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 اشر كلمة الن

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين. 
 1211يف متام الساعة التاسعة صباحا  من يوم الثالثاء أول شهر رجب من عام 

هـــ ، عنــد مــا ا تشــر يف األوســا   بــ  ورــاة والــدة املرجــم الــديين ال بــ  ا مــام الســيد 
ـــــى لار حممـــــد احلســـــ ـــــاا   تلـــــ   بقـــــا م عل ـــــه(، امبـــــال الن يين الشـــــ اام )لام  ل

مساحته.. بني من مسم النب  رجاء يت كد منه، ومـن أ كـد مـن النبـ  رجـاء يعـزم  وم 
 املرحومة.

 واستفسر ا ا مام الش اام )لام  له( يف أسئلة قص ة كا ت كما يلي: 
 هل صحيح ما مسعناه من النب ؟س: 
  عم.ج: 
 كان  لك؟ومىت   س:
 قبل  ص  ساعة.ج: 
 وهل كا ت املرحومة الوالدة أش و مرضا ؟س: 
 عم، كا ت قد ابتليت بضغط الدم منـ  عشـرين عامـا ، ول نهـا أمب ـت منـ  ج: 

ـــة متامـــا،  عـــامني، وكـــان الطبيـــب يقـــول عنهـــا: ان أجهـــزة بـــدمبا عـــال  مرهقـــة ومتعب
 وكا ت كسراج ا طف  ضياؤها شيئا  رشيئا .

 هلا بطبيب أخ ا ؟وهل أأيتم س: 
 عــم، يف اليــوم املاضــي جئنــا اليهــا بطبيــب، وقــد أعطاهــا العــالج، ول ــن مــن  ج:

لون جدوى، واليوم أأيناها بطبيب آخر أيضا  وكان بال  تيجة رـان أمـر اهلل ي يـهخره 
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 شيء.
 كم كان عمر الوالدة؟  س:
هــــ وأورـــت عـــام 1222كـــان عمرهـــا ثالثـــة وســـبعني عامـــا ، رقـــد ولـــد  عـــام   ج:
 هـ.1211
 ؟3هل أدرنومبا هنا س:
حيــ   كــال، وا ــا  نقلهــا بوصــية منهــا اىل جــوار جــدها ا مــام احلســني   ج:

مقربأنا يف الصحن احلسيين الشري ، وحي  يرقد هناك )أمها( و)والدم( و)أختان( 
 يل، وهي خامسهم.

وه ــــ ا كــــان ا مــــام الشــــ اام وأخــــوه وأقربــــاؤه يتلقــــون التعــــاام مــــن النــــاا، ا  
ت سيارة ا سعاف حلمل اجلثمان اىل املغتسل، وجلس مساحة ا مـام ـ مـن  ـ  وصل

أ ـــرب ـ  نـــب الســـااق يف  فـــس الســـيارة بـــالر م مـــن وجـــول العشـــرا  مـــن ســـيارا  
املشــــيعني ايصوصــــية يف خدمتــــه، وا طلــــق املوكــــب اىل )املغتســــل( يف صــــرا  النــــاا 

 وعويل النساء وب اء الرجال..
لفزيومبـــا النبـــ  عـــدة مـــرا ، نـــ ا الـــن : )ا تقلـــت اىل وأ اعــت ا اعـــة ال ويـــت وأ

رمحة اهلل أعاىل والدة مساحة العالمة الش اام عن عمر  اهز الثما ني عاما ، وسيشيم 
 جثمامبا يف الساعة الرابعة(. 

ويف اليوم التايل خرجت صح  ال ويت وهي بني من أعلـن  بـ  الورـاة والفا ـة، 
 زية لإلمام الش اام و ويه. وبني من أقدم البعض ريها بالتع

ـــــران والعـــــراق والبحـــــرين  ـــــبالل: مـــــن اي ـــــوارلة مـــــن  تلـــــ  ال ـــــا  ال وامبالـــــت الربقي
والباكســتان واهلنـــد وأرريقيــا والســـعولية ومصـــر وبريطا يــا وســـاار بــالل أوروبـــا و  هـــا، 
 على مساحة ا مام الش اام وعلى أخيه وساار األقرباء أعزية بوراة الفقيدة الغالية..
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 لتشييعا
وملـــا أ اعـــت ا  اعـــة  بـــ  ورـــاة املرحومـــة جعـــل النـــاا ارارـــا  ووحـــدا ا  ينهـــالون 
للتشيم، وكان ريهم: علماء الدين، وأامة املساجد، وخطباء املنـرب احلسـيين، والنـواب 
أعضاء جملس األمة، والش صيا  السياسية، وايسر التعليمية، والوجهاء، والتجار، 

 وال سبة، و تل  األصناف.
وملا مت الغسل واحلنو  وال فن، أخرب ا مام الش اام ليقيم الصالة على جثمان 

 أمه اليت  املا عاش يف  لها وكنفها عشرا  األعوام.. 
وأقيمت الصالة، ريما كان ا مام الش اام خيتنق بعربأه أثناء قراءأه األلعية وهو 

 واق  على جثمان أمه للصالة.
لطـــاهر، ض وضـــعت يف ســـيارة املغتســـل يصـــحبها ومتـــت الصـــالة وشـــيم اجلثمـــان ا

رجــالن مــن أبنــاء ال ويــت ـ أربعــا  بــ لك ـ اىل مثواهــا األخــ  يف الصــحن احلســيين 
 الشري  ب ربالء املقدسة.

 الدفن
 قال املرارقون للجثمان الطاهر اىل كربالء املقدسة:

غهــم النبـــ  ملــا ورل ــا مدينــة كــربالء وجــد ا النــاا ينتظـــرون اجلنــااة، ملــا كــان قــد بل
املهس  بورا ا من قبل، وكا وا قد أعلنوا قبل وصـول اجلثمـان مـن مـ  ن حـرم ا مـام 

  ب  الوراة. وسيد ا العباا  احلسني 
رلمـا علمــوا بورول ــا أعلنـوا عــن وصــول اجلثمـان مــن مــ  ن مشـهد ايمــام احلســني 

  ومــ  ن مشــهد أف الفضــل العبــاا  ومــن ن املســاجد واحلســينيا  يف كــل
  راف مدينة كربالء املقدسة، كما أ لقوا الدكاكني.أ

رهــرا النــاا مــن كــل حــدب وصــوب، ومحلــوا الــنعت الطــاهر علــى األكتــاف اىل 
)مغتسل امل يم( حي   سلوا اجلثمان  اء الفرا  ثا ية، وكا ت ألـك أمنيـة الفقيـدة 

 أن أغسل  اء الفرا  عند املما .
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حيــــ  أ اروهــــا  فضــــل العبــــاا ض محلوهــــا علــــى األكتــــاف اىل مرقــــد أف ال
كمــا  يــ  باجلثمــان مــن قبــل حــول ضــريح   هنــاك، ض اىل مرقــد ا مــام احلســني 
 يف ال ا مية. وحممد بن علي اجلوال  ا مامني اهلمامني موسى بن جعفر 

ض محلوا اجلثمـان اىل مقـربة اوجهـا الفقيـد آيـة اهلل العظمـى املرجـم الـديين ال بـ ، 
السيد م اا مهدم احلسيين الش اام )قدا سره( ال م كان قد  مثال الورا والتقوى

 هـ. 1231أويف من  ستة عشر عاما ، سنة 
 .واملقربة أقم يف جهة اجلنوب الشرقي من صحن سيد ا ا مام احلسني 

 الفواتح
 وقد أقيمت هلا الفواأح املتعدلة يف ال ويت...

املغفـور هلـا وهـو مساحـة آيـة  ويف الشـام حيـ  كـان يقـيم الثـاأ مـن أفـال الفقيـدة
اهلل ا مــام الشـــهيد الســـيد حســـن الشـــ اام )قــدا ســـره( مهســـس احلـــواة العلميـــة يف 
ســوريا، رقــد أقــام الفا ــة علــى رو  والدأــه يف صــحن ســيدأنا ومويأنــا اينــب ال ــربى 

 )عليها السالم( بايضارة اىل الفواأح األخرى.
ور هلــا مساحــة آيــة اهلل الســيد جمتــ  ويف ايــران: حيــ  كــان يقــيم رابــم أفــال املغفــ

الش اام )لام  له(، حي  أقام الفا ة على روحها يف )املسجد األعظم( عند مقام 
 السيدة را مة املعصومة )عليها السالم( بقم املقدسة.

ه ا با ضارة اىل الفواأح األخرى اليت أقيمت يف قم املقدسة أيضا، وعدة رواأح 
 اا، ومشهد، واألهواا، وقزوين و.. يف  هران، واصفهان، وش  

 كما أقيمت الفواأح املتعدلة يف كربالء املقدسة، ويف النج  األشرف و..
 تراثها

وخ  أراث خلفتـه املغفـور هلـا هـي أفاهلـا األربعـة الـ ين لـو مل ي ـن هلـا اي واحـد 
مـــنهم ل فـــى أراثـــا  ضـــ ما  وخـــ ا  كـــامال ، وكـــل واحـــد مـــنهم آيـــة يف العلـــم واجلهــــال 
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وايدمـــة ايجتماعيـــة، يعـــررهم القريـــب والبعيـــد، يف كـــل م ـــان وهـــم كالتـــايل، ب ـــل 
 اجياا:
مساحــة ا مــام ااــدل املرجــم الــديين األعلــى، اااهــد ال بــ  آيــة اهلل العظمــى  :3

احلـاج الســيد حممـد احلســيين الشــ اام )لام  لـه( الــ م عــرف  هـاله ضــد الظــاملني، 
وكـــراا، وأ سيســـه املهسســـا  واملشـــاريم الدينيـــة  وبتنليفـــه الـــيت أـــاوا  ألـــ  كتـــاب

وايجتماعيـــة، وقيالأـــه لرـــة املرجعيـــة الشـــيعية  ثـــابرة وســـهر لاابـــني، وأ سيســـه احلـــواة 
العلميــــة يف ال ويــــت ومــــدارا للعلــــوم الدينيــــة يف ايــــران، با ضــــارة اىل ال ثــــ  مــــن 

 …املهسسا  يف  تل  أرجاء العامل
د الســيد حســن الشــ اام )قــدا ســره( مهســس مساحــة آيــة اهلل ايمــام الشــهي: 2

احلـــواة العلميـــة الدينيـــة يف ســـوريا يف جـــوار الســـيدة اينـــب )عليهـــا الســـالم(، ومدرســـة 
ا مام املهدم )عجل اهلل أعاىل ررجه الشري ( يف لبنان، ومهسس ال ث  من املراكز 

منهـا  ا سالمية يف  تل  لول العامل ك رريقيا و.. وصاحب اكثر مـن سسـني مهلفـا  
 موسوعة ال لمة املتسمة باملوضوعية واألصالة.

مساحـــة آيــــة اهلل العظمــــى الســــيد صـــالق الشــــ اام )لام  لــــه( الــــ م عــــرف : 1
 بعلمه الغزير وأنليفه العميقة يف الفقه واألصول و تل  الشئون العلمية والدينية.

 عديدة.مساحة العالمة آية اهلل السيد جمت  الش اام، صاحب املهلفا  ال: 4
و عم مـا قـال ايسـتا  الشـاعر السـيد حممـد رضـا القـزويين يف رثـاء املغفـور هلـا بـني 

 يدم أفاهلا ال رام وحبضور املأل من الناا:
ــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــة  هــــــــــــــــــاك   واســــــــــــــــــاتي ب

 
ــــــــــــــي  ــــــــــــــن  ه ت ــــــــــــــي     عواطفــــــــــــــا تف

ـــــــــــــــــــــــــــدت    ـــــــــــــــــــــــــــا.. ول نهـــــــــــــــــــــــــــا   فق
 

 فقيــــــــــــــــــــد  تر ــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــن   ــــــــــــــــــــة 
 وان   ــــــــــــــــــــــــا    بــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ ل   

 
 ليســـــــــــ   ـــــــــــن ا  ـــــــــــوات ان عـــــــــــدت 

 وا هــــــــــــــــــــــــــــا را ــــــــــــــــــــــــــــ   با هــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 قريـــــــــــــــــــر  ال ـــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــ  ال نـــــــــــــــــــة 
 
 
 



 3 

وكـــان هـــ ا  تصـــرا  عـــن  بـــ  ورـــاة هـــ ه الســـيدة اجلليلـــة، والـــي م مـــا كتبـــه ا مـــام 
الش اام )لام  له( بعد وراة والدأه امل رمة، وقد  بم ه ا ال راا يف مقدمة كتاب 

حل ـــيم، قـــم املقدســـة، )الفضـــيلة ا ســـالمية( اجلـــزء الرابـــم الطبعـــة األوىل لار القـــرآن ا
 هـ مهسسة الوراء ب و  لبنان.1112ول نه مل يطبم يف الطبعة الثا ية لل تاب سنة 

ررأينــا مــن املناســب  بعــه بشــ ل مســتقل يف  كــرى ورا ــا )رمحهــا اهلل( حــىت أعــم 
 ســـ ل اهلل ســـبحا ه ان يتغمـــدها برمحتـــه  )والـــدتي(ايســـتفالة، ر ـــان هـــ ا ال ـــراا 

 ملراضيه، ا ه مسيم جميب.الواسعة، وأن يورقنا 
 
  ركز الرسول ا عظ  )ص( للتحقيق والنشر

 بيروت ـ لبنان 
 هـ3431رجب المرجب  
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 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

1 
 وفا  الوالد 

 
لقد ماأت )األم( اليت كنت  ول حيايت، ألعو هلا بالبقاء و ول العمـر والصـحة 

، حيــ  تعــت العوا ــ  بالنســبة 2الســالمة والتوريــق، وبــاألخ  بعــد أن مــا  أفو 
 اىل األبوين، ريها وحدها.

وقــد كـــان أمل ورا ـــا أشـــد وقعـــا  علـــى قلـــث، مـــن أمل ورـــاة أف، حيـــ  أأ رقـــد  
 بفقدها كال األبوين، بينما كان بقاء األم، أعزية وسلوة، عند ما رقد  أف.

هـــ، يف بلــدة ال ويــت 1211ول يــوم مــن رجــب ســنة  عــم لقــد ماأــت األم، يف أ
 هـ. 1211من شعبان سنة  13اليت احتضنتنا بعد أن  رل ا من العراق يف 

وكـــان أملـــي هلـــا ولفقـــدها، مزجيـــا  مـــن احلـــزن العميـــق لفراقهـــا األبـــدم، ومـــن احلـــزن 
العميق ألمبا قضت حنبها يف بلد    بلدها، حي  كا ت أرجـو أن أرجـم اىل بلـدها 

 ء املقدسة(. )كربال
ومـــن احلـــزن العميـــق لقلبهـــا املن ســـر حيـــ  كا ـــت أرجـــو أن جيمـــم  لهـــا ببنيهـــا 
املبعثــرين، يف )النجــ  ايشــرف( و)لمشــق( و)قــم املقدســة( وب قربااهــا القــا نني يف 

                                                           
 هو آية اهلل العظمى السيد م اا مهدم الش اام )قدا سره(. - 2
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)كـــربالء املقدســـة(، رجـــرى القـــدر بع ـــس رجااهـــا، وخلفـــت ورااهـــا أويلا  وأقـــارب 
اهـــا، رماأـــت ويف قلبهـــا حســـرا ، ويف عينيهـــا أ ـــويهم  ـــار احلـــزن، لعـــدم  قـــق رجا

 عربا ، وعلى لسامبا آها .
لقد كنت لاامـا  أرجـو هلـا البقـاء، و ألعـو اهلل سـبحا ه لـ لك، وكنـت أعـرف أأ 
مقصــر وقاصــر يف ألاء حقهــا، وأســتعني اهلل يف أن يشــملين بلطفــه رــ قوم  ــا أقــدر يف 

 متها.خدمتها، وكنت أرى أن لط  اهلل ف رهني رضاها وخد
وســـاعة  مضـــته جفنيهـــا، وأســـبلته يـــديها، ومـــدل ه رجليهـــا وأ بقـــته رمهــــا، 
و طيته جسمها بالرلاء، أ كر  احلـدي  القدسـي الـ م كنـت قـد مسعتـه مـن أحـد 
ايطبـــاء الثقـــاة: ان اهلل ســـبحا ه أوحـــى اىل موســـى بـــن عمـــران )عليـــه الســـالم( حـــني 

 ك نا(. ماأت أمه: )يا موسى لقد أ فئت العني اليت كا ت أرا
رعلمـــت أأ بقيـــت يف العـــراء، وا قطـــم لطـــ  اهلل الـــ م كـــان يرعـــاأ بربكـــة األم 

 وألجلها.
ــــــــة، ألحتمــــــــي  ــــــــت  لهــــــــا، واســــــــتدر  عطــــــــ  اهلل ســــــــبحا ه  وهــــــــل يل أم ثا ي

 !..  بواسطتها؟
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2 
 شريط الذاكر 

 
اآلن وقـــد ماأـــت األم، أـــ كر  الشـــريط ال بـــ  الـــ م مـــر  أمـــام  اكـــريت مـــن يـــوم 

 أأ كرها: 
.. قبـــل ســـس وأربعـــني ســـنة، حينمـــا كنـــا يف النجـــ  األشـــرف، وكنـــت  فـــال  يف 
الرابعة من عمرم أدللين و ـو ين بعنايتهـا ورعايتهـا، بـ كرب قـدر ح ـن، حيـ  كنـت 

 أول أويلها ال كور، بعد أربم بنا .. 
ر ا ت أقوم ب ـل أمـورم، خـ  قيـام، يـدرعها اىل  لـك ينبـوا مـن احلـب يتفجـر 

لـــهأ مبـــارا  وأســـهر اىل جنـــث لـــيال ، وأـــدعو يل بالتقـــدم يف أ ـــاء الليـــل يف قلبهـــا، رت 
 وأ راف النهار..
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2 
 ا عمال المنزلية

 
وقـــد أـــ كر  مـــا يقـــت مـــن الصـــعوبة املنزليـــة، حيـــ  كا ـــت هـــي وحـــدها بغـــ  
مساعد أقوم ب ل الشهون البيتية، ر ا ت مثاي  صالقا ، ملا قالـه النـث األكـرم )صـلى 

لــه وســلم(، حيــ  قســم أمــور البيــت بــني علــي ورا مــة )عليهمــا الســالم( اهلل عليـه وآ
 .1رعلى علي )عليه السالم( خارج البيت وعلى را مة )عليها السالم( لاخل البيت

رقد كا ت أ نس، وأطبخ، وأنظ ، وأغسل، وختيط املالبس، و يـ  كـل شـيء 
لــ م كــان بعــدم( لزوجهــا )أف( وأويلهــا الســتة )أ ــا، وأربــم أخــوا  قبلــي، واأل  ا

 ووالد ا )جديت(.. 
وه ــ ا اســتمر  أ ــد  وأعمــل، ب ــل  شــا  وا ــدراا  يلــة ثالثــني ســنة.. منــ  

 أأ كر، واىل أن ما  أف )رمحه اهلل(.
كمــا أأ مسعــت عــن عاالتنــا أمبــا كا ــت كــ لك، أعمــل وأســهر قبــل  لــك منـــ  

 اواجها ب ف.. واىل أن أأ كر، أم بعد أربم سنوا  من ويليت.
د كـــان أف رمحـــه اهلل، عاارـــا  عـــن الــــد يا، ااهـــدا  ريهـــا، عفيفـــا  عمـــا يف أيــــدم لقـــ

الناا، ول ا كان  صيبه من مال الد يا أقل من القليل، وكان بيتنا متواضـعا  جـدا  مـن 
 حي  األثاث ومن حي  أسباب الرراه.

                                                           
قــال: أقاضــى علــي ورا مــة )عليهمــا الســالم( اىل رســول اهلل  عــن أبيــه  عــن أف عبــد اهلل  - 2

ن البـاب، )صلى اهلل عليه وآله وسـلم( يف ايدمـة، رقضـى علـى را مـة )عليهـا السـالم( مـدمتها مـا لو 
 ـا خلفـه، رقالـت را مـة )عليهـا السـالم(: رـال يعلـم مـا لخلـين مـن السـرور اي  وقضى علـى علـي

. 25اهلل بإكفـــااي رســـول اهلل )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(  مـــل رقـــاب الرجـــال. قـــرب ا ســـنال: ص
 .1  1ب 31ص 12وعنه يف حبار األ وار ج
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وكا ـــت والـــديت )رمحهـــا اهلل( أصـــرب علـــى كـــل  لـــك بصـــدر رحـــب، وقلـــب ملئـــه 
صمول واملثابرة، وختدم وأسهر، وأقنم باألقـل مـن القليـل، وأرجـو ثـواب اهلل ا ميان وال

 والدار اآلخرة.
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 ص وبة الم يشة

 
 كا ت أسرأنا الصغ ة، منحدرة عن األثرياء: 

 ر ان جد  أف من  رف أبيه )السيد حممول( ثريا .. 
 وجده من  رف أمه )امل اا أقي( ثريا .. 

 )السيد حممول( اآل   ال كر.وجد أمي من  رف أبيها هو 
 وجد أمي من  رف أمها )امل اا امحد( ثريا .. 

 ومم  لك مل  رث منهم شيئا  ي كر، وورثهم قوم آخرون.
 ول ا كان ما يصيبنا من املال شحا  ي ي في لسد  احلاجة.. 

 ر ان على أمي أن أصرب على ه ا احلال.. 
 به والدار اآلخرة.وقد كا ت أصرب شاكرة هلل سبحا ه، راجية ثوا

وحىت أ نا كنا  لقي صعوبة بالغـة مـن جهـة اجيـار الـدار، ولـ ا مل أ ـن الـدور الـيت 
  س نها رحبة واسعة، وكنا يف ضيق من ه ه الناحية أيضا . 

وأأ كر أ ه ملا  أزوجـت أخـيت ال بـ ة ) ـاهرة( يف النجـ  األشـرف، كـان والـدام 
زواج، وصــعوبة أكثــر مــن جهــة اســتقبال يقيــا صــعوبة بالغــة مــن جهــة  يئــة وســاال الــ

 املهنئني بالزواج اجلديد..
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5 
  رض والدي

 
 4وه ــــ ا مضــــت األيــــام ولار  األعــــوام يف شــــد ة وضــــيق، حــــىت ســــقط والــــدم

مريضــا ، مرضــا  يــئس األ بــاء مــن براــه، و ــال بــه املــر  واشــتد  احلالــة، حــىت يــئس 
 اجلميم من شفااه.

حـب، ووجـه باسـم، ورضـى بقضـاء اهلل وكا ـت والـديت، أتلقـى كـل  لـك بصـدر ر 
أعاىل، ر ا ـت أ ـد  ألجـل البيـت، وأمـم  ـل األويل، وأسـهر اىل جنـب اوجهـا 
املريض، وأتلقى العاادين والزاارين ب ل بشاشة، ومل أ ن أشـت ي، وي أظهـر اجلـزا، 

 ويأقول ما يغضب اهلل سبحا ه وأعاىل.

                                                           
 ش اام )قدا سره(.هو آية اهلل العظمى السيد م اا مهدم ال - 1
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1 
 اله ر  ال  كرب ء المقدسة

 
يامهــا، حــىت مــا  اعــيم أســرأنا: املرجــم الــديين الســيد مــ اا علــي وه ــ ا قضــت أ

 )رمحه اهلل(. 6، خل  اادل الش اام ال ب  السيد م اا حممد حسن7آ ا الش اام
وهاجر ــا اىل كــربالء املقدســة بطلــب مــن املرجــم الــديين الســيد احلــاج آ ــا حســني 

 )رمحه اهلل(.  5القمي
ثلها يف النج  األشرف، اي  أن الرخاء يف البلد وكان حالنا يف كربالء املقدسة م

اجلديد كان اكثر، ول ـن احلالـة بقيـت كمـا كا ـت.. ضـيق يف الـدار وضـيق يف املـال، 
 وضيق يف ساار األمور املعيشية.

وكا ــت األم، مســتمرة يف عال ــا يف خدمــة البيــت، حيــ  ي مــاء وي كهربــاء وي 
 ماكنة خيا ة وي وساال راحة..

                                                           
هــ واخـ ه والـده اىل سـامراء 1237العالمة الورا السيد م اا علي آقا خل  آية اهلل اادل، ولد سـنة  - 5

هـ وهو ساسي، وريها شب و ا واحتضنته حجـور علميـة مـن ألمـ ة أبيـه حـىت ح ـي عـن 1211سنة 
 13ا . أـويف يف النجـ  األشـرف العالمة السيد حممـد الفشـاركي قـال: ا ـه أـرج يف حجـر سسـني جمتهـد

 .225-221ص 2هـ. ال ىن واأللقاب ج1255سنة  2ا
املعروف بصاحب التنباك وال م قال مبضة التنباك ضد ايستعمار الربيطاأ يف ايران، اسـتلم املرجعيـة  - 1

شــــعبان  21هــــ وأــــويف يف ســـامراء 1221العليـــا بعـــد الشــــيخ األ صـــارم )قــــدا ســـره(، ولـــد يف شــــ اا 
 . و قل جثما ه اىل النج  األشرف.هـ1212

 هـ النج  األشرف.1211ربيم األول  11أويف يف  - 7
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اعد األب، يف النفقة، حي  كا ت أتلقى بعض املعو ا  من أقربااها وكا ت أس
أو اجلــ ان بعنــوان اهلديــة، رتصــررها يف شــهون البيــت ويف شــهون األويل الــ ين كــربوا 

 أدرجيا  واحتاجوا اىل كل شيء.
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7 
 عبادتها

 
وكا ــت عابــدة.. أوا ــب علــى صــال ا يف أول وقتهــا، رتقــوم أول الفجــر  البــا .. 

عــــد ألاء صــــال ا ألــــس يف مصــــالها، أاليــــة ل تــــاب اهلل،  اكــــرة لرنــــا، وأقــــرأ ومــــن ب
 األلعية والتعقيبا ، وحني  لوا الشمس أقوم لتهيئة الطعام.
 كما كا ت أوا ب على ساار صلوا ا يف أول أوقا ا..
 وكا ت أزور ا مام احلسني )عليه السالم( يف كل يوم..

 عاء والصلوا ..ومل يفت  لسامبا يلهج بال كر والد
 وأوا ب على األلعية الوارلة يف املناسبا ..

وكان والدم رمحه اهلل، يقرأ مصيبة ا مام احلسني )عليه السالم( هلا ولألويل، يف  
 )رمحه اهلل(. 8كل يوم، عن كتاب معترب مثل )جالء العيون( للمجلسي

ة وسـامراء.. وكا ت أزور األامة الطاهرين )علـيهم السـالم( يف النجـ  وال ا ميـ
 يف املناسبا .

                                                           
العالمـــة ا قـــق املـــدقق حممـــد بـــاقر بـــن حممـــد أقـــي علـــي االســـي، صـــاحب التصـــا ي  ال ثـــ ة وعلـــى  - 3

هــــ يف ليلـــة  1111هــــ وأـــويف ســـنة  1127جملـــدا . ولـــد ســـنه  111رأســـها )موســـوعة حبـــار األ ـــوار( يف 
 سنة. 72. وعمره 1111بم والعشرين من شهر رمضان وقيل سنة السا
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3 
  ن توفيقاتها

 
 وقد ورقها اهلل سبحا ه لزيارة ا مام الرضا )عليه السالم( مرأني.

كما ورقها اهلل سبحا ه حلج بيته احلـرام، وايـارة الرسـول األعظـم )صـلى اهلل عليـه 
 وآله وسلم( وأامة البقيم )عليهم السالم(.

ام، وايدمــــة املســــتمرة، وأربيــــة وكا ــــت  ا  صــــفا  حســــنة، مــــن النشــــا  الــــدا
 األويل، والتواضم و  ها..

وقد  كَر   ا  مرة: امبا رأ  يف املنام أمـ  املـهمنني )عليـه السـالم(، قـااال هلـا: 
 )أواضعي(.. 

ر ا ت ألس لون مسـتواها، وأعمـل مـا يليـق باملتواضـعني، أنفيـ ا  لوصـية ا مـام 
 )عليه السالم(. 

ة برتبية أويلها، وخصوصا البنـا ، أربيـة الفضـيلة والعفـة وكا ت أعتين عناية رااق
واحلجـــاب واحلشـــمة، وأعلمهـــن الصـــالة مـــن صـــغرهن، وكا ـــت أصـــحبهن اىل ايـــارة 

 األامة )عليهم السالم( وأعلمهن الشئون املنزلية..
)رمحــه  1وملــا أن  هــب والــدم )رمحــه اهلل( اىل خراســان ـ بصــحبة املرحــوم القمــي

ور يف الارة البيــت مــدة  يــاب الوالــد.. ر ا ــت أــدير شــهون اهلل( ـ كا ــت هــي ا ــ
 البيت الداخلية، وأ ل  من يشرتم هلم احلاجا . 

                                                           
 هو آية اهلل العظمى السيد احلاج آ ا حسني القمي )قدا سره(. - 1
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1 
 وفا   خي علي

 
وي أ ســاها.. وعينيهــا املتفجــرأني بالــدموا، حــني مــا  أخــي )علــي( يف النجــ  

 األشرف، وكان ولدا  ميأل البيت نجة وسرورا ، رمر .. 
 ناية الطبية، أوليا حبياأه.. ول ن قلة الدواء والع
 را قلبت لار ا م متا .. 

وأأ أ ن اآلن أ ه لو أورر  الرعاية الصحيحة له، مل ميت ول ن هلل سـبحا ه يف 
 خلقه شهون.

وأأــ كر أن أف كيــ  كــان جيمــم مالبــس وأثــاث أخــي املتــو  ليغيبهــا عــن عيــين 
  والديت، ل ن هيها  أن يهثر  لك يف  فس الوالدة شيئا ..

رقــد كــان كــل البيــت  كريــا ، رهــا هنــا كــان ينــام )علــي(.. وهاهنــا كــان ميشــى 
 )علي(.. وهاهنا كان يلعب )علي(.. وعلى متنها كا ت  مل )عليا ( ...
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11 
 وفا   ختي عذراء

 
ومل ميض امان اي  ومرضت أخيت الصغ ة )ع راء( وكان سـبب مرضـها أن بعـض 

 حي  مل  لك وساال عالجها مترضت.. شظايا الزجاج لخلت يف يدها رتورمت و 
وكا ـــت بنتـــا  تيلـــة عابـــدة علـــى صـــغرها، ر ا ـــت ملـــا أصـــلي يف أيـــام مرضـــها، مل 
أقدر أن أررم يديها للقنو  ملا أصاب يدها من شظايا الزجاج، بـل كا ـت أررـم يـدا  

 واحدة للقنو ..
ا، رالتحقت ب خيها  )علـي( يف ومل ميض امان اي  ولبت األخت الصغ ة  داء رن 

 ريا  ايلد.
وهنـــا قامـــت قيامـــة األم احلنو ـــة، ول ـــن ي م فـــر مـــن قضـــاء اهلل ســـبحا ه، وي رال 
 ألمره وي ما م حل مه، ر ا ت األم ي متلك  فسها من الب اء ب ل حرقة ومرارة.. 

 وحق هلا أن أب ي.. 
 وكي  يأب ي وقد رقد  بنتها احللوة.. 

 رقد ا ي ملر  عضال.. 
 ام ان عالجها من مرضها الطفي . بل لعدم 

 ول ا كان أمل رراقها أملا  مضاعفا . 
ـــدار مـــن الطفلـــة الـــيت كا ـــت متلههـــا مرحـــا  وحبـــورا ، وبقـــي مقامهـــا  رقـــد خلـــت ال

 وملعبها ومسرحها ومهدها، وحملها على منت أمها، خاليا ..
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11 
 وفا   خي  سين

 
 وبعد مدة ألقت أمي صدمة ثالثة..

 غ  )حسني(.. رقد متر  أخي الص
ـــا  مشـــهورا  ووصـــ   ـــا  بيب ـــا ا م ا ـــا  املتواضـــعة رقـــد راجعن وحيـــ  مسحـــت لن

 للمريض الدواء، وأمر أن يسقى جرعا  الدواء  ول الليل.. 
 وه  ا رعلت أمي، رسهر  على الولد أسقيه الدواء جرعة جرعة.

 وعنــد الســحر مسعــت أ ــا صــو  ب ــاء أمــي، ومل ــا أن استفســر ا، علمنــا أن الولــد
 الصغ ، قد صعد  روحه اىل ريا  اجلنة.. 

 وه  ا ألقت والديت ه ه الصدمة ب شد ما ي ون.
وحينما استفسر أف )رمحه اهلل( عن الطبيب عن سبب مو  الولد مـم العلـم أ ـه 

 مل ي ن مرضا  صعب العالج بل كا ت محى عالية؟ 
م قـــال الطبيـــب: ان اضـــطراب الولـــد عنـــد ســـقيه الـــدواء، كـــان ي شـــ  عـــن عـــد
 مالامة الدواء له.. ر ان من األرضل أن ي أعطوه الدواء، رإن الدواء سبب موأه!.

 وهل ميلك ا  سان أن ي يعطى الدواء للمريض بعد وص  الطبيب له؟
 ون ه البسا ة البلهاء، أربء الطبيب عن اشتباهه يف اعطاء الدواء.

 وما هي احليلة؟ 
 رالقضاء قد  ف .. 

 وما  الطفل.
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12 
   والديوفا

 
 وك ن  أمي كا ت هدرا  لألحزان واآليم.. 

 رقد ما  أبوها، وهي صغ ة.. 
 وماأت عدة من اخوامبا وأخوا ا، وهم يف عمر الزهور..

 وأرامت نا ال وارث من سامراء.. 
 اىل ال ا مية.. 
 اىل كربالء.. 
 اىل النج .. 
 ض اىل كربالء.. 

 ا تقلت جثمامبا اىل كربالء املقدسة.وأخ ا  اىل ال ويت، حي  أوريت ريها و 
 و اقت مرارة العيت، أبان حياة والدها، ض بعد يتمها، ض بعد اواجها من أف.

ومل ا أن استقر نا األمر يف كربالء، حي  ألقت املرجعية امامها اىل والدم )رمحه 
ام اهلل(، مل يــدم األمــر  ــويال ، حــىت اختطـــ  املنــون والــدم، بعــد أن متــر  مرضـــا  ل

 سنوا .
وأخــ ا  مترضــت هــي يف )ال ويــت( قرابــة ســنتني، رابتليــت )با قعــال( رمــا كا ــت 

 أتم ن من املشي على رجلها، حىت لبت  داء رن ا، رضوان اهلل عليها.
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12 
 وفا   ختي طاهر  و رضية

 
ـــة، والـــدم )رمحـــه اهلل(  وقـــد كا ـــت األقـــدار  رصـــد هلـــا، حـــني اختطفـــت يـــد املني

 ربقيت بال وال وي كفيل.باملو  الفجئة، 
ض مل ألبـــ  ان مترضـــت أخـــيت ال ـــربى )الطـــاهرة( مرضـــا عضـــاي وهـــي كهلـــة ي 
جيـاوا عمرهـا األربعــني، رعا ـت مـن  لــك اشـد العنـاء حــىت أواراهـا اهلل سـبحا ه، بعــد 

 ان ابتليت يف حيا ا  شاكل واآلم كث ة. 
ت أخـــيت الصـــغ ة ومل ألبــ  اآليم ان هاتـــت والــديت، مـــرة اخــرى، حيـــ  مترضــ

)مرضــية( وهــي مل يبلــا عمرهــا العشــرين، ومل أتــزوج بعــد.. رقامــت بعنايتهــا ورعايتهــا، 
 رتحسنت صحتها. 

و ا  يــــوم قالــــت يل: ا ظــــر أن )مرضــــية( مل أقــــم مــــن منامهــــا هــــ ا اليــــوم؟ وملــــا 
 صعد  السطح و اليتها، مل أب، وا ا ف أراج  ب مبا قد ماأت، وهي  اامة. 

 ة كب ة هلا ولنا تيعا.وكا ت  لك صدم
ــــا( قويــــة  ــــق أبــــني ان الطبيــــب اشــــتبه يف عالجهــــا، وأعطاهــــا )حبوب وبعــــد التحقي

ا ـا   وا ـا اليـ  املفعول مل يتحملها قلبها رصعد عندها الضغط حا سبب مو ـا.. 
راج ون 

35. 

                                                           
 .151سورة البقرة:  - 11



 25 

 

11  
 اعتقال السيد  سن

 
تلقـة.. وسـعى كما ابتليت ببالء كب  حني سجن أخي )السيد حسن( بتهمـة  

 أعداؤه يف اعدامه..
وما حال أم أسمم بإعدام ولدها، بعد ألك املصااب وال وارث؟ ..وقد جعلت 
مـن الـدار )بيـت األحـزان( مـدة ســجن األ ، وهـي قرابـة عشـرة أشـهر، حـىت رــرج اهلل 

 عنه.
وبعـــد هـــ ه ال ارثـــة، امبـــد  ركنهـــا، و هـــر  النحارـــة والضـــع  والوحشـــة عليهـــا. 

 سارر  اىل ال ويت. وه  ا كا ت حىت 
وهنــا يف ال ويــت، جاءهــا  بــ  ورــاة والــد ا )جــديت( عصــمة الشــريعة.. وقــد اثــر 

  لك يف صحتها أ ث ا بالغا.. رلم أزل حزينة اىل أن مترضت مرضها األخ .
وقد شاء  األقـدار أن أفـرق بينهـا وبـني أويلهـا: ر حـدهم يف العـراق.. واآلخـر 

 . والرابم يف لبنان.يف ايران.. والثال  يف الشام.
 وه  ا بقيت أعاأ أمل األمرا ، وأمل الفراق، حىت أوراها اهلل سبحا ه.
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15 
  سبها

 
أما  سبها، رهـي العلويـة )حليمـة( بنـت )السـيد عبـد الصـاحب( ابـن )آقـا بـزرك( 

 .33 وأمه )آ ا ف ف( بنت )السيد اادل ال ب  الش اام(

                                                           
 من ه ا ال تاب. 21سبقت ا شارة اىل أرتته يف الصفحة  - 11
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11 
  والدها

 
 وأما أويلها رهم: 

 ستة من ال كور: حممد، وعلي، واحلسن، واحلسني، والصالق، واات . 
 وسبعة من ا  اث.

 وقد أويف منهم )علي( و)احلسني( و)الع راء( و)الطاهرة( و)املرضية(. 
 وأما البقية رهم يف قيد احلياة.
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17 
   فادها

 
 وأما أحفالها رهم: 
 من أويلها ال كور:

 من حممد: .3
 .32ضى( و)جعفر( و)مهدم( وست من البنا )الرضا( و)املرأ

 من الصالق: .2
 )علي( و)احلسني( و)امحد( و)جعفر( وبنت واحدة.

 من اات :. 1
 .31)املصطفى(

 ومن أويلها ا  اث، من أصهارها:
 من السيد عبد احلسني الطهراأ: .4

 )امحد( و)املرأضى( و)اات ( وبنت واحدة.
 من السيد كا م املدرسي:. 7
تقـــي( و)اهلـــالم( و)العبـــاا( و)احلســـني( و)علـــي األكـــرب( و)علـــي األصـــغر( )ال

 و)الباقر( وأربم بنا .
 من السيد عبد احلسني القزويين: .6

 )علي( و)حممد( و)احلسن( و)جعفر( وبنتان.
                                                           

 و)حممد حسني(.وقد راق ايمام الش اام بولدين آخرين أيضا  مها: )حممد علي(  - 12
 وبنتان أيضا . - 12
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 من السيد كا م القزويين:. 5
 )ابراهيم( و)حممد علي( و)املصطفى( و)ا سن( و)جعفر( وثالث بنا .

 ن أويف منهم، و   أويل األحفال.ه ا    م
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13 
 وصيتها

 
قبــل أشــهر مــن ورا ــا وصــتين بــ ن أقــوم بشــهومبا، وان أبعــ   ناا ــا اىل كــربالء 

 املقدسة لتدرن يف مقربأنا، مم )أمها( و)الوالد( وبنتيها: )الطاهرة( و)املرضية(.
 وه  ا عملت.. 

صــــليت عليهــــا وبعثــــت  ربعــــد مراســــيم التشــــييم اىل املغتســــل، والغســــل وال فــــن،
جناا ـــا اىل كـــربالء املقدســـة، حيـــ  ألقاهـــا األهـــايل ب ـــل حفـــاوة واحـــرتام، وأ لقـــوا 
احلوا يـــت، و ســـلوها  ـــاء الفـــرا ، مـــرة ثا يـــة، وأ ـــاروا  ثمامبـــا حـــول ضـــريح ســـيد ا 

 ا مام احلسني )عليه السالم( وسيد ا العباا )عليه السالم(.
 اوجها )الوالد( وأمها وبنتيها. وأخ ا واروها يف مقربأنا، اىل جنب
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11 
 ا سن الذكرى

 
 وقد رأيت أن أحسن )ال كرى( هلا أن أ بم كتابا بامسها، لي ون ثوابه هلا.

الــ م مل ي ــن  34وقــد اخــرت  لــ لك كتــاب )الفضــيلة ا ســالمية( جزاهــا الرابــم
 مطبوعا  اىل ه ا التاريخ.

علـيهم السـالم( يبـد ران هـ ا ال تـاب حيـ  يشـتمل علـى روايـا  املعصـومني )
وان يتفضـــل اهلل ســـبحا ه بقبـــول حســـن، رـــامبم )علـــيهم الســـالم( هـــم حمـــور ال ـــون، 

 .37ال ين نم بدء اهلل ونم خيتم، ونم يتقبل األعمال

                                                           
 صفحة من احلجم املتوسط ويشتمل على مباح  أخالقية مهمة. 155يقم ه ا ال تاب يف   - 11
 11اشــارة اىل مـــا ورل يف ايـــارة اجلامعـــة ال بــ ة: )ب ـــم رـــتح اهلل وب ـــم خيــتم( راجـــم حبـــار األ ـــوار ج - 15

 .1  3ب 121ص
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  ن ال را ات الحسينية

 
وقــد روى يل أحــد أالميــ  املــ اا النــاايين )قــدا ســره( وهــو املرجــم الــديين الشــيخ 

 روم له.. قال:  حممد )رمحه اهلل( ا ه
 هبــت أ ــا وصــديق يل اىل كـــربالء املقدســة، مــن النجـــ  األشــرف، مشــيا  علـــى 
األقــدام، رتمرضــت يف الطريــق، حــىت ا ا وصــلت اىل كــربالء، أ مــي علــي ، ويف ألــك 
احلالة كش  عن بصرم، وا ا ف أرى املعصومني األربعة عشر )عليهم السـالم(، قـد 

رأبط بالد يا، حـىت ان العلـوم الد يويـة ا حـت أحا وا ف، وقد سلب مين كل شيء ي
عــــن خــــا رم، ومل يبــــق عنــــدم اي مــــا كنــــت محلتــــه مــــن علــــوم أهــــل البيــــت )علــــيهم 

 السالم(.. 
ورأيــت يف  لــك احلــال أن صــديقي الســيد، واقــ  عنــد الضــريح املقــدا،  ــرف 
الــرأا الشـــري  ويطلـــب شـــفااي مـــن اهلل ســبحا ه ويقســـم عليـــه حبـــق ا مـــام احلســـني 

 .. 
، وا ا ف أرى  فســــي يف ض شــــعر  بــــان اهلل قبــــل لعــــاءه، بشــــفاعة ا مــــام 

 م اأ من البيت مشا ، وليس ف علة، رقمت وأوضئت، و هبت اىل الزيارة.. 
ويف ا يـــوان املقـــدا، التقيـــت بالســـيد وهـــو خيـــرج عـــن احلـــرم الشـــري ، وملـــا رآأ 

ار.. وجئــت أل لــب أعجــب أعجبــا بالغــا وقــال: اأ أركتــك وأ ــت يف حالــة ايحتضــ
 شفاءك من ا مام )عليه السالم(، ر ي  أراك هنا؟ 
 رنقلت له قصة امل اشفة.. رفر  ررحا كب ا .. 

 ض قال: احلمد هلل ال م شاراأ، وأراأ ما رأيت يالال ب لك اميا ا وعقيدة.
  عم ان هلم )عليهم السالم( عند اهلل عزوجل ش  ا  من الش ن..

ان جيعــل قــرب )ايم( روضــة مــن ريــا  اجلنــة، ويوصــل اليهــا اســ ل اهلل ســبحا ه، 
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، باسـم والـدم 35ومن  ريب الصدف، اأ  بعت اجلزء األول من هـ ا ال تـاب

 رمحه اهلل، ال م كان قد أويف قبل  بم اجلزء األول، ب يام معدولا .
 ايول اىل )أف(. وقد أهديت ثواب اجلزء 

 ض أهديت ثواب اجلزء الثاأ اىل أخيت )الطاهرة(.
 وأهديت ثواب اجلزء الثال  اىل أخيت )املرضية(.

 وأهديت ثواب اجلزء الرابم اىل )أمي(.
 واهلل املورق املستعان.

 
 ال وي  تحريرا في سابع وفا  ا م

 هـ 3116/ رجب /  5
 ابنك  حمد
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