س68  ·

البحرين للع�صفور، �س117 فقه�ء  بع�س   ·

4- الشيخ خلف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن العالمة الشيخ 
حسين آل عصفور

ولد يف بو �صهر ب�إيران �صنة 1285هـ حيث ك�ن يعي�س والده يف املنفى ب�صبب الظروف ال�صي��صية 

انذاك. ويف ع�م 1306هـ ه�جر اإىل العراق وحطى رح�له ب�لنجف الأ�صرف ومكث فيه� �صت 

�صنني يتلقى العلم.  وقد و�صفه العلم�ء ب�أنه فقيه ع�صره.  ج�ء اإىل البحرين من بو�صهر �صنة 

م�صكنً�  وا�صرتى  الدينية  لزع�مته  ومقرًا  م�صكنً�  منه�  متخدًا  املن�مة  مدينة  و�صكن  1316هـ 

ب�لقرب من م�أمت العري�س ثم بنى له م�صكنً� كبريًا بجواره جمل�س للنظر يف امور الن��س والق�ص�ء 

بينهم ثم بنى ج�مع راأ�س رم�ن لإق�مة �صالة اجلمعة وم�صلى العيد ب�صالتي عيدي الفطر 

والأ�صحى.  واكرث من التنقل بني القرى و�صيد الكثري من امل�ص�جد واجلوامع فيه�.  ووقع عليه 

الختي�ر ق��صيً� ر�صميً� لل�صيعة يف عهد ال�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة ح�كم البحرين اآنذاك.  

تويف �صنة 1355هـ يف العراق ودفن يف كربالء، مع��صرًا ظروفً� �صعبة منه� النفي والعودة اإىل 

ال�صعبي.  وخلف  ال�صغط  اأخلي �صبيله حتت  اأن  اإىل  الإق�مة اجلربية  البحرين وو�صعه حتت 

من الأبن�ء ال�صيخ اأحمد بن خلف وال�صيخ عبداحل�صني بن خلف اأط�ل اهلل عمرهم�، وال�صيخ 

عبدعلي بن خلف الذي تويف يف حي�ة والده وهو يف ريع�ن �صب�به ودفن مبقربة احلورة.

موؤلفاته

الأنوار اجلعفرية  -

ق�صد ال�صبيل  -

منتخب الفوائد  -

w-  تعليقة على الأنوار الو�صية يف �صرح الع�ئد الر�صوية جلده ال�صيخ ح�صني
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امل�صادر

622/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·
لالأمني، 328/6 الأعي�ن   ·

�س66 للع�صفور،  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·

5- الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان بن إبراهيم بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور

اأحد علم�ء اآل ع�صفور يف القرن الرابع ع�صر الهجري وقد توىل الق�ص�ء بعد عزل ال�صيخ خلف 

اآل ع�صفور وك�ن من بني الفقه�ء املعروفني يف زم�نه.  تويف يف العراق �صنة 1338هـ.

  موؤلفاته

�صرح منظومة ال�صيخ �صليم�ن امل�حوزي يف املنطق    -

كت�ب يف الأ�صول  -

كت�ب يف وف�ة الزهراء عليه� ال�صالم  -

اأجوبة م�ص�ئل متفرقة  -

امل�صادر

637/2 للنويدري،  الإ�صالمية  الثق�فة  اأعالم   ·

6- الشيخ عبدعلي بن خلف بن عبدعلي بن العالمة الشيخ 
حسين آل عصفور

من اأحف�د العالمة الكبري ال�صيخ ح�صني، ويعد من علم�ء اأ�صرة اآل ع�صفور الذين بذلوا جهودًا 

طيبة يف جم�ل الكت�بة والت�أليف نظرًا ل�صعة علمه وت�صلعه يف اأمور الفقه واللغة والأدب.  تويف 

w�صنة 1303هـ يف قرية اإم�م زاده يف بو�صهر حيث قربه هن�ك.
w
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موؤلفاته

كت�ب اأزه�ر الأنظ�ر، وثم�ر الأفك�ر  -

كت�ب الطه�رة  -

كت�ب ال�صالة  -

مب�دئ الأ�صول  -

�صرح النه�ية يف الأ�صول  -

�صرح تهذيب الأ�صول  -

غنية الأريب يف رد العول والتع�صيب  -

كت�ب يف امل�ص�ئل املتفرقة  -

القول ال�صديد يف علم الدراية  -

ر�ص�لة يف ال�صكي�ت  -

ر�ص�لة يف جواز تقليد امليت )ب�لف�ر�صية(  -

اأرجوزة يف النحو  -

كت�ب يف املراثي.  -

وف�ة الإم�م علي بن اأبي ط�لب عليه ال�صالم  -

الدرر احل�لية يف اأجوبة امل�ص�ئل الدوانية  -

ر�ص�لة يف اأحك�م ال�صالة )ب�لف�ر�صية(  -

ر�ص�لة يف اأحك�م اجلمعة  -

ر�ص�لة يف املن�في�ت .  -

ر�ص�لة يف م�ص�حة الكر  -

كت�ب كبري يف �صرح اأ�صول العق�ئد  -

حوا�صي على كتب املقدم�ت  -

امل�صادر

�س78 للع�صفور،  البحرين  علم�ء  بع�س   ·
لل�صيخ حممد علي، �س241 الذخ�ئر   ·
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

7- الشيخ محمد علي بن محمد تقي بن موسى بن محمد بن 
يوسف آل عصفور

ولد �صنة 1289هـ وتويف والده وهو طفل فرب�ه جده من اأمه ال�صيخ عبدعلي.  وبعد وف�ة جده 

�صنة 1303هـ رب�ه اأبن عمه ال�صيخ حممد وتتلمذ على يديه.  وتويف �صنة 1365هـ بعد اأن ترك 

تراثً� فكريً� وعلميً� يعتد به ويعتمد عليه.

ويعد ال�صيخ حممد علي من بني اأبرز علم�ء اآل ع�صفور يف القرن الرابع ع�صر الهجري.  فقد كتب 

الكثري من امل�صنف�ت وا�صتهر بني الن��س.  ويبلغ عدد املخطوط�ت التي تن�صب اإليه واملتوافرة 

يف املكتبة الر�صوية يف اإيران زه�ء 44 خمطوطً� غطت فرع الفقه والأدب والت�ريخ واللغة. وقد 

مت طبع بع�س تلك املخطوط�ت، غري اأن الغ�لبية العظمى لزالت على �صكله� احل�يل.

ويجد الق�رئ يف الف�صل الث�ين من الكت�ب عن�وين جميع الكتب والر�ص�ئل التي األفه� يف الق�صم 

اخل��س ب�لبيليوغرافي�، حيث متكن� من توثيق 44 خمطوطً� جميعه� من ت�أليفه.

من بني موؤلفاته

ر�ص�لة جالء ال�صمري يف حل م�صكالت اآية التطهري  -

جم�ل�س ال�صريعة  -

ر�ص�لة جالء ال�صم�ير يف انت�ص�ر ابن ع�مر  -

كت�ب جواهر الألف�ظ )ثالث جملدات(  -

كلي�ت اآل ع�صفور )كت�ب كبري(  -

كت�ب �صرح دع�ء ال�صم�ت  -

كت�ب املك�تب�ت اخلطب جملدين  -

كت�ب طبق�ت النج�ة  -

كت�ب دار ال�صح�بة يف معنى اأجمعت الع�ص�بة  -

كت�ب ال�صجرة الطيبة يف الأذك�ر املجرية  -

ح��صية على الألفية  -

كت�ب دق�ئق احلق�ئق يف النت�ص�ر ل�ص�حب احلدائق  -

كت�ب الفوائد اجلميلة يف الر�ص�ئل اجلليلة  -

كت�ب الختي�رات يف اأحك�م اخلي�رات  -

كت�ب الذخ�ئر يف جغرافي� البن�در واجلزائر  -
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امل�صدر

علي حممد  لل�صيخ  الذخ�ئر   ·

�صورة تذك�رية يف مدينة القطيف ) اآل ع�صفور البحرين والقطيف(
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

ال�صيخ خلف بن احمد بن حممد اآل ع�صفور ) اآل ع�صفور البحرين (
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  خامسًا:
علماء آل عصفور في القرن الخامس   

عشر الهجري حتى عام 1429هـ/2008م
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

1- الشيخ أحمد بن خلف آل عصفور

يعد ال�صيخ اأحمد بن خلف اآل ع�صفور عميد اأ�صرة اآل ع�صفور يف وقتن� املع��صر.  فقد ولد يف 

ع�م 1330هـ، وبداأ حي�ته الدرا�صية على يد والده ال�صيخ خلف، ثم �ص�فر اإىل النجف الأ�صرف 

ب�لعراق ملوا�صلة حت�صيله العلمي، ثم ع�د اإىل موطنه ي�أمر ب�ملعروف وينهى عن املنكر.  وهو 

ال�صرعية  الكربى  ملحكمة  رئي�صً�  وعني  ب�لق�ص�ء  والتحق  واجلم�عة،  اجلمعة  واإم�م  اخلطيب 

اجلعفرية.  �صدر له كت�ب »معركة امل�صلمني«.

2- الشيخ عادل بن أحمد بن خلف آل عصفور

جمع  يف  جهود  وله  البالد  اإىل  وع�د  العلم،  لطلب  ب�إيران  قم  اإىل  و�ص�فر   ، املن�مة  يف  ولد 

املخطوط�ت املختلفة كم� ق�م بطبع ون�صر بع�س موؤلف�ت علم�ء ا�صرة األ ع�صفور:ككت�ب الأنوار 

الو�صية يف �صرح العق�ئد الر�صوية لل�صيخ ح�صني بن حممد اآل ع�صفور، والر�ص�ئل ال�صالتية  

الثالث ال�صغرى والو�صطى والكربي التي هي �صرح للو�صطى للعالمة ال�صيخ يو�صف.  كم� ق�م 

بتحقيق اأجوبة امل�ص�ئل البهبه�ئية له اي�صً� . 

4- الشيخ ناصر بن أحمد بن خلف آل عصفور 

ولد يف قرية ع�يل �صنة 1960م وهو ابن عميد اأ�صرة اآل ع�صفور ال�صيخ اأحمد بن خلف.  در�س 

العلم يف  البالد لطلب  ثم غ�در  البحرين،  والإعدادية يف  البتدائية  املرحلة  بداية حي�ته  يف 

مدينة قم ب�إيران وع�د بعده� اإىل البحرين.

له كرا�س  ا�صم�ه مفت�ح الر�ص�د يف احك�م  الطه�رة من كت�ب ال�صداد .

5- الشيخ حسن بن أحمد بن خلف آل عصفور 

ولد يف املحرق بت�ريخ 24 / 2 / 1972 م ودر�س يف مدار�س البحرين احلكومية وبعده� التحق 

�صنة 1992 م ب�حلوزة العلمية يف مدينة قم وبقي م�صتغاًل فيه� ب�لتح�صيل حتى �صنة 2008 م 

حيث ع�د اىل موطنه البحرين وعني ق��صيً� يف املحكمة ال�صغرى ال�صرعية الدائرة اجلعفرية .

 �صدر له بع�ض املوؤلفات :

1 ـ معلم ال�صالم ) �صرية الأئمة الثن� ع�صر(

2 ـ  املر�صد ال�صي�حي الديني لالأم�كن املقد�صة

3 ـ ال�صحيفة الف�طمية

4w ـ املن�ر يف اعم�ل احلج والعمرة
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5 ـ غريب طو�س ) حي�ة الم�م الر�ص� عليه ال�صالم(

6 ـ هداية العب�د اىل فت�وى �ص�حب ال�صداد.

7 ـ منه�ج الرجبيني

8 ـ امت�م نهج البالغة

9 ـ طب القراآن

10 ـ دليل احلج وفل�صفة املن��صك

6- الشيخ عبدالحسين بن خلف آل عصفور

– 1937م مبدينة املن�مة وهو �صقيق ال�صيخ اأحمد بن خلف وقد �ص�فر معه اإىل  ولد يف ع�م 

اآل ع�صفور املعروفني بعلمهم وحكمتهم.   النجف الأ�صرف لطلب العلم.  وهو من بني علم�ء 

فقد مت اختي�ره ليكون ع�صوًا مبجل�س ال�صورى يف الفرتة من 1992 اإىل 2000 م لفرتة دورتني 

متع�قبتني.

املكتب�ت  اول  ت�أ�صي�س  على  والعمل  واملعرفة  العلم  ن�صر  يف  كبرية  جهود  عبداحل�صني  ولل�صيخ 

1969 يف املن�مة الع��صمة حتت ا�صم املكتبة الع�مة للثق�فة ال�صالمية  الدينية الع�مة  �صنة 

الكت�ب  الث�ين من هذا  الف�صل  تلك اجلهود يف  اإىل  التطرق  و�صيتم  اأبن�ء جمتمعه،  وتثقيف 

اأثن�ء احلديث عن مكتبة اآل ع�صفور. 

7- الشيخ محسن بن عبدالحسين بن خلف آل عصفور

يعد ال�صيخ حم�صن بن ال�صيخ عبداحل�صني بن خلف اآل ع�صفور اأكرث علم�ء اآل ع�صفور غزارة 

ت�ريخ  حتى  عنوانً�   173 موؤلف�ته  عدد  بلغ  فقد  العلمي،  الأ�صرة  ت�ريخ  مدى  على  الت�أليف  يف 

اأ�صرة  و�صط  ووجوده  تربيته،  اإىل  املتنوع  اإنت�جه  غزارة  �صبب  ويرجع  الكت�ب.   هذا  اإ�صدار 

عرفت بحبه� للعلم واملعرفة، واأجنبت الكثري من العلم�ء الأجالء الذين ك�ن لهم �ص�أن كبري يف 

الكت�بة والت�أليف على مدى اأكرث من ثالثة قرون متت�لية.

ولد ال�صيخ حم�صن يف مدينة النجف الأ�صرف عندم� ك�ن والده يدر�س العلوم ال�صرعية فيه� يف 

يوم الت��صع من املحرم �صنة 1384 هـ املوافق لـ 20 - 5 - 1964 م  وبعد جت�وز �صنه للث�نية من 

عمره  رجع برفقة والده اىل البحرين �صنة 1386 املوافق 1966 م بعد زي�رة املراكز املقد�صة 

يف دم�صق ومدينة القد�س  و�صكن يف بيت والده الك�ئن يف �ص�رع ال�صيخ عبد اهلل. ون�ص�أ وترعرع 

يف هذا البيت وتعلم يف مدار�س البحرين احلكومية البتدائية والإعدادية والث�نوية. و�صب يف 

wكنف والده  حمبً� للعلم واملعرفة، ومقدرًا لدور العلم�ء والب�حثني. 
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

وك�ن منذ نعومة اأظف�ره ذا ميول دينية بحتة. 

كم� �صغف ب�لقراءة والبحث والدر�س والطالع، فك�ن لتلك املعطي�ت اأثره� الكبري يف جمرى 

حي�ته العلمية والكت�بية فيم� بعد.

بني  يدور  الذي  واحلوار  النق��س  اإىل  وي�صتمع  والده  يح�صر جمل�س  �صنوات طفولته  وك�ن يف 

العلم�ء يف امل�ص�ئل الفقهية املتعددة.  كم� ك�ن ي�صغي ب�هتم�م �صديد اإىل امل�ص�ئل التي يطرحه� 

بع�س احل�صور وتتم الإج�بة عنه� من قبل امل�ص�يخ.  وقد اأثرت تلك امل�ص�هد يف نف�صيته ودفعته 

فيم� بعد اإىل الجت�ه  نحو الدرا�صة الدينية.

التحق يف ع�م 1971 م  مبدر�صة الر�صيد البتدائية للبنني ويف ع�م 1975 مبدر�صة ابن �صين� 

البتدائية لتكملة درا�صته يف ال�صفني اخل�م�س وال�ص�د�س ، وك�ن متميزًا يف حت�صيله العلمي.  

وبعد تخرجه من املرحلة البتدائية يف ع�م 1977م التحق مبدر�صة اأبو بكر ال�صديق الإعدادية، 

وانهى الأول والث�ين العدادي وانتقل بعده� اىل  مدر�صة الق�صيبية العدادية �صنة 1979 م 

وانهى الث�لث العدادي والتحق يف درا�صته الث�نوية يف ع�م  1980  مبدر�صة ال�صيخ عبدالعزيز 

الث�نوية. ونظرًا ل�صتداد �صغفه ورغبته ب�لدرا�صة الدينية وترجيحه� على الدرا�صة النظ�مية 

ال�صيخ  ب�بني عمه  اللتح�ق  الث�نوي على  الأول  ال�صف  انته�ئه من  بعد  فقد عزم  احلكومية 

ن��صر وال�صيخ ع�دل يف مدينة قم .

ال�ص�ه  نظ�م  و�صقوط  الإيرانية  الثورة  انت�ص�ر  قبل  والده حفظه اهلل  برفقة  اإيران  اإىل  ذهب 

ث�نيً�  معه  الذه�ب  الثورة ع�ود  انت�ص�ر  بعد  1980م  الع�م  للتعرف على احلوزة.  ويف  ب�صنة 

ترتكز  حيث  املع�صومة،  ال�صيدة  حرم  من  ب�لقرب  عمه  ا�صرتاه  بيت  يف  و�صكن  قم  اإىل 

من��صبً�  يراه  مب�  تدري�صه  بتعهد  الدين  جم�ل  روؤوف  ال�صيد  والده،  اأو�صى  الدرا�صة.  حلق�ت 

يف  والده  زمالء  من  وك�ن  امل�صهور،  الأخب�ري  حممد  املريزا  حفيد  هو  روؤوف  وال�صيد  له 

بعد  اإليه�  فّر  حيث  اأي�صً�،  قم  ويف  هن�ك،  اللغة  علم�ء  اأ�صهر  من  ويعد  الأ�صرف،  النجف 

به. الل�صق�ء  ومن  لديه  املقربني  من  لكونه  ال�صدر  ب�قر  حممد  ال�صيد  ال�صهيد   اإعدام 

للفي�س  ال�صرايع  مف�تيح  ثم  الع�ملي،  احلر  لل�صيخ  الهداية  بداية  الفقه يف  درا�صة  عنده  بداأ 

الك��ص�ين والقطر و�صرح الألفية والنظ�م وخمت�صر املع�ين والأ�صول الأ�صيلة للفي�س الك��ص�ين 

وهداية الأبرار والكف�ية لالآخوند اخلرا�ص�ين، كم� در�س كت�ب ال�صرايع عند ال�صيخ عبدالر�صول 

البي�بي من اأ�ص�تذة القطيف وبع�س اأجزاء �صرح اللمعة.

wودر�س ح��صية مال عبداهلل يف املنطق عند ال�صيد عبداملطلب اجلزائري من اأحف�د ال�صيد نعمة 
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اهلل اجلزائري، وك�ن يدر�س نهج البالغة اأي�م اخلمي�س عند ال�صيد عبدال�ص�حب اجلزائري، 

عند  متفرقة  درو�س  وح�صر  الأ�صكوري،  حممد  ال�صيد  عند  املجتهدين  ومالذ  الدين  ومع�مل 

بع�س الأ�ص�تذة يف الأجرومية ومنطق مظفر و�صرح الو�ص�ئل والتف�صري.

 اأم� البحث اخل�رج فقد التحق به عند ال�صيخ ح�صني املنتظري يف اأحك�م احل�صبة يف كت�بي 

مع�مل القربى والأحك�م ال�صلط�نية واحلدود والتعزيرات، وق�صم من اأحك�م ال�صالة يف در�س 

ال�صيخ الوحيد اخلرا�ص�ين.

له  وم�زال  الكتب  من  عدد  له  وطبع  والت�أليف،  والتحقيق  املط�لعة  كثري  الفرتة  تلك  يف  ك�ن 

البحرين  لوطنه  عودته  اإكم�له�  عن  ع�قه  احلقبة،  تلك  من  �صتى  مي�دين  يف  كثرية  ملف�ت 

والتح�قه ب�لق�ص�ء والت�ص�غل بت�صريف �صوؤون الن��س وجم�ل�س ال�صلح بني الأزواج ونزاع�ت 

الولية على امل�آمت واحل�صيني�ت.

 مل ي�صعر ب�لغربة اأثن�ء وجوده يف اإيران، لأن اإيران كم� يراه� ال�صيخ حم�صن يف الوقت الذي 

ت�صدد  جتد  اأنك  اإل  والأ�صولية،  وال�صوفية  الفل�صفية  واحلرك�ت  العقلي  التطرف  فيه  تعي�س 

الكثري من اأبن�ء �صعبه� وعلم�ئه� يف الهتم�م برتاث اأهل البيت، وحفظه وترجمته والرتويج له 

اأكرث بكثري من اأولئك ال�صوفية والفال�صفة والأ�صولية، بل جند اأن اأكرث حفظة الآث�ر والأخب�ر 

واملج�ميع احلديثة عرب الت�ريخ هم من بالد ف�ر�س، مثل ثقة الإ�صالم ال�صيخ حممد بن يعقوب 

الكليني، ورئي�س املحدثني ال�صيخ حممد بن علي بن ب�بويه القمي، و�صيخ الط�ئفة اأبي جعفر 

الطرب�صي  النوري  ح�صني  ال�صيخ  واملحدث  املجل�صي،  والعالمة  الطو�صي،  احل�صن  بن  حممد 

وغريهم.

ومن اجلدير ب�لذكر اأن احلوزة العلمية يف قم هي اأول حوزة اأخب�رية ع�ملية يف الت�ريخ الإ�صالمي 

مل�  الأ�صوليني  �صطوة  رغم  الأخب�ري  اجلو  عليه�  ي�صيطر  يزال  ول  ال�ص�بقة،  عهوده�  طوال 

يقرب من �صبعني �صنة، وبحكم �صهرة املحقق ال�صيخ يو�صف اآل ع�صفور والعالمة ال�صيخ ح�صني 

اآل ع�صفور وكرثة م� كتب عنهم� من مدح وتبجيل واإطراء يف كتب الرتاجم املتداولة، فمن 

املكتبة  اإثراء  يف  وم�ص�همتهم�  ذكرهم�  جلميل  لهم�  ينت�صب  من  ويحرتم  يقدر  اأن  الطبيعي 

الإ�صالمية بكتب متنوعة. وكم� ي�صرح بذلك الكثري من م�ص�يخهم وطالبهم. يكرم املرء يف 

العلم يف  ال�صكن يف مدينة  ال�صيخ حم�صن من قبل م�صوؤول  ا�صتقب�ل  العب�رة مت  ولده’’. بهذه 

مكتب �صهر ال�صيد اخلوئي واملتويل ال�صيد فقيه اإمي�ين.

الذكري�ت  اإل  ولي�س يل  والحرتام،  الود  كل  اإل  لالإيرانيني  اأكن  ل  “اأن�  ال�صيخ حم�صن  wيقول 
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على  احلوزة  ويف  معهم  اجلميلة 

ذروة  بلغت  وقد  اخل�صو�س.  وجه 

�صهرتي يف ال�صنني الثم�ين الأوىل 

بعد �صدور عدة كتب يل منه� تف�صري 

جتويد  يف  التبي�ن  وكت�ب  الأحالم 

القراآن واملقدمة الف�خرة واإحت�ف 

الفقه�ء يف حتقيق م�ص�ألة اختالف 

القراءات، والقراء واملر�صد الوجيز 

وغريه�.  العني  كت�ب  وفه�ر�س 

يف  يرتدد  ‘’املريزا’’  ا�صم  وك�ن 

طالب  بع�س  األ�صن  على  من�داتي 

من  ب�حرتام  حظيت  احلوزة. 

العلمية  ال�صخ�صي�ت  من  الكثري 

فيه� من اجل�لي�ت املختلفة، ولكني 

بعد  خ�صو�صً�  الزي�رات  قليل 

فيه�  انهمكت  حيث  الفرتة،  تلك 

معه�  ا�صطررت  التي  الكت�بة  يف 

للعزلة يف الغ�لب. م� اإن اختلط يف 

زي�رة لأحد موؤ�ص�ص�تهم العلمية اإل 

واأجد العرو�س تنه�ل علي لرتوؤ�س 

اأو عقد اتف�قية مل�صروع علمي م�”. 

ك�ن له ن�ص�طه املميز اأثن�ء وجوده يف اإيران،  ففي �صنة 1987 مت توفري الإمك�ن�ت ك�فة ل�صن�عة 

�ص�عة �صم�صية يف �صحن اجلمهورية يف حرم الإم�م الر�ص� عليه ال�صالم يف مدينة م�صهد فقد ق�م 

بت�صميمه� وطلب �صن�عته� وو�صعه� يف ال�صحن وقد مت التنفيد وم�زالت ال�ص�عة ب�قية اإىل اليوم.

ويف �صنة 1989 مت تعيينه م�صوؤوًل لق�صم الدرا�ص�ت الإ�صالمية يف كلية ال�صهيد حمالتي، وقد 

عمل فيه� ملدة اأربعة اأ�صهر اإل انه ب�صبب اإلغ�ء الق�صم العربي ترك العمل فيه�. ويف ع�م 1990م  

لكنه  قم.  مدينة  يف  الإيرانية  الأوق�ف  ملنظمة  الت�بع  الإ�صالمية  البحوث  ملركز  م�صوؤوًل  عني 

اأ�صطرر لتقدمي ا�صتق�لته ب�صبب بع�س امل�ص�يق�ت. 

طلب منه ال�صيخ جعفر ال�صبح�ين م�ص�ركته يف ت�أليف تف�صريه املو�صوعي مف�هيم القراآن، وقد 

ال�صيخ ابو تراب بحراين )اآل ع�صفور ك�زرون(
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اأجنز معه اجلزء ال�ص�بع منه حول ال�صرية النبوية وقد ذكر ا�صمه يف مقدمة الكت�ب. ثم طلب 

العلمية له� وقد عمل فيه�  منه تروؤ�س جلنة تدوين مو�صوعة طبق�ت الفقه�ء و�صي�غة امل�دة 

جم�نً� قرابة ال�صتة اأ�صهر نظم فيه� منهجية العمل وكيفية جتميع املواد من امل�ص�در.  وكتب 

تراجم م� يزيد عن ال�صتني ترجمة من تراجم فقه�ء ال�صح�بة، ولكن ب�صبب رجوعه للبحرين 

على  الكت�ب  جملدات  لإكم�ل  العراقيني  الأدب�ء  ب�أحد  ف��صتع�نوا  عنهم  انقطع  1994م  �صنة 

النمط نف�صه الذي انتهجه يف كت�بة تراجم ال�صح�بة.

ال�صيخ  زمالء  من  )وهو  قم،  فقه�ء  اأحد  النوراين  م�صطفى  ال�صيخ  منه  طلب  1988م  ويف 

املنتظري يف الدرا�صة(، تويل رئ��صة جلنة مكونة من قرابة ع�صرة اأ�صخ��س يقومون بجمع املواد 

الفقهية وت�صليمه� له ليقوم بدوره ب�صي�غة هيكلية الدولة الإ�صالمية وقوانينه� ال�صرعية من 

جن�ئية وحقوقية يف الأحوال ال�صخ�صية وغريه�، وترك له املج�ل مفتوحً� لالختي�ر والرتجيح، 

على اأن تر�صل املدونة اإىل ب�ك�صت�ن بن�ء على طلب ر�صمي من ال�صهيد ال�صيد ع�رف احل�صيني 

زعيم ال�صيعة يف ب�ك�صت�ن، وذلك يف زمن حكومة اجلرنال �صي�ء احلق الذي اأعلن اجلمهورية 

الإ�صالمية الب�ك�صت�نية، وطلب من الزع�م�ت الدينية ال�صنية واجلعفرية تقدمي مرئي�تهم حول 

ت�أ�صي�س احلكومة الإ�صالمية والهيكلية الإدارية والق�نونية ال�صرعية وت�أ�صي�س جلنة ت�صم جميع 

القي�دات والزع�م�ت الدينية. 

له  يقدم  م�صطفى  ب�ل�صيخ  فوجئ  امل�صروع،  من  الأول  املجلد  من  �صفحة  ثالثني  كت�بة  بعد 

ت�ريخ تطور  العربية. يذكر فيه�  ب�للغة  الأول لإع�دة �صي�غته� و�صبط متنه�  للمجلد  مقدمة 

الفقه. بعد مراجعته له� يف املنزل وجد فيه� كالمً� ل عالقة له ب�مل�صروع الذي ك�نوا ب�صدده 

م� جعله ين�صحب من تلك املهمة. واأر�صل يف طلبه فلم يجبه وتوقف امل�صروع برمته حتى قتل 

الرئي�س �صي�ء احلق واغتيل ال�صيد ع�رف احل�صيني رحمه اهلل.

ك�ن ال�صيخ حم�صن يتمتع بذك�ء ح�د وا�صتط�ع اإج�دة اللغة الف�ر�صية يف فرتة وجيزة واأ�صبح 

ب�إمك�نه البحث يف الكتب العربية والف�ر�صية التي تتحدث عن الفقه وعلم ال�صريعة، م� جعله 

يقطف ثم�ر العلم واملعرفة من ب�ص�تني خمتلفة.

فراغه  اأوق�ت  يق�صي  وك�ن  قم،  مدينة  يف  العلم  لطلب  تواجده  اأثن�ء  فراغ  بوقت  ي�صعر  مل 

قم  مبدينة  املعلوم�ت  ومراكز  املكتب�ت  زي�رة  يف  الأ�صبوع  نه�ية  اإج�زة  ويف  الدرا�صة  بعد 

املركزية  مكتب�ته�  يف  تتواجد  حيث  وم�صهد  طهران  كمدينتي  الإيرانية  املدن  من  وغريه� 

العربية. واملخطوط�ت  wالكتب 
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الفصل األول: دور علماء أسرة آل عصفور في التأليف

ك�نت ثمرة جده واجته�ده وبحثه ودرا�صته واطالعه تكوين ح�صيلة علمية مرتاكمة يف العلوم 

الدينية والإن�ص�نية، فبداأ الت�أليف وهو ط�لب علم يف مدينة قم، وا�صتمر يف موا�صلة الت�أليف 

حتى يومن� هذا بهمة ع�لية ون�ص�ط منقطع النظري.  وقد بلغ عدد الكتب التي األفه� حتى الآن 

173 عنوانً�، و�ص�رك يف ت�أليف 29 عنوانً�، م� يعني غزارة نت�جه الفكري ب�صكل ف�ق الت�صور.  

البحرينيني  املوؤلفني  اأكرث  ع�صفور  اآل  حم�صن  ال�صيخ  اأن  لدين�  املتوافرة  الح�صئي�ت  وتوؤكد 

موؤلفً�  اأو  ع�ملً�  الثق�يف  ت�ريخه�  امتداد  على  البحرين  ت�صهد  مل  حيث  الإطالق،  على  اإنت�جً� 

بلغ الذروة يف الكت�بة والت�أليف ون�ل مك�نة ع�لية كم� بلغ ذلك ال�صيخ حم�صن، بل هو ظ�هرة 

متفردة.

تعددت املوا�صيع التي طرقه� اأثن�ء ت�أليفه واأغنى بذلك املكتبة العربية بكتب ج�دة ومهمة.  ففي 

جم�ل الفقه �صدر له 55 عنوانً�، اتبعه� ب�صتة عن�وين يف اأ�صول الفقه، و11 عنوانً� يف الفقه 

املتعلق ب�لطب.  كم� �صدر له 8 عن�وين يف العق�ئد، و14 يف علوم القراآن، وثالثة يف التف�صري، 

وخم�صة يف احلديث، و�صتة يف الأدعية، وثم�نية يف تراجم العلم�ء، و�صتة يف م�صنف�ت وقوانني 

الأيديولوجية  يف  و�صتة  الت�ريخ،  يف  وثالثة  القت�ص�د،  يف  اأخرى  و�صتة  ال�صخ�صية،  الأحوال 

و15  اللغة،  يف  وثم�نية  الثق�فة،  يف  واثن�ن  اخلطية،  املكتب�ت  فهر�س  يف  وثالثة  الإ�صالمية، 

عنوانً� يف املتنوع�ت والكتيب�ت املتفرقة.

و�ص�هم يف ت�أليف الكتب املتعلقة يف املن�هج الدرا�صية للمعهد الديني اجلعفري.  فقد �ص�رك يف 

اإعداد 25 كت�بً� مدر�صيً�، كم� �صدر له كت�ب�ن يتعلق�ن مبن�هج احلوزات الدينية.  وكتب العديد 

من املق�لت التي مت ن�صره� يف ال�صح�فة املحلية.  

واللغة  الفقه  اأهمه�  معينة  جم�لت  على  الرتكيز  مع  واملعرفة  العلم  ن�صر  الوحيد  همه  ك�ن 

والت�ريخ، والعمل على جمع املخطوط�ت التي كتبه� علم�ء البحرين واملتفرقة يف بع�س البلدان 

الإ�صالمية.  ومن اأجل حتقيق جميع تلك الأهداف مل يتوقف يراعه عن الكت�بة والبحث، وبذل 

اأجل حفظ  اأو امل�صورة وذلك من  الأ�صلية  الكثري يف �صبيل احل�صول على املخطوط�ت  امل�ل 

تراث البحرين العلمي.

تاأ�صي�صه جممع البحوث العلمية : 

اأثن�ء انغم��صه يف جمع املخطوط�ت والكتب الن�درة اخل��صة برتاث البحرين العلمي، تب�درت 

اأجل  من  العري�صة  ي�صع اخلطوط  ف�أخذ  الرتاث،  ي�صم هذا  مركز  ت�أ�صي�س  فكرة  اإىل ذهنه 

اأثن�ء تبنيه ت�أ�صي�س املركز تو�صل اإىل  wحتويل هذه الفكرة اإىل منجز على اأر�س الواقع.  ويف 
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اأهمية وجود مر�صد فلكي ي�ص�هم يف ر�صد ولدة الهالل يف اأول ال�صهر العربي.. فك�ن له م� 

ال�صيخ  كتب  من  كتب جمموعة  بينه�  ومن  ن�صخة خمطوطة   140 زه�ء  وا�صتط�ع جمع  اأراد، 

يو�صف بخط يده واأكرث من األف ن�صخة خمطوطة م�صورة لعلم�ء البحرين  و 14 األف عنوان 

كت�ب، واأ�صبح هذا املركز يعرف بـ )موؤ�ص�صة جممع البحوث العلمية(.

يرجع حلمه بت�أ�صي�س )جممع البحوث العلمية( اإىل ع�م 1991م حني ك�ن ط�لبً� للعلم مبدينة 

قم، حيث ك�ن يرى ح�جة م��صة اإىل ت�أ�صي�س مركز علمي ثق�يف ديني يهتم ب�صئون العلم والثق�فة 

والدين يف البحرين بلد العلم واحل�ص�رة والثق�فة.

وانطالقً� من هذا الدافع احل�ص�ري، ومن الأهداف الثق�فية املر�صومة لهذا امل�صروع، انبثقت 

البحرين  اأجم�د  اإعالء  يف  الري�دي  دوره  ليحتل  العلمية(  البحوث  )جممع  ت�أ�صي�س  فكرة 

وح�ص�رته� الإ�صالمية، واملح�فظة على اأث�ر علم�ئه� وم� خلفوه من تراث علمي ي�صتحق الثن�ء 

والتقدير.

اإ�صداره جملة ) لوؤلوؤة اخلليج ( : 

ك�ن ال�صيخ حم�صن كثري العط�ء وا�صع الثق�فة مبفهومه� الع�م، م� اأدى به اإىل التفكري يف اإ�صدار 

التع�ون اخلليجي،  والرتاثية يف دول جمل�س  والثق�فية  والعلمية  الدينية  ب�ل�صئون  تعنى  جملة 

وذلك اأثن�ء تواجده يف الدرا�صة يف قم.. فك�ن له م� اأراد ب�إ�صدار جملة )لوؤلوؤة اخلليج(.  

يف  املجلة  ون��صدت  1991م،  �صنة  املوافق  1412هـ  �صنة  رجب  �صهر  يف  الأول  العدد  �صدر 

�صفحته� الأوىل اأ�صح�ب الأقالم للم�ص�همة فيه�، مبينة اأهدافه� ال�ص�مية التي منه� البتع�د 

املجلة  »لالإ�صه�م يف مو�صوع�ت  الت�يل:  الن�س  وفق  وج�ء ذلك  اإ�صك�له�،  بكل  الط�ئفية  عن 

ب�ب مفتوح لك�فة العلم�ء واملحققني واملهتمني ب�ل�صئون الدينية والثق�فية والعلمية والرتاثية 

من اأبن�ء دول جمل�س التع�ون اخلليجي.  اإذًا ف�ملجلة ترحب بكل اقرتاح اأو اإنت�ج ين�صجم مع 

كل  التحرر من  فيه�  يراعي  اأن  املر�صلة  املوا�صيع  ي�صرتط يف  اله�دفة...  التثقيفية  م�ص�عيه� 

اإىل  ب�لإ�ص�فة  الأول  العدد  كت�ب  بني  من  واحلزبية.   الط�ئفية  النعرات  اإث�رة  �ص�أنه  من  م� 

املب�رك، و�صيد حميي  ال�صيخ حميد  اآل ع�صفور رئي�س حترير املجلة كل من:  ال�صيخ حم�صن 

ال�صخ�س )من  و�صيد ه��صم  امل�حوزي،  واأحمد مهدي  املو�صوي،  و�صيد �صي�ء  امل�صعل،  الدين 

الإح�ص�ء(، واإح�ص�ن �ص�دق )من �صلطنة عم�ن(.

اإزاء هذا الن�ص�ط الثق�يف الزاخر والعط�ء العلمي املتنوع، فقد اأ�صبح �صخ�صية علمية معروفة 

واأ�صبح  واملراكز  الوظ�ئف  من  العديد  تقلده  اإىل  ذلك  واأدى  املجتمع،  اأو�ص�ط  بني  wومرموقة 
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ع�صوًا ف�عاًل يف كثري من املوؤ�ص�ص�ت املحلية، هذا ب�لإ�ص�فة اإىل نت�جه اجلم.. ومت توثيق ذلك 

وفق الت�يل:

الوظائف: 

تقلـــــد اأثنـــــ�ء حي�تـــه العلميــــــة الكثيــر من الوظـــ�ئف واملراكــــــز اأهمهــــــ�:

-  ق��صي مبحكمة ال�صتئن�ف العلي� ال�صرعية )�ص�بق�(

-  م�صت�ص�ر ببنك الثم�ر

-  م�صت�ص�ر بدار املراجعة ال�صرعية

-  رئي�س موؤ�ص�صة جممع البحوث العلمية

-  رئي�س جمعية النه�صة احل�صينية

الع�صوية:

- ع�صو بهيئة الرق�بة ال�صرعية يف م�صرف البحرين املركزي 

- هيئة الرق�بة ال�صرعية يف بنك ك�بينوف� 

- ع�صو بهيئة الرق�بة ال�صرعية يف �صركة التك�فل الدولية

- ع�صو بهيئة الرق�بة ال�صرعية يف بنك اخلليج للتمويل وال�صتثم�ر

- م�صت�ص�ر �صرعي  يف بنك الثم�ر

- ع�صو بهيئة الرق�بة ال�صرعية يف �صندوق الوطني لال�صتثم�رات الإ�صالمية الت�بع لبنك 

البحرين الوطني )�ص�بق�(

- ع�صو بهيئة الرق�بة ال�صرعية يف بنك ك�بيف�صت

-  ع�صو بهيئة الرق�بة ال�صرعية يف �صركة �صوليدرتي للت�أمني

- ع�صو بهيئة الرق�بة ال�صرعية يف م�صرف ال�ص�مل

- م�صت�ص�ر �صرعي يف دار املراجعة ال�صرعية

-  ع�صو املجل�س ال�صرعي للوك�لة الدولية الإ�صالمية للت�صنيف

-  ع�صو هيئة تدوين املن�هج ب�ملعهد الديني اجلعفري

موؤلفاته :

 العقائد

1 ـ نهجن� يف احلي�ة

2w ـ ظ�هرة الغيبة ودعوى ال�صف�رة
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3 ـ املحجة يف عالئم ظهور احلجة

4 ـ موجز عق�ئد الم�مية

5 ـ ريب املنون ملفرتي البدع والزندقة واملجون

6 ـ وظ�ئف ال�صيعة يف ع�صر الغيبة الكربى 

7 ـ اأجوبة امل�ص�ئل العتق�دية 

8 ـ مق�مع احلديد يف تفنيد بي�ن�ت جمعية التجديد

التف�صري

1 ـ التف�صري املي�صر 

2 ـ مف�تيح الغيب والتبي�ن يف تلخي�س تف�صري امليزان

جعفر  ال�صيخ  مع  م�صرتك  )ت�أليف  النبوية  ال�صرية  ـ  ال�ص�بع  اجلزء  القراآن  مف�هيم  ـ   3

ال�صبح�ين(

علوم القراآن

1 ـ التبي�ن يف جتويد القراآن

2 ـ املر�صد الوجيز لقراء الكت�ب العزيز

3 ـ احت�ف الفقه�ء 

4 ـ الدر الن�صيد يف علمي القراءات والتجويد

5 ـ اآداب التالوة

6 ـ ترتيل التالوة

7 ـ جتويد التالوة

8 ـ اأحك�م التالوة

9 ـ خط التالوة

10 ـ قراء قراءات التالوة

11 ـ تف�صري التالوة

12 ـ فقه اآي�ت التالوة

13 ـ القراءات القراآنية يف كت�ب العني للخليل بن احمد الفراهيدي

14 ـ الق�مو�س الوجيز لكلم�ت القراآن العزيز.

الفقه

1w ـ املوجز يف اأحك�م ال�صي�م والعتك�ف وزك�ة الفطرة
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2 ـ فقه الأنوار الو�صية املي�صر

3 ـ فقه ال�صداد املي�صر )التقليد والطه�رة وال�صالة(

4 ـ املخت�صر الرائق من فقه احلدائق

5 ـ لب�ب احلدائق الن��صرة

6 ـ م�ئت� م�ص�ألة يف فقه اجلن�س

7 ـ حتفة الأحب�ب يف جواب من �ص�أل من القطيف من ال�صب�ب

8 ـ احت�ف الأ�صراف بجواب م�ص�ئل العتك�ف

9 ـ اجلوهرة يف ني�ت احلج والعمرة

10 ـ تب�صرة الن��صكني ب�صنن احلج�ج واملعتمرين

11 ـ خمت�صر تب�صرة الن��صكني

12 ـ احلج املي�صر للجميع

13 ـ ج�مع امل�ص�ئل الفقهية 

14 ـ اأحك�م ه�مة لكل �ص�ئم 

15 ـ  فل�صف�ت احلج الع�مة واخل��صة 

16 ـ الآلئ املخت�رة يف جواب م�ص�ئل فقه الطه�رة

17 ـ احت�ف الأ�صراف بجواب م�ص�ئل فقه العتك�ف

18 ـ اراحة الب�ل يف جواب م�ص�ئل الأطف�ل

19 ـ ار�ص�د احلوا�س يف جواب م�ص�ئل فقه الزك�ة والأخم��س

20 ـ ا�ص�ءة احللك يف جواب م�ص�ئل علم الهيئة والفلك

21 ـ الأنوار امل�صيئة يف جواب م�ص�ئل فقه البيئة

22 ـ املنحى الطريف يف جواب م�ص�ئل علم احلديث

23 ـ اجلواهر النورانية يف جواب م�ص�ئل فقه ال�صع�ئر احل�صينية

24 ـ الدرر البهية يف جواب امل�ص�ئل الفقهية الطبية

25 ـ ال�صولة واجلولة يف جواب م�ص�ئل فقه احلكومة والدولة

26 ـ الطريق امل�صلوك يف جواب م�ص�ئل فقه الأخالق وال�صلوك

27 ـ �صذى العبري يف جواب م�ص�ئل التف�صري

28 ـ الف�صول املرتبة يف جواب م�ص�ئل فقه الأطعمة والأ�صربة

29 ـ القول ال�صديد يف جواب م�ص�ئل فقه التقليد

30 ـ اللوؤلوؤ واملرج�ن يف جواب م�ص�ئل علوم القراآن

31 ـ اللب�ب يف جواب م�ص�ئل فقه ال�صب�ب

32w ـ املخالة يف جواب م�ص�ئل فقه ال�صالة
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33 ـ املن�هج املر�صية يف جواب فقه امل�ص�ئل ال�صي��صية

34 ـ النظرات الودية يف جواب م�ص�ئل حول �صوؤون احلوزة الدينية

35 ـ بهجة الع�صر يف جواب م�ص�ئل  ليلة القدر

36 ـ بي�ن امل�صرب يف جواب م�ص�ئل فقه الن�صب

37 ـ منتهى اللب�قة يف جواب م�ص�ئل الفكر والثق�فة

38 ـ ت�صلية الن�م بجواب ق�ص�س الأحالم

39 ـ تنبيه العوام يف جواب م�ص�ئل فقه ال�صي�م

40 ـ ج�مع ال�صت�ت يف جواب م�ص�ئل فقه ال�ص�ب�ت

41 ـ ف�س العن�ق يف جواب م�ص�ئل الطالق

42 ـ ق�طعة اللج�ج يف جواب م�ص�ئل فقه الزواج

43 ـ ك�صف اللتب��س يف جواب م�ص�ئل فقه اللب��س

44 ـ ك�صف الهموم عن م�ص�ئل الت�ريخ والعلوم

45 ـ ال�صج�ل واجلدال حول م� يث�ر حول ق�نون الأحوال ال�صخ�صية من املق�ل

46 ـ منتهى الراأفة يف جواب م�ص�ئل فقه املراأة

47 ـ نهج امل�صرت�صدين يف جواب م�ص�ئل فقه ا�صول الدين

48 ـ منية الراغب يف التحقيق حول �صالة الرغ�ئب

49 ـ العمدة يف حكم من زن� بذات البعل والعدة

50 ـ رد �صبه�ت  املغر�صني حول مدر�صة الأخب�ريني

51 ـ تنبيه الق��صي والداين بجواب م�ص�ئل الدكتور ح�زم امل�صهداين )ق1(

52 ـ اعالم الق��صي والداين بجواب م�ص�ئل الدكتور ح�زم امل�صهداين )ق 2(

53 ـ العبق القراآين يف جواب م�ص�ئل الدكتور ح�زم امل�صهداين )ق 3(

54 ـ بلغة الأم�ين بجواب م�ص�ئل الدكتور ح�زم امل�صهداين )ق 4(

55 ـ دعوة التعقل والت�صويب ملثريي ال�صغب والتخريب

56 ـ النفري والنقري يف اآذان مرتكبي التطبري

57 ـ التنبيه على م�ورد فيه ا�صرتاط الفقيه

58 ـ بلغة امل�ص�فر و�صي�ء احل��صر

59 ـ دليل املراأة الفقهي

60 ـ ال�صالة الك�ملة

61 ـ املنتقى يف حكم املو�صيقى

62 ـ حلية الأولي�ء يف حكم املو�صيقى والغن�ء

63w ـ اجلن�س امل�صروع وغري امل�صروع
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م�صنفات وقوانني يف اأحكام الأحوال ال�صخ�صية

1 ـ ق�نون الأحوال ال�صخ�صية على �صوء الفقه اجلعفري

2 ـ اأحك�م الأحوال ال�صخ�صية 

3 ـ املو�صوعة ال�صرعية يف اأحك�م الأحوال ال�صخ�صية

4 ـ وثيقة عقد الزواج )د�صتور احلي�ة الزوجية(

5 ـ تقنني اأحك�م الأحوال ال�صخ�صية اخللفي�ت واحللول 

6 ـ تقنني الأحوال ال�صخ�صّية الواقع واحللول 

فقهية طبية

1 ـ العالج ب��صتخدام اخلالي� اجلذعية يف عالج الأمرا�س امل�صتع�صية 

2 ـ اأخالقي�ت املهنة الطبية 

3 ـ فقه م�صوؤولّية الطبيب ال�صرعّية و�صم�نه 

4 ـ حمل العج�ئز 

5 ـ حتفة املري�س 

6 ـ اإع�دة ال�صب�ب واإط�لة الأعم�ر من خالل روؤية اإ�صالمّية 

7 ـ ال�صتن�ص�خ من خالل روؤية اإ�صالمّية 

8 ـ الفح�س قبل الزواج اأخالقيً� وطبّي� وفقهيً� 

9 ـ العقم واأطف�ل الأن�بيب يف ال�صريعة الإ�صالمّية 

10 ـ زراعة الأع�ص�ء و ظ�هرة الع�صرنة بني الطب وال�صريعة الإ�صالمية 

11 ـ روؤية الإ�صالم للعنف ومدلولته واآث�ره الجتم�عية 

احلديث

1 ـ اجل�مع لأح�ديث الو�ص�ئل وامل�صتدرك )ثالثون جملدًا (

2 ـ م�ص�در ال�صريعة يف فقه ال�صيعة )ثالثون جملدًا (

3 ـ مو�صوعة املحدثني )18 جملدًا (

4 ـ نهج الكم�ل يف و�ص�ي� النبي والآل

5 ـ ج�مع و�ص�ي� النبي خلليفته الإم�م علي

الأدعية

1 ـ املنتخب من الأدب والدع�ء امل�صتحب

2w ـ ك�مل الأوراد يف الأدعية والزي�رات 
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3 ـ احل�صن احل�صني للم�ص�فرين

4 ـ احل�صن احل�صني لرد كيد ال�صحرة وامل�صعوذين

5 ـ بلغة امل�ص�فر و�صي�ء احل��صر

6 ـ مطمئن القلوب ومنف�س الكروب

اأ�صول الفقه

1 ـ اأ�صول الإثب�ت يف علم اأ�صول الفقه

2 ـ اأ�صول الفقه املق�رن بني الإخب�ريني والأ�صوليني

3 ـ املدر�صة الإخب�رية يف امل��صي واحل��صر)ندوة ال�ص�حل ال�صرقي مبدينة �صيه�ت(

4 ـ بروف�يل الإخب�رية والأ�صولية )حوار حول املدر�صة الإخب�رية لعلي الديري(

5 ـ اأجوبة م�ص�ئل يف الجته�د والتقليد

6 ـ اأجوبة �صبه�ت وردود حول املدر�صة الإخب�رية

تراجم العلماء

1 ـ حي�ة املحقق ال�صيخ يو�صف اآل ع�صفور البحراين ج 1

2 ـ حي�ة املحقق ال�صيخ يو�صف اآل ع�صفور البحراين ج 2

3 ـ حي�ة العالمة ال�صيخ ح�صني اآل ع�صفور البحراين

4 ـ حي�ة ال�صيخ خلف اآل ع�صفور البحراين

5 ـ فقه�وؤن�

6 ـ معجم تراجم اأعالم البحرين

7 ـ معجم الإيج�ز والإيع�ز اإىل م�ص�در تراجم اأعالم البحرين واحلج�ز

8 ـ الدر الن�صيد يف تراجم من ترجم لنف�صه ب�لتحديد

التاريخ

1 ـ مو�صوعة ت�ريخ الأنبي�ء

2 ـ مو�صوعة ت�ريخ اآل ع�صفور

3 ـ الإم�م علي يف �صطور 

فهر�صة املكتبات اخلطية

1ـ فهر�س مكتبة اآل ع�صفور يف مدينة بو�صهر

2 ـ خمطوط�ت علم�ء البحرين يف املكتب�ت الإيرانية

3w ـ خمطوط�ت علم�ء البحرين يف املكتب�ت العراقية
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القت�صاد

1 ـ معجم امل�صطلح�ت امل�صرفية الإ�صالمية

2 ـ التحدي�ت واحللول اأم�م النظ�م امل�صريف الإ�صالمي 

3 ـ جت�رب التك�فل الدولية 

4 ـ حلول ومنتج�ت التك�فل 

5 ـ اأ�ص�س العمل يف الإ�صالم

6 ـ املن�ر يف فقه التج�ر

ثقافية

1 ـ بلغة ال�صيعة الكرام يف تعبري روؤي� املن�م 

2 ـ الن��س يف اآخر الزم�ن

ال�صعائر احل�صينية

1 ـ احل�صني عربة وعربة

2 ـ فل�صفة ال�صهيد وال�صه�دة يف ال�صالم

3 ـ تقومي ع��صوراء  

4 ـ فل�صفة ال�صع�ئر احل�صينية

الأيدلوجية الإ�صالمية

1 ـ الأ�صول الأيدلوجية البيئية يف الإ�صالم 

2 ـ حريتن� 

3 ـ دولتن�

4 ـ وطنن�

5 ـ �صي��صتن�

6 ـ دينن�

الفلك الإ�صالمي

1 ـ علم الفلك الإ�صالمي

2 ـ علم امليق�ت الإ�صالمي

3 ـ املفكرة الإ�صالمية

4w ـ تقومي احلي�ة ) �صدر منه اكرث من خم�صة ع�صر ا�صدارًا ( 
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م�صاركة يف تدوين قوانني

1 ـ ق�نون مك�فحة الت�صول والت�صرد 

2 ـ نظ�م مراكز ووحدات تقني�ت امل�ص�عدة على الإجن�ب 

مناهج للحوزات الدينية

1 ـ اللب�ب لتن�صئة الطالب

2 ـ ق�مو�س الط�لب فيم� يهمه من امل�صطلح�ت واملط�لب

اللغة

1 ـ  علم الأ�صوات

2 ـ علم احلروف

3 ـ علم الإمالء ور�صم اخلط

4 ـ علم اأ�صول ال�صرف

5 ـ علم ال�صرف

6 ـ علم اأ�صول النحو 

7 ـ علم النحو

8 ـ فه�ر�س كت�ب العني للخليل بن احمد الفراهيدي ) جملدان (

مناهج تعليمية للمعهد الديني اجلعفري ) تاأليف م�صرتك(

1 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف الث�ين البتدائي 

2 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف الث�لث البتدائي

3 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف الرابع البتدائي ) الف�صل الأول(

4 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف الرابع البتدائي )الف�صل الث�ين(

5 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف اخل�م�س البتدائي ) الف�صل الأول(

6 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف اخل�م�س البتدائي )الف�صل الث�ين(

7 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف اخل�م�س البتدائي ) الف�صل الأول(

8 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف اخل�م�س البتدائي )الف�صل الث�ين(

9 ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف ال�ص�د�س البتدائي ) الف�صل الأول(

10w ـ كت�ب العلوم ال�صرعية لل�صف ال�ص�بع البتدائي )الف�صل الث�ين(
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مناهج تعليمية للمعهد الديني اجلعفري املرحلة الإعدادية )اأول اإعدادي(

1 ـ النهج القومي يف فقه الأم�مية )كت�ب الطه�رة(

2 ـ النهج القومي يف فقه الأم�مية )كت�ب ال�صالة(

3 ـ كت�ب العقيدة الإ�صالمية ) توحيد اهلل(

4 ـ كت�ب التف�صري

5 ـ قواعد علم احلديث ) ال�صنة النبوية(

مناهج تعليمية للمعهد الديني اجلعفري املرحلة الإعدادية )ثاين اإعدادي(

1 ـ النهج القومي يف فقه الأم�مية )كت�ب ال�صوم (

2 ـ النهج القومي يف فقه الأم�مية )كت�ب الزك�ة واخلم�س(

3 ـ كت�ب العقيدة الإ�صالمية ) العدل الإلهي(

4 ـ كت�ب علم التنزيل

5 ـ قواعد علم احلديث ) �صنة اأئمة اأهل البيت(

مناهج تعليمية للمعهد الديني اجلعفري املرحلة الإعدادية )ثالث اإعدادي(

1 ـ النهج القومي يف فقه الم�مية )كت�ب اجله�د والأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر(

2 ـ النهج القومي يف فقه الم�مية )كت�ب احلج والعمرة(

3 ـ كت�ب العقيدة الإ�صالمية ) النبوة(

4 ـ كت�ب علم التنزيل

5 ـ قواعد علم احلديث ) الأ�صول الروائية وم�ص�در احلديث عند ال�صيعة الم�مية(

منوعات

1 ـ ك�صكول الأن�س

2 ـ نه�ية الأرب للمتزوج والأعزب

كتيبات متفرقة

1 ـ حكمة توزيع املرياث يف ال�صريعة الإ�صالمية

2 ـ ت�ريخ التع�ي�س ال�صلمي بني ال�صيعة وال�صّنة يف مملكة البحرين

3 ـ مط�رح�ت وم�ص�رح�ت ل�صيعة اخلليج

4 ـ خ�ص�ئ�س الع�ملّية فـي الـوحي الـُمـْنَزل

5w ـ البعد احل�ص�ري حل�دثة الإ�صراء واملعراج
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6 ـ زراعة الأع�ص�ء وجهة نظر �صرعية

7 ـ الوحدة والت�ص�مح واحل�كمية يف املنهج ال�صي��صي لالإم�م احل�صن املجتبى عليه ال�صالم

8 ـ الر�صول الأكرم وبيت امل�ل

9 ـ ابن �صين� جنم يف �صم�ء املجد

10 ـ مب�دئ وحدة الأّمة الإ�صالمّية ونه�صته� يف القراآن الكرمي

11 ـ ال�صروط التي ينبغي توفره� يف املبلغ

12 ـ امل�ص�ركة يف الربمل�ن �صرورة �صرعية ووطنية

وع�صرات املقالت واملقابالت ال�صحفية

8- الشيخ محمد بن محسن آل عصفور

ولد �صنة 1952م وهو اأبن اأخي ال�صيخ علي الع�صفور �ص�حب كت�ب )بع�س فقه�ء البحرين(.  

وقد اأمت درا�صته التوجيهية يف البحرين، واجته لإكم�ل درا�صته الأك�دميية يف كلية الفقه الدينية 

على  ح�صل  وقد  هن�ك.  العلمية  احلوزة  يف  الدر�س  يوا�صل  حينه�  وك�ن  الأ�صرف،  ب�لنجف 

البك�لوريو�س من النجف وع�د اإىل البالد ليعمل يف �صلك التدري�س مدة �صنتني، ع�د بعدهم� 

اإىل موا�صلة درا�ص�ته العلي� ف�جته اإىل مدينة م�صهد ب�إيران وح�صل على درجة امل�ج�صتري من 

ج�معة فردو�صي.

من نت�جه الفكري حتقيق ر�ص�لة يف علم الكالم لل�صيخ ميثم.  

9- الشيخ عبد المجيد  بن محسن آل عصفور

ولد يف : 1960/11/15م يف قرية املع�مريوالتحق ب�ملدار�س احلكومية وبعد انه�ئه الدرا�صة 

الث�نوية توجه للدرا�صة احلوزوية الدينية يف البحرين ثم انتقل منه� اىل طهران ثم اىل احلوزة 

الزينبية يف دم�صق.

املوؤهالت العلمية:

بك�لوريو�س فل�صفة وعلم نف�س.   -

دبلوم الدرا�ص�ت الفل�صفية املعمقة.   -

دورة علمية وتدريبية يف العالج النف�صي ملدة ع�م ون�صف �ص�درة عن مركز اأرم�س   -

للعالج النف�صي يف كوبنه�جن.

م�ج�صتري علوم اإدارية.  -w
w
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اخلربة العملية:

م�صت�ص�ر ديني ومع�لج نف�ص�ين مبركز اأرم�س للعالج النف�صي يف الع��صمة الدمنركية   -

كوبنه�جن.)1996_2002م(.

اإم�م جمعة املركز اجلعفري ثم اجلمعية البحرينية يف الدمنرك ملدة ع�صر �صنوات.  -

)1992_2002م(.

مر�صد حلمالت احلج الق�دمة من اأوروب� �ص�بق�، والبحرينية ح�لي�.  -

خطيب وحم��صر يف املن��صب�ت الدينية والع�مة. ويح��صر يف دور امل�صنني، ومدار�س   -

وزارة الرتبية مبملكة البحرين.

ب�حث �صرعي اأول بوزارة ال�صئون الإ�صالمية يف مملكة البحرين.  -

موؤ�ص�س مركز بيت ال�صع�دة لال�صت�ص�رات النف�صية والجتم�عية.  -

له العديد من البحوث والدرا�ص�ت اهمه� :  -

احلكومة الإلكرتونية..البحرين مث�ل.  .1

املدخل ال�صلوكي يف الإدارة.  . 2

الإم�مة - قراءة ن�س لل�صيخ ميثم البحراين.  .3

و له مق�لت يف املجالت الدورية وال�صحف اليومية وله كت�ب�ن مل يطبع� بعد:

م�صتقبل ال�صالم يف الغرب.  .1

رم�ص�ن �صهر الر�ص�لة.  . 2

البحرين  قن�ة  عرب  بثت  التي  التلفزيونية  والكلم�ت  املح��صرات  من  العديد  له   -

الف�ص�ئية، وقن�ة الأنوار الف�ص�ئية.

�صيف متكرر على برن�مج الإ�صالم واملجتمع الذي يبث مب��صرة من قن�ة البحرين   -

الف�ص�ئية.

�ص�رك يف العديد من املوؤمترات والندوات وور�س العمل، املحلية والعربية والدولية.  -

ع�صويات:

رئي�س املجل�س ال�صت�ص�ري لقن�ة الأنوار الف�ص�ئية – فرع مملكة البحرين.  -

ع�صو جلنة مراقبة الأفالم ال�صينم�ئية واملطبوع�ت امل�صجلة مبملكة البحرين.  -

ع�صو اللجنة العلي� للتقومي البحريني.  -

ع�صو اللجنة امل�صرتكة بني وزارة ال�صئون الإ�صالمية ووزارة الرتبية والتعليم.  -

ع�صو جلنة التن�صيق بني وزارة ال�صئون الإ�صالميةمبملكة البحرين ورابطة الثق�فة   -

والإر�ص�د بجمهورية اإيران الإ�صالمية.

w-  موؤ�ص�س جلمعية امل�صلمني ال�صيعة يف الدمن�رك.
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- موؤ�ص�س لرابطة ال�صب�ب امل�صلم يف الدمن�رك.

- ع�صو موؤ�ص�س جلمعية ال�صداقة البحرينية الدمن�ركية.

10- الشيخ سعيد بن عباس آل عصفور

ولد يف قرية الدراز �صنة 1380هـ وهو من خطب�ء املنرب احل�صيني املعروفني.  در�س يف مدار�س 

البحرين احلكومية، ثم اجته اإىل قم ب�إيران يف طلب العلم، وع�د اإىل البالد خطيبً� ومر�صدًا 

للحج.

وله من الوؤلف�ت :

1 ـ ال�صفراء احلقيقيون ) عر�س مل� ج�ء حول �صفراء الم�م املهدي زمن الغيبة ال�صغرى(

2 ـ خطبة النبي واعم�ل يوم الغدير

3 ـ اعم�ل احلج والعمرة

4 ـ الواجب�ت امل�لية ) اخلم�س(

5 ـ اآداب املج�ل�س

6 ـ ر�ص�لة امل�صجد

7 ـ الذخرية يف يوم املح�صر يف تن�صيب الق�ئم املنتظر 

8 ـ �صالة امل�ص�فر يف احلرمني

9 ـ ب�ب الرحمة يف الأدعية

10 ـ تقدمي وتعليق على ارجوزة )�ص�رحة ال�صدور للعالمة ال�صيخ ح�صني ال ع�صفور يف ا�صول 

الدين(.

11- الشيخ علي بن محمد محسن آل عصفور 

وهو  ع�صفور(  اآل  تراجم  مع  واحل��صر  امل��صي  يف  البحرين  فقه�ء  )بع�س  كت�ب  �ص�حب 

الكت�ب الذي ا�صتقين� منه الكثري ب�عتب�ره من بني اأهم امل�ص�در التي اأرخت اأ�صرة اآل ع�صفور 

العلمية.

نفط  ب�صركة  ب�لعمل  والتحق  البتدائية  �صرتة  ودر�س مبدر�صة  1355هـ/1935م  �صنة  ولد يف 

البحرين املحدودة و�صغل وظيفة ب�صيطة.  وك�ن لذك�ئه وجده واجته�ده الأثر الكبري يف ترقيته 

من وظيفة اإىل اأخرى بخ��صة وانه در�س مبدر�صة عبدالر�صول الت�جر الأهلية ب�ملن�مة.. در�س 

wاللغة الجنليزية والري��صي�ت وال�صرب على الآلة الك�تبة ب�للغة الجنليزية.
w
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للتدري�س  اختي�ره  فتم  ح�د  ذك�ء  من  به  يتمتع  ك�ن  م�  نتيجة  الجنليزية  اللغة  تعلم  اأج�د 

اإداري  رئي�س  من�صب  اإىل  رقي  ثم  �صنوات،  �صبع  التدري�س  �صلك  وا�صتمر يف  ب�بكو،  مبدر�صة 

خ��س ب�لعم�ل واملوظفني.  بقي يف من�صبه هذا مدة ثالث �صنوات بعده� ترك ال�صركة لأ�صب�ب 

لتكملة درا�صته  الفر�صة  ب�ملدار�س احلكومية مغتنمً� هذه  التدري�س  ب�صلك  والتحق  به  خ��صة 

ب�لنجف  الفقه  بكلية  فورًا  ف�لتحق  1967م،  �صنة  التوجيهية  ال�صه�دة  على  بح�صوله  الث�نوية 

الأ�صرف وح�صل على درجة البك�لوريو�س يف ع�م 1971م.

ا�صتغل فرتة وجوده ط�لبً� بكلية الفقه، ف�أخذ يح�صر درو�س احلوزة العلمية ويدر�س )�صرائع 

الإ�صالم( ف�أنه�ه�، ودر�س اللمعة الدم�صقية واأنهى �صطرًا كبريًا منه�، كم� در�س املنطق وعلم 

الأ�صول واملع�ين والبي�ن. 

نزح من النجف الأ�صرف اإىل قم ب�إيران وعمل اأ�صت�ذًا يف دار التبليغ، كم� وا�صل درا�صته يف 

كلية الإلهي�ت يف طهران وح�صل على �صه�دة امل�ج�صتري.  وعندم� رجع اإىل وطنه البحرين ق�م 

ب�إلق�ء املح��صرات وا�صتغل ب�لت�أليف ف�أجنز زه�ء 43 م�صنفً� تراوحت بني الت�أليف ب�للغتني 

ب�للغة  والبقية  12 عنوانً�  العربية  ب�للغة  بلغ عدد كتبه  العربية والجنليزية والرتجمة.  وقد 

الجنليزية، ب�لإ�ص�فة اإىل حتقيقه العديد من اأجوبة امل�ص�ئل املختلفة. 

)1( موؤلفاته باللغة العربية

�صبه�ت حول الت�صيع  -

عقيدتي  -

الإم�م علي )ع(  -

الإم�م احل�صن )ع(  -

الإم�م احل�صني )ع(  -

ق�صم عظيم )مرتجم من الف�ر�صية اإىل العربية والجنليزية(  -

العدل الإلهي  -

املو�صيقى واحل�ص�رة  -

حتديق ق�صري يف اأ�صب�ب �صوء امل�صري  -

فل�صفة احلج�ب  -

احلقوق الإ�صالمية والعقوب�ت اجلن�ئية )اأطروحة فوق اللي�ص�ن�س(  -

بع�س فقه�ء البحرين يف امل��صي واحل��صر مع تراجم علم�ء اآل ع�صفور   -w
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)2( موؤلفاته باللغة الجنليزية

تع�ليم الإ�صالم  -

كت�ب الطه�رة  -

كت�ب ال�صالة  -

اخل�ص�ئ�س )ترجمة اإىل الجنليزية(  -

رحلة اإىل كوكب احلرية  -

اجلزيرة الظلم�ء  -

الفتنة الكربى يف الإ�صالم  -

ق�صم عظيم )مرتجم اإىل العربية والجنليزية(  -

امل�صيحية يف القرن الع�صرين  -

املح��صرات الع�صر  -

م�ئة كلمة لالإم�م علي بن اأبي ط�لب )ع( )مرتجم اإىل الجنليزية(  -

درو�س اإ�صالمية )اجلزء الأول(  -w
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درو�س اإ�صالمية )اجلزء الث�ين(  -

درو�س يف الإ�صالم )اجلزء الث�لث(  -

فل�صفة احلج�ب  -

ذكري�تي يف الهند  -

اأ�صول الدين خم�صة  -

فروع الدين  -

احلي�ة املعي�صية يف الإ�صالم  -

احلي�ة الجتم�عية يف الإ�صالم  -

نظرة الإ�صالم للحي�ة  -

اأخالق اأهل البيت )ج1(  -

اأخالق اأهل البيت )ج2(  -

درو�س يف العق�ئد الإ�صالمية  -

الت�صيع يف نظر املن�صفني  -

ال�صب�ب و�صراع احلي�ة  -

م�ص�ئل دينية  -

النبي �صلى اهلل عليه واآله  -

الإم�م علي )ع(  -

الإم�م احل�صن بن علي )ع(  -

الإم�م احل�صني بن علي )ع(  -

ر�ص�لة كربالء  -

)3( حتقيقاته

اأجوبة امل�ص�ئل الدهلكية )فت�وي العالمة ال�صيخ ح�صني(  -

اأجوبة امل�ص�ئل اللطفية )فت�وي العالمة ال�صيخ ح�صني(  -

اأجوبة امل�ص�ئل ال�صمدية )فت�وي العالمة ال�صيخ ح�صني(  -

م�ص�ئل متفرقة )فت�وي العالمة ال�صيخ ح�صني(  -

اأجوبة م�ص�ئل عبداللطيف )فت�وي العالمة ال�صيخ ح�صني(  -

اأجوبة امل�ص�ئل العملية )فت�وي العالمة ال�صيخ ح�صني(  -

اأجوبة م�ص�ئل متفرقة )فت�وي العالمة ال�صيخ ح�صني(  -

اأرجوزة عق�ئدية  -

ر�ص�لة يف الأحك�م ال�صرورية  -w
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اأحي�ء الأحي�ء يف ت�صوية الن�صو�س بني تقليد الأموات  -

اجلزء الأول من كت�ب الأنوار اللوامع  -

اجلزء الأول من كت�ب ال�صوانح  -

امل�صدر 

�س126 للع�صفور.  البحرين  فقه�ء  بع�س   ·
ولل�صيخ علي عدة اأبن�ء من طالب العلوم ال�صالمية ومن اخلطب�ء منهم :

12- الشيخ حميد بن علي محمد محسن آل عصفور

اأحد اأبن�ء ال�صيخ علي حممد حم�صن اآل ع�صفور �ص�حب كت�ب )بع�س فقه�ء البحرين(، ولد 

يف �صنة 1379هـ مبدينة املحرق، ودر�س يف مدار�صه� البتدائية، واأكمل درا�صته البتدائية يف 

العراق حني ك�ن والده يدر�س هن�ك يف النجف الأ�صرف.  والتحق ب�حلوزة العلمية ب�لنجف.  

ثم ه�جر مع والده اإىل قم ب�إيران والتحق بدار التبليغ الإ�صالمي، ومدر�صة اآية اهلل العظمى 

ال�صيد حممد ر�ص� الكولب�يك�ين.  وبعد عودته اإىل موطنه البحرين اأخذ يعمل يف �صلك التدري�س 

ب�ملدار�س احلكومية اإ�ص�فة اإىل قي�مه ب�لتدري�س يف بع�س احلوزات العلمية يف البحرين.
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13- الشيخ جمال الدين بن علي محمد محسن آل عصفور

اأحد اأبن�ء ال�صيخ علي حممد حم�صن اآل ع�صفور �ص�حب كت�ب )بع�س فقه�ء البحرين( ولد 

يف مدينة املحرق يف ع�م 1378هـ/1958م ودخل املدر�صة البتدائية، واأكمل درا�صته البتدائية 

يف اإحدى مدار�س النجف الأ�صرف بعد �صفر والده لطلب العلم هن�ك.  وبعد اأن اأكمل درا�صته 

البتدائية التحق ب�حلوزة العلمية يف النجف، ثم ه�جر اإىل قم مع والده لطلب العلم هن�ك. 

وبعد عودته اإىل البحرين عمل ب�صلك التدري�س يف املدار�س احلكومية، وك�ن يعمل مر�صدًا يف 

اأي�م احلج والعمرة.  تويف يف �صهر �صوال 1401هـ املوافق 19 من �صهر اأغ�صط�س 1981م.

14- الشيخ حسين بن علي محمد محسن آل عصفور

اأحد اأبن�ء ال�صيخ علي اآل ع�صفور �ص�حب كت�ب )بع�س فقه�ء البحرين(، ولد يف قرية املع�مري 

النجف  يف  درا�صته  اأمت  ثم  احلكومية،  البحرين  مدار�س  يف  ودر�س  1369هـ/1951م  �صنة 

�صنة  يف  النجف  يف  العلمية  ب�حلوزة  والتحق  العلم.   لطلب  والده  اإليه�  �ص�فر  حني  الأ�صرف 

1385هـ. وه�جر اإىل قم مع والده واأكمل درا�صته.  وهو اإم�م اجلم�عة يف بع�س قرى البحرين، 

كم� يعمل مر�صدًا يف احلج والعمرة.

15- الشيخ عباس بن علي محمد محسن آل عصفور

ولد بت�ريخ 12 - 10 - 1975م 

والتحق قبل عقد ون�صف للدرا�صة ب�لنجف الأ�صرف  ول زال يدر�س فيه� ويرتدد بني احلني 

والآخر على البحرين 

له عدة كتب منه� :

1 ـ  اأمل الإم�م مبعرفة ا�صرار ال�صي�م

2 ـ اأمل احلي�ة يف ت�أويل اأ�صرار ال�صالة

3 ـ منظومة الأمل لقواعد علم املنطق الأجل وهو نظم لكت�ب منظق مظفر على هيئة 

اأرجوزة كبرية تقع يف جملدين قدم له املحقق امل�صهور ال�صيخ ب�قر �صريف القر�صي 

4 ـ تربير الأعم�ل املربورة

5 ـ اأمل البته�ج مبعرفة ا�صرار من��صك احلج�ج

6 ـ الن�صبة بني العنوان واملعنون

7 ـ املراأة و�صرائع الأر�س

8w ـ منظومة الأ�صول )قيد الإكم�ل(
w
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9 ـ اأمل املت�أمل يف رج�ل الوحي املتنزل)قيد الإكم�ل(

10 ـ الفجوة ب�لفعل والقوة

11 ـ ايديولوجية الوحدة والحت�د

12 ـ املع�دلة الكرية

13 ـ �صلطنة الأب )بحث فقهي (

14 ـ منظومة يف الدراية قيد الت�أليف

كم� له بع�س املوؤلف�ت ب�للغة الجنليزية : 

 

    -   martyr in the prayers niche"
    -    the viel"
    -    planet of freedom"
    -    the leader of karbala 

مكتبة جممع البحوث العلمية 
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عشر  الثامن  ال��ق��رن  ف��ي  عصفور  آل  مكتبة 
الميالدي ووضعها الحالي
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منذ اأن دخلت البحرين الإ�صالم راجت فيه� حركة الكت�بة والنقل والت�أليف وبرز فيه� العديد 

والت�ريخ،  والفل�صفة،  والأدب،  ك�لفقه،  خمتلفة  جم�لت  يف  كتبوا  الذين  الدين  رج�ل  من 

والرتاجم، واأبدعوا يف ال�صعر.  وتكونت لرج�ل الدين مكتب�تهم اخل��صة املليئة ب�ملخطوط�ت 

املوؤلفة من قبل علم�ء البحرين، ومت ذكر معظمه� يف كت�ب )لوؤلوؤة البحرين( لل�صيخ يو�صف 

البحراين و)اأنوار البدرين( لل�صيخ علي البالدي، و )اأعالم الثق�فــة الإ�صالميـة يف البحرين 

خـالل 14 قرنـً�( ل�ص�مل النويدري، وكتــ�ب ) الذخ�ئر يف جغرافي� البن�در واجلزائر( لل�صيخ 

حممد علي بن حممد تقي اآل ع�صفور.

ك�نت البداية قلة من الكتب ي�صعه� رجل الدين على اأحد رفوف غرفته.  ومبرور الأي�م تطور 

اأخذت املكتب�ت  اأو ا�صتقر، ثم  اأينم� رحل  الأمر اإىل جمعه� يف �صن�ديق خ�صبية يحمله� معه 

اأو  الع�مل  نوم  غرفة  يف  الكتب  تكد�س  ظ�هرة  اأ�صبحت  اأن  اإىل  ف�صيئً�  �صيئً�  تتو�صع  اخل��صة 

.
)1(

جمل�صه من الأمور امل�ألوفة التي ي�ص�هده� املرء اآنذاك

اأ�ص�صت املكتب�ت اخل��صة ومنه� مكتب�ت العلم�ء ب�صكل منظم يف البحرين اعتب�را من القرن 

الث�من ع�صر امليالدي.  وتعد مكتبة اآل ع�صفور اأول مكتبة خ��صة يف البحرين برزت يف ذلك 

القرن.  ومل يكن مب�صتغرب ت�أ�صي�س اأول مكتبة خ��صة منظمة على اأيدي اأ�صرة اآل ع�صفور، 

وهي اأ�صرة العلم والعلم�ء على امتداد ت�ريخ البحرين احلديث واملع��صر.

فقد اهتم جدهم الكبري ال�صيخ اأحمد بن اإبراهيم اآل ع�صفور املتوفى �صنة 1131هـ/1718م 

املوؤلفة يف  الكتب  واأ�صهر  اأهم  به �صمت  لنف�صه مكتبة خ��صة  ، فكون  الكتب وجمعه�  بت�أليف 

ع�صره ، كم� �صمت بني مقتني�ته� 21 ر�ص�لة جميعه� يف الفقه عدا ر�ص�لة هي بحث فل�صفي 

بعنـوان ) اجلوهر والعر�س ( وجميع تلك الر�ص�ئل من اآث�ره وم�صنف�ته  .

وبعد ا�صتيالء العم�نيني على البحرين وم� تبع ذلك من اأحداث ه�جر على اأثره� ال�صيخ اأحمد 

اإىل القطيف، وطلب من ابنه ال�صيخ يو�صف اأن يتوىل جمع كتبه التي تفرقت بني الن��س.  ويبدو 

عليه�  ا�صتولوا  العم�نيون  اأن  اإل  القلعـة،  اإىل  به�  وجل�أ  كتبه  من  اخذ جزءا  اأحمد  ال�صيخ  اأن 

ونهبت كتبه وتفرقت بني الن��س.  ويذكر ال�صيخ يو�صف فــي ) لوؤلوؤة البــحرين ( ذلك بـو�صوح 

من�صور حممد �صرح�ن.  املكتب�ت يف البحرين. �س 14  )1(w
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مكتبة جممع البحوث العلمية 
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الفصل الثاني: مكتبة آل عصفور في القرن الثامن عشر الميالدي ووضعها الحالي

لن� يف قرية  الذي  البيت  البحرين يف  .. تركني يف  القطيف فيقول: )  اإلــى  والده  �صفر  بــعد 

ال�ص�خورة حيث اأن يف البيت بع�س اخلزائن املربوط فيه� على بع�س الأ�صب�ب من كتب و�صفر 

البيت  بع�ص� يف  واأبقى  فيه�  ق�صدوا احل�ص�ر  التي  القلعة  اإىل  معه جملة  نقل  ف�أنه   ، وثي�ب 

مربوط� عليه يف اأم�كن خفية.  ف�أم� م� نقل اإىل القلعة ف�نه ذهب بعد اأخذهم القلعة قهرا، 

وخرجن� جميع�.

مبجرد الثي�ب التي علين�.  ومل� �ص�فر اإىل القطيف بقيت اأن� يف البلد، وقد اأمرين ب�لتق�ط م� 

يوجد من الكتب التي نهبت يف القلعة وا�صتنق�ذه� من اأيدي ال�صراة، ف��صتنقذت جملة مم� 

.
)1(

وجدته واأر�صلت به اإليه مع جملة م� فــي البيت �صيئ� ف�صيئ� ..( 

 

اآلت املكتبة بعد وف�ة ال�صيخ اأحمد اإىل ابنه ال�صيخ يو�صف الذي عمل على زي�دة حمتوي�ته�.  

وك�ن يتنقل بني البحرين والقطيف، ثم ه�جر يف عــ�م 1139هـ / 1726م اإىل نواحي اإيران 

الن��صرة(.   احلدائق   ( امل�صهورة  مو�صوعته  بت�أليف  وبداأ  �صرياز،  يف  املق�م  به  ا�صتقر  حيث 

واأخريا ه�جر اإىل كربالء ب�لعراق حتى م�ت ودفن هن�ك يف ع�م 1186 هـ / 1772م، خملف� 

مكتبة كبرية حتتوي على العديد من الكتب يف الفقه واللغة والرتاجم والفل�صفة .

التي تنوف على  انه زاره يف كربالء و�ص�هد مكتبته  وحكى بع�س مع��صريه من علم�ء لبن�ن 

الع�صرين الف كت�ب . 

بخط  املكتوبة  بجميع م�صنف�ته�  اأو�صى  ا�صتمراريته�  ودوام  املكتبة  بق�ء  على  منه  وحر�ص� 

يده وغريه� من كتب ور�ص�ئل واأجوبة م�ص�ئل، لبني اأخويه ال�صيخ ح�صني بن ال�صيخ حممد 

وال�صيخ خلف بن ال�صيخ عبد علي.  وذكرت و�صيته هذه يف نه�ية كت�ب ) لوؤلوؤة البحرين( 

حيث يقول : ) وقد اأو�صيت لكم� بجميع م�صنف�تي املكتوبة بيدي، وغريه� من كتب ور�ص�ئل، 

ملن  به�  والنتف�ع  بق�ئه�  على  حم�فظة  ن�صخه�  من  واأكرثا  به�،  ف�حتفظ�  م�ص�ئل،  واأجوبة 

.
)2(

ي�أتي بعدكم� .. (

الن�ص�خ  الذي وظف جم�عة من  ال�صيخ ح�صني  وتعهده�  البحرين  اإىل  بك�مله�  املكتبة  حملت 

– اأي ان�صغ�ل  ل�صتن�ص�خه� عن الأ�صل وفق� لو�صية �ص�حبه� ال�صيخ يو�صف،  اإل اأن ان�صغ�له 

ال�صيخ  مقتل   وبعد  م�صنف�ته.   كت�بة  اإىل  الن�ص�خ  جهود  �صرفت  – ب�لت�أليف  ح�صني  ال�صيخ 

ال�صيخ يو�صف البحراين.  لوؤلوؤة البحرين.  �س 443  )1(

امل�صدر ال�ص�بق.  �س 450  )2(w
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ح�صني على يد الغزاة العم�نيني  نزح ثالثة من اأبن�ئه وهم ال�صيخ ح�صن، وال�صيخ عبد علي، 

وال�صيخ اأحمد اإىل مدينة بو�صهر و حملوا معهم معظم م� احتوته مكتبة ال�صيخ يو�صف.

وانه ح�صل على  املكتبة خ��صة  اأمور  اإخوانه علمً� وف�صاًل   اأكرث  ب�عتب�ره  ال�صيخ ح�صن  تعهد 

منزل كبري متعدد الغرف هدية من اأحد كب�ر التج�ر يف اجلنوب الإيراين وا�صمه ح�ج ملك 

بهبه�ين الذي زوجه اأي�صً� ابنته، ف�أودعت الكتب يف غرفة يف الط�بق العلوي للمنزل يف ج�نب 

.  ن�ل ال�صيخ ح�صن �صهرة وا�صعة وتربع على �صدة الق�ص�ء واإم�مة اجلمعة 
)1(

الركن ال�صرقي منه

املعروفة  ر�ص�لته  �صنف  واأنه  بخ��صة  الأحك�م  ل�صتق�ء  مرجعً�  واأ�صبح  بو�صهر  يف  واجلم�عة 

الأ�صول  يف  ال�صدور  �ص�رحة  منظومة  �صرح  كم�  املحمدية،  العلوم  يف  احل�صينية  ب�لفت�وى 

الإعتق�دية اخلم�صة لوالده العالمة يقع يف جملدين.

ذلك  يف  مب�  وظ�ئفه  كل  يف  عبدعلي  ال�صيخ  اأخوه  خلفه  1261هـ  ع�م  يف  وف�ته  بعد 

وف�ته  بعد  اأمره�  وتوىل  اآنذاك.  وثق�يف  علمي  مركز  اأهم  ب�عتب�ره�  ب�ملكتبة  الهتم�م 

اأحمد. ال�صيخ  اأخوه 

بعد وف�ة ال�صيخ اأحمد قدم ال�صيخ اإبراهيم بن ال�صيخ حممد بن ال�صيخ اأحمد بن ال�صيخ ح�صني 

العالمة اإىل بو�صهر و�صكن يف نف�س املنزل الذي تتواجد فيه املكتبة بعد اأن اأ�صبح ف�رغً� من 

�ص�كنيه ب�رحت�لهم عنه، وب��صر الهتم�م برع�ية املكتبة وتنظيمه�.  وبعد وف�ته توىل اأمره� 

ابنه ال�صيخ حممد.

مبدينة  املتواجدين  ع�صفور  اآل  اأ�صرة  من  والهتم�م  الرع�ية  تن�ل  املكتبة  اأ�صبحت  وهكذا 

اآل ع�صفور الذين تعهدوا املكتبة ال�صيخ حممـد علي بن حممد  اآخر م�ص�يخ  بو�صهر.  وك�ن 

العدن�ين،  ال�صيد ه��صم  ابنته   الإ�صراف عليه� �صهره وزوج  بعده  اآل ع�صفور، وتوىل  تــقي 

ثم توىل اأمره� ابنه ال�صيد حممد تقي الذي تويف يف مقتبل العمر  فخلفه عليه� اأخوه ال�صيد 

الـعدن�ين. ط�لب 

غلقت املكتبة على مدى 36 ع�مً� يف الفرتة من 1325هـ �س اإىل ع�م 1361هـ �س. ونظرًا لقدم 

الق�صم  هذا  انه�ر  فقد  �صي�نته،  وعدم  املكتبة  به  تتواجد  الذي  املنزل  من  ال�صرقي  الق�صم 

بك�مله، فطمرت جميع تلك الكتب حتت الأنق��س، وقد متكن ال�صيد حممد تقي من حم�ولة 

انت�ص�ل تلك الكتب قبل فوات الأوان.

w)1(  لوؤلوؤة اخلليج. ع1 )1991م( �س 37
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



100

ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

يذكر ال�صيخ علي حممد حم�صن الع�صفور �ص�حب كت�ب )بع�س فقه�ء البحرين( يف مقدمة 

الكتب يف  وتنظيم  املكتبة  تنظيف  و�ص�هم يف  املبنى  انهي�ر  بعد ح�دث  املكتبة  زار  اأنه  كت�به 

الط�بق الأر�صي يف احلجرة املج�ورة لب�ب املنزل على اجل�نب الأي�صر.

وعلى الرغم مم� تعر�صت اإليه املكتبة اإل اأنه� بقيت �ص�خمة مب� ت�صمه من خمطوط�ت وكتب 

اآل  »مكتبة  عليه�  كتب  املنزل  ب�ب  على  كبرية  وو�صعت لفتة  متنوعة.   علمية  ور�ص�ئل  ن�درة 

ع�صفور« وبج�نبه� قطعة اأخرى كتب عليه� الن�صب الك�مل للعالمة ال�صيخ ح�صن وت�صل�صل ن�صب 

اآب�ئه، حيث ك�ن قربه يف نف�س املبنى.

اآل ع�صفور يف  اأو ال�صرقة.  ويذكر ال�صيخ حم�صن  تعر�صت بع�س مقتني�ت املكتبة اإىل التلف 

مق�لة كتبه� يف جملة )لوؤلوؤة اخلليج( �صرقت جمموعة من الكتب اخلطية النفي�صة من املكتبة 

ومت بيعه� خل�صة ملكتبة ال�صيد املرغ�صي مبدينة قم ومكتبة الم�م الر�ص� عليه ال�صالم مبدينة 

م�صهد وغريهم�، ومنه�: ر�ص�لة ال�صيخ ح�صن العملية وجمموعة ر�ص�ئل وكتب اأخرى قيمة.

اأدت تلك احل�دثة اإىل اهتم�م ع�ئلة اآل ع�صفور ب�ملكتبة واملح�فظة عليه� ب�عتب�ره� كنزهم 

العلمي.  وقد �صعروا ب�أن اخلطر يداهم املكتبة وان عليهم التحرك من اأجل املح�فظة على م� 

بقي فيه� من خمطوط�ت وكتب.  ففي ع�م 1408هـ �ص�فر اإىل بو�صهر ال�صيخ ع�دل بن اأحمد 

اآل ع�صفور و�صكن يف نف�س املنزل الذي تتواجد به املكتبة بعد اأن تعرف على ال�صيد اأبو ط�لب 

العدن�ين الذي ك�ن معنيً� ب�ملح�فظة على املكتبة، ف�تفق معه على اإ�صالح وترميم ك�فة الكتب 

.
)1(

واملخطوط�ت امل�ص�بة اأو املمزقة

اأن العن�ية الرب�نية حفظت املكتبة من ال�صي�ع.  فقد  اآل ع�صفور كيف  يذكر ال�صيخ حم�صن 

تن�مى اإىل �صمعه اأن املكتبة عر�صت للبيع يف املزاد، واأن اأ�صخ��صً� ذهبوا اإليه� وقيموه� لكن 

ال�صيد اأبو ط�لب طلب خم�صة ع�صر مليون توم�ن لبيعه� ب�جلملة.  ومبجرد �صم�عه هذا اخلرب 

�ص�فر ال�صيخ حم�صن برفقة ابن عمه ال�صيخ ع�دل وابن عمه الآخر ال�صيخ حممد بن اأحمد بن 

ال�صيخ ح�صن �ص�حب القرب املدفون يف املنزل.  وعند و�صولهم مدينة بو�صهر وجدوا اأن عدد 

الكتب واملخطوط�ت ب�ملكتبة ل يتج�وز امل�ئة كت�ب اأي م� ميثل �صبع كمية الكتب.  وعندم� �ص�أل 

م�أمون  مك�ن  اإىل  نقله�  املكتبة مت  مقتني�ت  اأن معظم  اأبلغه  اأبو ط�لب  ال�صيد  ال�صيخ حم�صن 

بحجة اأن اأحد اأفراد الع�ئلة ويدعى حممد بن ال�صيخ عبدالنبي قد تقدم ب�صكوى �صد ال�صيد 

لوؤلوؤة اخلليج.  ع1 )1991م(. �س 38  )1(w
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اأبو ط�لب يدعي اأنه الوريث الوحيد للمكتبة

تفلح  فلم  الكتب  �صالمة  على  لالطمئن�ن  مكثفة  جهودًا  عميه  وابني  حم�صن  ال�صيخ  بذل 

جهودهم، فع�دوا اإىل مدينة قم وتقدم ال�صيخ حم�صن  ب�صكوى ع�جلة لدى اجله�ت امل�صئولة يف 

وزارة الأوق�ف.  وعلى اأثر ذلك ب�دروا ب�ل�صفر اإىل بو�صهر واعتقل ال�صيد اأبو ط�لب، و�صكلت له 

حمكمة جن�ئية ب�صفته �ص�رق لرثوة ثق�فية مهمة.  وعند ا�صتجوابه اعرتف مبك�ن وجود تلك 

الكتب، وك�ن قد نقله� اإىل منزل والد زوجته، فتم على اأثر ذلك  نقله� اإىل مركز اأمني يف مدينة 

بو�صهر ثم اإىل اإدارة الأوق�ف فيه�، وبعد ذلك مت �صحنه� اإىل مدينة طهران.  وفور و�صوله� 

الأ�صبوع  قرابة  هن�ك  وبقي  اإىل طهران  ف�ص�فر  ب�لك�مل،  فهر�صته�  ال�صيخ حم�صن  من  طلب 

اإىل ان متكن من عمل فهر�س ملقتني�ته�.  وبعد الفهر�صة مت اإر�ص�له� اإىل ج�معة طهران ليتم 

تعقيمه� يف اأجهزة خ��صة.  وطلب ال�صيخ حم�صن ت�صوير بع�س خمطوط�ته� فلبي طلبه.  اأم� 

الفهر�س الذي اأعده ف�نه ينق�صم اإىل ق�صمني: الأول وفيه ذكر الكتب اخلطية، والث�ين يحتوي 

على املطبوع�ت احلجرية القدمية.

كم�  جيدة.   بح�لة  املخطوط�ت  من  العديد  ت�صم�ن  حديديتني  خزانتني  على  املكتبة  حتتوي 

توجد جمموعة من املخطوط�ت على رفوف جدارية ، وجمموعة اأخرى خمتلطة بدف�تر الزواج، 

وحم��صب�ت م�لية، وتثبيت ملكية.  ويف غرفة اأخرى توجد حوايل ثم�نية اأكي��س من القم��س، 

وثالث علب كرتونية كبرية، مملوؤة ب�ملخطوط�ت يف ح�لة يرثى له�.  وهذا يعني اأن املخطوط�ت 

اأم�  والرطوبة،  القوار�س  من  �صلمت  التي  هي  احلديديتني  اخلزانتني  رفوف  على  املتواجدة 

املخطوط�ت الأخرى فقد ت�صررت نظرا لتعر�صه� للرطوبة والقوار�س.  كم� تعر�صت بع�صه� 

.
)2(

اإىل ال�صرقة وفقدت بذلك جمموعة كبرية  من املخطوط�ت النف�صية

وج�ء يف ) فهر�س خمطوط�ت مكتبة اآل ع�صفور يف بو�صهر ( اأن عدد املخطوط�ت التي ك�نت 

حتتويه� املكتبة و�صل اإىل قرابة 800 خمطوطة ت�صم اأهم  م� �صنفه علم�ء واأ�صرة اآل ع�صفور، 

250 خمطوطة تهلهلت  539 خمطوطة يف حــ�لة �صليمة.  وهن�ك اكرث من  اإل  ومل يبق منه� 

حب�كته� وتبعرثت اأوراقه�.  بل اآن هن�ك خمطوط�ت ل ميكن فتحه� اأو ت�صفحه� لأن اأوراقه� 

تيب�صت وتال�صقت.  اأم� حمتوي�ت املكتبة فهي املخطوط�ت التي متثل اكرب ن�صبة فيه�، وكتب 

 .
)3(

مطبوعة طب�عة حجرية، وهي قليلة، وكتب مطبوعة مع��صرة وهي قليلة جدا

امل�صدر ال�ص�بق.  �س 38   )2(

املكتب�ت يف البحرين )م�صدر �ص�بق(.  �س 17-16  )2(

املكتب�ت يف البحرين )م�صدر �ص�بق(.  �س 17  )3(w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



102

ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

وثق ) فهر�س خمطوط�ت مكتبة اآل ع�صفور يف بو�صهر ( الذي اأعده حبيب  اآل جميع واأحمد 

متك�مال  ببليوغرافي�  فهر�ص�  لن�  وقدم  املكتبة،  حمتوي�ت  1998م  ع�م  يف  ال�ص�در  املرهون 

12 خمطوطة يف  و  الفقه،  212 يف علوم  و  القراآن،  11 يف علوم  منه�  539 خمطوطة  غطى 

علم اأ�صول الفقه، و 43 يف اللغة العربية، و 11 يف ال�صعر، و 51 يف احلديث وعلومه، و 47 يف 

ال�صرية، و 13 يف الت�ريخ، و 31 يف العق�ئد، و 17 يف الفل�صفة، و 23 يف الدع�ء والزي�رة، و 3 

خمطوط�ت يف اجلغرافي� والفلك، و 3 يف الطب، و 4 يف احل�ص�ب، و 9 يف الك�ص�كيل، و 47 يف 

موا�صيع خمتلفة.

وقد نقلت جميع مقتني�ت املكتبة يف ع�م 2000م اإىل مدينة م�صهد واأ�صبحت �صمن مقتني�ت 

املكتبة الر�صوية.

ك�ن ذلك م�صري اجلزء الأكرب من مكتبة اآل ع�صفور التي اأ�ص�صه� ال�صيخ اأحمد بن اإبراهيم اآل 

ع�صفور، ومنت وازدهرت على يدي ال�صيخ يو�صف بن اأحمد بن اإبراهيم اآل ع�صفور �ص�حب 

كت�ب احلدائق.

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هو: م� هو م�صري اجلزء الآخر من املكتبة الذي بقي يف البحرين؟  

ولالإج�بة عن هذا ال�صوؤال فقد اجتهت اإىل اأ�صرة اآل ع�صفور ملعرفة احلقيقة، وتبني اأن اجلزء 

املتبقي يف البحرين ك�ن حتت مظلة �ص�حب الف�صيلة ال�صيخ خلف الع�صفور.  وعندم� تويف 

اأ�صبحت املكتبة لبنيه ال�صيخ اأحمد بن خلف وال�صيخ عبداحل�صني بن خلف، م� جعلني اجته 

اإىل ال�صيخ عبداحل�صني ملعرفة واقع هذا اجلزء املهم من املكتبة معتمدًا يف ذلك على املنبع اأو 

امل�صدر احلقيقي.

حدثني ال�صيخ عبداحل�صني بن خلف اآل ع�صفور اأنه بعد وف�ة والده اجته واأخوه ال�صيخ اأحمد 

للدرا�صة ب�لعراق.  ولكونهم� يدر�ص�ن يف اخل�رج فقد مت اإيداع مكتبة والدهم� بغرفة يف مبنى 

على  الكتب  فوجدا  الغرفة  فتح�  رجوعهم�  وبعد  الق��صرين.   اأموال  بق�صم  القدمي  املحكمة 

ح�له�، كم� وجدا ع�صرات من الكتب قد اأتلفته� الأر�صة والقوار�س.  وق�م� على الفور بنقله� 

وهي  املخطوط�ت  بع�س  اأن  غري  املخطوط�ت.   بتجليد  الهتم�م  مت  وهن�ك  منزلهم�،  اإىل 

موؤلف�ت والدهم ال�صيخ خلف قد تلفت اأو ت�صررت بفعل الرطوبة واحل�صرات.

ثق�يف  يقوم مب�صروع  اأن  ال�صيخ عبداحل�صني على  بينهم�، حر�س  املكتبة  وب�قت�ص�م حمتوي�ت 

wيتمثل يف فتح مكتبة لرج�ل الدين وبقية املثقفني يف البالد لال�صتف�دة من حمتوي�ت مكتبته 
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جن�ح  �صم�ن  اأجل  ومن  يو�صف،  ال�صيخ  مكتبة  من  واملخطوط�ت  الكتب  بع�س  �صمت  التي 

م�صروعه الثق�يف ق�م يف البداية بزي�رات متكررة للعراق واإيران وا�صرتى املئ�ت من الكتب يف 

الفقه واللغة والأدب والت�ريخ والرتاجم واملع�جم واملو�صوع�ت املتنوعة، و�صحنه� اإىل البحرين 

عن طريق البواخر.

وجد ال�صيخ عبداحل�صني اأن الوقت قد ح�ن لتنفيذ م�صروعه الثق�يف خ��صة واأن الكتب بداأت 

تتكد�س يف غرف منزله وو�صل عدده� اأكرث من 4000 كت�ب، فق�م ب��صتئج�ر ق�صم من مبنى 

عبدالنبي بن �صيف يف و�صط �صوق املن�مة، ورتب فيه الكتب وفق موا�صيعه�، ويف ع�م 1969م 

مت ا�صتكم�له� من حيث الأث�ث واللوازم والتجهيزات الأخرى، وق�م �ص�حب ال�صمو امللكي الأمري 

حممد بن �صلم�ن اآل خليفة بفتح املكتبة يف احتف�ل خ��س لهذا امل�صروع الثق�يف الرائد.

بداأت املكتبة تقدم خدم�ته� للمرتددين عليه�، و�ص�حب وجوده� اإق�مة الندوات واملح��صرات 

على جه�ز  تطبع  وك�نت  )الأمل(  املكتبة جملة  اأ�صدرت  كم�  الدينية،  العلوم  بع�س  وتدري�س 

ا�صت�ن�صل، وت�صدر ا�صبوعيً�، ويوزع منه� 200 ن�صخة.  وبعد م�صي ثالث �صنوات على افتت�ح 

املكتبة انتقلت اإىل مبنى الأوق�ف اجلعفرية املعروفة ح�ليً� )مبجمع الزهراء( ومت ا�صتئج�ر 

املبنى بك�مله، وخ�ص�صت غرفة للمط�لعة كم� مت توزيع الكتب على الغرف وفق موا�صيعه�.

ويف ع�م 1980م طلبت دائرة الأوق�ف اإخالء 

ف��صطر  جديد،  من  وبن�ئه  لهدمه  املك�ن 

ال�صيخ عبداحل�صني اإىل اأن يبني ط�بقً� فوق 

ال�صيخ عبداهلل،  ب�ص�رع  الذي ميلكه  املبنى 

ونقلت حمتوي�ت املكتبة اإىل هن�ك.  وظلت 

الإع�رة  يف  املتمثلة  خدم�ته�  تقدم  املكتبة 

وحلق�ت  واملح��صرات،  الندوات  واإق�مة 

حتى  املجلة،  ا�صدار  وموا�صلة  التدري�س، 

ع�م 1995م حينه� قرر �ص�حبه� نقل جميع 

مقتني�ته� اإىل جمل�س اأخيه ال�صيخ اأحمد بن 

خلف يف بوري، اىل  اأن يتم بن�ء مقر يت�صع 

لتلك املكتبة فيم� بعد.       

ال�صيخ ف�صل اهلل بحراين ) اآل ع�صفور ك�زرون (
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور
تم  ال��ت��ي  ع��ص��ف��ور  آل  بمكتبة  ال��م��ت��واف��رة 
بمدينة مشهد  الرضوية  المكتبة  إلى  نقلها 

اإليرانية
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اإىل  نقله�  مت  التي  ع�صفور  اآل  مكتبة  ت�صم 

الإيرانية  م�صهد  مبدينة  الر�صوية  املكتبة 

منه�  خمطوطة،   539 حوايل  1990م  �صنة 

اآل  اأ�صرة  علم�ء  اأعم�ل  من  خمطوطة   119

بني  املخطوط�ت  تلك  وترتاوح  ع�صفور.  

كم�  الفقهية.  والر�ص�ئل  واملو�صوع�ت  الكتب 

الفقه  اإىل  ب�لإ�ص�فة  الأعم�ل  تلك  تغطي 

موا�صيع يف الأدب وال�صعر والفل�صفة والت�ريخ 

والرتاجم والعق�ئد.

املخطوط�ت  تلك  على  الب�حث  اطلع  وقد 

ا�صتف�دة  ا�صتف�د  كم�  الر�صوية  ب�ملكتبة 

مب��صرة من فهر�س املكتبة الذي اأعده حبيب 

اآل جميع واأحمد املرهون نظرًا للجهد الكبري 

الذي ق�م� به جت�ه توثيق حمتوي�ت هذه املكتبة املهمة جدًا.  مل تكن جميع املخطوط�ت يف ح�لة 

جيدة، بل اأن بع�صه� ن�ق�س بع�س ال�صفح�ت اأو كثري من ال�صفح�ت، والبع�س الآخر ن�ق�س 

الت�أليف اأي اأن املوؤلف مل يكمل عمله.  كم� اأن هن�ك اأجزاء لبع�س الكتب واملو�صوع�ت ن�ق�صة 

اآخر فبع�س  اإىل  ال�صرر من خمطوط  ب�ملكتبة.  وترتاوح ح�لة  توافره�  ل نعرف �صبب عدم 

املخطوط�ت اأ�ص�به� �صرر كبري والبع�س الآخر تلفت بع�س �صفح�ته�.. ومع هذا فقد ح�ولن� 

اأن نقدم �صورة متك�ملة عن تلك املخطوط�ت وكذلك بع�س الكتب املطبوعة طب�عة حجرية 

نظرًا لقدمه� وندرته� اأي�صً�.

الن��صخ  وا�صم  وجد  اإن  الت�أليف  وت�ريخ  املوؤلف  ذكر  مت  فقد  الببليوغرايف  العمل  مع  ومت�صيً� 

ال�صطر  اإىل  رمز  حيث  ال�صفحة  اأ�صطر  وعدد  ب�ل�صنتمرتات  املطبوع  وقي��س  الن�صخ  وت�ريخ 

بحرف )�س(.  كم� مت حتديد نوعية املخطوط ومو�صوعه.  وقد تعذر يف بع�س الأحي�ن معرفة 

البي�ن�ت املطلوبة ببليوغرافيً�، م� جعل الب�حث يذكر املعلوم�ت املتوافرة لديه.

  اأ 

أحمد إبراهيم آل عصفور ] المتوفي سنة 1131هـ [
1- ر�صالة يف الأوزان ال�صرعية

ت�ريخ الت�أليف 21ذي احلجة 1118هـ

ال�صيخ �صي�ء الدين بن يو�صف حدائق ) اآل ع�صفور �صرياز (
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الن��صخ: حممد ح�صني بن علي ح�صن بن جعفر اجل�معي الع�ملي 

خمطوط يف الفقه

2- ر�صالة يف ال�صلح

خمطوط يف الفقه

3- ر�صالة يف بيان ال�صور الأربع

ت�ريخ الت�أليف 20ذي القعدة 1218هـ

الن��صخ: حممد ح�صني بن علي بن ح�صن بن جعفر اجل�معي الع�ملي

خمطوط يف الفل�صفة

4- ر�صالة يف الفرق بني الأجل والعمر 

خمطوط يف الفل�صفة

  ب  

باقر بن أحمد آل عصفور ] 1298 – 1398هـ [

1- اأح�صن احلديث يف فقه اأهل احلديث

املطبعة: ال�صرقية – البحرين

كت�ب مطبوع يف الفقه

2- ال�صفر ال�صافر عن اأحكام امل�صافر

ت�ريخ الت�أليف: 27ربيع الأول 1389هـ

x 20.5 15 �صم

15 �س

57 �س

wخمطوط يف الفقه
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  ح  

حسن بن حسين آل عصفور ] 1180 – 1261هـ [

1- النور املب�صط على الطور

الن��صخ: اإبراهيم عبداهلل العرادي

ت�ريخ الن�صخ: 29�صفر 1244هـ

x 19 15 �صم

15 �س

خمطوط يف الفل�صفة

2- النور املب�صط على الطور ) ن�صخة اأخرى (

ت�ريخ الن�صخ: 28ربيع الأول 1238هـ

x 10 14.5 �صم

14 �س

خمطوط يف الفل�صفة

حسين بن محمد بن أحمد آل عصفور ] توفي سنة 1216هـ  [

1- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج1

ت�ريخ الت�أليف: 7ذي احلجة 1209هـ

الن��صخ: عبدعلي بن اأحمد بن ح�صني اجلدعالين البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 3�صفر 1214هـ

x 30 20 �صم

20 �س

خمطوط يف الفقه

2- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج2

x 30 19 �صم

29 �س

wخمطوط يف الفقه
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3- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج3

x 29.5 20.5 �صم

30 �س

خمطوط يف الفقه

4- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج7

ت�ريخ الت�أليف: 25�صعب�ن 1209هـ

x 30 20 �صم

29 �س

خمطوط يف الفقه

5- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج8

ت�ريخ الت�أليف: �صهر رم�ص�ن املب�رك 1210هـ

x 29 20 �صم

30 �س

خمطوط يف الفقه

6- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج9

ت�ريخ الت�أليف: 5�صفر 1211هـ

الن��صخ: حممد بن علي بن هالل الراوي املهدي

ت�ريخ الن�صخ: 22ربيع الث�ين 1211هـ

x 27.5 19 �صم

29 �س

خمطوط يف الفقه

7- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج9 )ن�صخة اأخرى(

الن��صخ: عبدعلي بن اأحمد بن ح�صني اجلدعالين البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 15�صوال 1212هـ

x 30.5 20.5 �صم

29 �س

wخمطوط يف الفقه
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8- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج10

ت�ريخ الت�أليف: 12حمرم 1212هـ

الن��صخ: حممد بن علي بن هالل الراوي املهدي

ت�ريخ الن�صخ: 30�صعب�ن 1212هـ

خمطوط يف الفقه

9- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج10)ن�صخة اأخرى(

ت�ريخ الت�أليف: 12حمرم 1212هـ

الن��صخ: عبدعلي بن اأحمد بن علي بن ح�صني اجلدعالين البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 22ذي احلجة 1212هـ

خمطوط يف الفقه

10- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج11

ت�ريخ الت�أليف: 1212هـ

الن��صخ: عبدعلي بن اأحمد بن علي بن ح�صني اجلدعالين البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 9ربيع الث�ين 1212ه

x 29 30 �صم

29 �س

خمطوط يف الفقه

11- الأنوار اللوامع يف �صرح مفاتيح ال�صرائع: مج14

ت�ريخ الت�أليف: 11ذي القعدة 1213هـ

الن��صخ�ن: ال�صيخ حممد بن عبداهلل وابنه ال�صيخ مرزوق ال�صويكيني اخلطييني 

خمطوط يف الفقه

12- ر�صالة فقهية جمهولة العنوان

ت�ريخ الت�أليف: 30�صفر 1147هـ

x 21.5 16.5 �صم

wخمطوط يف الفقه
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13- الروا�صح ال�صبحانية يف �صرح الكفاية اخلرا�صانية: مج2

ت�ريخ الت�أليف: 28ذي القعدة 1205هـ

الن��صخ: ال�صيخ حممد بن عبداهلل بن حممد بن ح�صني ال�صويكي اخلطي

x 30 10 �صم

26 �س

خمطوط يف الفقه

14- الروا�صح ال�صبحانية يف �صرح الكفاية اخلرا�صانية: مج5

x 28.5 20 �صم

26 �س

خمطوط يف الفقه

15- الروا�صح ال�صبحانية يف �صرح الكفاية اخلرا�صانية

ت�ريخ الت�أليف: 19�صعب�ن 1205هـ

الن��صخ: ال�صيخ حممد بن عبداهلل بن حممد بن ح�صني ال�صويكي اخلطي

�صم  21  x 30.5

27 �س

خمطوط يف الفقه

16- �صداد العباد ور�صاد العباد

املطبعة: املظفري يف بومب�ي – الهند

ت�ريخ الطبع: 24ذي القعدة �صنة 1339هـ

كت�ب فقه مطبوع طب�عة حجرية

17- ال�صوانح النظرية يف �صرح البداية احلرية

ت�ريخ الت�أليف: 3�صعب�ن 1208هـ

الن��صخ: ال�صيخ مرزوق بن حممد بن عبداهلل ال�صويكي اخلطي

x 30.5 21 �صم

27 �س

wخمطوط يف الفقه
w
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18- ال�صوانح النظرية يف �صرح البداية احلرية: مج6

ت�ريخ الت�أليف: 21ذي القعدة 1212هـ

الن��صخ: ال�صيخ مرزوق بن حممد بن عبداهلل ال�صويكي اخلطي

ت�ريخ الن�صخ: 4رم�ص�ن املب�رك 1254هـ

x 20.5 16 �صم

17 �س

خمطوط يف الفقه

19- عيون احلقائق الناظرة يف تتميم احلدائق النا�صرة

ت�ريخ الت�أليف: 15�صعب�ن 1213هـ

الن��صخ: ال�صيخ مرزوق بن حممد بن عبداهلل ال�صويكي اخلطي

ت�ريخ الن�صخ: 1213هـ

x 31 21 �صم

خمطوط يف الفقه

20- عيون احلقائق الناظرة يف تتميم احلدائق الفاخرة )ن�صخة اأخرى(

ت�ريخ الت�أليف: 15�صعب�ن 1213ه

ال�صيخ ابو احل�صن حدائق ) اآل ع�صفور �صرياز ( ال�صيخ عبداللطيف بحراين ) اآل ع�صفور ك�زرون (
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

املن�صق: عبداهلل بن علي بن حممد بن اأحمد اإبراهيم اآل ع�صفور

ت�ريخ التن�صيق: 29ذي القعدة 1240هـ

x 28.5 19.5 �صم

23 �س

خمطوط يف الفقه

21- منا�صك احلج وعمرة الإ�صالم: كبري

ت�ريخ الت�أليف: 14�صوال 1206هـ

املطبعة: الن�دري يف بومب�ي – الهند

ت�ريخ الطبع: �صهر رجب 1314هـ

158 �س

كت�ب يف الفقه مطبوع طب�عة حجرية

22- منا�صك يف احلج: �صغري

ت�ريخ الت�أليف: 4ربيع الأول 1199هـ

x 20.5 14 �صم

19 �س

خمطوط يف الفقه

23- الدرة الغراء يف وفاة ال�صيدة فاطمة الزهراء )ع(

ت�ريخ الت�أليف: �صهر ذي احلجة 1211هـ

الن��صخ: عبدالنبي بن ح�صني بن عبداهلل الإ�صبعي البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 10جم�دى الأوىل 1212هـ

x 21 14 �صم

15 �س

خمطوط يف ال�صري

24- ال�صجرة الوقادة يف وفاة اإمامنا الع�صكري )ع( من اأئمتنا ال�صادة

wخمطوط يف الرتاجم
w
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25- �صرام الكمد واحلزن يف وفاة نبينا حممد وما تعقبها من الفنت واملن

ت�ريخ الن�صخ: 1256هـ

خمطوط يف ال�صري

26- الفوادح احل�صينية والقوادح البينية: ج2 )امل�صهور مبقتل اآل ع�صفور(

الن��صخ: عبدالنبي بن ح�صني بن عبداهلل ال�صبعي البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 23ذي احلجة 1213هـ

�صم  19  x 29.5

18 �س

خمطوط يف ال�صري

27- الفوادح احل�صينية والقوادح البينية )ن�صخة اأخرى(

املطبعة: كلزار ح�صني يف بومب�ي – الهند

ت�ريخ الطبع: �صهر �صوال 1312هـ

كت�ب يف ال�صري مطبوع طب�عة حجرية

28- الفوادح احل�صينية والقوادح البينية )ن�صخة ثالثة(

الن��صخ: ح�صني بن �ص�لح بن علي املو�صوي

ت�ريخ الن�صخ: �صعب�ن 1285هـ

خمطوط نفي�س يف ال�صري

29- الفوادح احل�صينية والقوادح البينية )ن�صخة رابعة(

ت�ريخ الن�صخ: �صهر جم�دى الأوىل 1285هـ

خمطوط يف الرتاجم

30- قب�صات احلزن يف مقتل ال�صهيد احل�صن )ع(

الن��صخ: علي بن عبدالم�م التوبلي البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 23�صفر 1207هـ

wخمطوط يف ال�صري
w
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

31- قدح الزناد لنار م�صيبة زين العباد 

ت�ريخ الت�أليف: 25حمرم 1212هـ

الن��صخ: عبدالنبي بن ح�صني الإ�صبعي البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 13ربيع الث�ين 1212هـ

خمطوط يف ال�صري

32- خمطوط بدون عنوان يتحدث عن �صرية الإمام احل�صني )ع(

�صم  16  x 22.5

16 �س

خمطوط يف ال�صري

33- مثري احلزن الكامن يف مقتل الإمام الثامن ال�صامن

خمطوط يف ال�صري )يتحدث عن وف�ة الإم�م علي بن مو�صى الر�ص� )ع( (

34- م�صتعار الأحزان يف بيان ما جرى على حرم الغريب العط�صان وما يتبعه من اأخذ 

الثاأر من اأولئك العدوان

ت�ريخ الت�أليف: 21�صفر 1211هـ

الن��صخ: عبدالنبي بن ح�صني ال�صبعي البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 3ربيع الث�ين 1212هـ

خمطوط يف ال�صري

35- امل�صاب الغاقر يف موفاة حممد بن علي الباقر )ع(

الن��صخ: عبدالنبي بن ح�صني الإ�صبعي البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 18ربيع الث�ين 1212هـ

خمطوط يف ال�صري

36- وفاة النبي يحيى بن زكريا )ع(

الن��صخ: عبدالنبي بن ح�صني الإ�صبعي البحراين

wخمطوط يف ال�صري
w
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  خ  

خلف بن عبدعلي آل عصفور ] 1194 – 1273هـ [

1- التحفة الغالية يف بيان احلقوق املالية

الن��صخ: عو�س بن حممد

ت�ريخ الن�صخ: 17ربيع الأول 1321هـ

خمطوط يف الفقه

2- )جزء متبقي( يف الفقه

ت�ريخ الت�أليف: 4�صوال 1259هـ

x 24 15 �صم

15 �س

خمطوط يف الفقه

3- ر�صالة يف احلاكم ال�صرعي وم�صتواه العلمي والعملي

ت�ريخ الت�أليف: 14حمرم 1218هـ

x 20 15 �صم

15 �س

خمطوط يف الفقه

4- ر�صالة يف الر�صاع

ت�ريخ الت�أليف: 16رجب 1269هـ 

الن��صخ: مال عو�س بن مال حممد عبداهلل

ت�ريخ الن�صخ: 11 �صفر 1311هـ

خمطوط يف الفقه

5- ر�صالة يف �صالة العيدين

ت�ريخ الت�أليف: 5ربيع الث�ين 1218هـ

wخمطوط يف الفقه
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



116

ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

6-ر�صالة يف العدالة

ت�ريخ الت�أليف: 28ذي احلجة 1260هـ 

الن��صخ: مال عو�س بن مال حممد عبداهلل

ت�ريخ الن�صخ: 22ربيع الأول 1321هـ

خمطوط يف الفقه

7-ر�صالة يف املرياث

ت�ريخ الت�أليف: 4�صوال 1259هـ 

الن��صخ: مال عو�س بن مال حممد عبداهلل

ت�ريخ الن�صخ: 10ربيع الأول 1311هـ

خمطوط يف الفقه

8-ر�صالة حول م�صاألة املحلل بعد التطليقات الثالث

خمطوط يف الفقه

9-الن�صاب الكامل يف تعداد النوافل

x 21.5 15 �صم

خمطوط يف الفقه

10- ر�صالة يف العقائد

خمطوط يف العق�ئد

11- اإكمال العقائد 

خمطوط يف الدع�ء

12- الهداية يف اأعمال اليوم والليلة

الن��صخ: عو�س بن حممد

ت�ريخ الن�صخ: �صهر ذي احلجة 1323هـ

x 21 16.5 �صم

wخمطوط يف الدع�ء
w
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  ع  

عبدعلي بن أحمد آل عصفور ] توفي سنة 1210هـ [

ر�ص�لة فقهية بدون عنوان

x 24 14 �صم

15 �س

خمطوط يف الفقه

عبدعلي بن خلف بن حسين آل عصفور ] توفي سنة 1303هـ [

1- ر�صالة يف ال�صكوك

ت�ريخ الت�أليف: 3ذي القعدة 1278هـ

ت�ريخ الن�صخ: �صهر حمرم 1279هـ

خمطوط يف الفقه

2- م�صكاة الهداية

خمطوط يف الفقه

3- اأ�صرف املح�صول يف مبادئ الو�صول اإىل علم الأ�صول

ت�ريخ الت�أليف: 24 حمرم 1288هـ

الن��صخ: حممد بن اإبراهيم بن حممد بن اأحمد بن عبداهلل الري�ين

ت�ريخ الن�صخ: 5�صفر 1288هـ

x 23 19.5 �صم

18 �س

خمطوط يف علم اأ�صول الفقه

اأزهار الأنظار وثمار الأفكار املقتطفة من حدائق الأخبار الواردة عن ال�صادقني   -4

الأطهار

ت�ريخ الت�أليف: 7ربيع الأول 1283هـ

wكت�ب يف احلديث مطبوع طب�عة حجرية
w
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

عبدعلي بن خلف بن عبدعلي آل عصفور ] المتوفي سنة 1303هـ [

1- اأزهار الأنظار واأثمار الأفكار: ج1

ت�ريخ الت�أليف: 9�صفر 1283هـ

الن��صخ: عبداهلل بن ال�صيد اأحمد بن علي بن علوي املو�صوي الغريفي ال�ص�خوري البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 11جم�دى الث�نية 1284هـ

x 23 17 �صم

خمطوط يف الفقه

2- الدرر اجلمانية يف اأجوبة امل�صائل الدوانية

ت�ريخ الت�أليف: 3ذي القعدة 1278هـ

الن��صخ: عبداحل�صني بن عبدعلي اآل ع�صفور

ت�ريخ الن�صخ: 1297هـ

خمطوط يف الفقه

3- القول ال�صديد يف رد امل�صطلح اجلديد

ت�ريخ الت�أليف: 15ربيع الث�ين 1281هـ

�صم  12.5  x 19.5

6�س

خمطوط يف الفقه

4- اأنوار املناقب واأذكار امل�صائب

الن��صخ: ال�صيخ عبداهلل بن حممد علي ال�صويكي اخلطي

ت�ريخ الن�صخ: 25�صوال 1295هـ

x 24.5 17 �صم

14�س

خمطوط يف ال�صري

5- الف�صول املهمة يف ذكر اأ�صرار الأئمة

ت�ريخ الت�أليف: 6�صفر 1292هـ

wالن��صخ: ح�صني بن حممد علي حي�ت
w
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x 23 16.5 �صم

14�س

خمطوط يف ال�صري

6- مثري اأحزان امللهوف على قتلى الطفوف

الن��صخ: عبداحل�صني بن عبدعلي بن خلف بن عبدعلي اآل ع�صفور

ت�ريخ الن�صخ: 12رم�ص�ن 1298هـ

x 24.5 17 �صم

14�س

خمطوط يف ال�صري

7- ت�صريح الفوائد يف �صرح تو�صيح العقائد

ت�ريخ الت�أليف: �صهر جم�دى الأوىل 1278هـ

الن��صخ: حممد بن اإبراهيم ري�صهري

ت�ريخ الن�صخ: �صهر �صعب�ن 1279هـ

x 23 22 �صم

 22�س

خمطوط يف العق�ئد

عبداهلل بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور ] المتوفي سنة 1208هـ [

خمطوط عن الإم�م احل�صني بدون عنوان

ت�ريخ الت�أليف: 8ربيع الأول 1187هـ

x 20 15 �صم

16�س

خمطوط يف ال�صري

علي بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور ] توفي سنة 1210هـ [
ر�ص�لة يف الفقه بدون عنوان

x 31 22 �صم

19�س

wخمطوط يف الفقه
w
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

  م  

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد آل عصفور ] 1112 – 1182هـ [

ر�صالة يف اأجوبة م�صائل متفرقة  -1

ت�ريخ جمعه�: 11�صعب�ن 1262هـ

x 21 11 �صم

19�س

خمطوط يف الفقه

املناقب وامل�صايب ل�صيدنا اأبي الب�صطني علي بن اأبي طالب  -2

الن��صخ: علي بن اإبراهيم بن عي�صى بن دروي�س الدرازي البحراين

ت�ريخ الن�صخ: 19�صعب�ن 1208هـ

x 22 16 �صم

16�س

خمطوط يف ال�صري

محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور ] المتوفي 
سنة 1244هـ [

1- ر�صالة يف اإطالق لفظ الولد على ولد الولد

ت�ريخ الت�أليف: 9جم�دى الث�نية 1215هـ

خمطوط يف الفقه

2- ر�صالة يف وجوب اجلمعة عيناً

ت�ريخ الت�أليف: 19ربيع الث�ين 1241هـ

ت�ريخ الن�صخ: 24جم�دى الأوىل 1251هـ

خمطوط يف الفقه
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محمد علي بن محمد تقي آل عصفور ] 1289 – 1365هـ [

1- تف�صري القراآن

x 33 20 �صم

خمطوط يف تف�صري القراآن

2- تف�صري املفردات القراآنية

3- الختيارات يف اأق�صام اخليارات

ت�ريخ الت�أليف: �صهر رم�ص�ن املب�رك 1327هـ

خمطوط يف الفقه

4- جواهر الكلمات يف �صرح املحرمات

x 23 15 �صم

خمطوط يف الفقه

5- ر�صالة مزيلة ال�صبهات عن املانعني من تقليد الأموات 

ت�ريخ الت�أليف: 28ذي القعدة 1347هـ

املطبعة: الك�ظمية يف ع�ص�ر الب�صرة – العراق

ت�ريخ الطبع: 1347هـ/ 1930م

كت�ب يف الفقه مطبوع

6- ر�صالة فقهية بالفار�صية

املطبعة: ج�بخ�نة مو�صوي، طهران – اإيران

ت�ريخ الطبع: 1448هـ

كت�ب يف الفقه مطبوع

7- ر�صالة فقهية

ت�ريخ الت�أليف: �صهر جم�دى الث�نية 1310هـ

x 20.5 16.5 �صم

wخمطوط يف الفقه
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

8-�صرح بداية الهداية

x 34 23 �صم

خمطوط يف الفقه

9-و�صيلة اأهل الدراية يف �صرح بداية الهداية

x 23 20.5 �صم

28�س

خمطوط يف الفقه

10-و�صيلة اأهل الدراية يف �صرح بداية الهداية

x 23 20 �صم

27�س

خمطوط يف الفقه

11- اأ�صول الأخبار يف حتقيق الأ�صرار

x 34.5 20 �صم

خمطوط يف علم اأ�صول  الفقه

12- قامو�ض يف اللغة العربية بدون عنوان

x 32.5 21.5 �صم

18�س

خمطوط يف اللغة

13- قامو�ض يف اللغة العربية بدون عنوان )ن�صخة اأخرى(

x 21 13.5 �صم

خمطوط يف اللغة

14- نفحة العبري يف علم التعبري

12 �صفحة 

wخمطوط يف اللغة
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15- حتفة احلبيب وبلغة الأديب

ت�ريخ الت�أليف: �صهر رم�ص�ن املب�رك 1317هـ

x 20.5 19.5 �صم

خمطوط يف ال�صعر

16- جزء يف �صرح الأحاديث )بدون عنوان(

ت�ريخ الت�أليف: 9رم�ص�ن 1325هـ

خمطوط يف علم احلديث

17- بلغة اأهل النظر يف معنى الثقل الأ�صغر

ت�ريخ الت�أليف: 30ربيع الث�ين 1330هـ

x 23 20.5 �صم

خمطوط يف ال�صري

18- لطايف احلكم يف مناقب �صادات الأمم

ت�ريخ الت�أليف: 12حمرم 1330هـ

خمطوط يف ال�صري

19- اجلواهر ال�صنية يف معرفة رجال العربية

x 11 16 �صم

10�س

خمطوط يف الت�ريخ

20- درر ال�صحابة يف معرفة من اأجمعت عليه ت�صحيح ما ي�صح عنهم امل�صابة

ت�ريخ الت�أليف: 15ربيع الأول 1321هـ

خمطوط يف الت�ريخ

21- الذخائر يف جغرافيا البنادر واجلزاير

ت�ريخ الت�أليف: 12�صعب�ن 1319هـ

x 21 17 �صم

32�س

خمطوط يف الت�ريخ واجلغرافي� والرتاجم
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

22- منهج ال�صالكني

ت�ريخ الت�أليف: 1�صوال 1342هـ

املطبعة: مظفري يف بومب�ي - الهند

ت�ريخ الطبع: 2رجب 1344هـ

كت�ب يف العق�ئد مطبوع طب�عة حجرية

23- عقائد ال�صيعة واأ�صول ال�صريعة

�صم  17  x 22

17�س

خمطوط يف العق�ئد

24- جممع ال�صرور والبتهاج يف �صرح اأحاديث املعراج

x 30 21 �صم

27�س

خمطوط يف العق�ئد

25- منتهى العقول يف بيان كيفية ال�صالة على الر�صول )�ض(

يتكون من 6 �صفح�ت

خمطوط يف العق�ئد

26- الر�صحات القد�صية يف الآيات الآفاقية والأنف�صية

x 34.5 22 �صم

خمطوط يف الدع�ء

27- ال�صجرة الطيبة يف الأذكار املجربة

خمطوط يف الدع�ء

28- �صرح دعاء ال�صمات

ت�ريخ الت�أليف: 1جم�دى الأوىل 1323هـ

wخمطوط يف الدع�ء
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29- الدرو�ض املنطقية

خمطوط يف املنطق

30- جواهر الألفاظ واأوراد الأبرار واحلفاظ: مج4

ت�ريخ الت�أليف: 15حمرم 1340هـ

خمطوط ك�صكول

31- الفوائد اجلميلة يف امل�صائل اجلليلة

خمطوط ك�صكول

32- ك�صكول

ت�ريخ الـت�أليف: 1310هـ

x 20 17 �صم

25�س

خمطوط ك�صكول

33- جواهر الألفاظ واأوراد الوعاظ واحلفاظ

خمطوط -  معلوم�ت خمتلفة

34- جواهر الألفاظ واأوراد الوعاظ واحلفاظ: مج3

خمطوط  - مع�رف خمتلفة

35- كتاب بدون عنوان

x 33 20.5 �صم

خمطوط

36- الكتاب املرقوم يف �صرح ر�صالة احلدود والر�صوم

خمطوط - موا�صيع خمتلفة
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

37- كليات اآل ع�صفور: مج1

ت�ريخ الت�أليف: 1330هـ

خمطوط - مع�رف ع�مة

38- كليات اآل ع�صفور: مج2

خمطوط - مع�رف ع�مة

39- كليات اآل ع�صفور: مج20

خمطوط يف املع�رف الع�مة

40- كليات اآل ع�صفور: مج24

ت�ريخ الت�أليف: 8رم�ص�ن 1316هـ

خمطوط يف املع�رف الع�مة

41- كليات اآل ع�صفور: مج30

خمطوط يف املع�رف الع�مة

42- كليات اآل ع�صفور

ت�ريخ الت�أليف: 1321هـ

خمطوط يف املع�رف الع�مة

43- كليات اآل ع�صفور: مج40

خمطوط يف املع�رف ع�مة

44- جمموعة اأوراق خمتلفة

خمطوط: اأوراق خمتلفة

محمد علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور ]توفي سنة 
1248هـ[

�صرح اأبي�ت اأبن الف�ر�س

ت�ريخ الت�أليف: 4�صعب�ن 1248هـ

خمطوط يف ال�صعر
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النهاية السعيدة للمكتبة
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النهاية السعيدة للمكتبة

مرت املكتبة كم� مت ذكره �صلفً� بظروف ق��صية، ومبراحل خمتلفة من الرتح�ل من بلد اإىل 

اآخر، اإل اأنه� حطت رح�له� يف نه�ية املط�ف وب�لتحديد يف ع�م 2008م يف مك�نه� ال�صحيح 

.. يف مبنى خ��س اأعد لذلك مبنطقة �ص�ر، وهو املبنى الذي �صيده ال�صيخ حم�صن بن ال�صيخ 

وم�له  ووقته  جهده  من  الكثري  حم�صن  ال�صيخ  بذل  وقد  ع�صفور.   اآل  خلف  بن  عبداحل�صني 

املكتبة،  اأهمه�:  اأق�ص�مً� خمتلفة  ي�صم  الذي  الإ�صالمي  الثق�يف  املبنى  ت�أ�صي�س هذا  �صبيل  يف 

واملر�صد الفلكي، ومكتبة البحث اللكرتوين، وغرف للدرا�صة والنق��س، واأخرى لالجتم�ع�ت 

واللق�ءات.

حر�س ال�صيخ حم�صن على اإعط�ء م�ص�حة اأكرب يف هذا املبنى ملكتبة اآل ع�صفور ب�عتب�ره� اأول 

مكتبة خ��صة اأ�ص�صت يف البحرين يف القرن الث�من ع�صر امليالدي ب�صكل منظم.  وقد رع�ه� 

وزاد من مقتني�ته� ابن موؤ�ص�صه� العالمة ال�صيخ يو�صف بن ال�صيخ اأحمد اآل ع�صفور، و�صمت 

اأمه�ت الكتب العربية يف الفقه والأدب واللغة والت�ريخ والرتاجم.

وجل  عز  الب�ري  من  بف�صل  اأنه  اإل  والتغريب،  والنهب  ال�صلب  اإىل  املكتبة  تعر�صت هذه  لقد 

وبجهود م�ص�يخ اآل ع�صفور حفظت املكتبة من ال�صي�ع، واأبت اإل اأن تبقى �ص�خمة اأم�م تلك 

املحن التي تعر�صت له�، فبقيت مقتني�ته� موزعة بني البحرين واإيران.

اإيران تنقلت حمتوي�ته� بني ثالث مدن هي: بو�صهر، وم�صهد، والع��صمة طهران.  ويف  ففي 

اأبن�ء ال�صيخ  البحرين حفظ اجلزء املهم منه� يف مكتبتي ال�صيخ اأحمد وال�صيخ عبداحل�صني 

خلف اآل ع�صفور، وبقي جزء منه� يف مكتبة ال�صيخ ب�قر اآل ع�صفور.

وعندم� �صمم ال�صيخ حم�صن بن ال�صيخ عبداحل�صني اآل ع�صفور على ت�أ�صي�س مبنً� خ��صً� به 

حلفظ الرتاث العلمي، و�صع يف ت�صوره عملية جمع �صت�ت املكتبة وعر�س مقتني�ته� يف هذا 

املبنى.  ويف هذا ال�ص�أن بذل الكثري من اجلهد يف �صبيل جمع مقتني�ت املكتبة، و�صد الرح�ل 

اإىل اإيران ع�صرات املرات يف حم�ولة منه جللب جميع مقتني�ت مكتبة اآل ع�صفور وم� ت�صمه 

من خمطوط�ت اإىل البحرين.  وقد اأثمرت جهوده عن التف�ق مع امل�صئولني هن�ك على ت�صوير 

املخطوط�ت  من  جمموعة  البحرين  اإىل  وجلب  الت�صوير  عملية  وب��صر  املخطوط�ت،  جميع 

امل�صورة وهي معرو�صة الآن ب�ملكتبة.

ال�صيخ حم�صن من جمع  ا�صتط�ع  فقد  البحرين  املتوافرة يف  املكتبة  مقتني�ت  بخ�صو�س  اأم� 

اإىل اجلزء املخ�ص�س للمكتبة يف الدور الأول من املبنى، وق�م بتنظيمه� وفق  wاأهمه� ونقله� 
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لعر�س  كم� خ�ص�س حيزًا  املكتبة.   لهذه  �صنعت خ�صي�صً�  املختلفة يف خزان�ت  موا�صيعه� 

املخطوط�ت الأ�صلية التي هي من نت�ج علم�ء اآل ع�صفور، اإ�ص�فة اإىل حيز اآخر خ�ص�س لعر�س 

الزج�جية،  العر�س  خزائن  يف  القدمية  املخطوط�ت  بع�س  وو�صعت  امل�صورة.   املخطوط�ت 

وكتب اأم�م كل خمطوطة البي�ن�ت اخل��صة به�.

وت�صم املكتبة اإ�ص�فة اإىل املخطوط�ت والكتب املطبوعة طب�عة حجرية، جمموعة من الكتب 

وزينت  القدمية.   والعمالت  الإ�صالمية،  والأواين  التحف  وبع�س  حديثة،  طب�عة  املطبوعة 

جدران املبنى ب�صور ن�درة مل�ص�يخ اآل ع�صفور وبع�س علم�ء البحرين الب�رزين.

لقد ك�نت نه�ية هذه املكتبة نه�ية �صعيدة حقً�، فبعد ثالثم�ئة ع�م على ت�أ�صي�صه�، وم� تعر�صت 

له من ظروف ق��صية .. ك�نت النه�ية جمع اأهم مقتني�ته� وحفظه� وتوثيقه�، وعر�صه� على 

الرفوف اخل��صة به� لي�صتفيد منه� اجلميع من قراء وب�حثني ودار�صني.
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

مصادر الكتاب
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1- الأمني، ال�صيد حم�صن الع�ملي.  اأعي�ن ال�صيعة.- بريوت: دار التع�رف، 1986م.

2- اآل جميع، حبيب واملرهون، اأحمد.  فهر�س خمطوط�ت مكتبة اآل ع�صفور يف بو�صهر.- قم: 

اأنوار الهدى، 1988م.
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ببليوغرافيا مخطوطات علماء آل عصفور

الدكـتــور منصـور محـمـد سـرحــان
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