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العالمة الشيخ
)H( محمد جواد البالغي

ول��د ال�س��يخ حمم��د ج��واد ب��ن ح�س��ن البالغ��ي يف مدين��ة 
النج��ف اال�س��رف �س��نة 1282 هجري��ة م��ن اأ�س��رة جنفي��ة 
عرف��ت بالعل��م واالأدب والف�سل ، اأجنبت كثريا من العلماء 

واالأدب��اء .
 ب��داأ يف الدرا�س��ة احلوزوي��ة يف �س��ّن مبك��رة واأنه��ى مرحل��ة 
املقدم��ات بعده��ا ع��اد اىل النج��ف الإكمال درا�س��ته وبعدها 
�سافر اإىل �سامراء �سنة 1326ه� الأجل ح�سور درو�س ال�سيد 
حممد تقي ال�سريازي )زعيم الثورة العراقية( وبقى فيها 
م��ا يق��ارب ع�س��ر �س��نوات  وبعده��ا ع��اد اإىل الكاظمية مكث 
فيه��ا �س��نتني مبلغ��ًا �س��د االحت��الل الربيط��اين داعي��ًا اإىل 
انت�س��ار الث��ورة وحتقي��ق اال�س��تقالل ث��م ع��اد اإىل النج��ف  
وا�س��تقر به��ا  وح�س��ر درو���س كث��ري م��ن العلم��اء يف النج��ف 
وا�ستغل بالبحث والتاأليف والكتابة والت�سنيف حيث اأغنى 
املكتب��ة االإ�س��المية مبوؤلفات��ه وت�سانيف��ه واأف��كاره العلمي��ة 
واأرائ��ه املبتك��رة وعال��ج الكث��ري م��ن االنحراف��ات الفكري��ة 
حي��ث بل��غ ع��دد موؤلفات��ه وت�سانيف��ه ثماني��ة وثالث��ني موؤلف��ًا 
ماب��ني كت��اب وحا�س��ية ور�س��الة عملي��ة ف�س��ال ع��ن ذل��ك مل 
يقت�س��ر العالم��ة البالغ��ي عل��ى درا�س��ة العل��وم االإ�س��المية 
فح�س��ب ب��ل حت��ى العلوم احلديث��ة  كالريا�سي��ات والفيزياء 

والكيمي��اء وعل��وم الهيئ��ة .

أساتذته :
1-ال�س��يخ حمم��د ط��ه جن��ف اب��ن ال�س��يخ مه��دي جن��ف 

)1323ه���( )1241ه���(- 
2-ال�س��يخ اأغ��ا ر�س��ا اب��ن ال�س��يخ حمم��د ه��ادي الهم��داين 

)1250ه�(-1323ه���(
 (� )1255ه���(  اخلر�س��اين  االآخون��د  كاظ��م  3-ال�س��يخ 

1329ه���(�
4-املريزا حممد تقي ال�سريازي) 1256ه�( �� )1338ه�( 
5-ال�س��يخ حمّم��د ح�س��ن اب��ن ال�س��يخ عب��د اهلل املامق��اين 

النجف��ي )1238ه��� � 1323 ه��� (
)1254ه���(- الطرب�س��ي  الن��وري  ح�س��ني  6-امل��ريزا 

1320ه���( (
الغ��روي  الهن��دي  ها�س��م  ح�س��ن  حمم��د  7-ال�س��يد 

) 1323ه��� - 1242ه� (

تالمذته : 
1.ال�سيد �سهاب الدين املرع�سي النجفي

2.ال�سيد اأبو القا�سم اخلوئي
3.ال�سيد هادي امليالين

4.املريزا حممد علي اأردودباي النجفي
5.ال�سيد حممد �سادق بحر العلوم

6.حممد املهدوي الالهيجي
7.ذبيح اهلل املحالتي

8.علي حممد الربوجردي
9.جمتبى النكراين النجفي

10.ال�سيد مرت�سى اللنكرودي
مؤلفاته :

1.اآالء الرحمن يف تف�سري القراآن
2.الرحلة املدر�سية اأو املدر�سة ال�سيارة

3.الهدي اإىل دين امل�سطفى
4.التوحيد والتثليث

5.اأعاجيب االأكاذيب
6.اإبطال فتوى الوهابيني

7.امل�سيح واالإجنيل
8.ن�سمات الهدي

الق��رن  يف  الدي��ن  يف  اأب��دع  م��ن  بع���س  يف  9.امل�سابي��ح 
الثال��ث ع�س��ر

10.م�سباح الهدى
11.حياة امل�سيح

12.اأجوبة امل�سائل البغدادية
13.داعي االإ�سالم وداعي الن�سرانية

14.ر�سالة يف االأوامر والنواهي يف علم االأ�سول
15.ر�سالة يف رد تزويج اأم كلثوم من عمر بن اخلطاب

16.ر�س��الة يف رد التف�س��ري املن�س��وب اإىل االإم��ام احل�س��ن 
)A(الع�س��كري

17.ر�سالة يف رد جرجي�س 
الفرق��ة  عل��ى  ال��رد  )يف  ح�س��يون  رد  يف  18.ر�س��الة 

القادياني��ة(
19.داروين واأ�سحابه

20.حا�س��ية على مكا�س��ب ال�س��يخ االأن�ساري من اأول ق�س��م 
البيع حتى بيع الوقف .

     وغريه��ا الكث��ري جمموع��ة م��ن التعليق��ات واحلوا�س��ي 
والر�س��ائل الفقهي��ة ،وهن��اك ر�س��الة يف اأح��كام الو�س��وء 

ترجمه��ا العالم��ة البالغ��ي اإىل االإجنليزي��ة
     شعره :

كان العالم��ة البالغ��ي ميتل��ك قريح��ة �س��عرية ذات نظ��م 
رائق متني ، تزخر اأ�سعاره بالعواطف الوجدانية وامل�ساعر 
االإن�س��انية والتاأم��الت الروحي��ة حي��ث كان ر�س��وان اهلل 



45

علي��ه م��ن فح��ول ال�س��عراء واالدب��اء ف�س��ال ع��ن اأن  كب��ار االأدب��اء 
وال�س��عراء يق��ّرون ل��ه مبكانت��ه االأدبي��ة والعلمي��ة وقال ال�س��يد حم�س��ن 

االأم��ني ))ل��ه �س��عر كث��ري جي��د وه��و يف موا�س��ع خمتلف��ة(( .
وق��د م��دح اأه��ل البيت)عليهم ال�س��الم ( بق�سائده، منه��ا اأبيات عن 
ق�سي��دة  يف ذك��رى مول��د االإم��ام امله��دي املنتظ��ر � عّج��ل اهلل تع��اىل 

فرج��ه ال�س��ريف � يف منت�س��ف �س��عبان » م��ن اخلفي��ف » 

ِلَي ِفيِه َوَلْيَلُة ِعيِدي َحيِّ �َسْعباَن َفْهَو �َسْهُر �ُسُع���وِدي                  َوْعُد َو�سْ
بُّ امَل�سوُق �َسذا امِلي�                  الِد ِفي�����������������ِه َوَبْهَجَة امَلْوُلوِد ِمْنُه َحّيا ال�سَ
َطفى َبْل َذِخرَيِة الَتْوِحيِد ِة َعْي������ِن املُ�                  �سْ ُمْهَجِة املُْرَت�سى َوُقرَّ
َرْحَمِة اهلِل َغْوِثِه يف الَورى �َسْم������                  �ِس ُه�����������داُه وِظ��لِِّه امَلْمُدوِد
تي َوَعِديدي َوَهوى خاِطري و�ساِئِق َنْف�ِس��������ي                  وُمن�������اها وُعدَّ
��ْت َنْبَعت��ي َواأْوَرَق ُع��ودي َفاجَنَل��ْت ُكْرَبت��ي َواأْزَه��َر َرْو�س��ي                  َوَنَ

المصادر
1.طبقات اأعالم ال�سيعة / اآغا بزرك الطهراين

2.ما�سي النجف وحا�سرها / ال�سيخ جعفر حمبوبة
3.�سعراء الغري / علي اخلاقاين 

4.معارف الرجال / حممد حرز الدين
5.العالمة البالغي رجل العلم واجلهاد / ال�سيخ حممد احل�سون.

6.اأعيان ال�سيعة /ال�سيد حم�سن االمني


