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 اخلوئي البّكاء

، وهذا اجلاكب ظرؾه افعامة باجلاكب افعؾؿي ݞافسقد اخلوئي ادرجع األظذ اصتفر 

؛ دا بذفه ألـثر ربام ضغى هذا اجلاكب ظذ شائر جواكب صخصقته ادبارـةو واخلاصة،

من شبعغ شـة يف تربقة افطالب حتى ؽدا أشتاذ افػؼفاء وادجتفدين بحق وزظقم 

ومن جواكب حقاته ادجفوفة فدى بعض افـاس جاكب افتعّؾق  ،افعؾؿقة بجدارةاحلوزة 

ومصائبفم وذرف افدموع دا فؼوه من طؾم من ؿبل أظدائفم  ݜافشديد بلهل افبقت 

 فعـفم اهلل، وؿد أحسن من ؿال:

 فيمطر الدموع من عووىِه ---توّسد احلسني يف جفوىِه 

ظاذه ورآه يف تؾك  نظن افؽل بل هو واضح جع دؽائبًا مل يؽن هذا اجلاكب إال أن  

بعض وهـا كذـر  ؾؼد ُكؼؾت احلوادث واخلواضر من بعض مالزمقه وتالمذته، ،حاؾلاد

  .ݜحول والئه وارتباضه بؿجافس مصائب أهل افبقت  اخلواضر

اخلوئي  األشتاذذات مرة خرجت مع افسقد افشقخ مفدي ؾؼقه إيامين:  يـؼل افعالمة -1

، ويف افطريق ؿال يل: هـاك صقخ من فطرح بعض األشئؾة واإلصؽاالتبعد افدرس 

 .ؾال ماكعادشائخ افعرب تويف وأكا ؿاصٌد إػ جمؾس ظزائه ؾنن أحببت مصاحبتي 

ارتػع  جؾوشـا وأثـاء ؿراءة افؼرآن أثـاءذفك ادجؾس، ويف ذهبت مع افسقد فيؼول: 

 اء بحقث إين واحلارضين ــا متعجبغ من بؽائه وجزظه.بافبؽاخلوئي صوت افسقد 
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 يف ضريق افعودة شلفته: شقدكا هل فؽم أكس وظالؿة بادقت؟بعد خروجـا وو

 إكام هو صخص حمسم ووطقػتي ادشارـة يف جمؾس ظزائه.وال، ـؾلجاب: 

 ثم شلفـي افسقد ظن ظؾة شمايل، ؾبّقـت فه أن بؽاءك افشديد هو افذي دظاين فؾسمال.

ؾؼال افسقد اخلوئي: مل أـن أبؽي ظذ ادقت، وفؽّن ؿارئ افؼرآن يف أثـاء ؿرائته ظّزى 

صفادة ظـد مؼتل و ݠشقد افشفداء تذـرت مصقبة بػؼد أخقفم، ؾ وشّذ إخوة ادقت

 .دصقبة احلسغ صؾوات اهلل ظؾقه وبؽقت ݠأخقه أيب افػضل افعّباس 

وافذي ـان صديؼًا مؼّربًا  - ݞافؾـؽراين يـؼل بعض تالمذة آية اهلل افشقخ جمتبى -2

ؿال: إن افسقد اخلوئي مـذ صغره ـان يبؽي بشدة ظذ أكه  – ݞمن افسقد اخلوئي 

احلسقـقة إذا ذهبـا إػ ادجافس  ـان مشفورًا بذفك بحقث، وݜمصائب أهل افبقت 

بحقث إن ادجؾس يؽون واؿعًا حتت  افسقد أبو افؼاشم، وـان يبؽي ويرصخيؼال: أتى 

 تلثر بؽائه وكحقبه.

 . )ؾارد(261صؿع مهقشه ؾروزان: 

 ينبض بـ اآله للطِم اخلدِ  ---وقلبه اجلريح منذ املهِد 

 ـان يؾفج دائاًم بلبقات أرجوزة أشتاذه ݞأن افسقد اخلوئي  ظدة من اخلطباءيـؼل -3

، وـان ـثر افسديد فؾبقت ݞحمؿد حسغ األصػفاين  افشقخ ادحؼق آية اهلل افعظؿى

 افؼائل:
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 ُصّؾت يد افطغقان وافتعدي ---وجاوزوا احلدَّ بؾطم اخلدِّ 

يؾطم ظذ رأشه بحقث  ݝوـان يؼرأه متلثرًا متلدًا، وـان يف جمافس صفادة افزهراء 

 .وهو يـادي وا أماه وا ؾاضؿتاه هتؼع ظاممته من ظذ رأش

وؿد شلفت تؾؿقذه ادؼّرب ادرجع افؽبر آية اهلل افعظؿى افشقخ حمؿد إشحاق افػقاض 

 دام طؾه ظـد تّؼيف بزيارته:

؟ وهل فؽم خاضرة ݜـقف ـان اهتامم افسقد اخلوئي بافـسبة دجافس أهل افبقت 

 حول ذفك؟

 أمٌر معؾوم ݜظالؿته باألئؿة األضفار ارتباط افسقد األشتاذ و: فيجاب دام ظله

بؿصائب افسقدة وـاكت ظالؿته ، ݜ، وـان مفتاًم بؿجافس أهل افبقت مشفور

ظجقبة ؽريبة، ؾنذا حرضت صفادهتا وشؿع مصائبفا يبؽي بؽاًء صديدًا  ݝافزهراء 

افتي تذـر  ݥ ويبدو افتلثر ظؾقه ـثرًا، وـان يؽرر أبقات أشتاذه افشقخ األصػفاين

يف  ݝ ـان يؼقم جمؾس افعزاء هلا، ـام ݝ فسقدة افزهراءادصائب افتي حّؾت ظذ ا

 اين.افّز 

 فعن اهلل أظداءها وادشؽؽغ يف طالمتفا ورزؿـا اهلل صػاظتفا.

 

، وأضػت ما ظن صقخـا افػقاض دام هـ1431افؾقؾة األوػ جلامدى افثاكقة يف  حمؿد جعػر افزاـيوـتب: 

 .هـ1441طؾه يف افؾقؾة افتاشعة وافعؼين من صفر ذي احلجة احلرام 


