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 محمدتقی بهجت فومنی

لوشی(  1۳۳۱ضوسی )اٍاخش سال  1۹۲۱هحوذتمی بْجت فَهٌی اص ػشفای بِ ًام ٍ اص هشاجغ تملیذ ضیؼِ دس سال 

 دس ضْش فَهي ٍالغ دس استاى گیالى صادُ ضذ.

 

 تحصیالت

پشداخت. تحصیالت ابتذایی سا دس هىتب خاًِ فَهي گزساًذ ٍ دس ّواى ضْش بِ تحصیل همذهات ػلَم اسالهی 

 ق. دس سي چْاسدُ سالگی بِ ػشاق سفت ٍ دس وشبال بِ تحصیل هطغَل ضذ. 1۳۱۱دس سال 

ّای پایاًی سطح سا صیش ًظش اساتیذی چَى  ق. بِ ًجف اضشف هْاجشت ًوَد ٍ لسوت 1۳۳۹پس اص آى دس سال 

الذیي ػشالی، بِ حَصُ هشتضی طالماًی بِ پایاى سساًذ. ٍی دسآًجا پس اص دسن هحضش هیشصای ًائیٌی ٍ آلا ضیاء

دسسی هحوذحسیي غشٍی اصفْاًی پیَست ٍ ػالٍُ بش ایي اص هحضش سیذ ابَالحسي اصفْاًی ٍ هحوذواظن 

سالگی دس سله  1۱یا  1۱ای فشا گشفت. دس سٌیي  ضیشاصی بْشُ بشد. ٍ ػلَم ػملی سا ًضد سیذ حسي بادوَبِ

 ػشفاًی سیذػلی لاضی دسآهذ. -ضاگشداى اخاللی 

ق.( بِ ایشاى باصگطت چٌذ هاّی سا دس فَهي هاًذ  1۳۳۱ش. ) 1۳۹۱یاى سساًیذى تحصیالت خَد دس سال بؼذ اص پا

صیاست حشم فاطوِ  لصذ ساُ دس. بشٍد ًجف ٔ  ػلویِ ٔ  ٍ پس اص تطىیل خاًَادُ بش آى ضذ وِ دٍباسُ بِ حَصُ

 خبش بَد، وشدُ تَلف لن دس وِ هاّی چٌذ طَل دس ٍلی وشد؛ سا لن ٔ  هؼصَهِ ٍ اطالع یافتي اص ٍضؼیت حَصُ

 ٍ وٌذ الاهت لن ضْش دس وِ گشفت تصوین اٍ لزا ضذ، هی ضٌیذُ دیگشی اص پس یىی ًجف بضسي استاداى فَت

ٍ بشٍجشدی اداهِ بذّذ. پس اص چٌذ هاُ  ووشی وَُ دسس جلسات دس حضَس با سا خَد تحصیالت آًجا دس

 تشیي ضاگشد ػلوای دیٌی ضذ۳ ح یضدی، بشجستِالاهت دس حَصُ ػلویِ لن وِ ًَپا بَد، بٌا بِ ًمل هصبا

اهلل بشٍجشدی دس لن دسس ضشٍع وشدُ بَدًذ اص ضاگشداى  اهلل بْجت اص ّواى صهاًی وِ آیت آیت »

گَیٌذ، دس هیاى  بشجستِ ٍاص هُستَطىِلیي هؼشٍف ٍ هبشّص دسس ایطاى بَدًذ. هؼوَالً استاداًی وِ دسس خاسج هی

وٌٌذ احیاًاً اضىاالتی بِ  تٌذ وِ ضوي ایٌىِ بیص اص ّوِ هطالب سا ضبط هیضاگشداًطاى یىی دٍ سِ ًفش ّس

تشًذ، ٍ  وٌٌذ تا هسائل واهالً حل ضَد. ایٌاى اص دیگشاى دلیك گیشی هی سسذ وِ هطشح ٍ پی ًظشضاى هی



۹ 

 

س هشحَم تش ٍ ًیاص بِ غَس ٍ بشسسی بیطتشی داسد، ٍ ایطاى دس آى صهاى چٌیي هَلؼیتی سا دس دس اضىاالتطاى ػلوی

 «  اهلل بشٍجشدی داضتٌذ. آیت

 

 تدریس

ٍی دس صهاى تلوز دس ًجف بِ تذسیس سطَح ػالی ًیض هطغَل بَد ٍ با ٍسٍد بِ لن بِ تذسیس دسٍس ػالی پشداخت. 

هحل تذسیس دسس خاسج ٍی ابتذا دس حجشات هذاسس ٍ بؼذ دس هٌضل ضخصی خَد ٍ سپس دس هسجذ فاطویِ ٍالغ دس 

 ٍ هحل الاهِ ًواص جواػت ٍ هشاجؼات ػوَهی ٍی ًیض ّویي هسجذ بَد.ضذ  گزسخاى تطىیل هی

 

 مرجعیت

 ػبذاهلل چَى افشادی ٍ وشد اػالم سا ٍی هشجؼیت لن، ػلویِ حَصُ هذسسیيپس اص ٍفات هحوذػلی اساوی، جاهؼِ 

 سسالِ اًتطاس بِ مالذا ّیچگاُ اٍ ّوچٌیي. ًوَدًذ هؼشفی تملیذ هشجغ ػٌَاى بِ سا ٍی ًیض هطىیٌی ػلی ٍ آهلی جَادی

شد تا ایٌىِ با دسخَاستْای پی دس پی افشاد ساضی ضذ تا فتاٍایص بذٍى روش ًام بِ چاپ بشسذ. اص چاپ ضطن بِ ًى ػولیِ

 .ًَضتِ ضذ« الؼبذ هحوذتمی بْجت»بؼذ سٍی جلذ سسالِ اٍ ػباست 

وٌٌذ ػلی صافی چٌذ هاُ پس اص است وِ هملذاًص بِ ػلی صافی گلپایگاًی سجَع  بِ ًمل ػباس هحفَظی، ٍی خَاستِ

ای هبٌی بش اداهِ واس دفتش آیت اهلل بْجت صیش ًظش ػلی  فَت بْجت دسگزضت. فشصًذ اسضذ ٍی ػلی بْجت ًیض اػالهیِ

 .صافی صادس وشد

 

 وفات

 بِ ػلت ایست للبی دسگزضت. ٍ دس حشم فاطوِ هؼصَهِ دفي ضذ. 1۳۱۱اسدیبْطت  ۹۱آیت اهلل الؼظوی بْجت دس 


