
 

 خواضرّي ظن آيي اهلل افسّقد ريض ادرظّق )ؿده(:

يف أواخر افثامكقـّقوت وظؼد افتسعقـّقوت ـوكً افعاممي ظزيزة بسبى افظروف افؼوهرة           

حمػوطي بوألرس افعؾؿّقي، وــّو كلفف يف أزؿي افـجف األذف وصوارظفو ـوـبي من افعؾامء 

وافزّهود وافعّبود أمثول )آل اخلرشون، وآل بحر افعؾوم، وآل اجلواهرّي، وآل ادرظّق، وآل 

احلؽقم، وآل ـوصف افغطوء، وآل اخلوئّي ...(، ؾضاًل ظن أؾراد ؽطورؾي ـوفسّقد افسقستويّن، 

وافشقخ افػّقوض، وافشقخ مرته افزوجردّي، وافشقخ حمّؿد أمغ زين افدين، وافشقخ 

 افغروّي، وافشقخ األكوارّي، وافشقخ افؼوموّد، وآخرين..

مـفم ُيعّد مدرشي يف حرـوته وشؽـوته، تراهم يف  محؾوا ظوتق األّمي يف رؿوهبم، ؾسى افواحد

افسوق، ويف احلرم افعؾوّي، ويف ادسوجد، ويف ادجوفس، ويف افتشققع، ويف افعتبوت افعوفقي، 

وجوهفم تـبيء ظن ؿرهبم، يؾفجون بذـر اهلل تعوػ فقل هنور، ويتدارشون افعؾم يف ـّل حمػل 

 وجمؾس.

صقًئو ظن كؽران افذات وافزهد وافتواضع، ؾتعول وادخل وأّمو افسّقد ادرظّق، ؾنذا ضؾبً 

شوق احلويش، فساه يشسي افػواـه واخلضور واخلبز وافؾحم بـػسه، وال يؼبل أن حيؿل ظـه، 

بوفرؽم من مرضه افذي ظرف به وهو ضعف األظصوب، ؾساه حيؿل مو يشسيه بقديه 

ه يف هذا افدرس األخالؿّي افسّقد ادرتعشتغ، ويتـػس افصعداء بحؿؾه حقـًو بعد حغ، ومثؾ

حمّؿد بوؿر افسقستويّن وأوالد افسّقد حمّؿد رضو افسقستويّن حػظفم اهلل تعوػ، ؾفم يتبضعون 

 من افسوق كػسه بلكػسفم ـسوئر افـوس وال يرضون أن حيؿل أحد ظـفم.



ـون يصّع طفًرا يف مسجد افشقخ األكصورّي، ادعروف بؿسجد افسك افواؿع يف شوق 

احلويش، ويمم خؾػه افؽثر من ادصّؾغ، وخصوًصو أهل ادحول من شوق احلويش، وجيؾس 

بعد افصالة فقجقى ظن أشئؾي افـوس ويستخر هلم، ؾسى صّف افـوس ظن يؿقـه وظن صامفه، 

وؿد شؿعً افؽثر ظن خرته ادجّربي، وإذا أخزك بقء تطؿئن افـػس إفقه، وـون أّواًل 

فؼرآن، ثّم ظدل ظـفو بوفسبحي؛ درضه إاّل إذا ُضؾى مـه، وـون يمتى فه يلخذ االشتخورة بو

تى ظؾقه وؿف احلرم افعؾوّي، ؾنذا حصل بغ  ـُ بوفؼرآن، وال يلخذ اشتخورة بوفؼرآن افذي 

 يديه أرجعه.

وفقاًل ـون يصّعّ يف مسجد آل جزين افواؿع يف صورع افؼبؾي، وبعد افصالة ـعودته جيؾس  

ي افـوس ويستخر هلم، ؾسى صّف افـوس ظن يؿقـه وظن صامفه، ومل يسك فقجقى ظن أشئؾ

افصالة بوفـوس يف أواخر شـقـه، حّتى وهو يتؽيء يف مشقه ظذ اآلخرين، وحّتى وهو يف ظربي 

 تـؼؾه فبقً اهلل تعوػ.

 ـل فقؾي، ومؽوكه أموم افرضيح يف افزاويي –ظؾقه افسالم  -وبعدهو يزور حرم أمر ادممـغ 

افتي ؿبل افرأس افؼيف، وـون مواطًبو ظذ زيورة فقؾي اجلؿعي مع جمؿوظي من افعؾامء 

وافطؾبي، مـفم افشقخ افزوجردّي، وافشقخ األكوارّي وافشقخ ظالء أبو افطوبوق، ويف شقورة 

، ثّم بعد افسؼوط رـبوا (omأم ) -تؽود أن تؽون أـثر من ظوديي وهي مو تعرف بوألو

وشس(،  بقـام يذهى افبعض فؾزيورة يف شقورات ؾوخرة، وبعد شؼوط أحدث مـفو وهي )ـ

من جفي بوب افؼبؾي يف ـّل فقؾي مجعي،  -ظؾقه افسالم -افـظوم صور يمم افـوس يف حرم افعّبوس 

ؾقؿتعء افصحن بصالته ويعجل هبو احساًمو فؾزائرين، وـون ؿبل شؼوط افـظوم يصّع فقؾي 

 ؼع يف حمّؾي افعّبوشّقي، ثّم بعدهو يذهى فزيورة احلرمغ.اجلؿعي مجوظي يف مسجد صغر ي



وـون ال تػوته افزيورات ادخصوصي يف افـجف وـربالء، وحيرض ادجوفس احلسقـّقي، 

ويواطى ظذ حضورهو، وتراه يف ـّل ذي وذا يؾفج بذـر اهلل تعوػ، ؾؾسوكه ال يؼف ظن ذـره 

 يف ـّل حوفته.

واؿع يف حمّؾي احلويش ؿبوفي بقً صقخ افطوئػي افشقخ األكصورّي وـون تدريسه ضؾبًته يف بقته اف

وُكؼل يل إّكه ـون إذا بدأ تدريس افؽتوب من األّول أو يف ابتداء افتدريس  -ؿّدس رّسه  -

 خيرج صدؿي ويلمر  ضؾبته بنخراج افصدؿي.

وًء يف ادجوفس حّتى أيّن أذـر أّن من ظودة ادحّؼق آيي اهلل افسّقد  حمّؿد مفدي اخلرشون وـون بؽَّ

أّكه يف صفر ادحّرم يذـر افزيودات افتي يف ادؼتل احلسقـّي ثم يـؼضفو بوفدفقل  -دام طؾه  –

افعؾؿّي، ؾعـدمو يرسد افسّقد اخلرشون ؿصي ؾوضؿي افعؾقؾي ثّم يـؼض خزهو ترى دموع افسّقد 

 ادرظّق تـحدر افواحدة تؾو األخرى حغ حؽويي خزهو مع كحقى يسؿع.

حتى أّكه ظـدمو اصسى آيي اهلل افعظؿى افسّقد افسقستويّن بقً وافده افسّقد جعػر ادرظّق مع 

ؿطعي أرض جموورة وأوؿػفام فبـوء مدرشي افشقخ حمّؿد جواد افبالؽّي، ذط افسّقد ادرظّق 

أن يستؿر ادجؾس افعوصورائّي يف اددرشي فعؼة أّيوم، وظرف جمؾسه بؿجؾس افسّقد 

 ، وـون حيرضه ومن يؾوذ به.ادرظّق 

وـون يزور افسقّد  -دام طّؾه  -وـون ظـدمو يسلل ظن ادرجعّقي خيز أهّنو فؾسّقد افسقستويّن 

هو وافشفقد افشقخ مرته افزوجردّي ـّل فقؾي مخقس من األشبوع،  -دام طّؾه  -افسقستويّن 

افسّقد افسقستويّن؛ افريّض  وـون ادرحوم افسّقد ظبد افستور احلسـّي يؼول: ))افؾقؾي زار

وادرته((، واشتؿر ظذ هذه افزيورة األشبوظّقي حتى بعد مؼتل افشفقد افشقخ افزوجردّي، 

ومن ورظه ربام شلفه أحدهم وجوء بوجلواب بعد يوم فؾؿراجعي، ويف ادسلفي افعويصي ـون 



بعد  -دام طّؾه  - بعضفم يـتظر اجلواب يوم األربعوء؛ ـوكه يلخذ اجلواب من ادرجع األظذ

 زيورته فقؾي اخلؿقس.

 

وـون يسوظد ضؾبي افعؾم وافػؼراء، ويشجع ظذ ضؾى افعؾم، وأذـر أّن ادرحوم افسّقد  رضو 

احلبويّب أخذين معه فطؾى مسوظدة يل، يف زمن احلصور افظومل، ؾسلفه موذا يعؿل؟ ؾلخذتـي 

ه اهلل: ))ال جيوز أن أظطقه وهو مل هقبي افسّقد ادرظّق وؿؾً: ))أكو ال أظؿل((، ؾؼول رمح

يعؿل افبتي ؾقتؽيء ظذ احلؼوق افؼظّقي، ؾؾقعؿل وأظطقه((، ؾذـرين افسّقد احلبويّب بعؿع 

ظـده، وأظطوين فتذـرّي، وـوكً فه ظالؿي خوصي بودرحوم افسّقد رضو احلبويّب، وأحقوكًو 

 يطؾى االشتخورة من افسّقد احلبويّب؛ الظتؼوده به.

موم إلحلّجي ادحّؼق افسّقد حمّؿد حسغ افؽشؿرّي: ))إّن من مآثره أّن ادرحوم اوكؼل ا

اخلؿقـّي دو ؽودر افـجف مل يؽن هـوك من جيرؤ ظذ أن يؼبل مـه األموكوت؛ ألّن ذفك جيعؾه 

أظذ اهلل مؼومه  -ظرضي فإلظدام بال صك، فؽن ادرحوم توضن فذفك ؾلودع اإلموم اخلؿقـي 

ؿد اجتؿع ظـده من احلؼوق افؼظّقي فقوزظفو ظذ ضؾبي افعؾوم افديـقي صفًرا  ظـده مو ـون -

 بشفر ـام يف افسوبق إػ أن تـػد((.

فؼد أّثر يف صخصه طؾم افـظوم افسوبق واضطفودهم فطؾبي افعؾم، ؾؼد رأيته بلّم ظقـي يف 

كتػوضي افشعبوكّقي، شجن افرضواكّقي، وؿد أثر ؾقه ؾؼد أخقه افسّقد حمّؿد تؼّي ادرظّق يف اال

وصور متؽػاًل بجؿؾي من ذوي رمحه، ثّم أظؼبه موت وفده افشوب افعزيز افسّقد مفدي 

بؿرض ظضول، وأثر به مرضه وزاد افطغ بؾي يوًمو بعد يوم إػ أن اؾتؼدكوه بجؾسي افدار 

 افطويؾي أثر زيودة افعّؾي.



ؾجعـو بػؼده، ؾؼد  24/4/3132هـ ادواؾق 2553من صفر رجى شـي  32ويف يوم افسبً 

تويف ؿبل افزوال يف مستشػى افؽػقل افواؿعي يف ـربالء أثر افؽوروكو ـ ظذ مو ؿقل ـ ، وصّقع 

ظًكا يف ـربالء وصّذ ظؾقه افشقخ ظبد ادفدي افؽربالئّي، ثّم اكتؼل اجلثامن إػ افـجف 

شققع مفقى وصّذ األذف وُبّقً يف مسجد افسّقد افسبزوارّي، وصّقع صبوح يوم األحد بت

( 41ظؾقه احلّجي افسّقد حمّؿد تؼي افسّقد حمّؿد ظع احلؽقم، ودؾن يف احلجرة ذات افرؿم )

 افواؿعي يف اجلفي افؼؿّقي من احلرم افعؾوّي،  ؾنّكو هلل وإّكو إفقه راجعون.

 أمحد ظع جمقد احلّعّ يف يوم وؾوته ؿّدس اهلل كػسه.

 

 


