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 مقدمة المؤلف
 بسم الّله الرمحن الرحيم

احلمد لّله رب العاملني، والصالة والسالم على حمّمـد وللـه الطـاهر ن، واللعنـة الداعمـة علـى 
 الد ن. أعداعهم أمجعني إىل قيام  وم

إّن مــن أهــم مــا لتــاإل إليــه ال ســان لينــال بــه ســعاكة الــد يا واخللــرة وكرامتهمــا، هــو ا لــق 
احلســـن، وال ســـان كمـــا  رج ـــخ و بـــتهة بـــاأللالت ال اتـــلة، كـــ ل   نـــت   و تعـــ ب بر اعـــ  

 األلالت.
أال جرى أ ّه لـو ف ـ  ال سـان عـن   سـه وجل ـ  ب ـالم فـ  العـق بـه كيـذ  نـدم و تعـ ب 

 اً عند ما  لت ت إىل لطأه و عوك إىل   سه.  سي
وك ل  احلسوك أال جراه كيذ  ؤ ي   سه و عّ ب تـم ه حـني لسـد اخللـر ن وال لـ  

 بالراحة إالّ إ ا ختّلى من احلسد، وازاح ه ه الص ة السيئة عن   سه؟
وك وه  ا البخي  أال جرى كيذ   مه الناس و ن ّضون من حوله، ومبجّرك ما  رجـخ إىل ا ـ

 والسخاء  رجعون عليه باملدح والثناء و لتّ ون حوله؟
وعليــهف نمــن ا طــأ أن  تصــور ال ســان أ ّــه لــو ختلّــى عــن ال ضــاع  وحماســن األلــالت ان  

ســوحي لصــ  علــى التحــرر مــن عــ اب الضــم ، وجأ يــي الوجــدان، وان ســيعي  برفــد اكثــر، 
 وحر ة كربى، وسعاكة قصوى، ب  بالع   من  ل  متاماً.

هل ا  رى أّن رسول الّله صلى اهلل عليه ولله وسلم ّ ص رسالته يف قولهف إّّنا بعثت المتّم و 
 م ارم األلالت  و ل  ملا يف ظالل األلالت من حياة كرمية، وراحة وجدان، وسعاكة أبد ة.

 وقال الشاعرف
 إّّنا األمم األلالت إن بقيت       وإن ُهم ُ هبت الالقهم  هبوا  

اقــخ املتســاي عليــه، رفــم مــا اكعتــه الشــيوعية مــن ان األلــالت أوهــام التلقهــا هــ ا هــو الو 
أصحاب األموال وبّثوها يف الناس حل   رؤوس أمواهلم ورعا ة مصاحلهم، نإّن ه ا الكعـاء ال 
أســاس لــه، ولــ ا جــرى الشــيوعّية   ســها متــدح ا نــدي املقــدام لشــجاعته، وجــ م ا نــدي ا بــان 

 زيب املنات  حلزبه، وجطرك احلزيب ا اعن من حزبه، وه  ا.على جبنه، وجرّنخ احل
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وألج  جثبيت قواعد األلالت، وجرسيخ ُاصـوله ومبا يـه، كتبـت هـ ا ال ـراس و:ّيتـهف )مـن 
الالت العلماء( والقصد من كتابته جبيني  ب ة  س ة من الالت نقهاعنا املراجـخ، حـي   و ـوا 

إ ّـــه عـــي علينـــا أن  واصـــ   ـــر قهم و ســـعى لنشـــر لنـــا اُســـوة وقـــدوة، ولاصـــة لرجـــال الـــد ن ن
الســالم وجعاليمــه األلالقيــة ال ــ ة، وجبليــن الــد ن احلنيــذ إىل األجيــال كمــا بّل ــوه الينــا، ونقنــا 

 الّله جعاىل ملا نيه رتاه وا نة، وهو املونق املعني.
 كربالء المقدسة

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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  التجاهر بزيارة الجامعة
ل ــــى عــــن املرحــــوم الشــــيخ مرجضــــى األ صــــاري )قــــدس ســــره( أ ّــــه أ ــــام كــــان يف النجــــذ 
األشـــرحي، كـــان  واظـــي علـــى ز ـــارة المـــام أم املـــؤمنني عليـــه الســـالم ن ـــان  تشـــرحي كـــ   ـــوم 
باحلضــور يف الروتـــة احليدر ــة املباركـــة و قــذ عنـــد الضــر ا املبـــارز مــن احلـــرم الشــر ذ، و ـــزور 

 ل ب ة و رنخ صوجه هبا.المام بز ارة ا امعة ا
و ات مــرة أقبــ  عليــه أحــد امل رتــني الــ  ن يف قلــوهبم مــر  وقــال لــهف إىل مــي جراعــ  يف 

 عمل ؟
نأجابـــه الشـــيخ برحابـــة وابتســـامف وأ ـــت أ ضـــاً اعـــت مبثـــ  هـــ ا الر ـــاء. و لـــ  مـــن كون ان 

   ضي عليه أو  عّنذ به، مخ أّن املعرت  عليه أراك جنقيصه واالزكراء به.

 ثار الوضوء من آ
قي  لوالدة الشيخ مرجضى األ صاري )قدس سرّه( ف هنيئاً ل  على ما رزق  اللّـه مـن ولـد 
وبــارز لــ  نيــه، نلقــد بلــن يف العلــم والتقــوى كرجــات رنيعــة، ومقامــات عاليــة، قــّ  مــا  بل همــا 

 أحد مثله.
إليــه اليــوم، نقالــت يف جــواهبمف اّن كنــت اجوقــخ منــه أكثــر ،ــا جرو ــه نيــه، وارقــى ،ّــا وصــ  

و ل  ألّن ي ارتعه حي رتعة واحدة من ف  وتوء، نقد حتملت الربك واحلر، يف  الصيذ 
والشــتاء ويف الســ ر واحلضــر ويف كــ  حــال حــي جوتــأت فّ أرتــعته، ن يــذ ال   ــون ه ــ ا 

 من  شأ ك ل ؟

 التورّع عن المعصية 
الـــ ي كـــان  ُعـــرحي ب ثـــرة  - نقـــ  املرحـــوم الســـيد حمّمـــد مهـــدي ســـر العلـــوم )قـــدس ســـرّه( 

ا ّـه ملـا كـان  انعـاً  -جشرنه بز ارة المام املهـدي عليـه السـالم ولظـى بلقاعـه )عجـ  اهلل نرجـه( 
 ي  بلن احللم، لرإل من جمل  مقا عاً له وهو  ب  .
 نقي  له يف  ل ، متساعلني عن سبي ب اعه؟
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  ية وجهاراً؟نقالف كيذ ال اب   وال اقا خ جملساً  عصى الّله جعاىل نيه عال
 فّ جبنّي ا ّه كان قد اشت   أه  اجملل  بافتياب الناس نيه.

 عم ه  ا ا سان  ؤه  ألن   ون ،ن  نال شرحي الز ارة، ولص  على لقاء بقيـة اللّـه يف 
 األرتني، احلّجة بن احلسن املهدي عج  الّله جعاىل نرجه الشر ذ.

 المعاشرة الحسنة 
لـ ي كـان قـد سـانر إىل سـور ا لز ـارة السـيدة ز نـي سـالم  ق  أحد الشخصيات العلميـة ا

الّلــه عليهــاف ا ّــه راى املرحــوم الســيد حمســن األمــني صــاحي اعيــان الشــيعة  يف ســوت احلميد ــة 
 بالشام، وهو يف جشييخ جنازة أحد علماء العاّمة.

قــالف نلحقتــه وســلمت عليــه وصــحبته حــي وصــلنا إىل املســجد األمــوي، نــامت  املســجد 
وملـّــا أّا الصـــالة  -بطلـــي مـــن اوليـــاء امليـــت  -شـــيعني وجقـــدم الســـيد األمـــني للصـــالة عليـــه بامل

 ازكحم الناس عليه لّبو ه و قبلون  د ه.
نتعجبــت مــن  لــ  وســألت الســيد قــاعاًلف أولــي  هــؤالء مــن العامــة، ن يــذ  لبــوا منــ  

 الصالة على جنازة عاملهم؟
 علماء الشيعة وشخصياهتم؟ فّ كيذ  قّبلون  د   وهم  علمون بأّ   من

 نأجاب السيدف إّن  ل  كّله  تيجة الرنق هبم واملدارة معهم  وال عشرة سنني.
فّ واص  كالمه وقالف ان ملا قـدمت الشـام افـرى بعـه ا هـال يب اشـد املخـال ني علـّ ، 

أسـ  ليؤ و ين حي اّّنـم عّلمـوا ا  ـاهلم  رمـو ين يف السـوت باحلجـارة، و سـحبون عمـام  مـن ر 
أحيا ــــاً مــــن ا لــــذ، نصــــربت علــــى  لــــ ، وقابلــــت مســــاعهم بالحســــان، وأ اهــــم بــــال  ران، 
وشــّيعت جنــاعزهم، وعــدت مرتــاهم، وج قــدت فــاعبهم، وعاشــرت حاتــر هم بوجــه منطلــق، 

 حي جبّدل الب ه حباً، والعداء وّكاً، وال رقة ال ة وا سجاماً.

 مع شاعر أهل البيت 
شـاعر أهـ  البيـت، املعـروحي بوالعـه وجـوكة شـعره  -احللـ    قالف ان املرحوم السيد حيدر

كلـ   ومــاً علــى املــ زا حممـد حســن الشــ ازي )قــدس ســرّه(  قاعـد قــورة التنبــاز، وألقــى عليــه   -
 قصيدة كان قد  ظمها باملناسبة، نأمر له امل زا جباعزة قدرها عشرون ل ة  هبية.
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وكــان هــو أ ضــاً شــاعراً قــد راً  -دس ســرّه( نقــال لــه ابــن عمــه املــ زا ا:اعيــ  الشــ ازي )قــ
ف ان السيد حيدر هو شاعر أهـ  البيـت -وعاملاً حنر راً وقد حص   دارجه مرجبة مشاورة امل زا 

 ومن ابناعهم، وصلة شعراء أه  البيت أكثر من  ل ، وجاعزهتم اكرب.
  ة  هبية.نقال له امل زاف صدقت  ا ابن العم، فّ أمر له جباعزة قدرها ستماعة ل

 الملوك على أبواب العلماء 
 ــ كر عــن كــايف ال  ــاة الصــاحي بــن عبــاك، الــ ي هــو أحــد كبــار شخصــيات الشــيعة يف 
عصـــره وزما ـــه، وكـــان عبقر ـــاً حنر ـــراً وشـــاعراً أك بـــاً، ول و ـــاً بارعـــاً، وقـــد و  منصـــي الـــوزارة يف 

والعبـــاك جقــدماً ورُقبـــاً وجـــوكاً ح ومــة البـــو هيني اعوامــا  و لـــة، وأنـــا  ا ــام وزارجـــه علــى الـــبالك 
 وحساباً وأكباً والالقاً.

 ــ كر عنــهف أ ّــه ســانر إىل إحــدى املــدن الناعيــة ليلتقــ  نيهــا بأحــد العلمــاء القــا نني هنــاز 
و نال ز ارجه من قر ي، نلما وص  إليها، بعث بأبيات شعر ة إىل  ل  العاي  طلي منـه نيهـا 

، وعندما وصلت األبيات الشعر ة إىل  ل  العـاي وا لـخ علـى ا  ه مبالقاجه وز ارجه ا ّاه يف كاره
 -وهو  رنه لقاء الوز ر بال مباالة به وال لوحي منه أو متلق له  -مضموّنا، كتي يف جوابه 

 البيت التا ف
 اهّم بأمر احلزم لو استطيعه وقد حي  بني الع  والنزوان.
لــوز و عــم العلمــاء، وا ا ا قلــي األمــر  عــم، ملــا   ــون امللــوز علــى ابــواب العلمــاء، نــنعم امل

 إىل الع   وكان العلماء على أبواب امللوز، نبئ  امللوز وبئ  العلماء.
 قال عل  عليه السالم ف ) امللوز ح ام على الناس والعلماء ح ام على امللوز( 

 مأوى األسد: األَجمات 
)املنظومـة(  يف كان قد  رت :خ ) اصر الد ن شاه(  كلمـات ا ـراء حـول مؤلـذ كتـاب 

املنطق واحل مة، احلاإل هاكي السبزواري، نأحي ان  ـراه مـن كثـي، ولـ ل  عـزم علـى السـ ر 
 حي  تونق لرؤ ته. -ول ن س راً ف  ر:   -إىل لراسان 

نلمـــا وصـــ  يف  ر قـــه إىل  يشـــابور، زاره نيهـــا العلمـــاء وشخصـــيات البلـــد، وي   ـــن نيمـــا 
 ّر ان   هي وحده إىل سبزوار عّله لظى هناز بز ارجه.بينهم احلاإل هاكي السبزواري، ناتط
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وملا وصلها جوّجه اىل كاره وكل  عليه بال لرب مسبق، نرله جالساً على حص  عـاكي يف 
 بيت متواتخ، لال من ك  زلارحي احلياة ومباهجها، نتعجي من  ل .

ق نيـــه ل ــن زاك جعجبـــه ملــا صـــار وقــت جنـــاول  عـــام ال ــ اء، حيـــث جــاء اليـــه لاكمــه بطبـــ
قرصــان  ابســان مــن الشــع ، وقليــ  مــن امللــا ا ــر  ، ومقــدار مــن اللــ  احلــامه، وملعقتــان 

 من لشي، ووتعه امامهما.
 عندما جوجه السبزواري اىل املل  وقالف ج ض  على اسم الّله.

نلمــا رأى امللــ  ا ّــه ال  ســتطيخ األكــ  منــه، الــرإل منــد الً وألــ  كســرة مــن  لــ  ا بــز 
للتــربز ووتــعها نيــه، لي ــون قــد شــارز الســبزواري يف  عامــه وف اعــه، فّ عــزم  الشــع  اليــاب 

 على م اكرجه نقام وهو  وّكعه ليخرإل من عنده.
نشـــّيعه الســـبزواري ببيـــت مـــن الشـــعر مضـــموّناف ا ـــ  لـــو رأ ـــت عنـــدي احلصـــ  العـــاكي 

 مجات.والبيت املتواتخ، نال جتأقر نان األسد ال ي هو سلطان ال اب  س ن األهوار واأل
 ناستحسن املل  كالمه ووكعه وهو متعجي من شدة زهده وجقش ه.

 أوحدي زمانه 
 قــالف ا ّــه ملــا كلــ  ) ــاكر شــاه(  العــرات ناحتــاً، جوجــه اىل النجــذ األشــرحي لز ــارة المــام 

 أم  املؤمنني عليه السالم  نزاره علماء النجذ ف  واحد منهم ي  زره.
اب عــن ز ارجــه قــد ج ــرّب عليــه، نــأمر وز ــره باحضــاره، نظــن امللــ  ان  لــ  العــاي الــ ي فــ

 وقالف إ ا امتنخ عن احلضور نهّدكه بالقت .

 بّلن الوز ر رسالة املل  إىل  ل  العاي.
 ناىب العاي ان  أيت لز ارجه وقالف ق  للمل    ع  ما  شاء.

 ن القت .نلما وص  ه ا ا رب إىل املل  استطار فضباً وعزم على جن ي  ما هّدكه به م
ف ان -وهــو لــاول زحزحــة امللــ  عــن هتد داجــه والنــزول عــن فضــبه -ل ــن الــوز ر قــال لــه 

هــ ا العــاي هــو األوحــدي يف زما ــه، ومــن لصــاعص ه ــ ا علمــاء االبتعــاك عــن الــد يا واهلهــا، 
 وملوكها وسال ينها، والعزوحي عنهم، نلو شئت زرجه أ ت بن س .

ن  زور  ل  العاي بن سه، نلما كل  عليه يف بيته وانق املل  على قول وز ره وعزم على ا
املتواتخ ووقعت عينا املل  عليـه، أكـربه ووقّـره، واحرتمـه وجواتـخ لـه، فّ قـال لـه ب ـ  جواتـخف 
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 لوكا ت ل م حاجة نامرون بتن ي ها.
نأجابـــه العـــايف ليســـت   اليـــ  حاجـــة، وإّّنـــا ارجـــوز ان المتـــ  النـــاس ولاصـــة أهـــا  

 سوء وأ ى.النجذ األشرحي ب
 نقال املل  با  سارف :عاً و اعةف فّ وكعه ورجخ القهقري حي لرإل من عنده.

ـــوز ر مـــن  لـــ ، نالت ـــت اليـــه  ف كـــم ال ـــرت بـــني الســـ جنيف -عنـــدما لرجـــا  -نتعجـــي ال
 التهد د بالقت ، والتواتخ له وال  سار إىل ه ا احلد؟

ام أم  املـؤمنني عليـه السـالم  يف نأجاب املل ف إن ملا عزمت على نتا العرات رأ ت الم
 املنام ورأ ت ه ا العاي إىل جنبه.

 التحدي الجريء 
ل ــى أ ّــه ملــا أراك الرب طــا يون احــتالل العــرات، واجهــوا مقاومــة العــراقيني هلــم ب ــ  شــدة، 
 ورأوا أّن ج ر املقاومة ال  متد الناس بالقوة واملعنو ة ه  مراكـز العلـم والعلمـاء ويف مقـدمتهمف

 النجذ األشرحي وكربالء املقدسة.
ولـــ ل  ملـــا نرتـــوا ســـيطرهتم علـــى العـــرات بال امـــ ، نّ ـــروا يف ال تقـــام، نبـــدأوا بـــالنجذ 
األشــرحي، نبعثــوا احلــاكم الرب طــان اىل الســيد حمّمــد كــاظم اليــزكي صــاحي العــروة قــدس ســرّه  

 رحي.ليقول لهف ان احل ومة الرب طا ية جطلي من :احت م م اكرة النجذ األش
 قال السيدف وملا ا؟ 

 اجابف ال ا  ر د ال تقام من األها .
 قالف الرإل وحدي أم مخ عاعل  واُسريت؟

 أجابف ب  مخ عاعلت م واُسرج م.
قالف نإّن أهـا  النجـذ األشـرحي كلهـم اُسـريت وعـاعل ، وإّن لـن الـرإل منهـا مهمـا كلـذ 

 األمر، وسوحي ابقى وليصيبين نيها ما  صيبهم.
احلـــاكم الرب طـــان لاعبـــاً، وجراجعـــت احل ومـــة الرب طا يـــة عـــن  وا اهـــا بالنســـبة  وبـــ ل  ركّ 

 ألها  النجذ األشرحي على أقر مقاومة السيد اليزكي وشجاعته، ووناعه والالصه.
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 المرجعية: مسؤلية كبرى 
كنت بصحبة والدي املرحوم السيد م زا مهدي الش ازي، وابـن عمـ  املرحـوم السـيد ابـو 

لشــ ازي، يف جملــ  كــان نيــه املرحــوم الســيد عبــد اهلــاكي الشــ ازي أ ضــاً، ويف األقنــاء القاســم ا
جاء ــا لـــرب ونـــاة املرجـــخ الــد ين ال بـــ  الســـيد ابـــو احلســن االصـــ هان )قـــدس ســـره(  نتأســـ نا 
مجيعاً وجأقر ا با رب امل جخ، فـ  اّن الـ ي ج ـّ  لو ـه واتـطربت احوالـه اكثـر مـن ا ميـخ، كـان 

سـره( ، حيـث إ ّـه كـان مرشـحاً مـن قبـ  بعـه üزا السيد عبد اهلـاكي الشـ ازي )قـّدسهو امل  
لــواص العلمــاء وأهــ  الــرأي والنظــر للزعامــة العامــة واملرجعيــة الد نيــة، ولونــاً مــن  لــ  بــدى 
االتطراب عليه وهو  قول مرككاًف استج  بالّله جعاىل ،ـا الـاحي واحـ ر، وان  ـا رب الـاحي 

ية الزعامـــة واملرجعيـــة، واحـــ ر مـــن عبئهـــا الثقيـــ  ومســـؤوليتها ال ـــربى، مـــن ان جصـــلين مســـؤول
 وه  ا بق  مضطرباً من أي املصاب ومن لوحي املسؤولية.

وحق له  ل ، نـإّن مصـاب نقـد مرجـخ كبـ  كالسـيد االصـ هان )قـدس سـره(  كـان كبـ اً 
وققيــ  أ ضــاً، ومــن املعلــومف ومؤملـاً، كمــا ان عبــج املرجعيــة الشــيعّية والزعامــة الد نيـة العامــة كبــ  

ان من خياحي من ش ء،  أل  ح ره منه و تهيّـأ لـه، و ـتح   عـن مسـاقطه ومهاو ـه بقـدر مـا 
 ســتطيخ، وكــ ل  كــان )قــدس ســرّه(  نقــد اســتطا  ا ــام مرجعيتــه العليــا بعــد الســيد الربوجــركي 

المية يف )قـــدس ســـرّه(  مـــن بـــث روح التقـــوى والـــور ، و شـــر الثقانـــة الد نيـــة واأللـــالت الســـ
 أوساط املسلمني ولاصة احلوزات الد نية والعلمية املباركة.

 التربية العبادية
  ق    والدي )قدس سرّه(  عن  كر ات ص ره القصة التالية قاعاًلف

ان ال ا ســى ا ــام كنــت صــ  اً اكرإل يف البيــت مبنظــر ومــرأى مــن والــديت رمحهااللّــه ، جعتــين 
، حي إن اج كر جيداً اّّنا كا ت من الصاحلات القا تـات، وعلـى برتبي  وجأك يب فا ة العتناء

اقــر  لــ  كــان ال   وهتــا  انلــة الليــ  وجــالوة القــرلن باالســحار، وكا ــت ا ا قامــت لصــالة الليــ  
والتهّجــد نيــه ا قظتــين معهــا، واصــطحبتين اىل مصــالها، واقعــدجين اىل جنبهــا، وكا ــت جوصــيين 

 ل  لة عنها.بال تباه اليها وعدم النوم وا
وحيــث كنــت صــ  اً   لــي علــّ  النــوم، وي اكــن يف ســّن اقــدر علــى الصــالة معهــا، كا ــت 
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جتع  امـام  ظرنـاً ونيـه شـ ء مـن احلمـص وال شـم  الشـت   عـن النـوم بأكلهـا واللعـي هبـا، 
 -رمحهمـا اهلل جعـاىل -وبال ع   كنت اهلو هبا عن النوم، وهب ا األسلوب كا ت جعلمين والـديت 

لقيــام يف االســحار، وجعــّوكن علــى اال تبــاه املبّ ــر قبــ  ال جــر لنانلــة الليــ  والتهّجــد نيــه، علــى ا
رفم ان كنـت صـ  اً و ط ـى علـّ  النـوم، ورمبـا كنـت ال اسـتطيخ املشـ  عنـدما جوقضـين والـديت 
يف السحر من فلبة النعاس، ل نها كا ت جتحم  ك   ل  مين برحابة صدر، وا بساط وجه، 

 ، و هارة قلي، حي اعتدت السحار والتب   بال مشقة وعناء.و يبة لسان

 ومن طلب العلى سهر الليالي 
ال ث  من الناس  سهرون اللي ، ول ن لـي  كلهـم  سـهر علـى وشـي ة واحـدة، وإّّنـا هـم 

 يف  ل  على قسمنيف
 قسم  سهر اللي  ني تسي من اللي  بؤساً وعناءاً، وظالماً وتعة.

 تسي من اللي  فىن وراحة، و ـوراً ورنعـة، ومـن هـ ا القسـم العلمـاء وقسم  سهر اللي  ني
 وجارخيهم  شهد هلم ب ل .

نه ا العالمة الشيخ حمّمد بـاقر اجمللسـ  )قـدس سـرّه(  صـاحي كتـاب سـار األ ـوار، علـى 
ما  نق  عنه كان اكثر ا ام حياجه مر ضاً، وقد اصيي مدة ف  قص ة برمد يف عينيـه ،ـا منعتـه 

أليذ والتصـنيذ، اتــانة اىل  لـ  كـان اجتماعيـاً، كثــ  املعاشـرة، مرجعـاً ومـال اً للنــاس مـن التـ
 رجعـــون اليـــه يف أمـــورهم وقضـــا اهم، ومســـاعلهم واح ـــامهم، وكـــان مضـــاناً اىل  لـــ  مدرســـاً 
قــد راً،  لقـــ  الـــدروس العلميــة و  ســـر املعـــارحي الد نيــة علـــى  ـــالب العلــوم، اتـــانة اىل جعهـــد 

وزات العلميــة واىل ف هــا مــن املشــاف  الجتماعيــة الــ  كــان مشــت الً هبــا شــؤوّنم وشــؤون احلــ
ومـــخ كـــ   لـــ  ألّـــذ وكتـــي عـــدكاً كبـــ اً مـــن ال تـــي والتصـــا يذ املهمـــة وامل يـــدة، منهـــا ســـار 

علمـاً  -األ وار، ،ا لو قّسم على أ ّـام عمـره، كـان حصـة كـ   ـوم مـا ال  قـ  عـن مـاع  سـطر 
كتــــي رســــالة   -علــــى مــــا قيــــ   -حــــي ا ّــــه  -ة وســــتني عامــــاً بأ ّــــه جــــويف عــــن عمــــر بلــــن قالقــــ

العتقاكات، احلاو ـة ملـا  قـرب مـن الـذ سـطر يف ليلـة واحـدة ،ـا  ظهـر ا ّـه ي   ـن  لـ  منـه 
 اال ملا كان  سهره من الليا .

 نإن من  لي العلى سهر الليا            وفاص البحر من  لي اللئا 
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 مصاحبة الخلفاء والملوك 
 ي احد ا ل اء إىل أحد العلماء،  طلي منه ان  رانقه لينصحه و رشده.كت

 ن تي اليه العاي يف جوابهف ال ي  نصح  ال  صحب  وال ي  صحب  ال  نصح .
ورمبــا  ســي هــ ا اىل احــد األعّمــة الطــاهر ن علــيهم الصــالة والســالم مــخ احــد لل ــاء بــين 

 العباس.

 على مائدة الملك 
ـــا  شـــهر قيـــ  عـــن احـــد امللـــوزف ا  ـــه كعـــى العلمـــاء والقضـــاة اىل االنطـــار يف ليلـــة مـــن لي

 رمضان املبارز.
نامتنخ أحدهم مـن الجابـة، وكـان قصـد امللـ  مـن الضـيانة هـو  از املمتنـخ وإّّنـا اتـاحي 

 الباقني ألّن  شّبه األمر عليه، عّله عيي.
املل ، وإّّنا لضر نأصّر املل  على قبوله، وال ا قب  العاي بشرط ان ال  أك  من  عام 
 جمل  الضيانة مصطحباً معه  عام نطوره  أك  منه ل ن على ماعدة املل .

نقب  املل  شرط العـاي، نحضـر العـاي علـى املاعـدة وبسـل مند لـه وألـ   أكـ  لقيمـات  
جبنــي امللــ ، نمــّد امللــ   ــده اىل منــد   العــاي وأكــ  منــه لقمــة لي ــتا علــى   ســه  ر قــاً اىل 

ي على األك  من  عامه سجة املقابلة، ول ن نوجج املل  بقول العـايف احلمـد للّـه اجبار العا
 رب العاملني، ومجخ املند   مؤ  اً بتمام انطاره.

ـــهف ا ـــا اكلـــت مـــن  عامـــ  نـــارجو ان جأكـــ  مـــن  قـــال امللـــ  وهـــو ل ـــ  مـــن اـــاح لطّت
  عام .

لم عـــن األكـــ  علـــى قـــال العـــايف ان شـــبعت وقـــد ّنـــى الرســـول صـــلى اهلل عليـــه وللـــه وســـ
 الشبخ.

 وبعد  ل  سئ  من العاي عن سبي ما نع ؟
قالف عرنت ان مقصوك املل  من اكله من  عام  هو اجبـاري علـى ان لكـ  مـن  عامـه 
ولـ ا اسـتعجلت يف األكــ  وملـا ان اكـ  مــن  عـام ، مجعـت املنــد   ليعـرحي ان اّنيـت األكــ  

مــه، علمــاً بــان األكــ  مــن  عــام ا ل ــاء نــال  بقــى لــه حمــ  يف االصــرار علــى ان لكــ  مــن  عا
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 قســــ  القلــــي و نســــ  اخللــــرة وعــــّر ال ســــان اىل املداهنــــة وال ــــه علــــى  -عــــاكة  -وامللــــوز 
 ظلمهم على العباك والبالك.

 مع صاحب الفصول 
 قـــالف اّن )نـــتا علـــ  شـــاه(  امللـــ  اال ـــران رفـــي يف ان  ـــزوإل ابنتـــه مـــن العـــاي ا ليــــ  

 ، نأىب صاحي ال صول  ل .صاحي ال صول )قدس سره( 
ـــزم بأح ـــام الـــد ن،  ـــ  لـــهف ي رفبـــت عـــن مصـــاهرة امللـــ ، مـــخ ان امللـــ  مســـلم، ملت نقي

 ومعلوم ما  ناله صهر املل  من العّز والشأن، وا ت بأشّد حالة من ال قر.
قالف الّن مواصلة امللوز جـدل  ال سـان يف الـد يا، وجبّعـده مـن اخللـرة، وال حاجـة   يف 

  بّعدن عن اخللرة.عّز وفىن 

 التأليف حياة العالم 
املرحـــــوم احلـــــاإل الشـــــيخ عبـــــاس القّمـــــ  )قـــــدس ســـــره(  صـــــاحي كتـــــاب م ـــــاجيا ا نـــــان، 

 والتألي ات ال ث ة امل يدة، سانر مخ مجاعة من التجار اىل سور ا.
قــالواف ا ّــه باســتثناء الصــالة والز ــارة كــان  ن ــّي علــى التــأليذ واملطالعــة، وحــني كّنــا  ــرإل 

 للتنزه والصيانة كنا  صّر عليه على املرانقة معنا، ن ان  أىب. 
 وك ا كان  سهر اللي  حني كّنا  نام، وهو  طالخ و ؤلذ.

 ؤلـذ مـن ال تـي امل يـدة   عـم لـو كـان  نـام كثـ اً و تنـزّه  ـو اًل، ملـا اسـتطا  ان  ؤلـذ مـا
 واملمتعة مث  س ينة البحار وف ها.

 جوهرة الجواهر 
احي ا ـــواهر كـــان قـــد عهـــد علـــى   ســـه ان   تـــي كـــ  ليلـــة مقـــداراً مـــن قـــالواف ان صـــ

ا ــواهر، ويف  ات ليلــة مــات ولــد لــه، قــالواف نألــ  القلــم والقر ــاس، وهــو بــاز العــني حمــرتت 
 القلي، نجاء  وجل  عند جثمان ولده، وال    تي وناءاً بعهده.

ن خيلــد كتــاب ا ــواهر وه ــ ا اســتطا  صــاحي ا ــواهر بصــربه وجتلــده وقباجــه واســتقامته ا
 للحوزات الد نية واجملامخ العلمية.
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 نوم العلماء 
 - قـــالف اّن واحـــداً مـــن أوالك العلمـــاء جـــاء ب ـــراي النـــوم، وأراك أن  نـــام، نقـــال لـــه والـــده 

 ف لي  ه  ا النوم  ابيّن. -وكان حين از مش والً بال تابة
 نقال الولدف ن يذ إ ن هو  اأبة؟ 

 ــابين.. ف وتـخ القلـم مــن  ـده وأف ـى وهــو جـال  مقـداراً قلــياًل، ف نأجابـه الوالـدف ا ظـر 
 استيق  وقالف  لزم أن   ون  وم العاي ه  ا.

  عم اّن العلم ال نال بالنوم وال س ، نإّن من  لي العلى سهر الّليا .

 بين العلم والزيارة 
لســـ ر إىل  كـــان أحـــد العلمـــاء يف النجـــذ األشـــرحي الشـــت اله بالـــدرس والبحـــث ال  ثـــر ا

 كربالء املقّدسة وز ارة المام احلسني عليه السالم ، نقي  له يف  ل ؟ 
نأجــاب قــاعاًلف ألن أرى أن وظي ــ  الــدرس والبحــث والتعلــيم والــتعّلم يف هــ ه الظــروحي 
العصـــيبة، نـــإ ا  هبـــت إىل كـــربالء املقدســـة للز ـــارة ألشـــى أن  قـــال  ف ملـــا ا جركـــت يف هـــ ه 

امللقــى علــى عاجقــ  وأولــت جــرو ة العلــم و شــر الــد ن و هبــت إىل  الظــروحي القاســية واجبــ 
 الز ارة؟

 عم ل   ظرحي من الزمان ح مه ا اص به، والعاي النبيه هـو مـن  سـتطيخ معرنـة الزمـان 
 ومعرنة ما  تطلبه منه وإال نثواب الز ارة الخي ى على أحد.

 في طريق الزيارة 
إ ا ســــانر مــــن النجــــذ األشــــرحي إىل كــــربالء  قيــــ ف اّن واحــــداً مــــن العلمــــاء األعــــالم كــــان
 املقّدسة للز ارة، صّلى مجعاً نسئ  منه عن  ل ؟

نأجاب قاعاًلف أرى ان السالم واملسلمني قد جعّرتوا لل زو والتشو ه، وال ستطيخ الوقوحي 
 أمام ه ا التيار ا ارحي ورّكه إال العلماء عن  ر ق  شر العلم، ني ون ه ا األمـر واجبـاً عينيـاً،

 بينما الز ارة أمر مستحي، ول ل  يف الز ارة ُاصّل  مجعاً رعا ة لالحتياط.

 البحث الدائم
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كــان احلــاإل لقــا حســني القمــ  )قــدس ســره( املرجــخ املعــروحي، مــن كأبــه أ ــه إ ا ســانر إىل   
 م ان  اصطحي معه أصحاب سثه ا اص، ليشت   معهم بالبحث  يلة الطر ق والس ر.

  .وقد شاهدجه مراراً ك ل
وكــــان  قــــولف كيــــذ لكــــ  مــــن الســــهم الشــــر ذ، ســــهم المــــام عليــــه الســــالم الــــ ي هــــو 

 للمشت  ، وأ ا عا   عن البحث واملدارسة ولو يف الطر ق؟

 مع صاحب مستدرك البحار 
اجّ ق عّدة من رجال الـد ن علـى السـ ر إىل سـامراء والتشـّرحي بز ـارة المـامني العسـ ر ني، 

اً، ولــ ل  كــا وا  صــطانون لــيالً علــى شــوا ىء كجلــة و نــامون وكــان الوقــت صــي اً واهلــواء حــار 
 هناز على مشارحي سامراء. 

وكـــان مـــن بيـــنهم املرحـــوم الشـــيخ مـــ زا حممـــد الطهـــران، صـــاحي مســـتدرز البحـــار وكـــان 
 شت   ب تابة مستدركه  يلة اللي ، ن ان هو الوحيـد مـن بيـنهم الـ ي ال نـام، حـي ا ـه كلمـا 

 الً بال تابـــة والتـــأليذ مـــخ ا ـــه كـــان قـــد كـــرب ســـّنه وتـــعذ جســـمه ا تبـــه أحـــد مـــنهم رله مشـــت
 وبصره، ل نه مخ  ل  كان عتهد و تعي   سه يف اااز جألي ه .

 مثال الزهد والتقوى 
 قــــ    ابــــن العــــمف الســــيد مــــ زا أبوالقاســــم الشــــ ازي)قدس ســــره(ف اّنــــم أ ــــام جواجــــدهم 

لـارإل املد نـة لطصـطياحي والنزهـة، حيـث ان  للدراسة يف سامراء، كـا وا  ـ هبون يف أ ـام الربيـخ
أمطـــار الربيـــخ كا ـــت متـــ  الصـــحراء بـــاألوراك والزهـــور وكـــان هلـــا أهبـــة املنـــاظر، وأحســـن األر ـــا 

 والعطور. 
قالف وكّنا  صّر على والدزف :احة السّيد مـ زا مهـدي )قـدس سـره(  يف أن  صـحبنا إىل 

 بالدرس والبحث.  لارإل املد نة لطرجياح، ل نه كان  أىب و تعّل 
 حي إ ا كان  وم مجعة، قلنا لهف البّد أن خترإل معنا نإ ه ال كرس يف ه ا اليوم. 

 قالف إن ي   ن عندي كرس نعندي مطالعة وحتض . 
 قلناف مي ن ل  أن جطالخ يف الصحراء حيث املنتزه؟ 

 قالف وعندي بر امة ح   القرلن احل يم. 
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 . قلناف ومي ن أ ضاً أن حت   هناز
 قالف ل ين يف عصر ا معة أر د ز ارة المام املهدي عليه السالم يف السركاب املقّدس. 

وهنا قال ابن العمف نثارت ح يظ  وقلـت لـهف إ ن قـ  مـن أّول األمـرف ان الار ـد ا ـروإل 
 مع م.

 والعمل العلم
    قـول نوكـا الدراسـة، ومواصـلة املطالعـة علـى كثـ اً  الوالد)قـدس سـره( لثّـين كان لقد

  السـاعتني ما قـارب إال والنهـار الليـ  يف ال نـام بالـدرس اشـت اله ابـان كـان ا ـه   سـهف عـن
 لـ ل  وقتـاً  لصـص قـد وكـان ال يـي، ظهـر عن القرلن ل   الدرس جا ي إىل وكان نقل،

 هلـم  ال جسـما عسـرة اُمـورهم وكا ـت بـرت ل ـ از ي   ن حيث القمر، توء وعلى اللي  يف

ال  كـان ولـ ل  والبحـث بالـدرس مشـت الً  النهـار يف وكـان تـوعه، يف للمطالعـة سـراإل بتـون 
 أواعـ  منـ    سـه مـخ عهـد قد ا ه وكان)قدس سره(  قولف لياًل، إال القرلن ح   من  تمّ ن

 حـي مـن العلـم،  الـي هبـا  بتلـى أن مي ـن الـ  كـ  جعـاىل اللّـه مـن بتونيـق عتنـي أن بلوفه

 وبيـخ واملقـام، ا ـاه وحـي البحـث، أقنـاء يف علـى املباحـث ال لبة وحيّ  اجملال ، يف الصدارة

 مونيـاً  بعهـده، ملتزمـاً  ا ه)قـدس سـره( كـان بن سـ  رأ تـه وقـد  لـ ، أشـبه ومـا بالـد يا اخللـرة

 عمره. للر إىل لوعده،
 إىل األشـرحي النجـذ مـن رجوعـه حـني و لـ  خبدمتـه كنـت أن مـرّة  ات صـاكحي وقـد

 ا اصـة املناسـبات إحـدى أم املـؤمنني عليـه السـالم يف المـام  ـازر  أن وبعـد كـربالء املقدسـة

 نألـ  وقوكهـا، )النخيلـة( لن ـاك قـرب الطر ـق يف السـيارة جوّق ـت إ  بز ارجـه عليـه السـالم،

 - لـه حانظـاً  كـان حيـث - ح ظـاً  ال يـي ظهـر عـن القـرلن و تلـو الوالد)قدس سره(  تمشـى
 مثا ية قالف القرلن، من قرأه ال ي املقدار عن لتهسأ وملا  ل ، عمله على إىل ال جر واستمر

 أجزاء.
 صـالة بعـد  ـوم كـ   تلـو وكـان الطلـوعني، بـني النـوم بعـدم كان)قـدس سـره( ملتزمـاً  وقـد

 املأقورة. اليومّية األكعية إىل بالتانة ال رمي، القرلن من جزءاً  الصبا
 علـى الـزّوار  توانـد حيـث - الز ـارة أ ّـام يف مجاعتـه صـالة  نقـ  أن سـ جهف مـن وكا ـت

 أن الاُحـي  قـولف وكـان احلسـينية، أو املسـجد إىل الشـر ذ الصـحن من  - املقّدسة كربالء
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 الزاعر ن. اُزاحم
 احلسـيين عليـه السـالم وراء احلـرم يف الصـبا صـالة  صـّل  للجماعـة امامته أواع  يف وكان

 الزاعر ن. مزامحة   سّبيال حي الطاهر امل ان  ل  من مجاعته  ق  ف املقّدس، الضر ا
 نرجه جعاىل الّله )عّج  املهدي المام مخ لاصاً  حساباً  لن سه نتا وكان)قدس سره( قد

 كـ ّ  عصـر  ـ هي وكـان  كـره، عـن وال    ـ   هنـه، عـن ال   يـي كـان ا ـه حي الشر ذ( 

 و ناجيه بقلبه، المام عليه السالم إىل و توّجه حنوه، أو سطا من للوة م ان إىل مجعة،  وم

  ل . يف الواركة األكعية و قرأ ظهوره، وجسهي  نرجه، بتعجي  جعاىل الّله إىل و توّس  بسره،
 إليه كتي مرّة  ات ن   عنهم. و ع و الناس، على أ ى صبوراً  وكان)قدس سره( حليماً 

 مـن لو ـه نـامتقخ جـّداً، قاسـية ب لمـة صـدره قـد وكـان كثـ ة، شـتاعم نيـه  كـر كتابـاً  شـخص

 عنه. وسرى لسا ه على احلوقلة أجرى ل نه عته،مطال

 )ع( األنبياء كحياة حياة
 أرسـ  اخلنـات، يف صـيته وعـال األ صاري)قدس سره( باملرجعية الشيخ اشتهر ملا ا ه قي ف

 جـاء نلّمـا قر ـي، مـن الشـيخ لـ ى  األشـرحي  النجـذ إىل مبعوقـاً  ل ـ از العثمـان ا لي ـة

 ورأى وبسـيطة، عاك ـة كاراً  رأى وفرابتـه، جعّجبـه أقـار مـا رأى كاره، يف الشـيخ علـى وكلـ 

 وقبـاء وعبـاءة عمامـة وعليـه عـاكي، ببسـاط بعضـها نري قد متواتعة فرنة يف جالساً  الشيخ

 هبا. مش ول وهو كث ة كتي  د ه وبني املتوّسل، ماكون
 هلدقـ إليـه جلـ  ف البسـاط، علـى وأجلسـه واسـتقبله إليـه قـام الشـيخ، ورله كلـ  نلّمـا
  وقّدمـه املاء عليه وصيّ  لزحي من ا اء يف الدب  من قليالً  وجع  قام ف صّحته، عن وسأل

 يف الطـالب وان الـدرس وقـت حـان لقـد الشـيخ معتـ راًف لـه قـال شـرب، أن وبعـد للمبعـو،،
  ولرإل. الشيخ ووكّ  املبعو، نقام إليهم، أ هي أن على - ا   م مخ - عازم وأ ا ا تظاري
 ل ى كما وجدجه ا لي ةف قال الشيخ، من رله ما له و ق  ا لي ة إىل و،املبع رجخ وملا

 الـد يا يف الزهـد مـن الشـيخ ماعنـد بـ ل   قصـد اللّـه صـلى اهلل عليـه وللـه وسـلم. رسـول عـن

 العي . يف والبسا ة

  المرجعية حياة من
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ي)قدس األ صـار  الشـيخ اُسـرة مـخ مـزاورة هلـا عّمـة، لـه كا ـت ا ـه العلمـاءف أحـد    قـ 
 الشـيخ كار إىل ألتلـذ كنـت جقـولف وهـ  مـرة  ات   نح ـت سـره( وعاعلتـه،

 الـدرس مـن الشـيخ ابنـة جـاءت ملا  وم  ات ن   زوجته، مخ   األ صاري)قدس سره( ملعرنة

 مبختلـذ  ـوم كـ   ـأجني الـدرس يف زمـياليت ان قاعلـةف اُّمهـا إىل جشـت   ألـ ت الـدار إىل

 مـن واحـد لـون أكـ  عـن عجـزت نلقـد ولـ ، خببـز  ـوم كـ  أ هـي وأ ـا وأ واعهـا، األ عمـة

   وم. ك  يف الطعام
  جوابه. وا تظرت البنت كالم ك  األب إىل االُم ننقلت الشيخ، جاء ف قالتف
 لبـزاً   ـوم ويف نقـل، لبـزاً   ـوم يف ناعطيهـا التنو ـخ، مـن البـدّ  جصـدت بأّنـا الشـيخ نقـال

  وم. ك ّ  الطعام من واحد لون أك  نم وال مت ّ   ل ، جشته  حي وه  ا، ولبناً 
 يف ال  نزلـق حـي والتقشـذ، الزهـد علـى وعاعلتـه   سـه الهلـ  املرجـخ  ـرّو  ه ـ ا  عـم
 ال ا ية. الد يا وزلارحي امل ر ات

  المرجعية مواقف من
  لتقـ  أن وأراك إىل قـم املقدسـة اهلنـد، إىل لـه سـ رة بعـد جـاء الثـان البهلـوي ان  قـالف

 ك  يف بينهم اللقاء  تم وكان )قدس سره( ، لقا حسني احلاإل الربوجركي سيدال عصره مبرجخ

  عليها السالم . املعصومة نا مة السيدة حرم يف مرة
عليهـا  املعصـومة السـيدة حرم يف به الجتما  عن املرة ه ه يف السيد)قدس سره(أىب ل ن
 اللقـاء   ـون بأن السّيد  اقنا  على وأصروا الشاه وساعل نجاء -السابقة  كاملرات  -السالم 

 ان للشـاه  قـول لـهف قـالوا وألـ اً  إقناعـه، مـن  تمّ نـوا نلـم سـابقاً، عليـه كـان كمـا احلـرم يف

 الشـاه كـان وقـد كارز، يف الشـاه نيـزورز احلـرم، إىل ا ـروإل مـن وال  ـتمّ ن مـر ه، السـيد

  على ز ارجه. مصرّاً 
 إسـالم  علـى بلـد الشاهنشـاهية ع  ـد مبن أجتمخ كيذ م ضباًف وقال السّيد نلم  قب 

 يف هبـا  طـوحي ال يـ  علـى سـانرة وهـ  زوجتـه و ركـي اهلنـد، إىل  ـ هي فّ  مسـلم، وشـعي
 جأك باً  به اللقاء صالبة ب   ورنه و هّلم؟ املسلمني لزي  وجي مبا الناس أعني على البالك

 املوبقات ه ه  مث ارج اب عن الشاه  صدّ  أن من الصلي مبوق ه السّيد استطا  وه  ا له،

 وال ضاعا.
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  عظمى قّوة المرجعية
 ل ـن ا ـران، يف السـالمية فـ  القـوا ني بعـه اجراء  نوي كان الثان البهلوي ان قالواف 

 وزراعـه رعـي  الشـاه نأرسـ  الشـر رة،  وا ـاه تـد صـامداً  الربوجركي)قـدس سـره( وقـذ السـيد

  السّيد. رتا ل سي
 الـبالك يف اجر ـت قـد القوا ني ه ه نإنّ  الشاهف لسان عن  ت ّلم وهو له، قال نيما نقال

  إجراعها. على جمبورون وحنن اجملاورة
 إىل املل يّـة مـن نيهـا احل ـم  ظـام جبـّدل قـد الـبالك جلـ  ل ـن للشـاهف قولـوا السـّيدف نقـال

 ألنّ  بشـ ء، بعـدها  ـت ّلم أن حجـراً وي  ـتمّ ن الـوز ر نـاُلقم القوا ني، اجر ت ف ا مهور ّة،

 يف السـالمية فـ  القـوا ني إجـراء جلـ  مـن الشـاه وي  ـتمّ ن للملـ ، هتد ـد أكـرب كـان هـ ا
 الربوجركي)قدس سره( حّياً. السّيد كان ماكام ا ران

  الشيعّية المرجعّية كياسة من
 يف واالُ ثـى الـ كر بـني التسـاوي قـا ون إجـراء على مرّة  ات أصرّ  الثان البهلوي ان قي ف

  لـ  قبـال الربوجركي)قـدس سـره( يف السـّيد نصـمد للقـرلن، خمـالذ ا ونقـ وهـو شـ ء، كـ 

  قّوة. ب  ّ  له لالنه وأعلن على القا ون واعرت 
 مباحثـات بينهمـا وكارت إليـه نجـاء و سرتتـيه،  سـتميله مـن السـّيد إىل الشـاه نأرسـ 

 الشاه قّرر وأل اً  واسرتتاءه، استمالته  ستطخ وي اخللر على ي  ت لي أحدوا ل ن حاكة،

 نور ول ن تّده، ستوجد وال  املوجوكة والعرتاتات الض و ات ك ّ  متحّد اً  القا ون اجراء

 جبمـخ وأمـر ا ـران، م ـاكرة علـى عزمـه عـن أعلـن الربوجركي)قـدس سـره( بـ ل ، السيد ماعلم

 معـىن انّ  جيّـداً   عـرحي كـان أل ـه عزمه، عن ا صرحي  ل  الشاه عرحي وملا رحاله، وشدّ  أقاقه

 عقباها. الُلمد عليه، عارمة قورة اعاك اهلجرة ه ه

  العسكرية واألنظمة المراجع
 ا قـالب عـرب الرعاسـة إىل ق ـز الـ ي العراقيـة ا مهور ـة رعـي  عـارحي عبدالسـالم جـاء

 ل ـن )قـدس سـره( ، احل ـيم بالسـّيد  لتقـ  أن عزمـه مـن وكـان املقّدسـة كربالء إىل عس ري

 ر:  بيان يف  علن أن وهوف واحد لشرط على استجابته  ل  ّلقوع استقباله، عن أىب السيد
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 قـا ون مثـ  لطسـالم املخال ـة القـوا ني كـ  ال اء عن -الّلقاء   حصول وقب   - ال اعة عرب

  ل . أشبه وما التأميم وقا ون الشرتاكية، وقوا ني الشخصّية، األحوال
 قا نـات وزعـ  الـدبابات، ةعجلـ علـى الرعاسـة جـاء إىل الـ ي امل ـرور، الـرعي  ل ـن

 وال مقـا ي  صـحيحة، مـواز ن بـال عسـ ري، وبـا قالب الرصـاص،  ـ ان وهليـي الصـوار خ،

 يف االُمـور  ضـخ أن ومـن الرجـال، مقـاك ر  عـرحي أن مـن أبعـد كـان هبـا، معـرتحي كوليـة
 وكـان بالسـّيد اللتقـاء مـن   سـه وحـرم الجابـة، عـدم على  صرّ  وهو بق  ول ل  مواتعها،

 كـربالء علمـاء مـن أحـد بـه ي عتمـخ كمـا الشـهر،  قـارب مبـا الطـاعرة يف احرتاقـه قبـ    لـ

 املباركـة، عليـه السـالم احلسـني المـام روتـة يف بـه لطلتقـاء كعـوا قـد كـا وا اّنـم مـخ املقّدسـة

 عنه. الناس ابتعاك يف ال ب  األقر العلماء قب  من عليه اجملمخ الرنه هل ا وكان

  المشّرفة فهاومواق المرجعية
 ال قالبـات ق ـرة ونتحـت السـاعد والعـريف الشـرع  القـا ون  ـرت امتـّدت معتد ـة  ـد أول

 السـّيد وال الوالـد السـّيد ي  سـتجي لـ ل  قاسـم، عبـدال رمي  ـد هـ  العـرات، يف العسـ ر ة

 والنجـذ املقّدسـة كـربالء  ـزور أن أراك حينمـا هبـم اللقـاء لطلبـه احل ـيم )قـدس سـروا( 

 لطسالم، املخال ة القوا ني من به جاء ما   ّ   أن هلما لز ارجه مقدمة عليه واشرت وا رحي،األش

 الزراعـ  الصـالح قـا ون وال ـاء الشـيوع  بـاحلزب العـرتاحي قـا ون ال ـاء أّوهـا مـن والـ 

  الشخصية. األحوال وال اء قا ون املزعوم،
 مراجـخ موقـذ جقـد ره وعـدم  ،وامللـ املقـام وسـ رة فـرور، مـن أصـابه مـا علـى أقـر ل نـه

وي  اللقـاء،  ـتمّ  نلـم اسـتقباله، عـدم علـى أ ضـاً  هم وأصّروا هلم، اجابته عدم على أصرّ  الد ن،
 وحياجه، س ومته أوكى ،ا تده الثورة قامت وقد إال أشهر سّتة من أكثر احلاك، على ميه

 مـن هلـا  رمـا وي الشـرعية، مبطـاليبهم وي  عبـأ الشـيعّية، بـاحلوزات  ستهني من ك  مص  وه ا

 ا ماه . قلوب يف املرموقة املنزلة

  ورحمة رأفة المرجعية
 بالنهـي واشـت اهلم العـرات علـى الشـيوعيني سـيطرة الوالد)قـدس سـره( ابـان السـّيد كـان

 عـروي نيـدز  ت جـر موقـوت ل ـم الـربيء كم ان  قـولف - الرب ئـة الـدماء وسـ   واهلتـ 
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 عـن القتـ  أكـذ أن علـى أقـدر كنـت لـو أن أمتـىّن  وان ل هـم،وم ح مهـم و ز ـ  الظـاملني،

 األوسـاط يف تـجة قتلـ  نيحـد، قتلـوا مـن م ـان أ ـد هم علـى املقتـول أ ـا وأكـون ا ميـخ

 لـز وكـان ظلمهـم، مـن املسـلم العراقـ  الشـعي ولـالص سـيطرهتم لـزوال سـبباً   لـ  و  ـون

 تد النهو  يف األشرحي النجذ علماء مخ الجّ ات عقد على استطا  إىل أن قلبه يف  ل 

 املسـلم العـرات صـدر عـن نـزال جعـاىل، اللّـه بـإ ن علـيهم للقضـاء جونقـوا وقـد الشـيوعيني،

 العاملني. ربّ  لّله واحلمد املرعي، كابوسهم

 بين سلوكين
إىل  بعـده العامـة الرعاسـة ا واهر)قـدس سـره( ا تقلـت صـاحي جـويف ملـا ا ـه ف املعـروحي مـن
 يف الزهـد سـلوز األ صـاري)قدس سـره(  سـل  الشـيخ سـره( وكـان األ صـاري)قدس الشـيخ
  وامللوز. الرؤساء سلوز ا واهر)قدس سره(  سل  صاحي كان بينما الد يا،

 مسـل  م كـان إن الشـيخ أ ّهـا األ صـاري)قدس سـره( وقـالف الشـيخ إىل شـخص نجـاء

 نـإنّ  ،حقـاً  ا ـواهر صـاحي مسـل  كـان وإن با ـ ، علـى ا ـواهر صـاحي نـإنّ  حّقـاً،

 با  ؟ وأ هما حقّ  نأ ّهما با  ، على مسل  م
 قالـثف شـقّ  هنـاز بـ  الشـّقني، يف حمصـوراً  زعمـت كما األمر لي  قاعاًلف الشيخ أجاب

 السالم عظمة بسلوكه  ع   كان ا واهر نصاحي حّقاً، كالوا   ون أن مي ن ا ه وهو

 كان متعّدكة، جوا ي لطسالم انّ  وحيث و سره، السالم زهد بلوك  أع   وأ ا  وشوكته،

  منه. جا باً   سل  مّنا واحد ك 
 قـال كمـا األمـر انّ  قـاعاًلف أركحي املوحية القّصة ه ه األعالم أحد    ق  أن بعد ا ه ف

 نرلها عليه السالم احلسن المام كار إىل جاء شخصاً  انّ  ماروي  ل ف على والدلي  الشيخ،

احلسـني عليـه  المـام كار إىل  هـي ف األ عمة، ألوان اونيه على مواعد وهم بالضيوحي فاّصة
 عـن احلسـني عليـه السـالم المـام مـن نسـئ  القـرلن،  تلـون صـاعمني وأصـحابه نـرله السـالم 

 مبـا نأجـاب عليـه السـالم  اسـلوبه؟ يف عليـه السـالم  احلسـن المـام أليـه مـخ التالنـه سـبي

 با ا ـي ألـ ت واّّنـا الـد ن، يف ماع الجت با ا ي أل  احلسن المام أل  انّ  مضمو هف

 الد ن. يف العباكي
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  األعمال على المكافأة
 العاصـمة يف ال حشـاء البهلـوي اشـاعة اقـر علـى ا ـه املشـرّنةف قـم أعـالم أحـد   قـال

  سنة. اقن  عشرة مدة  هران إىل   هي نلم  و اًل، إليها الس ر جرز  هران،
 وأ ـا األ ـام مـن  ـوم ويف اتـطراراً، إليهـا رتنسـان  هـران يف حاجـة   صـارت ف قـالف

 قـد كـان األول(  )البهلـوي نـإنّ  أوـيّن  مـا رأ ـت  هـران شـوار  أحـد يف حـاج  إىل  اهـي

 املتحّجبـات، علـى صـارمة عقوبـات ونـر  جرب ّـاً، ح مـاً  النسـاء عـن احلجـاب برنـخ ح ـم

 لبعه بالعباءة لرجت دق كا ت حمجّبة امرأة نرأ ت عنذ، ب  ّ   طّبقو ه الشاه عّمال وكان

 شـد دة صـ عة صـ عها إليهـا وصـ  نلّمـا  الحقهـا، ألـ  الشـاه عّمـال بأحـد وإ ا حواعجهـا،

  رأسها. على
 بن س  أجوك وأل ت القاس  العم  ه ا من وُصعقت املؤملة احلالة هل ه ندهشت قالف

 بعربـه وإ ا كـ ل  أ ـا وبينـا الظـاي، هـ ا مـن اللّـه  نتقم كيذ واُنّ ر األليم، احلاك، وقخ من

 املوّظذ ال اشان)قدس سره( و ص خ أبوالقاسم السّيد منها و نزل احلاك، من بالقرب جقذ

 ال اشان السّيد رأى عندما املوّظذ و ه  و  هي، عربته  ركي ف رأسه على شد دة ص عة

 كلمة. بشطر  ت ّلم أن وي  ستطخ ص عه، ال ي هو
 الـد يا جعـ  كيـذ أران جعـاىل علـى أن اللّـه وشـ رت شـد داً  نرحـاً  بـ ل  ن رحت قالف

 إىل قـم راجعـاً   هـران فـاكرت ف وأشـّد، ألـزى اخللـرة ولع اب أعماهلم، على الناس ج ايفء

 املقّدسة.

  الرفق آثار من
 مجلة ومن كث ون، جالمي  التنباز قّصة ال ب )قدس سره( صاحي الش ازي للم زا كان

 وكـان املقّدسة، مشهد مد نة ان)قدس سره( املستو ناالص ه حسن الشيخ هو كان اُولئ 

  هوف عنه  نق  و،ّا  ومية، وأوراك وأكعية لتومات، له عظيماً، رجالً 
 باللصـوص وإ ا األشـرحي، إىل النجـذ ال ونـة مـن  ر قـه يف وهـو مـرة  ات كـان ا ـه

  لـ  الشـيخ ونعـ  إلـيهم، نيهـا مـا مـخ و سـلمها قيابـه من  تجّرك بأن و أمرو ه عليه عتمعون

 ال جقعوا حّي  ل م وهبتها قد قاعاًلف إليهم سلمها ف االزار، باستثناء مالبسه من جتّرك حيث
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  مالبس . فصي أج  من الّله معصية يف
 كاللـ  نعـ  ركّ  نـيهم لصـ  حيـث اللصـوص، يف كـاملعجزة   عـ  ال ـالم هبـ ا وإ ا

 ا ـه قـاعلنيف  د ـه علـى و توبـون يـاب،الث ال ألـ ون هبـم وإ ا والرجـدا ، ال تبـاه إىل  قـوكهم

 علينـا، الشـ قة هـ ه مثـ  منـ   ـرى أن بعـد بالسـرقة، جعـاىل اللّـه عصـيان  احلـقّ  مـن لـي 

 بالن وس. الرنق   ع  وه  ا ل ، إىل أمرهم وصار جابوا نقد وبال ع 

  الكمال مرقاة الزهد
 وقد التقّدم، مدارإل معاً   رجقون الدرس يف زمالء بالدراسة  بدأ ملن   ون أن املتعارحي من

 يف زمالعـه األ صـاري)قدس سـره( مـخ للشـيخ  لـ  اجّ ـق كمـا ا ميـخ، سـبق ألحـدهم  ّت ـق
 الشـيخ ألن و لـ  الشـيخ، لـه ونـق ملـا ي  تونّـق ل نـه لـه، مـالزم زميـ  لـه كـان نقد الدراسة،

 انرسـ بينمـا إليـه، وصـ  مـا إىل  صـ  أن اسـتطا  حـي األشـرحي، النجـذ يف  بقـى ألن جونق

  بالشيخ. واللتقاء للز ارة األشرحي النجذ إىل الشيخ رعاسة ابان وعاك بلده، إىل  ل  زميله
 ن يـذ الـدرس يف زميلـني كنّـا لقـد شـيخنا متسـاعاًلف لـه قـال الشـيخ عظمـة رأى نلّمـا

 السابق. يف عليه كنت ما على أ ا وبقيت اليوم، إليه ماوصلت إىل أ ت وصلت
 وأ ـت الـدب  أكـ  جركـتُ  ألنّ  قـاعاًلف بينهمـا كا ـت قضـّية إىل  شـ  وهـو الشـيخ أجابـه

  عليه. أقدمت
 مسـجد مـرّة  ات قصـدا اّنمـا هـو الدراسـة أ ـام يف هلما اجّ قت ال  القضية جل  وكا ت

 واحـداً  نلسـاً  إال عنـدوا نلـم عـدا هلمـا، الطعـام هتيئـة وأراكا ال ـ اء، وقت صار وهناز ال ونة

 معـاً،  أكال ـه لبـز رفيـذ بـه ليشـرتي الزميـ  و هـي ل ـ از، احدو  ب ل  ا بز رفيذ وكان

  ا بز. على الدب  من وشيئاً  لبزاً  اشرتى وقد عاك ل نه
  اشرت تهما؟ ب م متعّجباًف الشيخ له نقال
  ب لسني. قالف
  الثان؟ ال ل  ل  أ ن ومن الشيخف قال
 َكْ ناً. والدب   قداً  ا بز اشرت ت قالف
 هـ ا قضـاء مـن أمتّ ـن هـ  الأعلـم ألن شـيئاً، الـدب  من لك  نال أ ا أما الشيخف نقال

  ال؟ أم الد ن
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 الشـيخ وي  أكـ  هـو نأكـ  قضـاؤه، وعلـ ّ  وحدي نآكله أ ا وأّما وقالف الزمي  نضح 

 …ا بز أ راحي إال
 بالشـيخ  رجقـ  الـ ي هـو  لـ  وفـ  وملـب  ومشـرب مأكـ  مـن الـد يا يف الزهـد  عـم

 ولع ّ  عليه، ماكان على زميله  ضخ الزهد عدم بينما إليه، ماارجقى إىلاأل صاري)قدس سره( 

 وإعالمـه احليـاة، حقـاعق مـن حقيقـة إىل الزميـ  ال ـات القضـية جلـ  إىل بإشـارجه أراك الشـيخ

 ه ا هبا  رجبل نيما ولتاط الد يا يف  زهد أن العلم  الي على الالزم بأنّ  القّصةف بل ته ومن

 العلى. من مرجبة إىل  ص  حّي  الحتياط من املقدار

  والمرجعّية المرجع
 للمرجـخ نالبـدّ  أربعـة، التجارب عليه كلت ما حسي شرو ها ومن ققي ، عىبء املرجعية

 وه ف   سه يف وجون ها هبا التحل  من
 شيئاً. الناس من ال  توقخ أن - 1
 متّ نه. حسي أحد ك  من جوّقخ ك  لتلبية  ستعدّ  أن - 2
 كلمة. بشطر ولو أحد إىل س ءال   أن - 3
 اساءة. ك ّ  لتقّب   ستعدّ  أن - 1

 وجعـاىل جبـارز اللّـه سـخل ناشـرتاء وإال بالـد ن، ال جـرجبل الـ  االُمـور يف  لـ  كـ  ل ـن

  ل . من جعاىل الّله أعا  ا الدار ن، لسران  وجي املخلوقني برتا

  لهواه المخالف
 ورقات، فالظ حبال جمموعة  د ه ويف م ضي، وهو املنام، يف ابلي  رأى رجالً  انّ  قي ف

 عـن نسـأله منهـا، مواتـخ سـبعة يف جقطّعـت فليظـة قـد سلسـلة بينهـا مـن خمتل ـة، وسالسـ 

 سـبي هـو ومـا مـاه ، املتقطّعـة السلسـلة وعـن  د ـه، يف لملهـا الـ  والسالسـ  احلبـال

  جقطيعها؟
  إّ . وأسحبهم الناس هبا أف ّ  ووساعل  لاليت والسالس  احلبال ابلي ف نقال
  فضب ؟ سبي هو نما فضبان أراز ان الرج ف نقال
 مـن ماعنـدي بـأعظم األ صـاري الشـيخ أفـ ّ  أن الليلـة هـ ه يف أركت ابلـي ف نقـال
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 وا  لـت السلسـلة قطـخ  ل  حاولت مرّة وك ّ  عليه، ي أقدر ان ف  إّ ، وأسحبه السالس 

 وهـ ه لاسـراً، لاعبـاً  ورجعـت منه  ئست حّي  مرّات، سبخ إىل العملية ن ّررت شباك ، من

 مـاجرى وانّ  إّ ، الشـيخ هبـا ألسـحي أعـدكهتا قـد كنت ال  ه  مقطوعة جراها ال  السلسلة

   ل . من نهو فضي من عل ّ 
 لتسـحبين بـه ج لّـين الـ ي احلبـ  أو السلسـلة جـر ين أن لـ  وهـ  حينئـ ف الرجـ  لـه قـال

  إلي ؟ بواسطته
إىل  وال لتـاجون إلـيهم، مـيّن  اشـارة مبجـّرك حنـوي  ـأجون أمثال  انّ  شامتاًف ابلي ف له قال
 بالسلسلة؟ ن يذ احلب 

  الرؤ ا. له و ق  األ صاري الشيخ إىل و هي م عوراً   ومه من الرج  نا تبه
 م اعـد مـن سـالمته علـى جعـاىل اللّـه لمـد وألـ  جالسـاً  اسـتوى  لـ  الشـيخ :ـخ نلمـا

 والـوالكة الطلـق سالـة البارحـة الليلـة يف زوجـ  ُاصـيبت دلقـ  عـم وقـالف ووساوسـه، إبلـي 

 عندي نلم   ن احلالة، ه ه يف املرأة إليه ماحتتاإل به أشرتي أن من أمتّ ن مال إىل واحتجتُ 

 انّ  وقلـتف   سـ  يف ن ّ ـرت كأما ـة، املـؤمنني بعـه عنـدي اسـتوكعها وك عـة سـوى شـ ء

 فّ  إليها، احلاجة بأشدّ  أ ا ال ي الوقت ه ا مث  يف ولاّصة نيها أجصّرحي بأن  رتى صاحبها
 أللـ ها، األما ـة نيـه املوجـوك الـرحي إىل نـ هي م اّنـا، أرجعتهـا علـ ّ  جعـاىل اللّـه وّسـخ إ ا

 وبال عـ  األلـ ، عـدم علـى عزمـت حـي مـرات، إىل سـبخ وه ـ ا ورجعـت، احتطـت ل ـيّن 

 هـو هـ ا ولعـ ّ  بسـالمة، تـعتوو  زوجـ  علـى األمـر الّله وسّه  شيئاً،  منها لل  وي جركتها

 رأ تها. ال  الرؤ ا ج س 
 عرنـوا قـد أولياء اهلل انّ  ف  نيها، و وسوس القلوب إىل  ن   أن ابلي  لاول ه  ا  عم

 الشـر ذف ) للحـد ث مصـداقاً  لي و ـوا عليـه، الطر ـق بسـدّ  جعاىل الّله من بتأ يد نقاموا  ل ،

 نللعوام مواله ألمر مطيعاً  هواه، على خمال اً  لد نه، حانظاً  لن سه، صاعناً  ال قهاء من كان من

  قّلدوه( . أن

  البلد علماء أزهد
 هـ ا عصـر ا يف العلمـاء أزهـد هـو مـن  ـاجرى ليلـةف  ات لـوز ره قال ا ل اء أحد ان   كر

 نينصحنا؟ إليه لن هي
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 لبـاب،ا الـوز ر نطـرت أحدوا، كار إىل باب وصال حّي  نمضيا ونالن، نالن الوز رف قال

  الطارت؟ من وقالف الباب للذ العاي نجاء
  بالباب. ا لي ة الوز رف قال
 وأقبـ  باملصـباح جاء أن إال نلم  لبث باملصباح، ليت حي اصرب ح اوةف ب   العاي قال

 حـّي  علـ ّ  ي جبعـث ملـا ا و قـولف املـؤمنني بـامرة ا لي ـة علـى  سـّلم وألـ  ونتحه، الباب حنو

 مـن ا لي ـة نـأىب الـدلول، عليهمـا عـر  ف اجملـ ء؟ جعـي وال جتحّمـ  بن سـ  أ ـا لجيـ 

 مـاأركت لـهف وقـال الوز ر إىل ا لي ة الت ت عنه، ابتعدا نلما وا صرنا، والوز ر ووكعه الدلول

 ه ا. مث 
 ي  ُ ـتا ول ـن نتحـه، وا تظـر البـاب الـوز ر نطرت الثان، العاي كار باب حي أجيا ن هبا

 يف وهـو العـاي قـال  رقـات، عـّدة وبعـد القـرلن،  تلـو وهـو العـاي وتصـ نسـمعا عليهمـا،
  بالباب؟ من مصالّهف
  ز ارج .  ر د ا لي ة، ا ّه الوز رف قال
 - ا لي ة مل  مخ مش ول نإنّ  جاء حيث من ا لي ة نلي هي بروكةف ب   العاي قال
  .-جعاىل   الّله باملل   عين

إىل  اتـطرّا حـّي  الجابـة، عـدم علـى العاي أصرّ  الباب، ب تا العاي على الوز ر ألّ  وكّلما
  مصالّه. يف عليه و دلال ا دار، و تسّلقا سّلماً  ععال أن

  ـده إليـه ا لي ـة مـدّ  وقـد مصـالّه، يف عنـده والـوز ر ا لي ـة ورأى ب از العاي أح ّ  نلما

 بـه،  نّبهـه مبـا إال  ـده ال  ـركّ  أن إىل واتـطرّ  الواقـخ، األمـر أمـام   سـه العاي رأى للمصانحة،

  جهّنم؟ لنار ألينها ما له العايف قال العاي،  د يف ا لي ة  د استقّرت نلّما ف لته، عن و رّكه
 و لـي كـال الم، العاي  دي بني جل  أنات نلّما الب اء، من عليه م شياً  ا لي ة نوقخ

 وّكعاه فّ  إليهم، والحسان نيهم لعدلوا الرعية على بالش قة العاي ننصحه  نصحه، أن منه

 حّقاً. العاي ا ه أركت، ه ا ملث  وقالف وز ره إىل ا لي ة الت ت  از عند ولرجا، وقاما
 

  األخيرة الساعات
 ساعات إالّ  حياج  من وي  بق اقرتب، قد أجل  انّ  علمت إ ا ال صولف لصاحي قي 
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  نيها؟ جصنخ كنت نما ا  قليلة،
 هـ  احليـاة سـاعات للـر نـإنّ  ال سـان، إىل بالنسـبة مصـ ي بـأمر  ـرجبل كقيق سؤال ا ه

 اخللـرة، الـدار جلـ  يف سـعاكجه  قـّرر أن -لـ   مـن   علهـا مبا  - ال سان نيها  تمّ ن ال 

 عنـد أعمالنـا أنضـ  )واجعـ   الـدعاءف ويف خبـ ، لـه لـتم صـال بعمـ  عمـره التـتم مـن نـإنّ 

 لامتـة ال صـول كصـاحي جليـ  عـاي ععلهـا حـّي  األعمـال أنضـ  هـو نمـا لجالنـا(  اقرتاب

  جوابه؟ ماهو نلننظر لب ، رج  على  ك ّ  ساع   رحه كقيق سؤال إ ن نهو عمره؟
 ألقضـ  الـدار بـاب كّكـة علـى أجلـ  كنـت وقـالف السـاع  إىل ال صـول صـاحي الت ت

 حاجتـه كا ـت ولـو حـّي  لـه، نأقضـيها حاجـة مـيّن  و طلـي  ـأيت حمتاجـاً  نلعـ ّ  النـاس، حـواعة

 استخارة.  لي
 الن ـخ وا صـال النـاس حـواعة قضـاء أويّـة علـى  ـدلّ  ا ليـ  العـاي هـ ا مـن ا ـواب وهـ ا

 للناس. أ  عهم الناس ل  نإنّ  إليهم،
 عقبـاه، يف النـاس لـ    ـون أن جوابـه ال صـول)قدس سـره( يف صـاحي أراك وه ـ ا

 و رشد ا السعاكة  ر ق ليعلمنا لدمتهم، يف عمره  يلة كان كما الناس خبدمة عمره بالتتام

 واخللرة. الد يا ل  مانيه إىل

  األعمال أنفع
 وناجه، بعد املنام مهدي)قدس سره( يف م زا السّيد والدي رأى ا ه األليارف أحد   قال

 األعمـال أ  ـخ ماكـان وسـألتهف عليـه وسـّلمت منـه نـد وت قـالف هلـا،  ُ ـبل جيّـدة سالـة وهـو

 هناز؟ قواهبا وجدا ال  الد يو ّة
 الـدار بـاب  قصـدو ين الّـ  ن لل قـراء أعطيـه ماكنت هوف سا  األعمال أ  خ كان قالف

 اسـعانهم نـإن -ال قـراء  عـاكة هـ  كمـا  - اُمورهم على هبا  ستعينون قليلة مبالن ميّن   ر دون

  اليوم. ه ا سا  األعمال أ  خ كان اليوم  ل  يف
 ورك نقد ال ق ؛ ركّ  عدم على الناس حتر ه من الروا ات يف ماجاء إىل إرشاك ه ا ولعّله

 للـق وجعـاىل جبـارز اللّـه بـأنّ  ا ـرب ورك كمـا نـرس، ظهر على كان ولو الساع  ركّ  بعدم ا رب

 واملساكني. ال قراء واسعاحي الناس  دمة أ  سهم وق وا الُ اس ا ّنة
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  الحيوان على العطف 
 أن واجّ ـق واملسـ نة، ال قـر فا ـة يف الثقيلـة وعـاعل  أ ـا أعـي  كنـت العلمـاءف أحـد قـال

 حتّمـ  وصـعي جوعـاً،  تضـّورون وأ  ـا  أهلـ  نألـ  واألعـوام، السـنني بعه يف قحل وقخ

 وبعـد واأل  ـال، األهـ  رمـق بـه أسـدّ  شـ ء  لـي يف نخرجـت الصـعوبة، فا ـة علـ ّ  األمـر

 ويف الـدار، إىل هبـا الرجـو  يف رتون  نرحاً  نأل هتا شاة، ر ّة على حصلت كث ة صعوبات

 وصـارت األر  علـى وقعـت حّي  ا و ، شّدة من الضعذ أّن ها قد كلبة وجدت الطر ق

          تع ها. يف  ز د  ،ا ا الية، أقداعها ميتّصون هزال هلا جراء وحوهلا بالحراز،
 وألـ ت وأ  ـا ، أهلـ  أمـر مـن كـان مـا  سيت حي هلا قليب ورت عليها نوق ت قالف

 بأّّنا نأحسست إليها، أ ظر وق ت ف للرها، على أجيت حّي  الشاة ر ّة من مع  ما ألقمها

 علـى وجشـ رن   جـدعو بأّنـا نعلمـت السـماء، إىل متوّجهـة قاعمـة هبّـت ف بـ ل ،  جقـّوت

 حساب. بال م ان ك ّ  من عل ّ   درّ  الرزت أل  احلني  ل  ومن قالف عمل ،

  والرؤساء الملوك مع
 العتبات أحدهم زار إ ا املسلمني، ملوز انّ  على جرت قد األ ّام سابق يف العاكة كا ت

 انّ  وحيـث  ـزوهلم، حمـ ّ  يف العلمـاء بعـه زاره املقّدسـة، وكـربالء األشـرحي النجـذ يف املباركـة

  شيناً للعلماء.  ل  ي   ن السالم بظواهر لت ظون كا وا امللوز
 باستثناء  زوله حم  يف ل  از العلماء نزاره األشرحي، جذالن ) اصرالد ن شاه(  زار حي

 الشـاه حاشـية حـاول وكّلمـا الشـ ازي) قـدس سـره(، حسـن حممـد السـيد احلـاإل اجملـّدك املـ زا

  تـزاور أن قـّرر وألـ اً  وي  قبـ ، أىب لـه، الشـاه ز ـارة أو الشـاه، ز ـارة على امل زا ما قنخ جرجيي

 العلمـاء عـاكة جـرت احلـني  لـ  ومنـ  الشـاه،  صـيحة صـدبق الشـر ذ احلـرم يف والشـاه هـو

  زوهلم. حم ّ  إىل ال هاب كون املطّهر احلرم يف املل  بز ارة

  تنازل مقابل رفعة
 امللـ  بصـحبة البهاع )قـدس سـره( جـاء الشـيخ عصـره و اب ـة كهـره، عالّمـة انّ  قيـ ف

 بينهما )قدس سره( وجرىاألركبيل  باملقّدس اجتمخ أن واجّ ق األشرحي، النجذ إىل الص وي

 البهـاع  للشـيخ ظـاهراً  ال لـي كـان ألـ اً   و ـ   قـاي وبعـد امللـ ، مـن سضـور علمـ  سـث
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  )قدس سره( .
 البهـاع  الشـيخ بيـد األركبيلـ  املقـّدس ألـ  النـرتات، العلمـان وأراك اجمللـ  ا  ـهّ  وملّـا

 قـّوة ب ـ ّ  و لـ   ظـره، موسـق لطـأه لـه بـنّي  مبـا مطالبـه علـى وأورك البيـت،  احية به وا تحى

 ومتا ة.
 وسضور اجملل  يف واال راكات املطالي ه ه ي جبنّي  نلما ا البهاع ف الشيخ له قال عندها

  املل ؟
 إكبـار  ظـر امللـ  إليـ  و نظـر ا ـران يف السـالم شـيخ أل ّـ  األركبيلـ ف املقـّدس قـال

 نـإنّ  فلبتـين إ ا أّمـا ده،عن هباؤز و هي املل  عني من سقطت أمامه، فلبت  نإ ا وعظمة،

 العلـم إىل عـزّة بـاأللرة  نتهـ  ،ّـا  ي قبـ ، مـن أكثـر امللـ  عـني يف لعظمتـ  موجـي  لـ 

  الـي أ ـا نإّنـا أمامه، اُفلي أن بأس، عل ّ  ي   ن بينما وإكرامهم، العلماء وإجالل وأهله

 ما رك ي اُبنّي   اول أمراً، ال جنتجان وتعته العلم  مقام  ورنعة األشرحي، النجذ  اّلب من

 احلّق. لظهار املطلي اخلن ل  بّينت واّّنا املل  أمام كالم  على
 احلّق، امل هي التشّيخ و شر السالم لنصرة جتأّه   اهرة وقلوب  ّيبة   وس ه  ا  عم

 ولقاعه. عليه السالم  املهدي المام بز ارة وجتشرحي

  المسلمين أحوال تفّقد
 عـن و سـأل   حـص أن هـوف -العظماء  كأب   ون وك ا - ال ب امل زا كأب من كان

 شـؤون خمتلـذ عـن سأله ال  عرنه بلد من أحد جاءه نإ ا شؤوّنم، و ت ّقد البالك أه  أحوال

 معهـم، احل ومـة ومعاملـة وققـانتهم اقتصـاكهم، كي يّـة وعـن   وسـهم، عـدك عـن البلـد،  لـ 

  األسئلة؟ من  ل  ف  وإىل هناز، املسلمني وف  املسلمني وعدك
 أحـواهلم،  ت ّقـد عاكجـه علـى نألـ  البعيـدة، الـبالك مـن مجاعـة جـاءه  ـوم  ات ويف      

 ال  ستطيخ حّي  مب ان ال قر من إ ّنا أحدهمف قال اقتصاكهم، كي ّية إىل السؤال وص  نلّما

  .واحد زوجة ولنا رجالً  قالقة عشر -مثالً  - ننحن لاصة، بزوجة ال  راك مّنا واحد ك ّ 
  قلت؟ ما ا مندهشاًف امل زا قال
  بيننا. مشرتكة واحدة زوجة ولنا رجالً  قالقة عشر حنن قاعاًلف عليه ال الم نأعاك
  واحد؟ زوإل إال هلا ال لقّ  املرأة أنّ  جعلموا أي هلمف وقال كب اً  جأقّراً  امل زا نتأقّر



 

 29 

  ال. قالواف
   رشدكم؟ ك ن رج  أو عاي عندكم ألي  قالف
 ال. لوافقا

 هلـمف مشـّوقاً  وقـال العلـم، لتحصـي  سـامرّاء يف البقـاء بعضـهم مـن املـ زا  لـي عنـدها

   قاجه. لب ل مستعدّ  نإنّ  العلم، لطلي البالك ه ه إىل  أيت من بأنّ  بلدكمف أه  ألربوا
 يف الد نيّـة العلـوم  لبـة مـن قسـماً  نـإنّ  حسـنة، سـّنة هـ ا بعملـه املـ زا سـنّ  لقـد أقـولف
 بلـدهم  كر انّ  وحيث امل ان،  ل  من حاالً  املشرّنة وقم املقّدسة وكربالء األشرحي النجذ

 بيا ه. عن القلم أمس نا ل رامتهم لدشاً    ون قد

  المرجعّية شؤون من 
 اجملـد ن ف  الطلبة عن الشهر ّة احلقوت ال  قطعوا أن املراجخ علماعنا عاكة من كان لقد

ي  حيـث أمـ  املـؤمنني عليـه السـالم ، بالمـام  لـ  يف د نمقتـ واجتهـاكهم، استقامتهم رجاء
وقـد   ال سـاك، األر  يف وعاقوا املسلمني حاربوا حني إال بيت املال، من ا وارإل اعطاء  قطخ

 عـن منهم كث  وبرجو  ا وارإل، على احلّجة وبإمتام مثاليته، س    ل ،   عه عليه السالم 

 ،ّـن كثـ  باسـتقامة أ ضـاً  احلـوزات و  ـخ جعاملـه، حسـنو  عدلـه مـن شـاهدوه ملـا و لـ  فيّـه،

 واملسلمني. السالم ولدمة والجتهاك ا دّ  إىل ورجوعهم جمد ن، ف  كا وا
 عـنهم، احنـرحي عّمـن اليـأس كـ ّ  ال يأسـوا أن املراجـخ علماعنـا عـاكة مـن كـان ا ّـه كمـا

)  عنهم عليهم السالم ف  ورك ملا اجّباعاً  و ل  إليهم، ا ضمّ  من إىل ال مينان ك ّ  وال طمئّنوا
 جستقال( . لن السرتسال صرعة نإنّ  الثقة، ك ّ  بألي  وال جثقّ 
 نقالف بيت يف و ّظمه املعىن ه ا الشاعر أل  وقد
 مرّة ألذ صد ق  مرّة              واح ر عدّوز اح ر 

 وقـد زما ـه يف املنحـرنني مـن الرسـول صـلى اهلل عليـه وللـه وسـلم   ـأس عـدم مـن رأوه وملـا

 مناصر ه. وأعظم مؤ ّد ه أقوى سل  يف الزمان مبرّ  بعضهم ا رط

  الكاظمي المقدس مع
 الزهـاكة يف كـان ال قـه، يف الوسـاع  ال اظم )قـدس سـره( صـاحي املقـّدس انّ   ـ كر
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 يف العـرات إىل لـه سـ رة يف املرموقـة الشخصـيات بعـه ا ـران مـن زاره ا ـه حـّي  مب ـان، والـور 
 ووجـد الـد يا، عـن والعـزوب القناعـة لقـار عليهـا باك ـة البسـا ة فا ـة يف لـدارا نوجـد كاره،

  والور . الزهد لقار عليه باك ة العظمة فا ة يف الدار صاحي
 صاحبه، أحوال منهما ك ّ  وج ّقد والرتحاب، التحّية من ماجعارحي بينهما جرى أن وبعد

 إىل الصـ   و  لـه زوجتـه ألـرإل قـد املقـّدس بـأنّ  ال  علـم وهـو جلوسـه الزاعـر أ ـال وجـزاورا،

 لـو وقـالف زاعـره إىل املقـّدس الت ـت ول ل  الظه ة، حرّ  يف احملرقة الشم  حتت الدار ساحة

  األهم؟ هو نما وحرام مستحي بني األمر كار
 ال  رج ـي حـّي  املسـتحي جـرز عـي نإ ّـه األهـم، هـو احلـرام انّ  معلـوم الزاعـرف أجـاب

  وكيذ؟ قالف فّ  احلرام،
  ص  ؟     صراخ جسمخ ه  املقّدسف نأجابه
  هو؟ وما  عم قالف فّ  إليه الزاعر أ صت
 أللياه وقد امل ان ه ا إالّ  لنا ال ظالل حيث الشم  جصهروا وزوج  ا ّه املقّدسف قال

  لنا.
 وهـو وا صـرحي وقـام جلوسـه ا الـة مـن ناعتـ ر املقـّدس سـؤال م ـزى الزاعـر عـرحي عنـدها

 وورعه. ساملقدّ  بزهد معجي
 هبد ّة؟ العرات من أجيت ه  سألهف املل ، وزاره ا ران، إىل الزاعر رجخ وملّا
 وور ، زهد من ال اظم  املقّدس من ماشاهده للمل   كر فّ  اهلدا ا، وأعظم  عم قالف

 مبعـوقني مـخ باملـال نجـ ء ال ـاظم ، للمقـّدس كثـ  مبـال وأمـر كب اً  جأقّراً  ب ل  املل  نتأقّر

 واألشراحي األعيان زاروا ال اظمية إىل املل  مبعو، وص  وملّا ال اظمّية، إىل املل  قب  من

 مبعوقـا  - اتـطرّا حـّي  ي  قبـ ،  زوروـا بـأن عليـه ألّ  ن ّلمـا ال ـاظم ، املقـّدس باسـتثناء

 قّصـتيهما عليـه وقّصا بأ  سهما، وزاراه املقّدس كار إىل نأقبال بأ  سهما،  زوراه أن -املل   

 قـد حيـث زاعـره، وبني ال اظم  املقّدس بني ماجرى أقر على إليه معهما املال املل  إرسالو 

  عليه. وأ لعه املل  على  ل  الزاعر قصّ 
 إليه املبعو، املال قبول من واعت ر بالب اء أجه  مقالتهما ال اظم  املقّدس :خ نلّما

 ا ران. إىل ملالا وأرجعا قبوله من املل  مبعوقا  أس حّي   ل  على وأصرّ 



 

 31 

 ب اؤز؟ كان ممّ  ال اظم ف للمقّدس قي   ل  وبعد
 يف ا:ـ   ـ كر ألن سـبباً  صـار قـد زاعـري وبـني بيـين مـاجرى بـأنّ  علمـ  جهـة مـن قـالف
 الظاملني. ك وان

 ثالثة أشياء بين
 ولاّصـة لط سـان  نب ـ  أشـياء قالقـة  قـولف األ صـاري)قدس سـره(كان الشـيخ ان قيـ ف

 جـامخ فـ  األمـر ابتـداء يف كـان ولـو أوهلـا  ألـ  بـأن و لـ  هبـا، تمـاماله الـد ن رجـال

 إ ا بثالثهـا  ألـ  وأن للشـراعل، جامعـاً  األمـر ابتـداء يف كـان ولـو قا يهـا  ـرتز وأن للشـراعل،

 للشراعل. ناقداً  كان إ ا و رتكه للشراعل جامعاً  كان
 أول يف ي   ـن ولـو و تعّلمه العلم  طلي أن لط سان  نب   نإ ّه العلم، نهو األّولف أّما

 جعاىل. الّله إىل عرّه باأللرة العلم ألنّ  و ل  إليه، والتقّرب جعاىل الّله قصده األمر
 نقيهـاً، عـدالً  كـان وإن أمـره مشـ   القاتـ  نـإنّ  النـاس، بـني القضـاء نهـو الثانف وأّما 

 احلّق. خبالحي احل م إىل ال سان عر كث اًما أل ّه
 جركها. وإالّ  عليها، أقدم عاكالً  كان نإن ا ماعة، صالة امامة نهو ف الثالث وأّما
 ولـزوم القضـاء، منصـي لطـورة الشـيخ)قدس سـره(إىل أشـار قد املتني ال الم هب ا أقولف

 الحتياط. أشدّ  احل م يف القات  لتاط أن

  أالخالقّية العبادة و االلتزامات
 إمـام ي لضـر إ ا  قـولف كـان قدس سـره(ا ّهالشـ ازي) اجملـّدك ال بـ  املـ زا عـن  نقـ 

 إىل املـدّرس ي لضـر وإ ا جشـييعه، إىل  ـ هبوا أن املـأمومني نعلـى الصـالة، إىل ا ماعـة

 حـّي  الصـالة إىل المـام حضـور لـزوم عـن كنا ة عياكجه إىل   هبوا أن التالمي  نعلى الدرس،

 املر . مالال أحواله مجيخ يف درسال إىل املدّرس وحضور املوت، مالال أحواله، أشقّ  يف
 

  وتصحيح تعديل
 إىل ي  صـ  ،ّن وكان - الدراسة األ صاري)قدس سره( يف الشيخ زمالء أحد انّ   قالف
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 الشـخص  صـ  أن السـه  مـن بـهف معّرتـاً  الشـيخ حمضـر يف  ومـاً  قال -الشيخ  إليه ماوص 

 لـه لـي  ول ـن عـاي الشـيخ انّ   بـ ل  قصـد وكـان - ا سـا اً   صـ  أن احملال من ل ن عاملاً،

  .- ألالت
 الشـخص  صـ  أن الصـعي مـن ا ّـه وبشاشـةف ببسا ة جوابه الشيخ)قدس سره(يف نقال

 ا سا اً.  ص  أن هو األصعي ول نّ  عاملاً 

  اجتماعّية واجبات
 ال عـاكي أن - واحلـاكم العـاي لصوصـاً  - ال سـان علـى الالزم انّ  على كّلت التجارب

 و ل  مبعاكاجه، جعاىل الّله أمره لاّصة موارك يف إال و اواه، الشخص  ل  عاكاه مهما أحداً،

 مهمـا بـاُمور السـتها ة بعـدم اخلمرة الشر  ة واألحاك ث الروا ات من املست اك املشهور للمث 

 يف جـأيت كا ـت وإن نإّّنـا - واملـر  والعـداوة، كالنـار، - وقليلـة تـئيلة االُمـور جلـ  كا ـت
 نرمّبـا ّنا تهـا؟ مـا  ون ال سـان  ـدري نـال وجط ـى جسـت ح  ل ّنهـا تـئيلة، اأمرهـ بـاكىء

 صـار ورمبـا  احنـة، حلـرب سـبباً  جارحـة كلمـة كا ـت ورمّبـا كبـ ة، مد نـة صـ  ة  ار أحرقت

 الناس. من لالحي موت  سّبي عظيم وباء مبدأ بسيل مر 

  الّله حكم إعادة أجل من
  البهلـوي ال ـرب عـزل بعـد القم )قـدس سـره(ا ّه نيحسـ لقـا احلاإل ال ب  املرجخ عن  ُق 
 البهلـوي ماأنسـده لصـالح ا ـران إىل للـر ن مراجـخ بصـحبة العـرات فاكر امللوكية، من األول

 يف وال تيات ال تيان والتالط والس ور، ا العة على النساء إجبار م اسدهف مجلة ومن نيها،
 للـر وإىل النـاس، ،تل ـات ومصـاكرة اكالقتصـ واحنـراحي  لـ ، وماأشـبه واملسـابا املـدارس

  القاعمة.
 عليهـا بالقيام هدّكها مطالبه جلبية عدم على مصرّة احلاكمة اهليئة رأى)قدس سره(انّ  وملا

 بإصـدار ولـو اللّـه ح ـم جطبيـق علـى وارفامهـا الدولـة مـخ للمحاربة مستعدّ  بأ ّه قاعاًلف وأعلن

قيامه)قـدس  الدولـة رأت وملـا  لـ ، علـى وعـزم اجملاهبتهـ العـام الن ـ  النـاس علـى جوجـي نتـوى
 يف شـعبّيته جيّـداً  جعـرحي وكا ـت اللّـه، سـبي  يف الت ـان مـن احلـدّ  هـ ا إىل سـره( واسـتعداكه

 مطاليبه. جلبية إىل وأسرعت وقيامه   و ه من ولانت هابته نيهم، وجأق ه الناس أوساط



 

 33 

 مـا بعـه يف االسـهاب مـن وبنـو  م ّصـ  بشـ   ول ـن مـ كورة   سـها القّصـة وهـ ه

 ومقداماً. شجاعاً  العاي   ون أن  نب   ه  ا بأ ّه نيها وأملعنا كتبناه،

  ايران طاغية مع
 إىل  ـأجوا وأن أصـنانهم حضـور  طلبـوا بـأن األصـناحي رؤساء أمر األول البهلوي ان قي ف

 ف ،الـوزراء ف بن سـه، هـو وابتـدأ  ـوم، يف صـنذ كـ  سـانرات، و سـاؤهم هـم الجتما  حم 
  وا العة. الس ور  رّوإل حي و ل  إليهم، ومن ال سبة ف املوظّ ني، ساعر ف الوكالء،

 ال ي يّـة، هبـ ه العلـم أهـ  جـدعو وأن البـدّ  لـهف وقـال ا معـة إمـام البهلـوي كعـى وألـ اً 

 بـأنّ    ّ ـر ألـ  فّ  القتـ ،  صـيبه كـان ا ه لـو ي  لـّي  لبـه  علم وهو ا معة امام ناستمهله

  ال؟ أم البهلوي بطلي مربّراً للقيام   ون ه  القت  حيلو 
 حممـد مـ  السـّيد كهـره ومعـروحي عصـره مرجـخ مـخ أمـره يف  ستشـ  أن قـّرر وألـ اً 

 األمر. يف واستشاره سراً  إليه نجاء البهبهان)قدس سره(،
 وهـ  وميـوت أجلهـا مـن لـى أشـياء أربعـة لط سـان ان اعلـم البهبهـانف السـّيد لـه نقـال

 املرجبـة أجـ  مـن هبـا   ـّدى سـابقة مرجبـة وكـ ّ  والـد ن، والعـر ، واحليـاة، املـال، عـنف عبـارة

 كـرب قـد ا ـه جعلـم أن عـي اُلـرى جهـة ومـن جهـة، مـن هـ ا بينهمـا، األمـر كار إ ا الالحقـة

 نـإ ا ال ـرو ، أحسـن علـى سـنوات بضـخ إال حياجـ  مـن وي  بـق العمـر يف و عنـت سـّن 

 والعـ اب ا ـزي معـدوكة، سـنوات حيـاة قبـال لن سـ  اشـرت ت دنقـ البهلـوي  لـي لّبيـت

 األمـر نمنتهـى البهلـوي وإ ه ي  لّي  لـي  ل ، وشجبه التار خ لعنة إىل بالتانة األبدي،

 األبد ـة، واحليـاة السـعاكة عمـرز، مـن معـدوكة سـنوات نقـد قبـال لن سـ  نتشـرتي جقت  اّ  

 األبد ـة، السـعاكة نيـه مـا ختتـار أن عليـ  وجـي  والعقـ  لـ . ومنحه التار خ قناء إىل اتانة

 البهلوي.  لي نالجليّ  إ نف
 عـدم علـى عزمـه وأبـدى بـالن  ، قا عيّـة ب ـ ّ  أجابـه للجواب، البهلوي  لبه ملّا وبال ع 

 مـن ي  بـق بأ ـه  لـ  معلّـالً  عاكة، ماال تحّم  إىل األمر به ا تهى وإن حي منه أراك ما جلبية

 سبي  يف قتالً  موجه نلي ن ميوت، أن من لط سان والبدّ  اخللرة، عتابعلى أ وا ه ش ء عمره

 الّله.
 ج ّلمـين أن علـى ا ـرأة هـ ه انّ  م ضـباًف قـال هـ ا، ا معـة امـام كـالم البهلـوي :ـخ وملّا
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 وألـ اً  البهبهـان، السـّيد بـه و قصـد السـّيد،  لـ  مـن هـو واّنـا منـ ، لـي  ال ـالم هبـ ا

 واخللـرة، الد يا عزّ  املشرحي، مبوق هما و اال م روه، إليهما  ص  أن عن جعاىل الّله ح ظهما

 عليهما. جعاىل  رمحةالّله

  حنون أب المرجع
املاز دران)قـدس سـره(  مهـدي الشـيخ احلـاإل الشـه  والـواع  ال بـ  ا طيـي    كـر
 لشيخا والده عن  قالً  الثمينة، ال تي من وف ه السبطني كمعا  القّيمة التصا يذ صاحي

  الش ازي)قدس سره( قاعاًلف اجملّدك ال ب  امل زا جالمي  من عبداهلاكي)قدس سره(وكان
 هلـا املـ زا زوجـة وكا ـت والكجـه، مـن أ ـام بعـد الط ـ  متـر  مهـدي الشـيخ لـه ولـد ملا ا ه

 زوجـة لتعا ـه املـ زا كار إىل الط ـ  وزوجتـه الشـيخ نألـ  العـالإل،  ر ق وجعرحي بالطي إملام

  زا.امل  
 سـاعة، بعـد بالط ـ   أجوا بأن منهما نطلبت بأمر، مش ولة امل زا زوجة كا ت أن ناجّ ق

  مراجعتها. عدم على وعزم م ضباً  كاره إىل وعاك الشيخ، نا زعة
 عليها أىب الشيخ ل ن نتعا ه، بالط   إليها ليأجوا إليهم امل زا زوجة أرسلت ساعة وبعد

 الطلي. جلبية عدم على مصرّ  والشيخ مرّات، ا احيته من الطلي وج ّرر  ل ،
 إىل جقـدمت وملـا البـاب،  ـرت أ:ـخ يب وإ ا كـ ل  أ ـا وبينـا والـديف قـال الشـيخف قـال

  بأ  سهما. جاءا قد زوجته ولل ه امل زا، رأ ت ونتحته، الباب
 امل زا. من أعت ر وأل ت كث اً  نخجلت قالف

 سـامرّاء يف   ـون أن بيننـا املقـّرر مـن أي   ـن ل ـنو  علي ، البأس قاعاًلف امل زا نأجابين

  واحدة؟ كعاعلة
 وصـ ت إ ا حـّي  لـّدقين، الـدهليز يف إ ّ  املـ زا وجلـ  الـدار إىل املـ زا زوجـة كللـت ف

 إىل كاره. بصحبتها وعاك امل زا نوّكعين الدار، من لرجت وعا ته، للط   الدواء
 واملوت. اهلالز على مشرناً  كنت أن بعد تهابربك و بت مهدي)قدس سره(ف الشيخ قال

  باإلحسان المكافأة
 يف بلن ا ه وقالف  هران يف املربّز ن ا طباء أحد عن  ر  ة قّصة ال ضالء، أحد    ق 



 

 35 

 وقعـد، قـام كّلمـا  نتقصـه وألـ  السـاكة مـن واحـد حسـده حـّي  امـه وبـز  رنيعة منزلة الناس

 العـني، حممـرّة باكيـة وهـ  عليـه جـدل  بزوجتـه وإ ا الـدار، يف ا طيـي  لـ  كـان  ـوم و ات

  السبي؟ عن نسأهلا الب اء، كثرة من الصدر تيقة الصوت، مبحوحة
 علـى و نتقصـ   قـوم السـاكة مـن بأحـد وإ ا جملـ  إىل  هبـت جب ـ ف وهـ  نأجابـت

 املالهـ  يف جـرقص وه  سانرة زوجته ان قالف ما مجلة يف قال وقد ومنظر، الناس من مسمخ

 .-شر  ة  حمّجبة ع ي ة امرأة قلي يف ال الم ه ا مث    ع  ما ا ومعلوم -
رسـول اللّـه )صـلى  جـّده علـى  ل  احتسيب علي ، البأس قالف  ل  ا طيي :خ نلّما

  قخ السّيد ب ل  وإ ا أ ّام إال وي مته هبا ما س ن حّي   سّليها اهلل عليه ولله وسلم( وأل 

 قـا ون أحـدوا مشـ  ابنـان لـه كـان نقـد املـر ، ومشـ لة ،التجنيـد مشـ لة مشـ لتنيف يف

 اع ـاء األب حـاول وكلمـا السـ ، مـر  الثـان وأصاب األول، البهلوي أحدقه ال ي التجنيد

 الوسـيلة لـهف نقيـ  ي  ـتمّ ن، املستشـ ى يف الثـان  ولـده واكلـال ا ند ـة مـن األول ابنـه

 إنّ  لهف وقالوا هو،  نتقصه كان ال ي ا طيي العاي  ل  بتوسيل إال مهّمت  يف لنجاح 

 العـاي  لـ  بـاب  ـرت مـن بـّداً  السـّيد نلـم  ـر وسـا ته، ركّ  مـن أحـد وال تمّ ن كب ،   و ه

  بالدلول. له نأ ن عليه، الباب و رت جاء وأل اً  ولد ه،  الص ا طيي
 جلسـينوأ يب ورّحـي منشرح، وصدر منبسل بوجه جلّقان عليه كللت نلّما السّيدف قال

 إليـه، يب جاء عّما سألين ف محيم، صد ق وكأ ّه أحوا  عن و سأل  ت ّقدن وأل  جا به إىل

   ؟  قضيها حّي  حاجة   وه 
  ومرته. الثان وابين وجند ته، األول ابين قّصة عليه وقصصت  عم، نقلتف
 بإكارة هلاجذا عرب اّجص  ف  ل ، يف واُكّلمهم باملسؤولني سأّجص  علي ، البأس نقالف

 منـه وأراك العـام املستشـ ى مبـد ر اّجصـ  ف عنـه، نع ـ  األول ابـين اع ـاء يف وجوّسـل التجنيـد

  املستش ى. يف الثان ابين اكلال
 العـاي جداركـه أن لـوال قبولـه مـن  عتـ ر أن وأراك ا القـاً، لنـا ال  م ـان املـد رف نقـال

 ا قلـوه ف ال رنـة، كالـ  سـر ر   ـر  حـي  ىاملستشـ صـالة يف سـر راً  له ا صبوا بقولهف ا طيي

  إليها.
 العـاي قابـ  وه ـ ا ملعا تـه، املستشـ ى إىل املـر ه و قـ  اجابتـه، مـن بُـّداً  املـد ر نلـم  ـر
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 بالحسان. الساءة ا طيي

  وثمراتها األمانة
 حـّي  عنـدهم وبقيـت كارهـم يف أقرباعهـا بعـه زارت الص وّ ني امللوز أحد بنت ان قي ف

 ورأجه الطر ق جوّسطت ملا ول ن اللي ، من مضى كم الجعرحي وه  نخرجت الّلي  عليها جنّ 

 متلـ  وي ولانـت ناستوحشـت كبـ ، شـطر الليـ  مـن مضـى قـد ا ـه عرنـت املـارة مـن لاليـاً 

 الـ ي قر بهـا إىل كار الرجـو  علـى وال امللـ ، أبيهـا كار إىل  ر قهـا مواصـلة علـى القـدرة

  إليه. جلجأ قر ي مأمن عن ج ت  ةمتح ّ  وبقيت عنهم، لرجت
 م توح اليوم املدارس يف املتعارحي الدالل  بالقسم الشبيهة العلمية املدارس بإحدى وإ ا

 كـان نيهـا شـاب وسـّيد البـاب، م توحـة كا ـت فرنهـا مـن فرنـة إىل وجوّجهـت ندللته باهبا،

  باملطالعة. مش ول املدرسة  لبة مجلة من
  الليلة؟ ه ه سواك أمن م ان يف جستضي ين أن ل  ه  تفقال ف وحّيته عليه نوق ت
  املخد . اكلل   عم السّيدف قال

 كار موّكعـة عنـده مـن لرجـت الصـباح أصـبا وملّـا الصـباح، إىل هنـاز وبقيـت نـدللت

 وقـد الليلـة جلـ  ل قـدها التـطراب أشـدّ  مضـطربني نـرأهتم السـلطنة، مقـرّ  إىل وجـاءت أبيهـا

 أبوهـا هلـا قـال امللـ ، أبيهـا  دي بني مثلت ملا ول ل  هبا،  ظ روا نلم م ان ك ّ  يف  لبوها

  البارحة؟ الليلة كنت أ ن بتأقّرف املل 
 لي تشـوها، القوابـ  إىل  بعثـوا بـأن وأمـر امللـ ،  صـدقها نلـم  شـأ كاملـة، القّصـة ننقلـت

 رله حضـر نلمـا حضوره، منه  طلي السّيد إىل املل  بعث كا ت، كما ساملة وجدوها نلّما

  البارحة؟ تي ت  مخ ماقّصت  وجقواهف باميا ه معجي وهو له نقال عمره، أّول يف شاباً 
  حدقت . كما األمر الشابف السّيد قال
 قبضت  يف وه  حالل، بن اح ولو هلا الجتعّر  أن استطعت كيذ ألربن املل ف قال

  جعرنها؟ وي ج ن قدرج   وحتت
  هبا ا يا ة اُحي نلم يب، وال ت استأمنتين ألّنا الشابف السّيد قال
 نقـال مضـّمدة، ورلهـا السـّيد أصـابخ علـى امللـ  عني وقعت قد كا ت امل املة أقناء ويف

  كّلها؟ مضّمدة أصابع  مابال متساعاًلف له
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 إىل أقوم بأن صدري يف و وسوس البارحة  عرتتين كان الشيطان انّ  الشاّبف السّيد قال

 من اصبخ رأس أل ت ا يا ة ول ت   س  عل ّ  وأحّلت رجينأح نإ ا ازجره، ن نت تي  

 احـرتت، إ ا حـّي  اخللـرة، يف جهـّنم بنـار   سـ  مـ ّكراً  بالنـار ألحرقـه املصـباح نـوت أصـابع 

  كّلها. العشرة أصابع  أحرقت وقد الصباح أصبا حّي  وه  ا اخللر، اصبع  أل ت
  ول احملرتت الّلحم راعحة عنده أشمّ  كنت لقد وقالتف كالمه املل  بنت صّدقت وهنا

 عرنته. قد واخلن سرّه، وي أعرحي اللي 
 السّيد نوانق جل ، ابنته من الزواإل الشابّ  السّيد على عر  ف أمره، من املل  نتعّجي

  عـينف (امل كامـاك) بالسـّيد بعـدها مـن و:ـ  امللـ  صـهر بـ ل  وصار منها وجزّوإل  ل  على

 املل . صهر

 القلوب تأليف
 رؤ ته وي  دّ  سامرّاء يف العامة، عند رمضان شهر هالل رؤ ة مرّة  ات اكع  ا ه الف ق 

   اكعـوا عنـدهف ملـن نقـال حسـنة اجملّدك)قـدس سـره(مبباكرة املـ زا نقـام نيهـا، الشـيعة من أحد
 اهلـالل رأوا قـد بـأّنم املـ زا عنـد وشـهدوا نجـاءوا لـه، نـدعوهم العاّمـة، مـن رؤ تـه  ـّدع  مـن

 باهلالل. امل زا ح م لشهاكهتم وونقاً  له، رؤ تهم كي ّية له اوشرحو 
 يف اعتمـد كيـذ وا ـه السـبي عـن املـ زا وسـألوا البـاكرة هـ ه مـن النـاس بعـه نتعّجـي

  شهاكهتم؟ على باهلالل احل م
 أركت ل ـيّن  رمضـان شـهر عنـدي وقبـت بن سـ  اهلـالل رأ ـت قـد كنت ان امل زاف نقال

  بينهم. والتأليذ املسلمني، قلوب مجخ املباكرة ه ه عرب
 بـني والتقـارب االل ـة اعـاك علـى كأبـوا الشـيعة علمـاء نـإنّ  اللّـه، أوليـاء   ـون وه ـ ا

 نساك. ك ّ  منشأ القلوب جن   يف نإنّ  املسلمني،

  المرجعية انتقال أعباء
 أمر  نوّ  كب اً، شيخاً  وصار السنّ  يف  عن ملا البهبهان)قدس سره(ا ه الوحيد عن قي 

 قـالف  لـ  عـن سـئ  وملـا إليـه، الناس بإرجا  وأمر العلوم)قدس سره(، سر السّيد إىل التقليد

 باألعبـاء النهـو  وال بـاملرجخ، املربو ـة االُمـور اكارة مـن الأمتّ ـن سـيّن  وكـرب لشـيخول  ان



 

 38 

 هبا. ميّن  أليق نهو االُمور، مبهامّ  بالقيام وأقوى  ل ، على ميّن  أقدر والسيد للمرجعية، الثقيلة

 أمجعني. عليهم جعاىل رمحةالّله األليار علماعنا كان ه  ا  عم

  المرجعية وعي من
  اجملّدك)قدس سره( قاعاًلف للم زا اجّ قت  ر  ة قصة الوالد)قدس سره( املرحوم    ق  
 قـد  واوكـا التنباز قّصة بعد و ل  اجملّدك امل زا لز ارة إىل سامراء ا ران من مجاعة جاء ا ه

 يف النظام لتصحيا منهجاً   ضخ أن عليه اقرتحوا ف امل زا، إىل كث ة وحتذ باهلدا ا معهم أجوا
 مـن مشـورة بـال ما شـاء   عـ  وأن العنـان مطلـق امللـ    ـون أن ال صـا ا ـه وقـالواف ا ـران،

 كـ  ،القتصـاك وختر ـي الـبالك، ونسـاك العبـاك، علـى املظـاي كثـرة  سـبي ،ـا األعـالم العلماء

 رسول الّله)صلى اهلل عليه ولله وسلم ( أله  بيت واملوا  املسلم البلد ه ا مث  يف  ل 
   علـه أن ما ر ـد كـ  يف باملشـورة التقيّـد امللـ  علـى مـا ُلزم بوتـخ جـأمروا أن ا د ر نمن

 العلمـاء مـن مجاعـة مـخ جشـاوره   ـون وأن النـاس ومصـ  الـبالك، إىل مـا رجبل بشـؤون بالنسـبة

 بصـين وكـّرروه  لـ  أّكـدوا فّ  األوتـا ، علـى واملطّلعـني املتد ّنني األعيان من ورجال لياراأل

  مت اوجة. وعبارات خمتل ة
 من وكان بدّقة، ما  قولو ه إىل واستمخ هلم أص ى واّنا بش ء جملسه يف امل زا نلم عبهم

  الساع . كالم له ال روت كان إ ا  س ت ا ه عاكجه
 و ألـ وا املوتـو ،  عّقبوا أن امل زا أصحاب بعه من و لبوا اجملل  نم ولرجوا نقاموا

  هبا. وخيربوههم النتيجة منه
 ان جـواهبمف يف املـ زا قـال القـوم اقـرتاح علـى ا واب امل زا من وأراكوا املوتو  عّقبوا وملّا

 احملا  ر  من ما  كرو ه بسبي ال ران وال وتى االتطراب ال اسبي ول يّن  ما  ر دون، أنهم

 املسـتعمر ن قبـ  مـن مـدبّراً  كـان األمـر ان  لـ  بعـد وجبـنّي   قبلهـا، وي ا ماعـة هـدا ا وركّ 

  ـراك حقّ  كلمة اّنا وعرحي ب راسته، القّصة امل زا أكرز قد وكان املسلمني، بالك يف الطامعني

 با  . هبا

  الهوى مصارعة
 اليها املقدس، عل  الشيخ ملرحوما وروك حني  هران، يف كان ا ه األصدقاء أحد    كر
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 على الشيخ نوانق مجاعة، هبم الصالة إىل األها  قب  من ندع  لراسان، إىل  ر قه يف وهو

 ولاّصـة النـاس،  بقـات كانـة مـن باملصـّلني املسـجد وازكحـم أ ّامـاً، هبـم وصـّلى  لـبهم

  الناس. بعه حسده حي واألليار، باملقّدسني
 عبـدالعظيم السـّيد ز ـارة إىل  ر قـه يف وهـو لـه محـار علـى راكبـاً  كـان حـني  ـوم و ات

 األر  إىل رأسـه اُمّ  علـى احلمـار نـوت مـن  سـقل بـه وإ ا ري يف احلسـين )عليـه السـالم (

 أواعـ  يف وكـان أسـابيخ، عـّدة واملراقبـة العـالإل حتـت نيها و بقى املستش ى إىل نوره من و نق 

 أن حلّسـاكه ال رصـة سـنحت ،ـا عليـه  مـىم بـاألر  الشـد د اصـطدامه أقـر علـى احلـاك،

  الصدنة. أقر من ُجنّ  قد ان عنه  قولوا
 للصـالة، امامتـه مواصلة منه  لي املستش ى من ولرإل به  زل ،ا الشيخ برىء إ ا حي

 باملصـّلني املسـجد ازكحـم قـد ا ـه  ـرى بـه وإ ا املسـجد، إىل الصـالة وقـت ولرإل الطلي نلىّب 

  وم ان. صوب ك  من لل ه للصالة الناس جواند قدو  النظ  منقطخ ازكحاماً 
 كا وا ال  ن أ ن قاعاًلف   سه لد، أل  حاسد ه، مقالة وصله قد وكان  ل  رأى نلما

 حـي نليحضـروا النـاس؟ أ ظـار عـن ليسـقطوز عقلـ  ونسـد جننـت قـد ا ـ  عنـ   قولـون

  املصّلني! من اهلاع  واحلشد ال ب ، الجتما  ه ا  شاهدوا
 عنـان وجـ ب فشـوه، مـن أنـات وكأ ّـه ا ـت ه   سـه مـخ الشـيخ حـد ث اّ  أن كومبجـرّ 

  أجى. حيث من ل جخ برأسه ولّوى مركبه
  الشيخ؟ :احة  ا أ ن إىل بصحبتهف كان من بعه له نقال

  البيت. إىل قاعاًلف نأجاب
  وي؟ قالف
 ليسـت اخلن نمـ للصـالة امـام  انّ  منـهف   جبـنّي  سـد ث   سـ  حـدقتين قـد أل ّـه قـالف

 ب ثـرة والتبـاه  أ ـا نمـا وإال   سـ ، هبـوى مشـوبة هـ  واّنـا وجعـاىل، جبـارز الّله لوجه لالصة

 رجخ. ف علّ ؟ والبافني يفّ  الطاعنني على والركّ  أ ا وما يب؟ املؤمتني املصّلني
 بعد وي  ؤمّ  بالرجو   قب  ي ارجاعه حاولوا وكلما عليه، ازكمحوا برجوعه، الناس علم وملا

 املقّدسـة مشـهد مد نـة إىل وسـانر أمـره مجـخ واّنـا  هـران، يف بقاعـه مـّدة مجاعـة صـالة  لـ 

 عليه( . وسالمه الّله )صلوات الرتا المام بز ارة للتشّرحي
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 الناس من وموقفه المرجع
 وملدرسـته لـه مقراً  سامراء الش ازي) قدس سره( من اجملّدك ال ب  امل زا اخّت  ملا ا ه قي ف 

 بـامل زا، والسـوء الشـرّ  ا ـزال يف مـنهم املنحرنون ونّ ر السّنة، بعه على  ل  تات لعلمية،ا

 كور  رمـون ألـ وا حـّي  األمـر جعـّدى ف باحلجـارة، املـ زا كار برمـ  أوالكهـم حرتـوا ولـ ا

  الشيعة.
 من بأربعة وإ ا احل ومة، مسامخ إىل وص  حي الناس بني وا تشر إىل ب داك ا رب نوص 

والسـ     الرب طـان  والسـ   اال ـران  والسـ   الـوا   العثمـان  احل ـمف ورجـال السـ راء 
  الالزمة. التداب  من أل ه نيماعي واستئماره بامل زا لطّجصال سامراء  قصدون الروس  
  أهـ بـأنّ  قـاعاًلف جعّجـبهم أقـار ،ّـا بـاألمر اهتمامـه عدم هلم التقاعه عند أبدى امل زا ل ن
  ولده. بعه أساء إ ا ال  ضي واألب وأبناع  أوالكي مبنزلة املسلمني باق  مث  هم سامراء
 جـراب أمح  قاعاًلف وجأك بهم جعقيبهم يف له بإجازجه امل زا على العثمان الس   أصرّ  وهنا

  .- التأك ي يف هلم اّناكه من كنا ة - بالَعليق سامراء
  بسالم. وصرنهم ب ل  له  أ ن أن عن لمتنا وا الباء على أصرّ  امل زا ول ن
 الطّيبـة و وا ـاه املشـرحي املـ زا موقـذ علـى وا ّلعـوا بالقضـية، سـامراء أهـا  علـم وملـا

 مـانعلوا علـى و ـدموا وحنا ـاً  حبّـاً  ب ضـهم وجبـّدل حمبّـني، إىل أوليـاء وا قلبـوا  ـدموا اجّتـاههم،

 مست  ر ن. جاعبني إىل امل زا وجاءوا

 التستري الشيخ بالاستق في 
 المـام ز ـارة على املعروحي، الُتسرتي) قدس سره(الزاهد جع ر الشيخ عزم ملا ا ّه ف  قال 

 وكان النظ ، منقطخ استقباالً   هران يف الناس واستقبله ا ران إىل وسانر الرتا)عليه السالم (

   وم از. ان هر  يف الروس  الس   لطستقبال، ولي  للت رإل، الناس مجلة يف لرإل قد
 يف بنظـره وأكار رأسه الشيخ نرنخ  عظهم، أن منه  لبوا املستقبلني الشيخ جوّسل وعندما

 موجـوك، اللّـه انّ  اعلمـوا النـاس أ ّهـا وقـالف نـيهم صـوجه رنـخ فّ  املستقبلني من حوله من وجوه

 التسـرتي الشـيخ مثـ  ومـن القلـي مـن لرجـت قـد كا ـت ال لمـة هـ ه انّ  وحيـث وسـ ت،

 القلـوب، ووجلـت الـدمو ، نجرت الن وس، يف واملده  البالن أقرها وأقرت القلي يف وقعت
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  عجيباً. روحّياً  ا قالباً  الناس حال يف وحد،
 - علماعـه مـخ الشعي جعا ذ من رله ،ا معنو اً  اصطدم وقد - الروس  الس   ن تي

 والشـعي ا ـران جتـاه السياسـية  وا ا ـا مراجعـة علينـا عـي ا ـه روسـياف قيصـر  يوقـوال     إىل

 جعّلق وللناس الناس، بني موجوك ن والعلماء الد ن رجال ماكام نإ ه نيها، النظر واعاكة املسلم

 واحـدة كلمـة نـإنّ  اسـتقالهلم، و هـّدك كـرامتهم ميـ ّ  شـ ء أيّ  نعـ  مـن ال تمّ ن هبم، كب 

 الصـارلة بـاألوامر ن يـذ   وسـهم، يف عارمـة موجـة لحـدا، كانية علماعهم من واحد من

 منهم؟. والصرلة

  الخلفاء موائد على
 العباسـّيني للخل ـاء معاصـراً  ) شر  ا( كان و دعى العامة علماء أحد انّ  التار خ يف جاء

 خيشـى املعاصر ا لي ة وكان أبدا، معارتتهم عن ي   ذّ  سيث هلم األعداء أشدّ  من وكان

 املقـام عرب وإفراعه احتواعه يف نّ ر وأل اً  ره،أم يف ا لي ة نتحّ   الناس، يف مل ا ته جأك به من

  وا اه.
 احلضـور، علـى وانـق الوسـاعل مـن اصـرار وبعـد  لبـه،  لـيّب  أن نـأىب مـرّة،  ات نطلبـه

 القضـاء انّ  جعلـم ا ّـ  قـالف نيمـا لـه وقـال وأكرمـه ا لي ـة بـه نرّحـي ا لي ـة، جملـ  نحضـر

 القضـاة انّ  املعلـومف ومـن حّقـه، إىل حـقّ  كـّ   ي ال صـال والسـبي للنـاس املقـوم هواألسـاس

 منصـي بعـر  االُّمـة ا قـا  رأ ـت نـإنّ  ولـ ل   صـلحون، ،ّـا أكثـر   سـدون األك ـاء فـ 

  علي . قات  القضاة
  ف ي. بإصالح الانسد نإنّ  كالّ  وقالف  ل  قبول ) شر  ( نأىب
 ولـو إليهمـا،  ـؤول األمـر نـإنّ  أّكهبمـا ابنـاي نهـ ان إ ن مليّـاًف نّ ـر أن بعـد ا لي ـة قـال

  ا ل اء. فواع  من مبنجى األمة كا ت أّكبتهما
  ل ل . ف  مستعدّ  ول يّن  جقول كما األمر انّ  شر  ف قال

 يف إصـرارا إال شـر   ي  ـزكك األمـر ن أحـد علـى  وانـق ألن اقناعـه ا لي ـة حـاول وكّلمـا
  الرنه.

 مشـاور منصـي يف إ ن ن ـن  ، لـ مـن شـيئاً  ي جقبـ  كنـت إ ا ا لي ـةف قـال عنـدها

  اجملتمخ. يف العدالة وجطبيق ا النة جقومي يف وأقره املستشار بدور لب  وأ ت ا لي ة،
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  أ ضاً. الثالث املنصي ه ا قبول )شر  ( من نأىب
 نقبـ  ال ـداء،  عـام لتناول عند ا وابق اليوم ه ا تي نا ن ن إ ن ا لي ةف له قال وأل اً 

 بأن لاكمه وأمر كما شرنه، على الضيانة بإقامة ا لي ة وأمر كب ، ارإصر  بعد  ل  شر   

 استسـافه، الطعـام مـن شـر  (  اقـه) وملـا  ل ، ا اكم ن ع  به، ا اص  عامه من له  قدم

  عـام مـن وي  ـر ا ـاكم جـاء وملـاء كـاماًل، عليـه وأجـى بالتمـام أكلـه حـّي  عنـه اليـد نلـم  رنـخ

 بالطعام؟ )شر  ( نع  عّما اتر ناحل بعه سأل أقراً  ا لي ة
  متاماً. أكله لهف نقي 
  أبداً. ه ا أكله بعد والّله لن   لا إ ن  ل ف :خ ملا ا اكم قال
 نّ ـرت لقـد للخلي ـةف قـال حـّي  هـ ا جملسـه مـن ي  قـم ) شـر  اً( نـإنّ   كر، كما وكان

 أكون وأن ت  القضاةقا ومنصي األوالك، جعليم قبلت وقد حّقاً، كالم  نرأ ت قلت نيما

 ل . مستشاراً 
 املناصي بإسناك وأمر عليه، ماعرته على )شر  ( موانقة من عظيماً  نرحاً  ا لي ة ن رح

  ومدانعاً. موانقاً  وصار ا القاً، معارتته ا تهت  ل  وبعد نوراً، إليه الثالقة
 هـو  هي ـ كـان فّ  كاره، بـاب علـى إليـه  قـدم الشـهري مرجبـه كـان االوىل األ ـام ويف

 شـر   جـاء نـرتة وبعـد واحـرتام، بسـرعة مرجبـه لـه و قـّدم  راعـى كـان ل ـن السـتالمه، بن سـه

  إليه. الراجي بدنخ املأمور نلم  سر  مرجبه، ليأل  مرّة  ات
  حّق . هات قاعاًلف مبرجبه له ليعّج  املأمور وجه يف وصرخ التأل  من )شر  ( ن ضي
  مثنه؟ قبه مّنا جر د شيئاً  نابعت وه  بامتعا ف املأمور له نقال
  ك ين. وهو أمل ه ش ء أفلى بعت م  عم بربوكةف )شر  ( قال

 امل ر ـات ج عـ  أ ضـاً  وه ـ ا واحلّ ـام، ا ل اء مواعد على واألك ان الضماعر جبا  وه  ا

 الضعي ة. بالن وس

  الوعظ مجالس في
 لز ـارة األشـرحي النجـذ مـن جـاء إ ا كـان األ صـاري) قـدس سـره(ا ه الشـيخ عـن  قـ 

الشـهيد  السـبل بز ـارة وجشـّرحي وصـلها إ ا ن ـان  الّبـه، مـن مجاعـة صـحبته املقّدسـة كـربالء
 وع  جمل  إىل   هي جعالوا هلمف وقال له املصاحبني من معه جاء ملن الت ت عليه السالم 
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  التسرتي. جع ر الشيخ الشه  ا طيي
 قلوبنـا مالـت نقـد املوعظـة، ىل اسـتما إ أحوجنا نما بقولهف  ل  كالمه  عّقي كان فّ  

  عليها. وران إىل القسوة
 كمواع  الوع  كتي مطالعة الد ن ورجال املراجخ ولاّصة لط سان الضروري من  عم

 وماأشبه. الوع  جمال  حضور أو وف وا، ورّام، وجمموعة البحار،

 الغالة عقائد تصحيح
 وجـوق هم، الـد ن رجـال ي) قـدس سـره(اكبارالشـ از  اجملّدك ال ب ، امل زا كأب من كان 

 امل زا ناحرتمه الد ن، رجال من واحد عليه كل  مرّة و ات مجيعاً، هبم واالحت اء واحرتامهم

 وشـّيعه س ـاوة اسـتقبله لقـد ألحـد، مـاي  ظهـره والقبـال العنا ـة مـن لـه وأظهر الحرتام، فا ة

  السبي؟ عن  ل  بعد امل زا نسألوا م،واست راهب احلاتر ن جعّجي سبي ،ا كب ، بإجالل
 العجيبـة، الن سـّية ولقدرجـه ربّـه، مـخ وصـدقه ولواقعّيتـه ك نـه، يف للالصـه احرتمتـه نقالف

 كرجـة وبلـن العاليـة والـدروس السـطوح أكمـ  إ ا حـّي  احلوزو ّـة الدراسـة يف زميلـ  كـان ا ـه

 النـاس ملسـاع  ومتصّد اً  النتاء يف مرجعاً  هناز لي ون بالكه إىل الرجو  على عزم الجتهاك،

 باُلوهيّـة القـاعلني ال ـالة  سـ نها كـان منطقـة علـى مـرّ  بـالكه إىل  ر قـه ويف ك ـنهم، وأح ـام

 علـيهم، وا ّلـخ األمـر عـرحي وملّـا ) كرما شـاه(،  ـواح  مـن أم املؤمنني)عليـه السـالم ( المـام

 بـالكه إىل علـى الـ هاب شـرعاً  ممقـدّ  وا ّـه عقاعـدهم، وجصـحيا هـؤالء ارشـاك واجبـه أنّ  رأى

 املسجد، من عمله وبدأ هناز، وبق  بالكه إىل العوكة نرتز نروعهم، وجصحيا الناس لنتاء

 زهيـد بـثمن والقـراءة ال تابـة لـيعّلمهم ومسـتعدّ  معلّـم، بأ ّـه القر ـةف ألهـ  معلنـاً  نيـه قـام نقـد

  رمقه. سدّ  ال تجاوز
 وسـاعر العتقـاك ُاصـول وال تابـة، القـراءة إىل تـانةإ  عّلمهـم وألـ  التالميـ  عليـه نت اقر

 شـيعّية، قر ـة إىل أقـرهم علـى القر ـة حتّولـت مؤمنـاً  جـيالً  رىّب  حـّي  هنـا وبقـ  السـالمّية االُمور

 يف وج ا يـه الرجـ  هـ ا جضـحية أقـر علـى و لـ  ال ـالة، مـن كـا وا أن بعد شيعة أهلها وصار
 والعق الحرتام، هب ا جد ر نهو ول ل  الشخصّية، هومآرب مصاحله عن والفضاء الّله، سبي 

 والتقد ر. بالتجلي 
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 المرجعّية مهامّ  من
 مقّلد ـه، وبـني املرجـخ بني وص  حلقة   و ون أك اء وكالء جعيني املرجعّية مهامّ  من انّ  

االصـ هان) قـدس  أبواحلسـن السـّيد وكـان الد نيـة، بشـؤوّنم و قومـون نتـاواهم، إلـيهم  نقلـون
 السـالمية، الـبالك أ ـراحي يف الـوكالء وكثـرة التوكيـ  حسـن ّنو جـاً يف املراجـخ بـني ( مـنسـره

 وكيله. االص هان) قدس سره( من أبواحلسن إىل السّيد البالك إحدى أه  اشت ى مرّة و ات
 يف وجلـ  الوكيـ  نجـاء بـه، االلتقـاء منـه و لـي األشـرحي النجـذ إىل السـّيد ناسـتدعاه

 املراجعون، ولذ الناس ج ّرت وملّا بالناس، فاّصاً  اجملل  كان حيث لسّيد،ا عن بعيداً  اجملل 

السـّيد) قـدس  إليـه نالت ـت عنـده، جلـ  حـي إىل السـّيد مهـروالً  نجـاء منـه، قر بـاً  السّيد  لبه
  إلي ؟ بعثت ملا ا جعرحي ه  أحوالهف عن سأله أن بعد له سره( وقال

  ال. أجابف 
 ومواصـلة األشـرحي النجـذ يف عنـد ا البقـاء منـ  يأل لـ إليـ  بعثـت السـّيدف قـال

  عنها.    ي  من إليها  رس  نسوحي جبلي  ، منطقة إىل والجرجخ معنا نابق كروس ،
 وا صرحي. وقام السيد وكّ  ف كروسه، ليواص  وبقى البأس قالف
  حتقيق؟ بال وعزلته األمر عن منه ي جتحّقق اّ   للسّيدف قي  ا صرحي نلّما
 اجمللـ  يف هـرول مـيّن  اسـتد يته ملـا ول ـن للتحقيـق،  لبتـه قد كنت ان  عم فالسّيد قال

 مـخ احلـق وان للوكالـة ال صـلا ا ـه نعرنـت هرولـة، م ـان ي   ـن ا ـه مـخ معتـاك فـ  بطر ـق

 بالبقـاء أمرجـه وجهـه، مـاء إ هاب وال عوا  ه جرح ي أرك ان حيث ل ن منه، اشت وا اّل  ن

 على واحملانظة الد ن، رجال حرمة مراعاة  نب   ه  ا  عم بي،الس له أ كر أن بدون عندي

 الجتماعية. م ا تهم

 الناس مداراة
  عّر  وكان اليزكي، كاظم حممد السّيد للمرحوم خمال اً  املنرب رجال أحد كان ا ه قي ف 

  املنرب. على احيا اً  به
يـزكي) قـدس سـره( ال السـّيد نيـه وكـان جملـ  يف كنـت أن   نـاجّ ق العلمـاءف أحـد قـال
 ألجـ  أل ّـه- السـّيد سضـور ال علـم وهـو املنـرب وصـعد املخـالذ الرجـ   لـ  نجـاء حاتـراً،
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 ويف -اجملل  يف ومشاركته حضوره عند املنرب صعوك على  تجرّأ ماكان السّيد حقّ  يف جقص ه

 يف ألطـأ ا ـه حـي كالمـه، يف وجلجلـة واتـطرب، نارجبـ  السـّيد، علـى عينـاه وقعت األقناء
 لطئـه إىل ا ميـخ  ظـر أل ـت ،ّـا  عنهمـا ال ـالم يف شـر  قـد كـان شـرعّيتني مسـألتني بيـان

 له. السّيد ركّ   رقبون وأل وا
 املنـرب، عـن الرجـ   ـزل حـي عليـه وي  عـرت  بشـ ء السـّيد) قـدس سـره( ي  ـت ّلم ل ـن

 حـّي  بـه،  كبـ واحت ـاء عليـه، منـه شـد د إقبـال بعـد و لـ  لطئـه، علـى و ّبهـه السّيد نطلبه

 وا صرحي. الرج  قام ف أبداً، حزازة بينهما ي   ن كأن
 ماحـد،  تيجـة ألرى أ ضـاً، الثـان اليـوم يف اجمللـ  نحضـرت قصـتهف  واصـ  وهـو قـال

 عّمـا جوبتـه أعلـن ف التوبـة، ل ـة منـربه  ليعـة يف وجـال املنـرب وصـعد جـاء بالرجـ  نـإ ا بـاألم ،

 قّصتنا رأ تم قد مجيعاً  ا  م وقالف السّيد إىل والساءة باألك سوء من احيا اً  منه  بدر كان

 قـد ألنّ  املنـرب، حتـت مـن علـ ّ  العـرتا  يف وعرنـاً  شـرعاً  احلـقّ  للسـّيد كـان نقـد أمـ ،  ـوم

ي  السـّيد ول ـن وا  سـاري، انتضـاح   لـ  يف وكـان اشـتباهاً، للشـر  خمال ـاً  احل ـم بّينـت
 وبعد إليه، كعان واّنا إليه، بالنسبة وإساءة أكب سوء من عيّن   صله كان ما مخ  ل    ع 

 عّقـي ف  كـرت، الـ ي احل ـم يف اشـتباه  علـى رحابة ب  ّ   نّبهين أل    واحرتامه اكباره

 عّجـ  اللّـه املهـدي لطمـام و اعـي كبـ  مرجـخ ألالت   ون وه  ا  عم بقولهف  ل  كالمه

  كالسّيد. حّقاً  الشر ذ  نرجه جعاىل
 النـاس كـرام عنـد والعـ ر وإلـي م، إليـه ومعتـ ر سـابقاً  نعلـت ،ّـا  ـاكم أ ـا ناخل قـالف ف

 مقبول.

 اإلساءة  مقابل اإلحسان
 أهـا  مـن مجاعـة بـأنّ  سـامراء يف جواجـده الشـ ازي)قدس سـره(أ ّام املـ زا عـن ح ـ  

 شـيعةال وحتمـ  والشـيعة، املـ زا أل  ّـة وشـباّنم صـ ارهم أفـروا قـد كـا وا الشـيعة فـ  سـامراء

   سـهف يف نقـال  تـزّوإل، أن الشـبان اُولئـ  أحـد أراك  ـوم  ات ويف املـ زا، بـأمر األ ى مـنهم

 ا  ته. وإال نهو، شيئاً  أعطان نإن الزواإل مؤ ة منه وأ لي امل زا إىل أ هي سوحي
  مالية. مبساعدة  البه ف زواجه أمر عليه وعر  امل زا إىل جاء وبال ع 
  زواج ؟ مصرحي وكم امل زاف له نقال
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  ل ة. مخسون اليومف  ل  مببلن الشاب قال
 لـه وح ـى أبيـه إىل وجـاء كثـ اً  الشـاب نتعجـيّ  ،اكسـة، كون مـن املبلـن املـ زا نأعطـاه

 القّصـة ل ـ  وألـ  بالحسان، إساءهتم امل زا مقابلة من وا بهر أ ضاً  أبواه نتعّجي القّصة،

 ا مـخ، نتعّجـي سـامرّاء، يف شـيولهم أحـد وانك ـ يف  لـ  ح ـى ا ـه حـّي   ـراه، مـن ل ـ ّ 

  ال رمي. الرج  ه ا مث  ا  اء ال نب   واحدةف ب لمة وقالوا
 مثـ  وكـان املـ زا كار إىل وأجـوا والسـيذ احل ـيم القـرلن ومعهـم الشـيوخ مـن مجاعـة قام ف

  ـاكمون وهـم لـه قـالوا بـامل زا التقـوا نلّمـا ال ـرباء، عنـد التوبـة لظهـار مـنهم عـاكة العمـ  هـ ا

 لنا ج  ر أن رأ ت نإن معت ر ن، جئناز وقد حرمت ، وي ل ظوا ل وز أوالك ا انّ  معت رونف

 نهـ ا منّـا جقـتص أن رأ ـت وإن أبـداً، عنّـا ما سـخط  إىل ال عـوك أن بـه حنلـذ القـرلن وهـ ا

  مّنا. به واقتص ل ه السيذ
 أوالكي، الشـباب هـؤالء انّ  علـي م، البـأس قـاعاًلف وحنـان عطـذ ب ـ  املـ زا نأجـاهبم

 حاجـة نـال جعـامل م، و يـي جـواركم، سسـن مطمـئنّ  ان ف أوالكه؟ مـن األب  قـتص وهـ 

 نرحـون وهـم عنـده مـن ولرجـوا وقـاموا عـ رهم قبولـه علـى املـ زا نشـ روا األمـر ن، مـن لش ء

 ،والشـيعة السـّنة بـني االُل ـة أسـباب مـن سـبباً  املـ زا مـن الصـنيخ هـ ا وصـار مستبشـرون،
 وأصحابه. للم زا األها  من والكبار والجالل

 الملوك مصاهرة
 الرشـد سـنّ  بلـن ولـد )القـوا ني(  القمـ ) قـدس سـره( صـاحي للمـ زا كـان ا ـه  قـالف 

 أراك بنـت ) نـتا علـ  شـاه( القـوا ني لصـاحي املعاصـر للملـ  وكـان زواجـه، وقـت وحـان

  املوتو . ه ا يف لي ّلمه م الق امل زا إىل رسوله املل  نأرس  منه، جزوعها
  اجيي. سوحي امل زاف قال با رب، وألربه الرسول جاءه نلّما
 الّلهمّ  مامضمو هف و قول الّله  دعو وأل  ربّه، ملناجاة امل زا ج ر  املل ، رسول رجخ وملا

 عـن والعـزوحي علـى الـد يا والقبـال وال ـ،، البال ـا مـن امللـوز مصـاهرة مـايف إليـ  أشـ و إن

 وهـو العلـم  ر ـق سـل  ،ّـن هـ ا ابـين وانّ  الّلهـمّ  الـد ن، ورجـال بالعلمـاء ال ليق وما اخللرة،

 كـ  - موجـه منـ  أ لي نإنّ  باملوت، البالء ه ا من ابين ااة كان نإن الّلهمّ  رتاز،  ر د

 و سيان وزلارنها الد يا يف الدلول من ال سان على امللوز مصاهرة عرّه ،ا منه لوناً   ل 
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  .-ولسراّنا  اخللرة
 مـن أ ّـام قالقة وي مته نوره من احلمى الولد وأل ت كعاءه الّله استجاب نقد وبال ع 

  األعلى. بالرنيق الولد والتحق إالّ  امل زا كعاء
 ) نـتا علـ  شـاه( انّ  العلـم مـخ الـد ن، لرجـال كرسـاً  ج ـون أن  نب ـ  القّصـة هـ ه ومثـ 

  ورعا ـة الـبالك اُمـور اكارة ال طـاء) قـدس سـره( يف اشـذك جع ـر الشـيخ قبـ  مـن جمـازاً  كـان
 مواظبـاً   وعـاً ّمـا وكـان ال طـاء، كشـذ كتابـه يف بنّصـها موجـوكة الجـازة نـإنّ  العبـاك، شـؤون

 الشرعّية. األح ام على
 كـربالء إىل األشـرحي النجـذ مـن سـانرت مـرّة  ات قـالف ا ـه العلمـاء أحـد عـن و نقـ 

 جـاء ) نـتا علـ  شـاه( رأ ـت إ  احلسـينية عليـه السـالم ضرةاحل يف أزور كنت وحني املقدسة

 قـالف ورجـخ، الـرأس للـذ  هـي ف حليتـه، علـى جار ـة وكموعـه الشـر ذ الـرأس قـرب إىل

  وحشد؟ كوكبة بال  زور وحده ا ه وكيذ به وي  علم العرات إىل الشاه جاء كيذ نتعّجبت
  عنه؟ ا دم نع نسألت نلم أجده األمر اُلحّقق أقره يف نخرجت قالف
 األح  ة)ال شوان( حانظ  عن وسألت جعّجيب نزاك مشتبه، وأ ت قلت ما ي اد قالواف

 جـاء حـّي  أ ـام إال وي متـه القّصـة، وأرلـت احلضـرة مـن نخرجـت ا ـدم أجوبة مبث  وأجابوا

 احلسينية. احلضرة يف رأ ته ال ي اليوم  ل  لن   مصاكناً  كان وا ه الشاه  ع 

  عالمراج شورى
 الـبالك بشـأن املرجبطـة السياسـية القـرارات  ّتخـ  - قيـ  ما على - شاه الد ن  اصر كان

 األعـالم، العلمـاء مـن رأي  لـي وال ال قهـاء، االُّمـة مراجـخ مـن مشـورة بـال وحـده والعبـاك

 عمـالً  الصـاعبة، فـ  قراراجـه علـى واملراجـخ العلمـاء مـن جتـواىل العرتاتـات كا ـت ولـ ل 

 شخصـّية مـن جقلّـ  العرتاتـات هـ ه وكا ـت املن ـر، عـن والنهـ  بـاملعروحي، راألم بوظي  ف

 الشعي. أ ظار يف للسقوط وجعرته الشاه
 حـي واملراجـخ العلمـاء علـى -ل ـاء  ب ـ  ول ـن -  ضـ ل الشـاه كـان ل مـر وجالنيـاً 

  بتصّوره. معارتته على ال تجّرءوا
  لبـه يف الشـاه ن ّ ـر اصـ هان، يف ال شـارك  املرحـوم املعرتتـني اُولئـ  مجلـة مـن وكـان

 ل ل . واستقدمه معارتته، عن بال ذّ  وهتد ده
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 اسـتقدام مـن  قصـد الشـاه بـأنّ  وعلـم  هـران علمـاء أحـد إىل األمـر هـ ا لـرب نوصـ  

 كرامة جعّرتت الشاه، له جوّنق لو األمر ه ا انّ  ورأى وهتد ده، ال شارك )قدس سره( جنقيصه

 األمـر  عـاج ش ء هناز ي   ن ا ه نرأى العالإل، يف ن ّ ر  طر،ا إىل واملراجخ العلماء ك ّ 

  بينهم. نيما واملراجخ العلماء احّتاك من أنض   وا اه عن الشاه و صدّ  بسالم،
 بن سـه بز ـارهتم وقـام  هـران علمـاء ببقيّـة ال قيـه العـاي  لـ  اّجصـ  املهّمـة، هلـ ه وااـازاً 

 جتاهـه،  نو ـه ومـا  هـران إىل ال اتـ ف ال شـارك  للعـاي الشـاه باسـتقدام وأعلمهـم لـياًل،

عليـه    سـه  نسـوحي ال شـارك  جتـاه ما نو ـه للشـاه ا إ ا وا ـه األمـر، م بـة مـن وحـ رهم
  ركعه. عليهم وعي شرعاً  من ر ا ه إىل اتانة أ ضاً، هلم التعّر 

 ولرجـوا الشـاه، مواجهـة كي يّـة نيـه سثـوا  ارعـاً  اجتماعـاً  عقـدوا موحـد موقـذ والخّتـا 

 اسـتقبال إىل لـروجهم عـن فـد  ـوم مـن املب ـر الصـباح يف  علنوا أن وهو التا ف القرار باخّتا 

 علمـاعهم بصـحبة ولرجـوا أعمـاهلم وجركـوا حمالهتـم أفلقـوا ه ا الناس :خ ما ونور ال شارك ،

  املد نة. لارإل لطستقبال
 علمـاء علـى تـي اً  و ـزل واحـرتام، عـزّ  ب ـ ّ  املسـتقبلني ال شـارك )قدس سـره(على نـورك

 كيـذ أرأ ـت لـوز رهف قـال  لـ ، الشـاه رأى وملـا املسـتقبلني، مقّدمـة يف كـا وا الـ  ن  هـران

 تّدي؟ العماعم احّتدت
  وجعت ر  منه. وج رمه جزوره أن إالّ  العالإل واخلن الوز رف قال
 وعظمة له،ورجا الد ن با تصار األمر وا تهى  ل  ونع  الوز ر عليه ماأشار الشاه وقب  

  الصاعبة. والرؤ ة العق  عن املنبعث الحّتاك  ل  بربكة وأهله السالم
 ولصوصـاً  وعقل ، شرع  وواجي ملّحة، ك نّية ترورة املراجخ( ال قهاء )شورى انّ   عم

 واّنـا االسـالم، تـد بالعـداء واحـدة جهـة أو واحـد شـخص ي  ن ـرك الـ ي العصـر هـ ا يف

 جا ي. ك ّ  من باملسلمني األعداء أحاط

 المرجعّية حزم من
 علـم اهلـدى) قـدس سـره(، املرجضـى السـيد مرجعيّـة أ ـام ب ـداك يف قحـل وقـخ ا ـه ل ـى 

 ب ـداك يف كرسـه لضـرون الـ  ن الـد ن ورجـال العلـم  لبـة علـى عـري كـان السـّيد ان وحيث

 لسالم،ا بإظهار عليه واحلصول الشهري املرّجي إىل للتوّص   هوكي احتال الشهري، املرّجي
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  الطلبة. ص وحي يف وال ضمام
 والقحل العجاحي، األ ّام جل  يف و ل  السّيد، كرس إىل وجاء السالم اليهوكي نأظهر

  معاشرجه. وأحسن  لبته، لبقّية عر ه كما شهر ّاً  مرجّباً  له وأجرى السّيد نقبله الشد د،
 ولمـن قلبـاً  أسـلم ،املسـلمني معاملـة و يـي السـّيد، معاشـرة حسـن اليهـوكي رأى نلّمـا

 إىل هـدى أن بعـد و لـ  - املـوت حـّي  وي   ارقه السّيد، عند كراسته  واص  وبق  حقيقة،

السـّيد) قـدس سـره(  حـزم بركـة مـن كـان وهـ ا - اليهـوك و و ـه أقرباعـه مـن مجاعـة السـالم
 جقد ره. وحسن

 وتلميذيه ااُلستاذ بين
 الزهـراء نا مـة انّ  الرؤ ـا عـاي يف ةمـرّ   ات امل يـد) قـدس سـره( رأى الشـيخ انّ  ف قيـ  

 وقالـت واحلسـني علـيهم السـالم  احلسـن المـامنيف بولـد ها أجتـه عليهـا  وسـالمه الّله صلوات

 ال قه. عّلمهما  اشيخ لهف
 وقالـت إليـه بابنيها واملرجضى الرت  السّيد نف والدة نا مة السّيدة أجت ال د صباح ويف

  ال قه. عّلمهما  اشيخ لهف
 شـأ اً    ـون السـّيد ن الولـد ن هلـ  ن انّ  - رلهـا الـ  الرؤ ـا علـى أقـر - الشـيخ نعـرحي

  وجأك بهما. بتعليمهما ناهتمّ  كب اً،
 علـى نوّزعهـا أمشـاط، جمموعـة امل يـد) قـدس سـره( هبد ّـة الشـيخ إىل جـ ء مـّدة وبعـد

  واملرجضى ) قدس سروا( . الرت  السّيد نف ماعدا الطاّلب
   ل ؟ يف له نقي 
نلـم  وسـيمني، أمـرك ن شاّبني كا ا إ ّ  جميئهما عند إ  التحيا، قد أّّنما الأعلم انّ  نقالف

 اليوم.  ل  من  وجههما يف أ ظر
 مـوارك عـن  بعـده نيمـا واجتهـاكه احتيا ـه ازكاك وورعـه ال سـان جقـوى ازكاك كلمـا  عـم

 وفـهّ  والعّ ـة احليـاء لـىع جمتمعـه جربيـة  ر ـد  لـ  بعملـه كـان ا ّـه إىل إتانة والش ، الر ي

 الطرحي.

 بالضيف الترحيب
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 اليـوم يف  أكـ  الشـ ازي) قـدس سـره(أن اجملـّدك ال بـ  املـ زا عـاكة مـن كـان ا ـه ف قيـ  

 حبيـي اللّـه الشـيخ عليـه ورك أن واجّ ـق النـاس، معظـم عليـه اعتـاك كمـا مـرّات، قال، ال مرّة،

 هـو وكـان قـال، وجبـات يف لـه الطعـام هيئـةبت أمر قد امل زا ن ان الرش ) قدس سره( تي اً،

 علـى واحـدة مـرّة إال ال أكـ  كـان وإن لـه، احرتامـاً  الثالقـة األوقـات يف املاعـدة علـى لضـر

 وقته)قدس سره(. وقّلة اشت االجه كثرة مخ  ل  وكان السابقة، عاكجه

 العشرين ثورة قائد مع
 قورة الش ازي) قدس سره( قاعد حمّمدجق  م زا الشيخ املرحوم إىل رج  جاء ا ه ف  قال 

 نيـه، الوقيعـة مـن وأكثـر نسـّبه االاليـز، املسـتعمر ن تـدّ  املعرونـة العراقيـة الثـورة العشـر ن،

  ال  ت ّلم. ساكت واملرحوم
  كاره. إىل والنقوك )الرّق ( الدابوعة من مقدار بإرسال امل زا أمر  ل  وبعد
   ل ؟ يف له نقي 
 شـّدة مـن ختّ ـذ والدابوعـة أقرهـا، مـن كـان وهـ ا ارج عـت، قـد حرارجـه كرجـة انّ  نقـالف

 جـرت وقـد هـ ا بـه، ابتلـ  الـ ي العنـاء من و تخّلص   سه، هبا ليعاج إليه هبا نبعثت احلرارة

 البلد. أه  من وال قراء العلم أه  بيوت إىل وال اكهة الطعام بإرسال سامراء يف العاكة

  باإلحسان التأديب
ال  الـن  ، كبـ  الصـدر رحي كان ا ه ال  ا ة، دس سره( صاحياخللو د) ق عن  ق 

 على  دلّ  و،ّا شوكته، وكب  مرجعّيته عظم مخ ه ا إليه، وال  لت ت ع وه أو  هجوه مبن  عبأ

  التاليةف القّصة  ل 
 :ـخ  ـوم و ات بسـوء، اخللو ـد) قـدس سـره( و ـ كره  هجـو الطـاّلب أحـد كـان ا ّـه

 حـامالً  الطالـي  لـ  الطر ـق بعـه يف بـه مـرّ  أن واجّ ـق مر ضـاً، وه هجـ للّـ ي بـأنّ  اخللو ـد

  له.   الً 
  حال ؟ كيذ  ت ّقدهف وهو له وقال اخللو د عليه نسّلم

 وي أنهـم ولـدي  صـانا اخللو ـد نرأ ـت الطالـيف  لـ  قـال ف بـروكة، ب ـ ّ  نأجـاب

  هبيّـة، لـ ات خسـب ابـين  ـد يف انّ  رأ ـت و هـي وّكعين أن بعد ول ن مصانحته، من قصده
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 له، ا  اء و ظهر  هجوه هو كان وإن عليه، اش اقاً  املال أعطاه ا ه) قدس سره( قد ظهر ،ا

 اخللو ـد علـى  ثـين رجـ  اخللو ـد) قـدس سـره(إىل  هجـو كـان الـ ي الطالـي ا قلـي وهبـ ا

 وميدحه.

 األخالق مكارم من
 مد نـة وركت مـا أول فقـال كمري) قدس سـره(ا ه ال وه احلّجة حمّمد السّيد عن ح ى 

  والصالة. للز ارة  املعصومة نا مة السّيدة حرم إىل  هبت املقّدسة قم
 هو إ ا أص يت، نلّما بش ء، ا ن يف  هم  وأل  إ ّ  جاء برج  إ ا الز ارة أقناء ويف 

 والشـتاعم والسـباب الال عـة، ال لمـات مـن بوابـ  و رشـقين واألكا  ـي، الـتهم     يـ 

  القبيحة.
 وأل  جاء حيث فليله ي  ربك وكأ ّه عاك أن ي  لبث ل نه ن هي ب لمة، عليه م أركنل

  أّواًل. االوىل يف و  مبا الثا ية ا ن يف  هم 
 جبقى أكع  ال مهّدكاًف وقال قالثاً  جاء فّ  ن هي ب لمة، عليه ي أركّ  أ ضاً  املرّة ه ه ويف

 ف قلبه، يف ما أنر  حي سباب من له للو مبا  سّبين أل  ف أجيت، حيث من نارجخ قم يف
  رجخ جعله ه ا س ويت ل ن كلمة، بشطر حي عليه أرك ي ساكت، وأ ا  ل  ك   هي،

  يلـة م ـروه منـه ي ميسـين حيـث بسـوء   التعـّر  عـن و نقلـخ ربّـه، إىل و تـوب   سـه، إىل

  .والتدر  بالدرس مشت الً  نيها اقام  ومّدة املقّدسة قم يف جوّق  

 األعلم؟ هو من
   سه  رى الرش  حبيي الّله الشيخ املرحوم كان قاعاًلف والده عن ا طباء أحد    ق  

 كنـت  ـوم و ات املـ زا، مـخ كا ـت الد نيـة الزعامـة ل ـن اجملّدك) قدس سره(، امل زا من أعلم

 الشـيخ  قلّـد اكنّـ ا ّـا قـاعاًلف احلاتر ن أحد سأله إ  بأهله، فاص واجملل  الرش  الشيخ عند

 الشيخ) قدس سـره( وناة بعد اخلن  قّلد نمن مساعلنا، يف إليه األ صاري) قدس سره( و رجخ

   رجخ؟ من وإىل
  ل . عن ا ربة أه  اسألوا وقالف الرش  الشيخ نأجابه
  ا ربو ة؟ يف ختّصصاً  من م أكثر هو شخص وأيّ  الساع ف قال
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  ليده.جق عوز مرجعاً  قّلدوا قاعاًلف نأجابه
  للتقليد؟ القاب  بنظركم األعلم هو ومن الساع ف نقال
 اليـوم الشـ ازي اجملـّدك امل زا انّ  األعلم؟ من جر د وما ا الرش ) قدس سره(ف الشيخ نقال

  سـقل لـئالّ  حولـه، نـالت وا الشـيعّية، واملرجعيّـة الد نيـة، الزعامـة حوزجـه ويف التشـّيخ، لـواء بيـده

  اللواء.
 مـا ي  قـ  أل ـه إ ّـاه، وحـيّب  لـه الالصـ  وزاك الشـيخ كـالم مـن نتعّجبـت الـراويف قـال

 ورنـخ التشـّيخ، لـواء بيـده مـن عظّـم بـ    سه، إىل الرج  وي  وجه صحيحاً،  ظره يف ال  ون

 وامل ارم. األلالت على   سه رىّب  ملن إالّ  ال  ون وه ا شأ ه، من

 األنبياء)ع( ورثة العلماء
 النـاس أشـدّ  مـن واملسـتبّدة املشـرو ة قضـا ا ابـان كـان ا ـه  نالـد رجـال أحـد عن ح   

 مـن وكـيالً  اليـزكي) قـدس سـره( وكـان كـاظم حممـد السـيد وبـاأللص علـى املسـتبّد ن، حتامالً 

 الد نيـة الزعامـة وصـارت العـاي  لـ  جـويف نلّمـا العـرات، بـالك بعـه يف العلمـاء أحـد قبـ 

   صنخ؟ ما ا وي  عرحي لوكي ا  د يف سقل السّيد إىل الشيعية واملرجعية
 نقد نع ، وه  ا قضّيته، يف و وّسطه السّيد من املقرّبني أحد إىل  أيت أن يف نّ ر وأل اً 

  أمره. عن وألربه بالسّيد املرجبطني بعه ولقى األشرحي النجذ إىل جاء
 إىل  ـ هي حـّي  العشـاء صـالة بعـد الشـر ذ الصـحن يف كـن عليـ  البـأس لـهف نقـال

  عنده. ل  أجوّسلو   السّيد
  بالسّيد. معاً  التقيا فّ  الصالة، بعد الوسيل الوكي  نا تظر
  اكم اليوم وهو علي م املتحاملني من الرج  ه ا كان سّيد ا للسّيدف الوسيل قال عندها

 و  ون السابق م ا ه يف ليبقى الوكالة من م و ر د جاعباً  جاءكم وقد إلي م، منه ماسبق على

  عن م. وكيالً 
  الوكالة. له ألكتي إىل البيت نليأت البأس، وبشاشةف ا بساط ب  ّ  السّيدف نقال
 مـن نإ ّـه والعجـي، ع ره، منه وقب  اليزكي) قدس سره(عنه السّيد ع ى البسا ة وهب ه

رسـول  ور ـث احلسـي حيـث الّله)صـلى اهلل عليـه وللـه وسـلم( ومـن رسـول ابـن النسـي حيـث
 مّ ة أه  عن الّله)صلى اهلل عليه ولله وسلم(ع ى رسول نإن الّله)صلى اهلل عليه ولله وسلم(
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 بسا ة. وب  ّ  معت ر ن إليه جاءوا حني

 وحزم حلم المرجعية
احلسـني عليـه  المـام صـحن يف جالسـاً  كنـت وقـالف الثقـاة الـد ن رجـال احـد    قـ  
 هـ ه ويف أحـد، با تظـار جلـ  قـد كـان للـر رج  جنيب اىل وكان الز نبّية باب قرب السالم

 قاصـداً  املباركـة الروتـة مـن لـرإل االصـ هان) قـدس سـره( قـد أبواحلسـن بالسـيد وإ ا األقنـاء

  حاشيته. من مجاعة بقلي  ولل ه الز نبّية باب
 وحلق قام فّ  ار د، ما السيد أل:خ سأ هي جنيبف إىل جل  قد كان ال ي الرج  نقال

  ظري.  عن فاب حي شيئاً  ا  ه يف  هم  وأل  السيد
 مـن نتعجبـت و رجتـذ،  ب ـ  وهـو نيـه وجلـ  األّول م ا ـه واىل الرج  جاء قلي  وبعد

  كهاز؟ ما ا لهف وقلت حاله
 ب ـ  ا  ـه يف أسـّبه وألـ ت السـيد اىل  هبـت وقـالف اتـطرابه سـ ن ان بعـد نأجـاب

  كاره. باب اىل معه وصلت حي  ت لم، ال ساكت والسيد ال  ، سي
 نيـه ظرنـا و ـاولين ولـرإل الـدار كلـ  فّ  م ا ـ  يف ابقـ  لفوقـا السـيد ا ّ  الت ت عندها

  صـدوز حـي فـ ي جراجخ وال شخصّيا، حاجة نراجعين ل  كان وقالف ا ا املال من كمّية

 بعـد جسـمعين ال ان رجـاع  ل ـن شـتم، كـ  ا:ـخ ألن مسـتعد ان السـيدف   قـال فّ  عـين،

  واأله . العر  سي  ل 
 جعلـين عجيـي نعـ  ركّ  السيد من ال رمي ا ُلق ه ا يفّ  د،نأح قاعاًلف الرج  اتاحي فّ 

 جرى. كما وأب   أرجتذ

 المشهورة الميرزا فتوى مع
 الرب طـان االسـتعمار ن ـر ال بـ ) قـدس سـره(التنباز، الشـ ازي امل زا حرم ملا ا ّه  قالف 

 سـ ارة عـربال نحركت العلماء، احد بسبي امل زا ح م بنقه ب داك يف س ارجه عرب  قوم ان

 العابـد ن ز ـن الشـيخ املرحـوم اىل نجـاءوا الوجهـاء مـن مجاعـة - عاكهتـا سسـي - الوسـاعل

 اسـتقروا وملـا بأهلـه فاصـاً  الشـيخ جملـ  كـان  ـوم يف و لـ  ال بـ  للمـ زا املعاصـر املاز دران

 حمّمد)صـلى اهلل عليـه وللـه وسـلم( حـالل احلـد ثف هـ ا يف مـا  جقولـون قـاعاًلف أحـدهم سـأله
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 القيامة .  وم اىل حمّمد)صلى اهلل عليه ولله وسلم  ( حرام وحرام القيامة  وم اىل حالل
  نيه. اش ال ال حد ث الشيخف قال  

  حراماً؟ كان أم امل زا حترمي قب  حالالً  كان التنباز ه  ألربن الساع ف نقال
 حالاًل. كان قاعاًلف نأجاب بامل يدة، الشيخ عرحي وهنا
 اقـر وال القيامـة،  ـوم واىل اليـوم هـ ا اىل حـالل هـو احلـد ث هـ ا نبمقتضى الساع ف قال

  امل زا؟ لتحرمي
 وال التحـرمي نتـوى بسـبي اخلن حـرام ا ّـه بـ  زعمـت، كمـا األمـر لـي  ال الشـيخف قـال

 األولو ّـة، العنـاو ن ألنّ  و لـ  بـالتحرمي، املـ زا نتـوى وبـني الشـر ذ احلد ث ه ا بني منانات

 هـو الـ ي كالصـوم ج ـّ ت، صـاكنها نـإ ا قـا وي عنـوان  صـاكمها مـا  ي هلـاحا علـى جبقـى

 حرامـاً، صـار الضـرر عنـوان عليـه  ـرء نـإ ا الضـرر، عنـوان عليـه  طـرأ ي مـا األبـد اىل واجـي

 للشراعل ا امخ ال قيه ناني حراماً، صّ ه عليه الضرر عنوان  روّ  ل ن  اجه يف حالل والتنباز

 عن امل زا  رجخ حي حرام اليوم من نهو ب تواه، حراماً  نأصبا سرمته، مورباالُ  البص  واملرجخ

  الثا وي العنوان  هي ا ا نيما و ل  ح مه
 سيث املعرت  على االعرتا   ر ق نسدّ  بالتحرمي امل زا نتوى الشيخ، اكد ال الم وهب ا

 مآربه. اىل منها  تسل  ق رة عد ي

 الحزم مع الملوك 
 السياسـّية لراعـه بعـه يف ال اشان) قدس سره( خيتلـذ القاسم ابو السيد كان ا ه قي ف

 ملـا ولـ ل  خبالنـه،  عبـأ ي   ـن الربوجركي السيد ول ن الرب وجركي) قدس سره( السيد مخ

 عليـه، االعـدام ح ـم بصـدور وعلـم الشاه، ح ومة قب  من ال اشان السيد اعتقال  بأ :خ

  سراحه. وا الت السيد عن االعدام ح م ال اء بلزوم ربهخي من الشاه اىل نوره من ارس 
 قبوهلـا عـن جعلـ  الشـاه ل ـن الربوجـركي، رسـالة السـيد وابل ـه الشـاه اىل الرسـول جـاء

 وكـان - واالنـراإل بالسـجن حت ـم الـ  هـ  العليا احمل مة وان  ده يف لي  األمر بان متظاهراً 

  املعرونة. )املصدت( قضا ا يف منه تأقراً م كان أل ه ال اشان السيد اعدام  ر د الشاه
 اىل ا هي للرسولف وقال السيد فضي با رب، الربوجركي السيد وابلن الرسول رجخ وملا

 مـن هتد ـداً   لـ  وكـان - عنـه بـاالنراإل ا ـا حل مـت عنه باالنراإل جأمر ي ان لهف وق  الشاه،
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 .- عقباه لمد ال بأمر للشاه الربوجركي السيد
 ال اشـان السيد عن باالنراإل امر  ل  على الربوجركي) قدس سره( عزم لشاها علم وملا

 رجـال كرامـة علـى وح اظـه وجـدب ه، الربوجـركي السـيد حـزم بربكـة و لـ  عنـه نـانرإل نـوراً،

 الد ن.

 وحدة الكلمة على الحفاظ
 واحل ـاظ ومسـا دهتا الد نيـة ا هـات مسـاعدة االليـار املراجـخ عـاكة مـن  ـزال وال كـان 

 وحـدة علـى باحل ـاظ و لـ  ولراعهـم، مشـارهبم الـتالحي علـى النـاس بـني ال لمة وحدة لىع

 وحدة ال لمة. مقدمة ا  اتف ويف ل ، ك  يف وأسوهتم قاكة الناس ألّّنم الد ن رجال
 كـان نقـد اجملـال، هـ ا يف ّنـو إل لـ  االصـ هان) قـدس سـره( احلسـن  ابـو السـيد وكـان

 قبـت ا ا كـان ا ّه قي ف حي ال لمة، وجوحيد القلوب جأليذ بي س الطاعلة يف األموال   ب ل

 اىل باملال رسوله ارس   ل ، اشبه ما شوال، أو هالل أو - مثالً  - رمضان شهر هالل لد ه

 االصـ هان السـيد عنـد اهلـالل قبـت لقـد  لـ ف بعد الرسول له  قول فّ  لالنهم، لتم  من

 السيد. خم املوانقة هو ا واب وكان رأ  م؟ نما
 نقـد اجملـال، هـ ا يف مثـال لـ  أ ضـاً  القّمـ ) قـدس سـره( حسـني لقـا احلـاإل السـيد وكان

 لقلبـه، وجألي ـاً  لـه اسـتمالة اليـه  اعلـة أمـوال بارسـال خمال يـه أحـد  تعاهـد كـان ا ّـه عنـهف قيـ 

 يف مـن  طمـخ ال حـي والتشـتت، التصـد  مـن الـد ن كلمـة رجـال وحـدة ل ـ  بـ ل  وكـان
  منهم. الني  يف مر  قلبه

 كمـا - كـان ك ل ، نقـد أ ضاً  اخللر هو الربوجركي) قدس سره( كان السيد ان كما

 مـن خيشـى أو ك نيـة ناعـدة نـيهم  أمـ  الـ  ن لـه املخـال ني اىل املـال  وصـ  ف- عنـه قيـ 

 و سـتميلهم قلـوهبم، بـ ل   تـألذ الـد ن، كلمـة رجـال يف العضـد نـتّ   وجـي مبـا خمـال تهم

 - للسـيد العـداء شـد د وكـان - االسـالمية األحـزاب بعـه رؤسـاء أحـد قـال ها ّـ حـي إليـه،
 كـان ه ـ ا  عـم وللـر، حـني بـني املـال الينـا  رسـ  كـان الربوجـركي السـيد ان مـرةف  ات

  تـألذ كـان للرسول)صـلى اهلل عليـه وللـه وسـلم(ال ي اجباعاً  القلوب  تأل ون االليار املراجخ

 راة.واملدا باملال قومه ورؤس اصحابه
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 نصيحة؟ الوشاية تقلب كيف
 موسـى السـيد املرحـوم وهـو األ صـاري) قـدس سـره( الشـيخ اسـباط أحـد عـن ح ـ  

 عند ا ه الش ازي حسن حممد امل زا وشا ة جلمي ه يف األ صاري للشيخ قي  قالف ا ّه السبل،

 كرسـه ءزمـال مـخ املـ زا  ـ هي احلسـني عليـه السـالم لز ـارة المـام املناسـبات احـدى حتـ ّ  مـا

 وال الزهد  نايف ما نيها ملّو ة س رة ال  اء وقت بالس ينة، و بسل املقدسة كربالء اىل للز ارة

  ل . مث   ناسي
 الشـيخ نقـال الشـيخ، لـدى املـ زا قـدر مـن التنقـيص هـ ا، كالمه من الواش  قصد وكان

 وهـو املـدة، هـ ه يلـة  عنـه فـانالً  كنـت ش ء اىل  ّبهتين لقد الّله رمح  بداهةف ب   للرج 

 كثـ ة، ولـي  للمعيشـة لتاجهـا الـ  والن قـة حياجـه، يف الرنـاه اعتـاك وقـد جـاجر ابـن املـ زا ان

 اخلن اىل كنـت الن قـة، ول ـين مـن كثـ  اىل احتـاإل وال حيـاة التقشـذ اعتدت قد نان مثل 

 عل ّ  مالالز  نمن جالمي ي الطالب من ساعر اعط  ما مبقدار اعطيه وكنت  ل  من ف لة يف

 بعد الشيخ زاك فّ  به،  كرجين حيث الّله نرمح  الشهري، مرجبه يف از د ان نصاعداً  اليوم من

 اىل وشـا ة الواشـ  قلـي وه ـ ا ف لتـه، مـن اليـه واعتـ ر الشـهري، السـيد مرجـي يف  لـ 

 وعربة. لنا كرس واىل وعظة،  صيحة

 الجميل الصفح
 امـور فالـي  ـد ر ناتـ  شـاب ولـد هاناالصـ  ابواحلسـن السـيد للمرحـوم كان ا ّه قي  

 القمـ ، علـ   سـمىف رجـ  منـه  لـي ان نـاج ق حسـن، السـيد باسـم  ـدعى وكـان السـيد

 منـه، اقـ  اعطـاه املـال مـن ال ـايف املقـدار حسـن السـيد مـخ   ـن ي املال، وحيث من مقداراً 

 ويف ه السـالمامـ  املـؤمنني عليـ المـام صـحن يف و سـه حـاّكاً  سـ يناً  نـوره مـن القمـ  نـالرإل

  الناس. ومن والده من مبنظر  و ل  صالة ا ماعة
 صـّدها مـن أحد  ستطخ ي بسرعة ناعقة جامة، مّتت قد ه ه العملية كا ت حيث ول ن

 احلاكقة ه ه كا ت ول ل  أ د هم، يف وسقل كامالً  هبا نوجئوا واّّنا وقوعها، كون واحليلولة

 عليها صرب نقد للسيد) قدس سره(، كب اً  اهلياً  اً وامتحا   وم از، الناس نجعت كربى ناجعة

 عنهـا الطـرحي فـهّ  و حسـناً، بـالءاً  وابلـى نيهـا الطـاهرون علـيهم السـالم اجداكه صربوا كما
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  م كوراً. شيئاً    ن ي كأن حي مرج بها وعن
 احل ومـة اىل رسـوله السـيد وسجنته، ارس  القاج  على القبه احل ومة القت ملا ول ل 

 األب  رتـى وهـ  أوالكي، كأحـد ا ّـه عنـه، ع وت ان قولهف عنه، و بل ها باالنراإل اليطالبه

 القاجـ ، عـن انرجـوا كـال، اخللـر؟ وسـجن احـدهم، قتـ  ولـدهف يف مصـيبتان عليـه عتمـخ بان

 عنه. نأنرجوا

 المقدسة الناحية مع
 رفـم - زالتنبـا حتـرمي نتـوى ال بـ ) قـدس سـره( صـاحي الش ازي امل زا ان املعروحي من

 نتـوى   تـي ي -املراجـخ  ال قهـاء لشـورى وقتـه، وعقـده ومراجـخ عصـره علمـاء مـخ جشـاوره

 يف كتـي ا ّـه  لـ  و ؤ ـد األمـر، يف احلجـة عليـه السـالم المـام اسـتأ ن ان بعـد اال التحـرمي
  الشر ذ( . نرجه جعاىل الّله عج ( العصر امام حماربة ح م يف اليوم التنباز استعمال نتواهف
 خمطو ـاً  رأ تـه كبـ  كتـاب يف املـ زا معاصـري احـد كتبهـا وم صـلة قصـة  و لـة للتنبـازو 

 اركت نقالف و شره  بعه على نحرتته الطهران) قدس سره( حممد م زا الشيخ املرحوم عند

 عنه. منعت احل ومة ل ن  بعه
 أ ضاً  عالماال علماعنا بعه عن  ق  ب  الش ازيف بامل زا لاصاً  األمر ه ا   ن ي  عم

 امل يـد الشـيخ مـن ل ـى كمـا مباشـرة، الناحيـة املقدسـة عـن املهـام  تلقـون كا وا واّّنم  ل ،

 علـيهم رتـوان  اللّـه وفـ هم  ـاووس ابـن والسـيد األركبيلـ ، واملقـدس العلـوم، سـر والسـيد

 مجيعاً.

  محاربة الفقر
 ا ّه االاليز، تد ورةالث صاحي الش ازي)قدس سره( جق  حممد امل زا املرحوم عن ح  

 مـن مـرّة جـاءه و ات ال اعتـة منـه، عباكاجـه لقضـاء امليت عن  نوب نيمن العدالة  شرتط كان

 يف الـيهم  رجعـون للنـاس امينـاً  مسـتوكعاً  كبقيـة املراجـخ امل زا وكان -  يابية عباكة منه  طلي
 مـن شـ ء املـ زا عنـد اج اقـاً    ـن وي -عبـاكات  مـن أمـواهتم نـات مـا لقضاء مبالن جسليمهم

 عيبـه ال سـاكت واملـ زا  لـ  كـ  وسـبه، ال ـالم يف املـ زا مـخ واشـتد الرجـ   لـ ، ن ضـي

  بش ء.
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 بعضـه  ألـ  بـأن احلاتـر ن أحـد نـأمرامل زا للعبـاكة، مببـالن املـ زا اىل جـ ء ا ـام وبعـد

  الرج .  ل  اىل و دنعها
 منه صدر ما بدلي  بعاكل لي  الشخص ه ا ان متعجباًف للم زا حضر من بعه نقال

  منـه، ن يـذ ال اعتـة عباكاجـه لقضـاء امليـت عـن  نـوب نـيمن العدالـة جشرت ون ا ام، وا تم قب 
  الي م؟ منه صدر ما  سيتم أو  ظركم يف صحيا هو وه  ب ل ؟ له جأمرون

 الة،بالعد  ضرّ  ال ال قر، ومثله  شدة من كان ا ام قب  ا ّ  منه صدر ما ان امل زاف نقال

 ألحـد بالسـوء  تعـر  وي فـ ي  سـيّ  ي ا ّـه اتـانة اىل  بيعيـة، حالـة فـ  عـن صـدر أل ّـه

 ريب. له واست  رت عنه ع وت قد وأ ا سواي،

  الصبر والثبات 
 بقـدر ا ّـه ومعلـوم وامل ـارم، ل لـالت مثـا  ّنـو إل واملرجـخ اهلـ ، ك ـين منصـي املرجعيـة

 عـدكت وقـد والصعوبات، املشاك  وجأيت ؤوليات،املس الشخصية ج ون وعظم أوية املنصي

 االصـ هان)قدس سـره( وصـمد ابواحلسـن السـيد القاهـا الـ  واملصـاعي مـرة املشـاك   ات

  كث ة وجسيمة، مث ف أمامها، ن ا ت
 سياسـة لـالذ حيـث العـرات مـن وجبعيـده عينيـه، امـام ال جيعـة الصـورة بتلـ  ابنـه قتـ 

 مرجـخ حينـ از وهـو العـرات قصـة احـتالل يف لالاليـز بتـهوحمار  السـالح نيصـ ، ومحلـه امللـ 

 األشـرحي النجـذ مـن هجرجـه احتيا اجـه، وقّصـة جقـ  حممـد املـ زا الشـيخ اليـه ارجخ قد للناس

 يف اخللو د)قـدس سـره( مـخ واشـرتاكه حولـه هنـاز الضـ ل كثـر حينمـا املقدسـة كـربالء اىل
 مـن االاليـز  ـرك يف س سـره( وفـ هالقم )قـد مـخ واشـرتاكه اعباعهـا، ومحـ  املشـرو ة، قصـة

 امثال جسلل ا ام التشيخ وح   االسالم  شر يف وصموكه العاملية، احلرب إبان و ل  العرات،

 التارخييـة القضـا ا مـن  لـ  وفـ  املسـلمني، بـالك علـى اهلـامش  و اسـني واجـاجورز البهلـوي

 املهمة.
 و لـ  واملصـاعي، املشـاك و  وال ـوار،، احلـواك، امـام املرجـخ  صـمد أن  نب ـ  وه ـ ا

 هم العلماء نان الطاهر ن عليهم السالم، بالرسول صلى اهلل عليه ولله وسلم  واألعمة اقتداءاً 

  واأللبار. الروا ات يف جاء كما ورقة اال بياء
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  االنجليز غدر من
 ال بـار العربيـة العشـاعر شـيوخ أحـد مـخ صـد قاً  الزاـان عبـد ال ـرمي الشـيخ املرحـوم كـان

 مرة و  رمه الزاان عام ك  الشيخ  ستضيذ ن ان الضيانة، حسن عاكة الشيوخ من نوكا

  السنة. من مّدة و البه    يه كان ال ي ال ث  باملال و زوكه االكرام فا ة
 الشـيخ بـ ل  وا ا العـرات، االاليـز احتـ  احلالـة حـي ه ه على واألعوام السنني ج ررت

  مصاحله. على اءللبق االاليز احملتلني مخ  ت ق
 احملتلـني مـخ جوانقـه عاقبـة لـّ ره من الشيخ صد قه اىل ارس  ب ل  الزاان ما علم ونور

 ال الّّنـم معهـم، معاهدجـه و قـه اج اقـه نسـخ -وصـداقة  بنصـيحة - منـه و طلـي االاليـز،
 النار(. نتمّس م ظلموا اّل  ن اىل )وال جركنوا جعاىلف بقوله له م ّكراً  وال امان، هلم وناء

 الزاان. عليه عرته ما اىل  نزل بالرسالة وي  عبأ ي الشيخ ل ن
  ـؤقّر لـه، نلـم صـداقته وهـدم معـه عالقاجـه بقطـخ وحـّ ره الشـيخ اىل رسـالته الزاان ن ّرر

  كان كما لضيانة الشيخ   هي وي الزاان نقا عه واج اقياجه، الشيخ سلوز على  ل  ك 
 منـه، وقـخ عمـا االفمـا  منـه و طلـي  ستضـي ه الشـيخ اليـه تـين  عـام، كـ  يف عاكجه من

 نّرت التا ف با واب اجابه واملسلمني باالسالم  رجبل واّنا شخصياً    ن ي حيث األمر ل ن

  وال  ر. كلمة السالم وبين  بيين
 مـن  ظـره وقطـخ الـد ن، ألج  الشيخ صداقة عن  رنه الزاان)قدس سره( فه وه  ا

 بالتـا  وقـخ الزاـان لنصا  نزل ي حيث الشيخ ول ن املسلمني، ملصال الطاعلة املنانخ جل 

 يف األّول البهلـوي عمـيلهمف سـجون يف قتلة شر قتلوه نقد االاليز، فدر من منه حّ ره نيما
 ا ران.

  اإلسالم لواء َحَملة مع
 احـد منـرب هاناالصـ  احلسـن ابـو السـيد املرحـوم حّرم حسنة، اصالحية وملباكرة ا ّه قي ف

 يف و لـ  االعـالم بالعلمـاء منـربه يف  ُعّر  كان ا طيي  ل  ان حيث الشه  ن، ا طباء
 مشهورة. قصص
 الندم التوبة واظهار اعالن اىل ال اً  اتطر ،ا عنه، الناس لت رت سبباً  ه ا التحرمي وكان 
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 التوبة قب  ول ن جد د، من منربه واجاز عنه التحرمي برنخ قام بدوره هو والسيد السيد، عند

  ا طييف  ل  اصدقاء احد قال التحرمي ورنخ
 واجتهـاكاً  علمـاً  السـيد  ـراز يف كـان ،ـن العلمـاء احـد عنـد األشرحي النجذ اىل  هبت

  مساعلهم؟ يف الناس اليهم  رجخ ال  ن واملراجخ اجملتهد ن من الست لهف وقلت
  ما ا؟ فّ  قالف
 املقابـ  يف ا ـتم نـانتوا الشـه ، ال ـالن ا طيـي منـرب ميبتحـر  انـي السـيد ان ن مـا قلتف

 الناس. عند ومنزلة علماً  السيد من باق  لستم نا  م بتحليله
 وال ج ن الّله اجق نالن وقالف  ا ا ّ  والت ت رأسه رنخ هنيهة فّ  برأسه العاي ا رت عندها

 ا ميـخ علـى و لـزم السـيد بيـد اليـوم ورا ـة التشـيخ السـالم لواء املسلمني، ان عصا لشق سبباً 

 ونـت السالم، جماهبة معناه جماهبته نان وجماهبته، معارتته عن واالحرتاز معه والتعاون اجباعه

  الشر عة. يف ال عوز ،ا و ل  املسلمني عضد
 العلمـاء بـني ا ـالحي والقـاء الشـ ي لـاول مـن كـ  علـى الطر ـق سـدّ  ا ميـ  الرك وهب ا

 بالعلمـاء  رتبصـون الـ  ن السـيئة النوا ـا اصـحاب الطـامعني ا مـا  خ ية، وقطـ حسن عن ولو

  ل .  ي  عن ببعه بعضهم ترب ولاولون

  اهمية الوحدة االسالميه
 السـالم  شـر علـى وحر صـاً   كيـاً  كـان ا ـه الصـ و ة السلسـلة ملـوز بعـه عـن ح ـ 

 الشيعية رجعيةامل   و  مدى عرحي قد وكان أه  البيت عليهم السالم م هي التشيخ وجرو ة

 لي و ـوا بـاملراجخ  توّسـ  ان نـرأى املسـلم، الشـيع  الشعي قلوب يف املراجخ ال قهاء وحمبوبية

  والناهني. اخلمر ن هم
 هـ ان وكـان -البهـاع  ) قـدس سـّروا(  والشـيخ الـداماك بصـحبة السـيد مـرة لـرإل و ات

 و قوى هبما اميا ه  زكاك حي باربعملية الت  قوم ان ناراك -ومشاور ه  بوز ر ه  عرنان املرجعان

 به جألر قد السيد وهو واخللر الشيخ، وهو نرسه به جقدم قد أحدوا وكان اليهما، ا مينا ه

 املشـ ، يف جسـر  ولـ ا ال ـرب عـن لـال   متواتـخ رجـ  ا ّـ  لهف وقال الشيخ اىل نأقب  مركبه،

 وج رّب. خبيالء اال ميش  ال أل ّه جألر قد ا ّه حيث ال رب من ش ء ن يه السيد اما
 ألجعجـي وان والوقـار، السـ ينة  ـالزم ا ّـه بـالع   بـ  كـال عليـهف  ـركّ  وهـو الشيخ قال



 

 61 

 العلـم متثـال مـن ظهرهـا علـى حتملـه ما جهة من األر  يف اقدامها جرسخ ال كيذ نرسه من

 واالميان. 
 وقال عليه  ناقب السيد اىل وص  حي مشيه يف جثاق  فّ  منه، واعت ر الشيخ الشاه ش ر

 ل يـذ الشـيخ ل ـن  ر قـه، يف ميشـ  ان واملتّـزن الوقـور للعـاي  نب ـ  كمـا متشـ  ا ـ  لـهف 

  اخللر ن.  راع  وال مشيه يف  سر  كيذ جراه ول ا وقور ف  الن  
 ال ول ا مبت رب ولي  متواتخ الشيخ انّ  بالع   األمر ان كال عليهف الركّ  يف السيد قال
 مـن ظهرهـا علـى حتملـه ،ـا نرحـاً  الجط  كيذ نرسه من ألجعجي انو  املت رب ن مش  ميش 

  والعلم. االميان جمسمة
 ه  ن يف رله ما على ش راً  لّله وسجد نرسه عن  زل فّ  منه، واعت ر السيد الشاه ش ر

 واالميان. والتقوى والص اء، واالج ات االحتاك من الَعَلمني
 الت رقـة قصـص بعـه وعـر  البنّـاءة، هولقـار  االحتـاك قصـص بعـه بـ كر ال بـأس وهنـا

 على التح ي  الضرور ات أوىل من نإنّ  الثان، ولطر األّول اوية اىل لالشارة املدّمرة، وو الجه

 باالستشارة اال  ل    ون وال األمر، كلذ مهما التالنها، على ال لمة واالجتناب وحدة

 اجخ.واملر  ال قهاء ولاصة بني العالية السطوح يف ال بار بني
 قصـي سزمـة نـأمر شخصـاً، عشر اقين وكا وا اوالكه نجمخ موجه اقرتب مل اً  انّ  * قالف

 مـنهم أحـد  قـدر نلـم ب سـرها وامـره مـنهم واحـد ل ـ  ناعطاهـا الـبعه اىل بعضـها وشـدت

 امللـ  الت ـت عنـدها مجيعـاً، ن سـرها مـنهم لواحـد قصـبة قصـبة واعطاهـا نّلهـا فّ   ل ، على

 احد، كسركم على  قو ي احتدا ان القصي ه ا احلياة كمث  يف مثل م ان هلمف وقال اليهم

 الناس. من واحد كسركم من مت ن ج رقتم وان
 وكـان نيـه، اللّـه  تـق وي حسـد للـر لطيبـا بـأن امل ـّوهنيف ا طبـاء أحـد عـن *وح ـ 

 املسـجد يف املنـرب بتهيئـة احلاسـد نقـام للبلـد، ا ـامخ املسـجد يف املنـرب  رقـى احملسـوك ا طيـي

 ل ـن هنـاز، ا طيـي هـو وسـي ون زميلـه منـخ ا ا احلـ  هـ ا  نـال سـوحي ا ّـه بظـن ا ـامخ

 قالثاً. لطيباً  اجملل  صاحي كعى حيث أ ضاً  هو منخ هيهات، نقد
 واصـ ر امحـر قالقـةف بـألوان االبقـار مـن قالقـة ان احليوا ـاتف لسـان عـن املثـ  يف *و قـال

 مجيعـاً، عليهـا  قـوي ال ا ـه نـرلى لي رتسـها اسـد اءنجـ مزرعـة، يف معـاً  جعـي  كا ـت واسـوك
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 بأمـان، نـان معـاً  لـنم  وقـالف حنوهـا ناقبـ  انرتاسـها، لـه ليسـه  بينهـا   ـّرت ان يف ناحتـال

 نلـو للعـدو، و  شـ نا بلو ـه   ضـحنا قـد االصـ ر الثـور هـ ا ول ـن عـدو، كـ  مـن احرسـ م

 بـدورواف نأجاباه  ستش وا، كأ ّه محرواأل األسوك الثور اىل  نظر وهو ه ا قال منه؟ ختلصنا

 موانقت مـا، نقـاالف احـرزت لـو سـه  ا ّـه نقـالف منـه؟  ـتخلص كيـذ ول ـن جقـول، كمـا ا ّـه

 لقمة ساع ة، وجعله راحة وسهولة ب   انرتسه فّ  منه، و تخّلص انرتسه موانقون، نقالف حنن

 قلـق وقـالف انّ  األسـوك لثـورا اىل الت ـت ا ـو  بـه واتـرّ  جـا  ا ا مـدة حـي معهما أمضى فّ 

األسـوك،  نسـ ت بلو ـه،   ضـحنا قـد األمحـر الثـور هـ ا نـان   شـ نا، ان العـدو مـن والـاحي
 األسـوك الثـور نابـدى بأمـان؟ معـاً   عـي  كـ  منـه ختلصـنا نلـو وقـالف كالمـه األسـد نواصـ 

 بعد فّ   ة،ساع لقمة سهولة ب   وانرتسه األمحر الثور على األسد نوقي شيئاً،  ق  وي رتاه

 حـي كعـين الثـورف نقـال واكلـه، انرتاسـه واراك األسـوك الثـور علـى وقـي األسـد جـا  ملـا مـّدة

 األص ر(. الثور اُك  حني اُكلتُ  ) لقد وقالف عال بصوت صرخ فّ  األل ة، كلم  اج لم
 لالسـرتاحة هنـاز نأقامـا مضـيذ، علـى الطر ـق يف مـرّا مسـانر ن شخصـني عـن *ول ـى

 عـن اخللـر مـن املضـيذ صـاحي وهـو الشـيخ نسأل حاجته، لقضاء احدوا نقام نيه، وبقيا

 رجخ ا ا حي شيئاً، له  ق  وي الشيخ نس ت قور، ا ّه قالف صد ق ؟ كيذ قاعاًلف صد قه

 ا ّـه قـالف صـاحب ، كيـذ قـاعاًلف صـاحبه عن الشيخ سأله حاجته، لقضاء ه ا ولرإل  ل 

 حـان ملـا جأك بهمـا، ولـ ا   سـه يف أتـمر ل نـه يئاً،شـ له  ق  وي أ ضاً  الشيخ نس ت محار،

 ما وقاالف فضبا  ل  هلما قدم نلما شع اً، واخللر جبناً  ألحدوا  قدم بأن امر ال  اء،  وقت
 صـاحبه، حـق يف من مـا كـ  اعـرتاحي سسـي ا ـه جواهبمـاف يف نقيـ  لنـا؟ قـّدمت الـ ي هـ ا

 التـ ؟ اال الثـور  عـام وهـ  قـور، ا ـه فصـد قه عـن سـألته ملـا ا واب يف قال قد أحدكما نان

 الشـع ؟ اال احلمـار  عـام وهـ  محـار، بأ ّـه صـاحبهف عـن سـألته ملـا ا ـواب يف اخللـر وقـال

 واحـد ل ـ   يـة بالنسـبة سـوء مـن ا  سـهما يف مبـا عومال قد اّنما وعلما ا د هما، يف نسقل

 منهما.
  أكلون وال وا بستا اً   ر قهم يف ندللوا  تنزهون معاً   هبوا قالقة اشخاص انّ  *و قالف

 يف و سـرنون بال واكـه  عثـون رلهـم نلمـا البسـتان صـاحي نجـاء صـاحبه، مـن ا ن بـال منـه
 واحـد ال ّـه ا ميـخ مقاومـة علـى  قـدر ال ا ّـه رلى ل ـن جـأك بهم، يف نّ ـر واكلهـا اقتطانهـا
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 وقـالف كـأن مـنهم نياقنـ علـى وأقبـ  جـاء ولـ ل  الت رقـة بيـنهم،  ُلقـ  ان اال قالقـة، وهـؤالء

 مـن بـإ ن بأ ّـه الثالـث هـ ا عـن الـربان ول ـن ل مـا، وهنيئـاً  ب مـا، نـاهالً  معاريف من اراكما

  عرنـه. ال أ ضـاً  وحنـن جوابـهف يف نقـاال اعرنـه؟ ال نإن أك  ما أك  من وبإ ن البستان كل 

 من بنخلة ، نشدوهعليه وقالف اعينون اليهما الت ت فّ  جأك به، وعي متجاوز هو نقالف ا ن

 وقالف االقنني هؤالء من واحد اىل الت ت الزمان برهة من وبعد ترباً، اوجعه فّ  البستان  ي 

 نـالن ابـن نـالن ان نقـالف ال؟ أم معـاريف من ظننت كمن أ ت ه  ألعرحي أ ت من الربن

 ختيلـت مـن ا ـت نلسـت ظـين، يف مشـتبه ا ن ان البسـتانف عجيـي صاحي نقال ال  اع ،

 متجـاوز هـ ا صـاحب  ا ن وقـالف عليـه لّرتـه وكأ ـه اخللـر اىل الت ـت فّ  معـاريف، مـن  ّـها

 نـرتة ألـ  وبعـد تـرباً، وأوجعـه البسـتان  يـ  مـن قا يـة بنخلـة شـّده فّ  جأك بـه، علـى نـأعيّن 

 مشـتبه انّ  اجصور كصاحب  أ ضاً  وأ ت لهف وقال األل  على واقب  اهبته البستان صاحي

 شـده فّ  عليـه بـالقبه البسـتان صـاحي   سـه، ناجـأه األلـ  هـ ا  عـّرحي أن اكأر  ني ، وملـا

 بينهم. نّرت ملا مجيعاً  جأك بهم استطا  وه  ا ترباً، واوجعه البستان يف قالثة بنخلة
 ال  قـدر ورمبـا اجملـال هـ ا يف املضـامني الـواركة هبـ ه ال ثـ ة القصـص مـن  لـ  فـ  اىل

  سـ ت ان عليـه نـالالزم لرقـه وشدة  رنه لعنذ ال لمة كواحتا الوحدة ح   على اال سان

 ا الحي. وشدة حدة التوجر من  قّل  حي جتاهه واحللم بالرنق و تحلى  احيته من
 

 القلوب؟ تتألف كيف
 أحـد اىل وكـيال ارسـ  االصـ هان)قدس سـره(ا ّه ابواحلسـن السـيد املرحـوم عـن ل ـى 

 شـيخ هنـاز وكـان واألح ـام، املسـاع  وجعلـيمهم سالنـا الرشـاك العـرات، الشـمالية يف املنـا ق

 الوكيـ  نراجـخ الوكيـ ، عنـه عجـز حـي املعارتـة اشـد الوكي  مبعارتة نقام املنطقة، يف عش ة

  الشيخ. منه ليمنخ املنطقة حاكم
  لـ  اركت نـان ال بـ ة، لعشـ جه عن  الشيخ ه ا منخ على اقدر ال ان احلاكمف نقال

 احلما ـة لـ ، جـون  مـنهم و طلـي الدالليـة وزارة  راجـخ مـن أمر ـ احلسـن ابـو للسـيد نقـ 

  عن . الشيخ مبنخ ر:ياً  ننقوم ام ا ات الوزارة لنا جبعث وحين از
  القصة. له و ق  السيد اىل الوكي  نجاء
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 و وصـيه بالسـالم وعشـ جه خيصـه الشـيخ  لـ  اىل كتابـاً  كتـي فّ  بـأس ال السـيدف نقـال

 واكلـ  املنطقـة اىل ا هـي للوكيـ ف وقـال الـد ا   مـن حمرتمـاً  مبل ـاً  ال تاب يف وجع  بالوكي 

  ال تاب. ه ا واعطه ك وا ه يف الشيخ على
 مـن احملـرتم املبلـن ورلى ال تـاب الشـيخ نـتا نلمـا السـيد، امـره مـا ونعـ  الوكيـ  نجـاء 

 الحـرتام،ا فا ـة الوكيـ  واحرتم مؤالذ، صد ق اىل ا قلي السيد من واحلنان والعطذ الد ا  

 والتعـاون وا اعـة أوامـره، اليـه، واالسـتما  جملسـه وحضـور الوكيـ  بـاحرتام وعشـ جه قومـه وامر

  نعلوا. وه  ا معه،
 م هي اىل وهدا تهم الناس من كث  ارشاك واستطا  املنطقة جل  يف الوكي    و  نتوّسخ

  هناز. السالمية الثقانة و شر البيت عليهم السالم  أه 
 لز ـارة املنطقـة جلـ  اهـا  مـن مجاعـة مـخ األشـرحي النجـذ اىل الوكيـ  جـاء مـرة و ات

 الوكيـ  التقـى وعنـدما وز ارجـه، وبالسـيد بالعلمـاء وااللتقـاء امـ  املـؤمنني عليـه السـالم  المـام

 وقـالف ا ـرب مـن السـيد ناستبشـر معـه، العشـ ة شيخ وجعطذ ال تاب جأق  له قص بالسيد،

 الناس. مخ  تعام  ان السالم امر ا ه  ا

 تحابّوا تهادوا
 مشـاهبة أ ضـاً  االصـ هان)قدس سـره( ابـو احلسـن السـيد عـن منقولـة قصـة اُلـرى هنـاز 

 العـرات، منـا ق مـن اُلـرى  قطـة اىل للـر وكـيال ارسـ  ا ّه)قـدس سـره( وهـ ف السابقة للقصة

 كـ  وقـالف همعـن املـاء بقطـخ وهـّدكهم منـه النـاس ومنخ املنطقة جل  يف العش ة شيخ نا  ره

 املنطقـة جلـ  مـاء وكـان املـاء، مـن حمروم نهو جملسه لضر أو معه  صل  أو الوكي    لم من

  الشيخ. بيد
 لينقـ  األشـرحي النجـذ اىل نرجـخ لـه، النـاس ملقا عـة هنـاز البقـاء مـن الوكيـ   قـدر نلـم

  األمر. يف و ستش ه القصة للسيد
 نروة السيد اعطاه السيد، اىل الوكي  جاء ملا ال د ويف فداً، زرن ال بأس السيدف له نقال

  اليه. وقدمهما وحتيايت سالم  وبل ه الشيخ اىل هبما ا هي وقال ل ات، وعشر مثينة
  وسالمه. السيد حتيات وبل ه اليه وقدمهما ك وا ه يف وهو الشيخ اىل الوكي  نجاء
 جناحيـه  نشـر ماعنـد كالطـاووس نيهـا لتـال وألـ  ال ـروة الشـيخ نلـب  الوكيـ ف قـال
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 هلـمف مهـدكاً  وقـال اجمللـ  يف حولـه ومـن عش جه اىل الت ت فّ  ارسل ، ومبن ب  اهالً  وقالف

 ،ـا املـاء، عنـه مينـخ و طيعـه، معـه  تعـاون ال أو وجملسـه الوكيـ  صـالة اىل ال  ـ هي مـن ان

 وارشاكه. بتبلي ه واالهتداء حوله، واللت ات الوكي  حنو املنطقة جل  اه  مجيخ جوجه سبي

 والمازندراني الشيرازي اآليتين بين
 املاز دران)قـدس سـره( ز ـن العابـد ن والشـيخ الشـ ازي)قدس سـره( ال بـ  املـ زا كـان 

 يف املسـلمني مراجـخ مـن كبـ  ن مـرجعني ال ـرتة جلـ  يف وكا ـا الزمـان مـن نـرتة يف معاصـر ن
 مـن كثـ  كـان كمـا ز ـدراناملا الشـيخ  قلـدون اهلنـد مسـلم  مـن كثـ  كـان نقـد العـاي،

 جقواوـا  تيجـة املـرجعني ه  ن بني الص اء وكان الش ازي)قدس سره( امل زا  قلدون املسلمني

 أرشـدها نيهـا، جرجـخ مـن اىل احتيا اجـه عـن املـ زا سـألت ملـا املـ زا زوجـة ان كرجة سيـث اىل

 امل زا. ص اء من ه ا وكان الشيخ، اىل بالرجو 
 وقالوا الشيخ اىل امل زا  قلد ،ن اهلند مسلم  بعه جاء قي ف ا ّه نقد الشيخ ص اء واما

 األلقـاب ال عبـةف مـن والقبلـة ال عبـة؟ القبلـة املـ زا  قلـد ،ـن أ ضـاً  ا  ـم هـ  معنـاهف مـا لـه 

 ك نهم. ومراجخ علماعهم اهلند مسلمو  نحلها كان ال  املهمة
 اىل التوجـه  لـ  مـن  قصـد وهـو ال عبـة،و  القبلـة اىل اجوجـه أ ضـاً  ا ـا  عـم الشـيخف نقـال

 ملرجعيتـه، وجثبيتـاً  املـ زا عظمـة علـى ح اظـاً  املـ زا  قلـد ال با ّـه  صـرح وي الصـالة يف القبلـة

 صـ اء اال مـن ال   ـون وهـ ا لاصـة، مقلد ـه ولـدى عامـة، املسـلمني اوسـاط يف واعظامـه

 والور . التقوى وشدة القلي

 ة والعملبين العباد العشرين ثورة قائد 
 - الشـ ازي)قدس سـره( جقـ  حممـد املـ زا املرحـوم علـى الـد ن رجال بعه اقرتح ا ّه قي ف

 وقدوهتم للناس اسوة ا  م قاعاًلف التا  االقرتاح -الرب طان  االحتالل تد العشر ن قورة قاعد

 النـاس  ـتعلم حـي احلسـني عليـه السـالم  عتبـة المـام جقّبلـوا ان األنضـ  مـن ولـ ا لـ ، ل ـ 

  من م. التأّكب ه ا
 بالمام ن يذ واحلرعليه السالم  العباس عليه السالم  عتبة اقّب  ان قاعالً  امل زا نأجاب

 املسـلمني واعمـة االسـالم قـاكة اىل التوجـه النـاس  علمون كا وا وه  ا احلسني عليه السالم ؟
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 رسول الّله صلى اهلل عليه ولله وسلم . أه  بيت من
 كان ال ي عبد الّله)قدس سره( م زا السيد عم  عن جعاىل  الّله رمحه لديوا   *و ق 

 مالزمته  ول مخ ا ه -وعم   والدي الوال من امل زا)قدس سره( بأن علماً  - للم زا مالزماً 

 كبـ  احليـاء، شـد د كـان املـ زا ان حيـث مـرّجني، اال املـ زا عيـين يف عينـه جقـخ ي للمـ زا

 ي ولـ ل   ـاكراً، اال   لمـه ان  ر د من مخ حي رأسه  رنخ ال مطراقاً    رة،ال التواتخ، كث 
  عاكة. عينيه يف احد عني جقخ

 وحالـه، مزاجـه وجـدهور صـحته احنرنـت املـ زا بـأنّ  أ ضـاًف والدي)قـدس سـره(   *و قـ 

 الـ ن اهلـاكي عليـه السـالم  المـام اخ حممـد السـيد لز ـارة مد نـة بلـد سـانروا اهلـه ان واج ـق

 حيث من  ل  يف به معتنياً  وشرابه  عامه له و هّ ء الداللية اكارة أموره  باشر امل كور عم 

 قد كان اّنا صحته يف االحنراحي ان وجبنّي  صحته، واعتدلت حاله نتحّسنت والرتكيز، ا وكة

 عاكجـه مـن   ن وي اليه،  قدم كان ال ي الطعام يف الرتكيز عدم ومن الت   ة، سوء من  شأ

 خيّصه. ،ا  ل  اشبه وما واللباس ال  اء جمال يف ولاصة ا القاً  بش ء أحداً   أمر ان
 جقـ  حممـد املـ زا ومجاعـة، ا ـا صـحبت قـاعاًلف األشـرحي النجـذ علمـاء أحـد *و قـ 

 ولرجنـا لـرإل اعمالـه اا ان وبعـد السـهلة، مسـجد ز ـارة مـرة اىل الشـ ازي)قدس سـره(  ات

 و لت ـت شـ ء عـن  بحث به املسجد، ا ا عن مقداراً  ابتعد ا ملاو  ال ونة، مسجد باجتاه معه

 كلـ  حـي وراعـه اىل رجـخ واّنـا بشـ ء، عبنـا شـيئاً، نلـم نقـد ا ا عمـا نسـألناه و سـاراً، ميينـاً 

 هنـاز،  سـيتهما قـد وحمربجـه بقلمـه وا ا نيـه، جلـ  قـد كـان الـ ي م ا ـه اىل وجـاء املسـجد

 نرجعـت م ـان يف  سـيتهما وقـالف قـد واحملـربة القلـم أرا ـا هسـألنا ملـا فّ  بنـا، والتحـق نأل وا

 الت ليـذ هـ ا مبثـ  حـي أحـد ج ليـذ لـي ي   سـه عّ ـة مـن ا ّـه لنـا نتبـني وألـ هتما.

 البسيل.
امل زا)قـدس سـره(  قبـ  مـن ا بـز جوز خ يف وكيالً  وكان املقدسة كربالء جتار أحد *وح ى

   ـون ان ناحتملـت أجـده، نلـم للمحاسـبة، املـ زا ركا اىل أجيـت مـرّة قـد  ات وكنـت قـاعاًلف

 وهـو جعـاىل للّـه سـاجداً  األر ، جبهتـه م رتشـاً  أراه يب نـإ ا السـطا نصـعدت السـطا علـى

 إىل نرجعـت احلالـة، هبـ ه أراه أن ال لـي لعلـه   سـ ف يف نقلـت قـالف ربـه، و نـاج    ب ـ 

 بالصـعوك   أ ـا، نـأ ن قلـتف املنـاكي؟ مـن نقـالف صـويت، برنيـخ ا اك ه وأل ت الدار صحن
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 وجنتيـه، وجـراب عينيـه كمـو  ومسـا وراكعـه وعمامتـه وقباعـه عباءجـه ولـب  قـام ان بعـد اليـه

 ولرجت. ووّكعته معه حسايب نص يت  بيعية، حالة يف نرأ ته نصعدت
 إ ا كنـا جالم جـه، أحـد قـال حـي وجقـواه، وورعه وزهده العجيبة أحواله من  ل  ف  اىل

 الص رى؟ عصمته عن اسألوا هلمف  قول امل زا، عدالة عن عنا سئ 

 قصة التنباك لطائف من
 جربيـة علـى  واظـي كـان سـامراء يف كـان ملـا ال ب )قدس سره( الش ازي امل زا قي ف إنّ  

 أحـد من االعوجاإل رأى إ ا وكان هناز البقاء على و شجعهم النز هني الد ن رجال من  بة

 مـن - سـامراء مـن لروجـه وسـاع  هيـأ  عتـدل ي نـإ ا لعتـدال،ا علـى وحثّـه  صحه الطالب

 وجتلمـ  سـامراء إىل  هـران مـن األشـراحي ابنـاء أحـد جـاء ان اج ـق مـرّة و ات -مباشـرة  فـ 

 أو الشـهري مرجبـه بقطـخ للمـ زا قيـ  وكّلمـا جمالسـه، يف املـ زا  نـتقص كـان ل نّـه املـ زا، علـى

  . ل  إىل عبهم ي سامراء، من الراجه
  وكياًل. هلم  رس  أن امل زا من و لبوا سامراء إىل  هران من وند جاء مّدة وبعد
 الـ ي  لـ   قصـد وهـو  - نـي م وكيلـ  نـالن   ـون أن جرفبـون وهـ  املـ زاف هلـم نقـال

 ؟- نتقصه  كان
   عم. قالواف
 ب    هران إىل معهم وأرسله عنه الوكالة له وكتي وجه بأحسن س ره اسباب امل زا نهيأ

 اعرتاتـهم إىل  لت ـت ي املـ زا ل ـن املـ زا علـى حالـه عـن املطّلعـني اعـرتا  اقـار ،ّـا احـرتام

  التنباز. قصة قارت حي عنهم وس ت
لناصـر  املقـرّبني ومـن املـربّز ن  هـران علمـاء مـن وصـار شـأ ه ارج ـخ قـد الوكيـ ، هـ ا وكـان
 هـ ا أمـر ولـ ا أ  سهم الد ن رجال أ دي على امل زا ح م  قه يف الشاه ن ّ ر شاه الد ن

 اجتمعوا نلّما كاره، يف هبم الجتما   ر د الشاه بأنّ  وخيربهم كاره إىل العلماء  دعوا أن العاي

حمّمـد صـلى اهلل عليـه وللـه  حـالل ) الـي  وقـالف علـيهم اقبـ  اجمللـ  اسـتقربه وملـا الشـاه جـاء
 القيامة(؟  وم إىل وسلم حالل
  بلى. قالواف
  التنباز؟ حّرم ال ي الش ازي حسن حمّمد امل زا هو ننم قال
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 خيرتت   سه العاي هب ا وإ ا حلظات، الس وت اجملل  وعمّ  ا واب عن العلماء نأحجم

 احلـوزة، ورعـي  الشـيعة زعـيم ا ّـه حسـن ( )حمّمـد ال جقـ  الشـاه ا هـا للشـاهف ليقـول الس وت

 حمّمـد مـ زا احلـاإل العظمـى ل ـة اللّـه إ ّـه ، املهـدي عليـه السـالم المـام و اعـي الناس ومقتدى

 األ ام. رؤوس على ظّله الّله اكام الش ازي حسن
  صا عون؟ أ تم وما ما ا، فّ  وقالف الشاه ن ضي
 بالسيذ. حنن     اه وإالّ  أمره جن ي  با تظار ا ّنا العايف ه ا نأجابه
 عو ـاً  لنـا أرك ـاه قـولف  وهـو اجمللـ  مـن ولـرإل وقـام شـد داً  فضـباً  الشـاه فضـي وهنـا

 نرعو اً. علينا نا قلي
 الشخصّية. مصاحله حل   وختطيطه الد ن رجال على جآمره يف الشاه نش  وه  ا

 إليه. وأرسله امل زا إىل القّصة عن ج صيالً  احلاتر ن بعه ن تي 
 الـ ي  لـ  جوكيلـه قصـة يف عليـه واملعرتتـني لـه املنتقـد ن  لـي  لـ  املـ زا وصـ  نلّمـا

 الرسالة. وأراهم عنه، وكيالً   هران إىل ارساله يف له موانقتهم وعدم جمالسه يف  نتقصه نكا
 وعلمـوا  ظـره، وبُعـد سـلوكه حسـن علـى وأكـربوه املـ زا مـن اعت روا مضموّنا، عرنوا نلّما

 احلياة. يف االُمور أهمّ  من هلم واملداراة بالناس الرنق أنّ 

 الغطاء لم يفعل مكروه كاشف الشيخ 
 هـ  أ ّـه ال طـاء )قـدس سـره(عن كشـذ كتـاب جع ـر، صـاحي الشـيخ سـئ  أ ّه  قالف

 اللّـه ال  عصـ  المـام عليـه السـالم  أو النـيب صـلى اهلل عليـه وللـه وسـلم ، أنّ  الصـحيا مـن

 ال عجي نإ ّه  ل ؟ من جتعّجبون وه  قاعاًلف نأجاب  ل ؟ مي ن وكيذ عمره  يلة جعاىل

املعصـوم عليـه  بالمـام ن يـذ سـنة،  يلـة اربعـني م روهـا  انعـ وي مبعصـوم لسـت انّ  إ 
 السالم؟
 ولصوصـاً  هبـم القتـداء ا ميـخ علـى الـالزم ومـن كـ ل ، هـم األليـار علماء ـا إنّ   عـم

 جبـارز معصـية اللّـه واجتناب التقوى يف اخللرة وسعاكة الد يا ل  نإنّ  الد نّية، العلوم  الب

 وجعاىل.

 بكتاب كتاب
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الطوسـ )   صـ  الـد ن ا واجـه العظيم العاي إىل السالمّية اخلكاب عن بعيد رج  كتي
 ) ا كلي(. نيهف كتي مجلة ما يف وكان لشناً  كتاباً  قدس سره(
 نيهف كتي ما مجلة يف وكان لنّي، جبواب كتاب يف الطوس )قدس سره( ا واجه نأجابه

 القامة مستقيم وأ ا لظهر،ا منحين ال لي نإنّ  ب ل ، لست نإنّ  بال لي،   لطاب  وأّما

 لشـو ة أيّ  وبـدون ورنـق، هـدوء ب ـ  و لـ  العبـارات، هـ ه اشـبه ومـا رجلـني، علـى امشـ 

 منه. والعت ار ال اجي لج  إىل أّكى ،ّا وُلرت

 السمح  المرجع
 اخللو ـد لراء لـبعه خمال ـاً  ا راسـان)قدس سـره( لآللو ـد املعاصر ن العلماء أحد كان

 له.  النه ومظهراً  (ا راسان)قدس سره
 هـو مـن وقـالف  هبيـة بلـ ات ،لـواً  كيسـاً  لم  وهو فر ي رج   وم  ات نجاءن قالف

  هنا؟ املرجخ
 املراجـخ مـن هـو واخللو ـد ال  عطـ ، ل ـن لـه موانـق وأ ـا املراجـخ من هو نال اً  إنّ  قلتف

  عط . ل ن له خمالذ وأ ا أ ضاً 
  عط . من إىل يب نا هي  عط ، ال مبن حاجة   لي  ال ر يف الرج  قال
 علـى نـدللنا واحـدة منهـا، لـ ة إىل حمتـاإل مقّدم نق  وأ ا اخللو د كار إىل نأل جه قالف

 إليه نالت ت اخللو د، هو  توتأ ال ي ه ا إنّ  ال ر يف للرج  نقلت  توتأ، نرأ ناه اخللو د

   .إلي به جئت وقد مّيت قلث هو املال ه ا إنّ  وقالف ال ر ي الرج  
 أاّ  فّ  احلصـ ، علـى تـعه  عـم وا ّـاز، ورمحـه ومنـ  منـه اللّـه جقبّـ  اخللو ـدف لـه نقـال

 الرج .  هي وقد وتوعه،
 ل . املال ه ا ل  اخللو دف   قال عندها

  بعضه. لل  ال إّّنا وقلتف كالمه من نتعجبت
    رتى وي هكلّ  املال اعطان كث  وبإصرار وبالتا  ل  كّله ب  كال، اخللو دف نقال
 لـه ا ـالحي اظهـار بعـد أكـون وأن لـه، خمـال   عـن اليـد ارنـخ ألن سـبباً   لـ  صـار ،ّا ب  ه،

 عليه. والثناء واملدح والجالل، باحملّبة و علن له الونات  ظهر ،ّن
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 القاضي الوحيد
 أّوهاف من شرو اً  السالم، يف ا زاعية والقوا ني احلدوك، اجراء يف  شرتط
 األوسـاط يف و لـ  كـامالً  صـحيحاً  جطبيقـاً  والسـالم القـرلن اح ـام كـ  جطبيـق

 ك  ويف  ل  ك   بق نإ ا وف ها، والقتصاك ة السياسية والشخصية، واألبعاك الجتماعية

 جطبيـق كور املطـاحي للـر يف  ـأيت عنـدها اسـالمياً  ومنالـاً  جـّوا واملنـاخ ا ـوّ  وصـار اجملـاالت،

  ا اصة. شرو ها رعا ة مخ السالم يف ا زاعية والقوا ني الهلية احلدوك
 العالمـة اـ  البهبهـان املرحـوم زمـن يف كلهـا متـونرة كا ـت الشـروط هـ ه انّ  والظـاهرف

 علـى و قيمهـا وزما ـه عصـره يف احلـدوك بـاجراء   ـ  جعلـه البهبهان)قـدس سـره(، ،ـا الوحيـد

 وم ا ه. بلده يف املستحقني
 أراك نلمـا بـري، ل سـان وقتلـه للسحر ارج ابه عليه قبت قد بساحر اليه مرة جاؤا و ات

 اسـبو  مـن اكثـر حيـاً  جبـق ي علـ ّ  احلـدّ  اجر ـت لـو ا ـ  السـاحرف لـه قـال عليـه، احلـد اجـراء

 يف بالسحر حياجه على والقضاء بسحره له التهد د ه ا قوله من  قصد الساحر وكان واحد،
 مدة اسبو .
 أمـر فّ  التهد دات، ه ه مبث  ال جعّط  الهلية احلدوك انصراحةف  ب   البهبهان نأجابه

 عليه. احلد باجراء

  الشرعية مسؤولية الحقوق
 كتـابف )مصـباح صـاحي اهلمدان)قـدس سـره( رتـا لقـا  احلـاإل املرحـوم عـن ح ـ 

 إبـان يف وهـو شـاب اليـه جـاء مـرّة و ات مـد و اً، اصـبا سـامراء يف كـان ا ـام ا ّـه ال قيـه( ف

 وقـد نيهـا، الـي م وارجـخ ك ـين مسـاع  يف اقلّـدكم ان ار ـد ان لـهف وقـال ج لي ـه لواوّ  بلوفـه،

 الي م. اقدمه مخس  مقدار وه ا بلوف  اّول املالية سن  رأس جعلت
 الشـرعية احلقـوت بـه، وامـا نـال بـأس مين التقليد اما جوابهف يف اهلمدان)قدس سره( نقال

 الستالمها. مستعد ف  نإن
 مـن لاعبـاً  الشـاب رجـخ حـي  لـ ، مـن  قبـ  ي ألـ ها، يف الشـاب يـهعل أصـر وكلمـا

  مسه. اهلمدان استالم
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وال   مد ون ا ّه مخ املال، جسّلم وعدم امتناعه سبي عن اهلمدان)قدس سره( ُسئ  عندها
 له؟  مال

 واما الد ون، ه ه مث  بوناء وعد قد جعاىل الّله ألنّ  مش   نال مد ون ان اما نأجابف

 الـ  اىل حـاج  نمـا كلـه، هـ ا وبعد ب ل ،   وج    رزق  الّله تمن نقد   ال مال ها ّ 

 الـ ها وان وقـدريت، وسـع  مـن لـارإل وهـو حملهـا يف صـرنها عـي الـ  الشـرعية، احلقـوت

 ال ا يق؟ نيما والوقو  الت ليذ، واعظام ال مة اشت ال    وجي
 مـن نيألـ ها امـني مـن اكثـر نيهـا هـو لـي  الشـرعية احلقـوت  ستلم ال ي املرجخ انّ   عم

 ويف أ  سـهم على شيئاً  منها ال  صرنون عاكة املراجخ وانّ  مستحقيها، اىل ليسّلمها اصحاهبا

 األمـوال مـن اشـبه ومـا اهلـدا ا مبـوارك و قنعـون أ  سـهم علـى  ضـيقون وإّّنا الشخصية، أمورهم

 الضـالني، وهدا ـة حملـوجني،ا اسـعاحي مـن مواركهـاف يف والزكـات األمخـاس و صـرنون الشخصية

 القلـوب وجـأليذ أهـ  البيـت علـيهم السـالم، مـ هي احلـق املـ هي وجـرو ة السـالم، و شـر

 واألحاك ـث ال ـرمي القـرلن يف  كـر ،ـا  لـ  العامـة وفـ  املسلمني مصال ويف ال لمة، ومجخ

 الشر  ة.

  األخيرة الكلمة
 وحنـن ال تـاب مـن ا ـزء هـ ا يف األعـالم علماعنـا قصـص مـن سـركه أرك ـا مـا للـر وهـ ا

ان شاء اللّـه  قان جزء يف اجملال ه ا يف اُلرى قصصاً    كر ألن  ونقنا أن جعاىل من الّله  رجوا
  جعاىل.

 وأن والد نية، العلمية شخصياجنا لقار ولنشر األعمال لصال  ونقنا ان جعاىل و سأله كما

ز ن العابـد ن عليـه السـالم   المام قال كما   ون حي بس هتم والقتداء لقارهم الجبا   ونقنا
  ف

 مـن وأجـزي بالنصـا، فّشـين مـن اعـار  ألن وسـّدكن وللـه، حمّمـد علـى صـ ّ  )اللهـم

 اىل افتـابين مـن والالذ بالصلة، قطعين واكانج من بالب ل، حرمين من واقيي بالرّب، هجرن

 السيئة( . عن وافّض  احلسنة، اش ر وان ال ِكر، ُحسن
 العـاملني، رب للّـه واحلمـد املرسـلني، علـى وسـالم  صـ ون، عّمـا العـزة ربّ   ربـ سـبحان

 الطاهر ن. الطيبني ولله حمّمد سيد ا على الّله وصلى
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 املقدسة كربالء
 الش ازي احلسيين املهدي بن حمّمد

 /هجر ة1388
 1 ...................................................................................... من ألالت العلماء

 2 .......................................................................................... مقدمة املؤلذ

 1 ................................................................................... التجاهر بز ارة ا امعة

 1 ........................................................................................ من لقار الوتوء

 1 ...................................................................................... التورّ  عن املعصية

 5 ......................................................................................... املعاشرة احلسنة

 5 .................................................................................... مخ شاعر أه  البيت

 6 ................................................................................ امللوز على أبواب العلماء

 6 .................................................................................. مأوى األسدف األمَجات

 1 ........................................................................................... أوحدي زما ه

 8 ........................................................................................ التحدي ا ريء

 9 .................................................................................. رجعيةف مسؤلية كربىامل

 9 .......................................................................................... الرتبية العباك ة

 11 ........................................................................... ومن  لي العلى سهر الليا 

 11 ................................................................................ مصاحبة ا ل اء وامللوز

 11 ..................................................................................... على ماعدة املل 

 12 .................................................................................. مخ صاحي ال صول

 12 ....................................................................................التأليذ حياة العاي

 12 ........................................................................................ جوهرة ا واهر

 13 ...........................................................................................  وم العلماء

 13 ...................................................................................... بني العلم والز ارة

 13 ....................................................................................... رةيف  ر ق الز ا

 13 ........................................................................................ البحث الداعم

 11 ........................................................................... مخ صاحي مستدرز البحار

 11 ................................................................................... مثال الزهد والتقوى

 15 ......................................................................................... العلم والعم 

 16 .............................................................................. حياة كحياة األ بياء ) (

 16 ..................................................................................... من حياة املرجعية

 11 ................................................................................... من مواقذ املرجعية
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 18 ................................................................................... املرجعية قّوة عظمى

 18 ............................................................................. من كياسة املرجعّية الشيعّية

 18 ............................................................................. العس ر ة املراجخ واأل ظمة

 19 ............................................................................... املرجعية ومواق ها املشرّنة

 19 .................................................................................... املرجعية رأنة ورمحة

 21 .......................................................................................... بني سلوكني

 21 ................................................................................. امل انأة على األعمال

 21 ........................................................................................ الرنق من لقار

 22 ................................................................................... الزهد مرقاة ال مال

 23 ....................................................................................... املرجخ واملرجعّية

 23 ........................................................................................ املخالذ هلواه

 21 ..................................................................................... أزهد علماء البلد

 25 ..................................................................................... الساعات األل ة

 26 ........................................................................................ أ  خ األعمال

 21 ...................................................................................العطذ على احليوان

 21 .................................................................................... مخ امللوز والرؤساء

 21 ..................................................................................... جنازل مقاب  رنعة

 28 ................................................................................. ج ّقد أحوال املسلمني

 29 .................................................................................... من شؤون املرجعّية

 29 .................................................................................. مخ املقدس ال اظم 

 31 ....................................................................................... بني أشياء قالقة

 31 .......................................................................... العباكة و االلتزامات أاللالقّية

 31 ...................................................................................... جعد   وجصحيا

 32 .................................................................................... واجبات اجتماعّية

 32 .............................................................................. من أج  إعاكة ح م الّله

 33 ....................................................................................... مخ  افية ا ران

 31 ..................................................................................... املرجخ أب حنون

 31 .................................................................................... امل انأة بالحسان

 36 ........................................................................................ األما ة ومثراهتا

 31 ........................................................................................ جأليذ القلوب

 31 .................................................................................. ا تقال أعباء املرجعية

 38 ..................................................................................... من وع  املرجعية

 38 ........................................................................................ مصارعة اهلوى
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 11 ............................................................................... رجخ وموق ه من الناسامل

 11 ............................................................................. يف استقبال الشيخ التسرتي

 11 .................................................................................... على مواعد ا ل اء

 12 ...................................................................................... يف جمال  الوع 

 13 ................................................................................. جصحيا عقاعد ال الة

 11 ..................................................................................... من مهاّم املرجعّية

 11 ......................................................................................... مداراة الناس

 15 ............................................................................... الحسان مقاب  الساءة

 16 ........................................................................................ مصاهرة امللوز

 11 ........................................................................................ شورى املراجخ

 18 ...................................................................................... ةمن حزم املرجعيّ 

 19 .................................................................................. بني ااُلستا  وجلمي  ه

 19 ..................................................................................... الرتحيي بالضيذ

 51 ..................................................................................مخ قاعد قورة العشر ن

 51 .................................................................................... التأك ي بالحسان

 51 ................................................................................... من م ارم األلالت

 51 ....................................................................................... من هو األعلم؟

 52 ............................................................................... العلماء ورقة األ بياء) (

 53 .................................................................................... املرجعية حلم وحزم

 53 ................................................................................ مخ نتوى امل زا املشهورة

 51 ....................................................................................... احلزم مخ امللوز

 55 ............................................................................. احل اظ على وحدة ال لمة

 56 .......................................................................... كيذ جقلي الوشا ة  صيحة؟

 56 ....................................................................................... الص ا ا مي 

 51 .................................................................................... مخ الناحية املقدسة

 51 .......................................................................................... حماربة ال قر

 58 ........................................................................................ الصرب والثبات

 59 ...................................................................................... من فدر االاليز

 59 .................................................................................. مخ مَحَلة لواء السالم

 61 ................................................................................ اوية الوحدة االسالميه

 63 ................................................................................. كيذ جتألذ القلوب؟

 61 .......................................................................................... هتاكوا حتابّوا

 65 ......................................................................... بني اخل تني الش ازي واملاز دران
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 65 .................................................................... قاعد قورة العشر ن بني العباكة والعم 

 61 ............................................................................... من لطاعذ قصة التنباز

 68 .................................................................... الشيخ كاشذ ال طاء ي   ع  م روه

 68 ........................................................................................ كتاب ب تاب

 69 ........................................................................................ املرجخ السما

 11 ....................................................................................... القات  الوحيد

 11 ............................................................................... مسؤولية احلقوت الشرعية

 11 ....................................................................................... ال لمة األل ة

 
 


