آية اهلل العظمى

السيد محمد تقي الخونساري
رجؿ العمـ والتقوى والجهاد
والدته ونسبه
ولػػد المجتهػػد الػػورع آيػػة اهلل العظمػػى السػػيد محمػػد تقػػي بػػف السػػيد اسػػد اهلل الخونسػػاري (رضػواف اهلل

عميػػه فػػي رػػهر رمضػػاف مػػف عػػاـ 5032هػ ػ فػػي مدينػػة خونسػػار فػػي بيػػت العمػػـ وال ضػػؿ فوالػػد

السػػيد اسػػد اهلل يعػػد مػػف العممػػاي العػػامميف ومػػف زهػػاد عبػػر وينتهػػي نسػػب السػػيد الخونسػػاري إلػػى
اإلماـ موسى بف جع ر بثالثيف واسطة وفي سمسمة النسب رجاؿ معروفوف بالعمـ والتقوى( .راجع

الممحؽ 5

اوالد وابهار
رزؽ السيد محمد تقي الخونساري بعدة اوالد وفيهـ العممػاي ومػف اوالد  :السػيد محمػد بػا ر السػيد
عمي السيد محمد السيد ابو القاسـ السيد حسيف والسيد كاظـ.

كما كاف له ابهار مف اهؿ العمـ وهـ :الريخ غالمرضا ال قيهي البروجػردي والرػيخ محمػود بػف

المير از ابو ال ضؿ الزاهدي القمي.

وممػػا تجػػدر اإلرػػارة إليػػه اف آيػػة اهلل السػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري تػػزوج مػػف إحػػدى بنػػات آيػػة اهلل

الريخ محمد عمي األراكي (المتوفى عاـ 5152هػ ولكنها توفيت رحمها اهلل فتزوج بأختها.
دراسته واساتذته

درس السػيد الخونسػػاري المقػػدمات فػػي مسػػقط ارسػػه عنػػد والػػد وبقيػػة اسػػاتذة حػػوزة خونسػػار العريقػػة
والتػػي تأسسػػت منػػذ ايػػاـ الب ػ وييف .انهػػى المقػػدمات ومقػػدا ار مػػف ال قػػه واألبػػوؿ ثػػـ سػػافر إلػػى

النجػػؼ األرػػرؼ عػػاـ 5011هػ ػ عػػف السػػابعة عرػػر عامػػا ليوابػػؿ د ارسػػة عمػػوـ آؿ محمػػد (ص
متحمال في سبيؿ ذلؾ البعاب.

يقوؿ ولد األكبر السيد محمد با ر الخونساري:
"حينما ولدت كاف والدي اليقدر عمى تهيئة الغذاي المناسػب لػي فكانػت تضػع والػدتي مقػدا ار مػيال
مف األرز في كيس وتجعمه في القدر الذي تطبخ فيه الغذاي ولػذلؾ كػاف يسػتعيف إلمػرار المعػاش

والن قػة عمػػى الزوجػػة واألوالد بػػأجرة كتابػػة القػرآف والكتػب العمميػػة و ػػد اريػػت بخطػػه الرػريؼ مجمػػدا

مف بحار األنوار".

ويحكػ ػػى عػ ػػف الحػ ػػاج محمػ ػػود الر ػ ػ يعي الخونسػ ػػاري (مػ ػػف اخيػ ػػار خونسػ ػػار ومػ ػػف ابػ ػػد اي السػ ػػيد

الخونسػػاري وجي ارنػػه فيهػػا انػػه زار السػػيد الخونسػػاري فػػي غرفتػػه فػػي النجػػؼ األرػػرؼ فػػي إحػػدى
اس ػ ار إليهػػا ف ػأخبر السػػيد الخونسػػاري انػػه إلم ػرار معارػػه يكتػػب فػػي كػػؿ رػػهر جػػزيا مػػف الق ػرآف
ويأخذ رياليف اجرة لكتابته.

في النجؼ األرػرؼ اكمػؿ السػيد الخونسػاري السػطوح عنػد جممػة مػف اسػاتذة الحػوزة البػارزيف ومػف
جممػػتهـ السػػيد البروجػػردي ومػػف طريػػؼ مػػا ينقػػؿ فػػي هػػذا المجػػاؿ وممػػا يػػدؿ عمػػى تواضػػع السػػيد
الخونسػػاري انػػه ػػاؿ ذات يػػوـ لمسػػيد البروجػػردي فػػي ػػـ اثنػػاي زيارتػػه لػػه فػػي منزلػػه (وكػػاف السػػيد

الخونساري حينئذ مف المجتهديف الذيف يقمدهـ جمع مف المؤمنيف :

لقػػد حضػػرت درسػػكـ فػػي ال بػػوؿ (اي كتػػاب ال بػػوؿ الغرويػػة فػػي األبػػوؿ ال قهيػػة لمرػػيخ محمػػد
حسػ ػػيف االب ػ ػ هاني الطه ارنػ ػػي الحػ ػػائري المتػ ػػوفى سػ ػػنة 5123هػ ػ ػ فػ ػػي النجػ ػػؼ األرػ ػػرؼ فهػ ػػؿ
تتذكروف؟ فأجػاب السػيد البروجػردي :كػال فقػاؿ السػيد الخونسػاري :ولكننػي اتػذكر جيػدا واننػي ال

اسػػتغرب مػػف عػػدـ تػػذكركـ لهػػذا األمػػر ألننػػي ممػػا اريػػت اسػػتادا مػػثمكـ وانػػتـ اريػػتـ الكثيػػر مػػف
التالمذة مف امثالي.

وبعػػد إنهػػاي السػػطوح حضػػر السػػيد الخونسػػاري ابحػػاث اوخونػػد المػػال كػػاظـ الخ ارسػػاني (المتػػوفى
5016ه ػ ػ ب ػػاحب كت ػػاب ك اي ػػة األب ػػوؿ والس ػػيد محم ػػد ك ػػاظـ الطباطب ػػائي الي ػػزدي (المت ػػوفى
5004ه ػ ػ ب ػػاحب الع ػػروة ال ػػوثقى ث ػػـ حض ػػر بع ػػد وف ػػاة اس ػػتاذ الخ ارس ػػاني عن ػػد ر ػػيخ الرػ ػريعة
االب هاني (المتوفى 5006هػ والمير از محمد حسػيف النػائيني (المتػوفى 5022ه ػ واوغػا ضػياي

الديف الع ار ي (المتوفى 5035هػ وكذلؾ حضر عند الريخ عمي القوجاني في عمـ الحكمة.

وكاف آية اهلل السيد محمد تقي الخونساري وآية اهلل السػيد عمػي اليثربػي الكارػاني مػف ابػرز تالمػذة

اوغػػا ضػػياي الػػديف الع ار ػػي الػػذيف يرػػار لهػػـ بالبنػػاف بحيػػث اف درس الرػػيخ الع ار ػػي كػػاف يتو ػػؼ
لد ائؽ واحيانا كاف يطوؿ لساعات بسبب منا رتهما األسػتاذ مػف خػالؿ توجيػه اإلرػكاالت العمميػة
الد يقة بؿ كاف األمر ينجر احيانا إلى تعطيؿ الدرس وكاف الريخ الع ار ي يبػدي اهتمامػا خابػا

بهما.

وبسبب مثابرة السيد الخونساري ونبوغه المتميزيف ناؿ درجة االجتهاد وبمػ األمػر حػدا اف اسػتاذ

الريخ آغا ضياي الديف الع ار ي اؿ في حقػه" :ارى ل ازمػا عمػي ح ػظ مقػاـ ورتبػة السػيد الخونسػاري
كمزوـ ح ظ مقامات العمماي المتأخريف".

و د كتب اوغا ضياي الديف الع ار ي إجازة اجتهاد لمسيد الخونساري هذا متنها:

"بسمه تعالى رأنه

بعد الحمد والبالة فإف العالـ العامؿ وال اضؿ الكامؿ سيد المحققػيف وافتخػار ال قهػاي والمجتهػديف

مركػػز التقػػوى والسػػداد وم تػػاح كنػػوز اإلررػػاد السػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري مػػف اعػػاظـ المجتهػػديف
ومػػف عيػػوف العممػػاي ال اررػػديف وهػػو عػػدؿ ثقػػة مجتهػػد لػػه جميػػع وظػػائ هـ مػػف القضػػاي وغيػػر مػػف

سائر منابب ال قيه في زمف الغيبة المهػـ كثػر امثالػه بمحمػد وآلػه الطػاهريف .مػف األحقػر ضػياي
الديف الع ار ي".
جهاد في الثورة الع ار ية واسر
اثناي تواجد السيد الخونساري في النجؼ األررؼ لمد ارسة في حوزتها اعمػف الم ارجػع الميػر از محمػد
تق ػػي الر ػػيرازي والس ػػيد محم ػػد ك ػػاظـ الي ػػزدي ور ػػيخ الرػ ػريعة االبػ ػ هاني الجه ػػاد ض ػػد االس ػػتعمار

البريطػػاني وكػػاف السػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري مػػف الػػذيف التحقػوا بسػػاحات القتػػاؿ باإلضػػافة إلػػى

جمػػع آخػػر مػػف العممػػاي مثػػؿ :السػػيد محمػػد والسػػيد محمػػود ابنػػا السػػيد محمػػد كػػاظـ اليػػزدي السػػيد
مبػػط ى الكارػػاني وابنػػه السػػيد ابػػو القاسػػـ الكارػػاني السػػيد محمػػد سػػعيد الحبػػوبي السػػيد عمػػي

التبري ػػزي المي ػػر از مه ػػدي اب ػػف اوخون ػػد الخ ارس ػػاني الر ػػيخ محم ػػد رض ػػا ابػ ػف المي ػػر از محم ػػد تق ػػي
الرػػيرازي الرػػيخ مهػػدي الخالبػػي السػػيد محسػػف الحكػػيـ الرػػيخ محمػػد حسػػيف كارػػؼ الغطػػاي

وغيػػرهـ مػػف عممػػاي النجػػؼ .بػػؿ إف بعػػض عممػػاي إيػراف كالرػػيخ نػػور الػػديف الع ار ػػي ػػد هػػاجر إلػػى

العراؽ لممراركة في الجهاد.

حارب السيد محمد تقي الخونساري كجندي رجاع و د جػرح بربػاص العػدو اثنػاي القتػاؿ وكػاف

ممف بمدوا ولـ تثنهـ الظروؼ عف اداي واجبهـ.

ينقؿ احد ا رباي السيد الخونساري عف آية اهلل السيد مبط ى الكاراني وله:

"كن ػػت ان ػػا والس ػػيد محم ػػد تق ػػي الخونس ػػاري ف ػػي خن ػػدؽ ض ػػمف جبه ػػة واح ػػدة تق ػػع ب ػػيف نه ػػري دجم ػػة
وال ػ ػرات وك ػػاف الس ػػيد الخونس ػػاري يقاتػ ػؿ ف ػػي ا ػػرب خن ػػدؽ م ػػف الع ػػدو وبع ػػد جه ػػاد طوي ػػؿ تم ػػت
محابرتنا و بد بعض مف كاف ريبا منا ال رار فو ؼ السيد الخونساري في وجههـ هات ا بهػـ:

ال رار مف الزحؼ ذنب كبير .كاف الحبار يضيؽ عمينا ريئا فريئا وتحوؿ األمؿ في الحياة فػي
ب ػ وؼ المقػػاتميف إلػػى اليػػأس وفػػي هػػذ األثنػػاي طمػػب السػػيد الخونسػػاري مػػف الجميػػع بػػأف يقوم ػوا

لتجديد وضوئهـ ػائال لهػـ :مػا داـ المػوت ػد ػرب منػا فمنتوضػأ ونبػؿ لكػي نمقػى اهلل عػز وجػؿ

في حاؿ البالة".

ولعػ ػػدة سػ ػػنوات بقػ ػػي السػ ػػيد الخونسػ ػػاري مػ ػػف المقػ ػػاتميف البػ ػػامديف فػ ػػي سػ ػػاحات القتػ ػػاؿ مػ ػػع مػ ػػة

اإلمكانيػػات ولقػػد ثبػػت مػػع ا ارنػػه مػػف العممػػاي والمقػػاتميف الع ػ ار ييف فػػي نقطػػة واحػػدة لمػػدة رػػهريف
و اوـ بببر ورجاعة المعدات العسكرية الحديثة لمغزاة وحػاؿ دوف تقػدمهـ .ولكػف األحػواؿ تبػدلت

حينما انسحب العثمانيوف وهاجـ البريطانيوف المجاهديف ذات يوـ مف الجو والبر والبحر وتمكنػوا

مف اسر عدد كبير منهـ ومف بينهـ السيد الخونسػاري الػذي بقػي فػي اسػر القػوات البريطانيػة و ػد
ضػ ػػى فت ػ ػرة األسػ ػػر التػ ػػي بمغػػػت اربع ػػة اع ػ ػواـ فػ ػػي الهنػػػد وفػػػي الس ػ ػ ف البريطانيػػػة وفػػػي إحػ ػػدى

المعس ػػكرات البريطاني ػػة ف ػػي س ػػنغافورة إل ػػى اف توس ػػطت بع ػػض الرخب ػػيات الهندي ػػة ف ػػي إط ػػالؽ
سراحه.

يقػػوؿ السػػيد الخمينػػي (رض فػػي مقػػاـ دفػػع رػػبهة القػػائميف بػػأف العممػػاي متخم ػػوف وال رػػأف لهػػـ بمػػا

يجري مف حولهـ:

"إنه العالـ الذي ذهب في العراؽ إلى ساحة القتاؿ والحرب وبار اسي ار إف المرحوـ السػيد محمػد
تقػػي الخونسػػاري رض ػواف اهلل عميػػه كػػاف مػػف األف ػراد الػػذيف توجه ػوا لمجبه ػة والقتػػاؿ وحػػارب واسػػر
وكاف اسي ار لمدة طويمة"( .بحي ه نور ج 6ص556

كمػػا ينقػػؿ فػػي موضػػع آخػػر عػػف السػػيد الخونسػػاري ولػػه حاكيػػا بعػػض المعانػػاة التػػي لقيهػػا فػػي فتػرة

األسر:

"كانوا يعدوننا :واحد اثناف ثالثة اربعة ثـ يسػمموننا إلػى رػخص آخػر ويقولػوف لػه :إنهػـ آكمػو

لحػػوـ البرػػر ولهػػذا نحػػف نعػػدهـ (اي ليتأكػػدوا مػػف عػػدـ نقبػػانهـ وعػػدـ اكػػؿ بعضػػهـ لمػػبعض
اوخػػر

إنهػػـ مػػف الرعايػػا الػػذيف يػػأكموف لحػػوـ البرػػر ونحػػف نعػػدهـ كػػي ال يػػأكموكـ" (بػػحي ه

نور ج 5ص133

اما آية اهلل العظمى األراكي فينقػؿ بػورة اخػرى اكثػر ت بػيال عػف المعانػاة مػع مػا يعنيػه البػبر

عمػ ػػى تمػ ػػؾ المعانػ ػػاة مػ ػػف رفيػ ػػع األخػ ػػالؽ وتهػ ػػذيب الػ ػػن س يقػ ػػوؿ ( ػ ػػد حػ ػػوؿ سػ ػػر توفيػ ػػؽ السػ ػػيد

الخونساري:

"ما ادركه في هذا األمر انه كاف "بواب القمب" واي رػخص إذا بمػ إلػى مقػاـ مػا فهػو مػف طريػؽ
كونه بوابا لمقمب مثؿ هؤالي الربابنة الذيف يقودوف السػ ف ويتربػدوف الطريػؽ كػي يتجنبػوا مػا هػو
خطير امامهـ.

واف اهـ انواع القيادة وارفعها يادة القمب .لقد كاف بوابا وربانا لقمبه اما إف سألتـ مف ايف لي هذا

الدعػػاي؟ ا ػػوؿ :إنػػه مػػف حيػػث اف السػػيد الخونسػػاري  -بعػػدما ذهػػب إلػػى الجبهػػة ولػػبس مالبػػس
الحػػرب العسػػكرية ونػػزع لبػػاس العممػػاي والعمامػػة وحمػػؿ السػػالح والبند يػػة عمػػى كت ػػه كػػأي جنػػدي
وذهب إلى الجبهة  -كاف يقوؿ:

"إف ذي ػػة المدفعيػػة كانػػت تسػػقط عمػػى مقربػػة منػػى حتػػى انهػػا تكػػاد اف تبػػيبني ولكػػف اهلل لػػـ يرػػأ

ذلؾ".

لقد كاف اسي ار بيد االنجميز لمدة اربعة سنوات لقػد نقػؿ فػي األثػر عػف اإلمػاـ السػجاد انػه ػاؿ :مػا
هي حاؿ مف يكوف اسي ار بيد يزيػد؟ ولػي اف ا ػوؿ (ترػبيها مػاذا سػتكوف حػاؿ مػف كػاف اسػي ار بيػد

االنجميز؟ لو كػاف اي رػخص آخػر فػإف مبػه ينقمػب ويتبػدؿ ولكػف مػب هػذا الرجػؿ كػاف مطمئنػا

بػػالرغـ مػػف انهػػـ اخػػذو إلػػى البحػػر والبػػحراي فقػػد كػػاف اسػػي ار فػػي سػػجف بػػحراوي وكػػاف مػػدة مػػف
الزمف هناؾ وكاف مف بيف األسرى آكمو لحوـ البرر كانوا يأكموف البرر وهـ احياي

عندما كاف يحيف البباح كانوا يعدوف األسرى لكي يتأكدوا هؿ انهػـ (آكمػو لحػوـ البرػر ػد اكمػوا

واحدا مف األسرى اـ ال

لقد كاف في مثؿ هذا المكاف برهة مف الزمف ولكف مبه كاف مطمئنا.

لقد نقؿ الحاج حسيف (خادـ السيد الخونساري الذي كاف مورد اعتماد نقؿ عنه وله:
"كنت ذات يوـ في ذلؾ األسر وحيدا خرج الجميع وبقيت وحيدا (في المعسػكر اطمقػوا مػف ذلػؾ
الطرؼ حيوانا ررسا هائجا فاتجه نحوي مسرعا ا ترب مني ولكنه لـ ي عؿ رػيئا ورجػع مػف حيػث
اتى .وعندما وبؿ رب الباب (المعسكر او الحظيرة توجه عائدا نحػوي وهكػذا فعػؿ ذلػؾ مػ ار ار

ولكنه لـ يؤذني.

ثـ يتابع الريخ األركي:

"لقد نقؿ لي (السيد الخونساري بن سه و اؿ:

"فػػي السػ ػ ينة الت ػػي كن ػػت اس ػػي ار فيه ػػا ك ػػاف س ػريري عم ػػى إح ػػدى المنب ػػات وك ػػاف عم ػػى المنب ػػة
األخرى سرير اسير هنػدي ومػف بػاب المبػادفة و عػت عينػي فػي عينػه ف اريػت وجهػه يتغيػر مػف
لوف إلى آخر واحيانا يبيض لونه

عممت انه غارؽ في الت كير ومضطرب الباؿ وذو مب منقمب فأردت النهوض لكي ا ػوؿ لػه :يػا

اخ ػػي ل ػػـ ان ػػت تر ػػغؿ بال ػػؾ وت ػػؤذي ن س ػػؾ؟ اي فك ػػر ه ػػذا ال ػػذي ب ػػدلؾ وغي ػػرؾ؟ اري ػػت انن ػػي اجي ػػد

ال ارسػية والعربيػػة فقػط وهػػو ال يحسػػف إال الهنديػة فػػال انػػا افهػـ لسػػانه وال هػػو ي هػـ لسػػاني فمػػاذا
ابنع؟ مت لن سي :سأذهب إليه واحاوؿ اف اسكف فؤاد بأي لساف وبأي إرارة .بمجػرد اف نويػت

النهوض مف مكاني رمى الهندي بن سه في البحر وابتمعه البحر وذهب حيث اليعود.

إف اإلنسػػاف الػػذي يقػػع فػػي األسػػر هػػؿ يخػػرج عػػف افكػػار (افكػػار األسػػر الضػػاغطة لكػػي ي كػػر فػػي

امػػر آخػػر؟ إف هػػذا الرجػػؿ (السػػيد الخونسػػاري اي رجػػؿ (عظػػيـ كػػاف؟ حيػػث تحػػرر مػػف افكػػار
وكاف بوابا وربانا لقمبه وكؿ مف بم مقاما ما فهو ب ضؿ يادته لقمبه".

المراركة في تأسيس حوزة ـ
بعد انقضاي فترة األسر عاد السيد الخونساري إلى بمدة خونسار ولكنه بعد إ امة يسيرة فيها انتقؿ

إلى مدينة اراؾ بعدما سمع بتواجد آية اهلل العظمى الريخ عبد الكريـ الحائري فيها ثـ هاجر معه

إلى مدينة ـ عاـ 5013هػ وساعد في تأسيس الحوزة العممية.

وبعػد وفػاة الرػيخ الحػائري ( ػد عػاـ 5022ه ػ رجػع إلػى سػماحة السػيد الخونسػاري فػي امػر التقميػد
جمع مف المؤمنيف مف اهالي ـ وطهراف وخونسار بعػد تبػديه لممرجعيػة وكػاف آيػة اهلل العظمػى
األراكي مف القائميف بأعمميته حينها فعندما سأله جمع مف طمبة الحوزة العممية :هػؿ اف تقميػد آيػة

اهلل الخونسػػاري مبػػرئ لمذمػػة؟ اجػػاب" :إننػػي ا ار األعم ػـ واألتقػػى" كمػػا اف رػػهيد المح ػراب الرػػيخ
محمد عمي البدو ي كاف يدعو إلى مرجعية السيد الخونساري.
وكتب آغا بزرؾ الطهراني عنه:

"عالـ فقيه مف مراجع التقميد المراهير" .وبعد اف ذكر األساتذة الذيف درس عندهـ اؿ:
"حتى برع وكمؿ واببح مف المجتهديف المبرزيف  .....وبارت له مو عية فػي الن ػوس لمػا كػاف

يتمثؿ في رخبه مف العمـ والبالح وحسف األخػالؽ واخػذ يرػتهر يومػا فيومػا حتػى ابػبح مػف
عممػاي ػػـ المدرسػيف وائمػػة الجماعػة المػػوثقيف ورجػع إليػػه النػاس فػػي التقميػد مػػف خونسػار وطهػراف

و ـ وغيرها".

ولمػػا يقػػرب مػػف عر ػرة اع ػواـ تبػػدى السػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري وآيػػة اهلل السػػيد محمػػد حجػػت

الكوهكمري (المتوفى سنة 5041هػ وآيػة اهلل السػيد بػدر الػديف البػدر (المتػوفى سػنة 5040ه ػ

لزعامة الحوزة العممية في ـ وتسيير رؤونها في ال ترة االنتقالية ما بيف وفاة الريخ الحائري و دوـ

السيد البروجردي إليها عاـ 5031هػ.

و حينمػػا كػػاف السػػيد البروجػػردي فػػي طهػراف لمعػػالج كتػػب هػؤالي األعػػالـ الثالثػػة إليػػه يطمبػػوف منػػه

االسػػتجابة لطمػػبهـ بالقػػدوـ إلػػى ػػـ فاسػػتجاب إلػػى طمػػبهـ وطمػػب جمػػع آخػػر مػػف العممػػاي والوجهػػاي
والتجػػار وبػػار هػػو المتبػػدي األكبػػر لمحػػوزة العمميػػة فػػي ػػـ بحكػػـ ثقمػػه العممػػي وبػػار المرجػػع
العاـ لمريعة بعد وفاة السيد ابو الحسف االب هاني عاـ 5032هػ اي بعد ورود لقـ بعاـ واحد.

وتقوية لمو ع الحوزة العممية كاف السيد الخونساري حريبا عمى استقرار السيد البروجردي في ـ

وينقؿ في هذا الخبوص اف جمعا مف السادة والرخبيات البارزة في بروجرد دموا إلػى ػـ لكػي
يأخذوا السيد البروجردي إلى مدينته فقاؿ لهـ السيد الخونساري :حكموا وجدانكـ فهؿ مف الالئػؽ

اف يترؾ السيد البروجردي هػذ البػالة وهػذا الػدرس ويػذهب إلػى بروجػرد وهػي مدينػة بػغيرة وال
يست يد منه فيها إال عدد محدود؟

كما كاف حريبا اف يكوف لمسػيد البروجػردي مو ػع محػوري لمحػوزة إذ كػاف يػرى ضػرورة االلت ػاؼ
حوله وتقويته ليكوف بمثابة القطب األوحد لمحوزة يقوؿ الريخ المسعودي الخميني:

"اثناي زيارة السػيد محمػد تقػي الخونسػاري إلػى خمػيف فػي طريقػه إلػى بمدتػه خونسػار التقيػت بػه مػع
رخص آخر مف العمماي فقمت له :إننػي عػازـ عمػى السػ ر إلػى ػـ بهػدؼ موابػمة الد ارسػة فقػاؿ

لػػي :إف هػػذ فكػرة حسػػنة كثيػ ار ولكػػف حيػػث اف الحػػوزة العمميػػة تحػػت إرػراؼ آيػػة اهلل البروجػػردي
ولذا عميؾ تناوؿ هذا األمر معه".

تالمذته
وخالؿ تواجد السيد الخونساري في حػوزتي النجػؼ األرػرؼ و ػـ المقدسػة ػاـ بإلقػاي الػدروس فػي
ال قه واألبوؿ والحكمة وكاف يمتاز بعذوبة البياف و د تخرج عمى يديه عدد كبير مػف التالمػذة

و ػػد اوبػػمهـ مؤلػػؼ كتػػاب "ضػػياي األببػػار فػػي ترجمػػة عممػػاي خونسػػار" إلػػى  525عالمػػا ومػػف

جممتهـ:

 – 5السيد روح اهلل الخميني.

 – 1الريخ محمد عمي األراكي.
 – 0الريخ عبد الجواد االب هاني.

 – 1رهيد المحراب الريخ محمد عمي البدو ي.

 – 2رهيد المحراب الريخ عطاي اهلل األررفي االب هاني.
 – 3السيد مبط ى الب ائي الخونساري
 – 4السيد محمد با ر الخونساري( .ابنه
 - 5الريخ مير از رضى التبريزي.

 – 6الريخ مرتضى الحائري اليزدي.
 – 53الريخ عزيز اهلل النهاوندي.

 – 55السيد كاظـ اخواف المرعري.

 – 51السيد مهدي اخواف المرعري.
 – 50السيد حسيف بدالي.

 – 51الريخ محسف حرـ بناهي.
 – 52السيد محمد الداماد.

 – 53الريخ عمي البافي الكمبايكاني.
 – 54الريخ موسى الزنجاني.

 – 55الريخ محمد رضا الطبسي.
 – 56الريخ مجتبى الع ار ي.

 – 13الريخ مرتضى المطهري.
مؤل اته:

 – 5حارية عمى رسالة ذخيرة العباد ليوـ المعاد لممير از محمد تقي الريرازي (بال ارسية .
 – 1حارية عمى مناسؾ الحج لمريخ األنباري (بال ارسية .
 – 0حارية عمى رسالة منتخب األحكاـ.

 – 1حارية عمى العروة الوثقى لمسيد اليزدي (لـ تكتمؿ .
 – 2مختبر األحكاـ.

 – 3حارية عمى تقويـ البالة.

 – 4حارية عمى وسيمة النجاة لمسيد ابي الحسف االب هاني.
 – 5كتاب الطهارة بتقرير تمميذ آية اهلل العظمى محمد عمي األراكي.

 – 6كتاب البالة وهو تتمة وتعميؽ عمػى دروس آيػة اهلل العظمػى الرػيخ عبػد الكػريـ الحػائري
و د كتبها الريخ مجتبى الع ار ي وعمى طريقة " :وله وا وؿ" الدارجة في مؤل ات فقهائنا.
تأميـ الن ط
كػػاف آيػػة اهلل السػػيد ابػػو القاسػػـ الكارػػاني مػػف العممػػاي ال ػذيف تبػػدوا لمسػػألة تػػأميـ الػػن ط اإلي ارنػػي
وكانػػت تربطػػه بالسػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري عال ػػات حميمػػة منػػذ مرػػاركتهما فػػي الجهػػاد ضػػد

االنجميز في العراؽ ومما يكرؼ عف ذلؾ اف السيد الكاراني عندما سافر إلى مدينة ػـ المقدسػة
نزؿ اوال في بيت السيد الخونساري حيث تباحثا معػا حػوؿ مجريػات األمػور برػكؿ ودي .و ػد ػاـ

السػػيد البروجػػردي بزيػػارة السػػيد الكارػػاني بػػيف الطمػػوعيف ثػػـ ػػاـ السػػيد الكارػػاني بعػػد ذلػػؾ بزيػػارة

السيد البروجردي.

وكػػاف السػػيد محمػػد تقػػي الخونس ػاري احػػد ابػػرز ال قهػػاي الػػذيف دعم ػوا السػػيد الكارػػاني وايػػدو ولقػػد

افتى بوجوب النضاؿ ألجؿ تأميـ الن ط وجاي في سـ مف فتوا :

"لوال اف األحاسيس والمراعر اإلنسػانية سػمبت منػا واال لوجػب اف نبكػي دمػا .فهػؿ مػف الجػدير اف
ال يكترث المري بموضوع مهـ مثػؿ هػذ؟ ولػو اف رخبػا ػاؿ إف هػذا لػيس مػف االهتمػاـ فػي امػور
المسمميف فقوله خالؼ الوجداف؟ فمػو اف الحػديث الرػريؼ" :مػف ابػبح ولػـ يهػتـ بػأمور المسػمميف
فميس بمؤمف وال مسمـ" ال يرمؿ هذا األمر المهـ فأي امر سيكوف مرموال به؟ وبعد اف كاف هذا

اهتماما بأمور المسمميف فإف عدـ بوؿ هذا الحكـ يعني ردا لقوؿ النبي (ص فػأي عػذر سػيكوف

لنا بعد هذا؟ خابة بعد ما بذله سػماحة آيػة اهلل الكارػاني – دامػت بركاتػه – وهػو مجتهػد عػادؿ
رهـ وغيور ومضحي ألجؿ مبالح الديف ودنيا المسمميف مف جدية وترغيب وتوعية لمنػاس فإنػه
لف يبقى اي مجاؿ لالعتذار؟ ".

و ػػد انج ػػر ام ػػر تم ػػؾ الجه ػػود العظيم ػػة الت ػػي ب ػػذلها الس ػػيد الكار ػػاني وبمس ػػاعدة الس ػػيد الخونس ػػاري
والمؤمنيف وبعض األطراؼ األخرى إلى إ رار تأميـ الن ط عاـ 5625ـ.

انتخابات مجمس الرعب
وبعد انتبار الحركة التػي ادهػا آيػة اهلل الكارػاني والنجػاح الػذي تحقػؽ عمػى مسػتوى تػأميـ الػن ط

كػػاف مػػف الضػػروري لموابػػمة تمػػؾ الحركػػة والتقػػدـ بأهػػدافها عمػػى البػػعيد اال تبػػادي والثقػػافي اف
تنعقد انتخابات لتأسيس مجمس وي مف ممثميف وا عييف لمرػعب و ػد بػذؿ السػيد الكارػاني جهػودا

كبيرة ألجؿ إ امة انتخابات الدورة السابعة عررة لمجمس الرعب.

وفي هذ األثناي انتقؿ السيد محمػد تقػي الخونسػاري إلػى إحػدى مسترػ يات طهػراف الكبيػرة بسػبب
المرض الذي نزؿ به فحاوؿ جمع مف تجػار طهػراف المؤيػديف لنهضػة السػيد الكارػاني والػداعميف

لهػػا اف يسػػتغموا هػػذ ال ربػػة ويسػػت يدوا مػػف المو ػػع الكبيػػر لمرجعيػػة السػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري
نظ ار ورائه الثا بػة والنيػرة إذ كػاف السػيد الخونسػاري يػرى اف الوظي ػة الرػرعية تحػتـ عميػه مسػاندة

السيد الكاراني في حركته و د وجهوا سؤاال لمسيد الخونساري عف رايه فػي االنتخابػات فكتػب فػي
جوابهـ:

"بسمه تعالى :إف ممػا يػدعو إلػى األمػؿ والتقػدير والثنػاي األحاسػيس البػارزة مػف المػؤمنيف والت ػاتهـ

إلػػى األمػػور التػػي ارػػير إليهػػا ف ػػي الس ػؤاؿ .فػػي هػػذا الظػػرؼ الحس ػػاس الػػذي و ػػع فيػػه ديػػف البم ػػد
واسػػتقالله فػػي ظػػؿ التهديػػدات الخطيػرة فػػإف اداي الوظي ػػة الرػػرعية امػػر ضػػروري .عمػػى المسػػمميف
اف يرػػاركوا بجػػد بػػال فػػي امػػر االنتخابػػات واف يختػػاروا نوابػػا ووكػػالي ممتػػزميف وحريبػػيف عمػػى

اسػػتقالؿ البمػػد ومطمعػػيف عمػػى المبػػالح العميػػا لمبمػػد ولػػو انػػه و عػػت كارثػػة فيمػػا يخػػص ديػػف البمػػد

واسػتقالله عمػى اثػر التسػػاهؿ فػي هػذا األمػر المهػػـ فإنػه مضػافا إلػى الذلػػة والهػواف فػي الػدنيا فػػإنهـ
سيكونوف مسؤوليف اماـ اهلل الحكيـ".

و د انتررت هذ ال توي بركؿ سريع في ارجاي إيراف وكاف لها اثر بارز فػي االنتخابػات غيػر اف

جمعػ ػػا آخػ ػػر مػ ػػف العممػ ػػاي الكبػ ػػار (ولعمهػ ػػـ األغمػ ػػب كػ ػػانوا ينظػ ػػروف بسػ ػػمبية إلػ ػػى المرػ ػػاركة فػ ػػي
االنتخابات في ظؿ الظروؼ واألجواي الحاكمة آنذاؾ وما يمكف اف تؤوؿ إليه األمور وليس هذا
مجاؿ تقييـ اي الراييف ابوب.

نزع الحجاب

عمػػد رضػػا رػػا إلػػى إج ػراي رػػمؿ ارجػػاي إي ػراف بغػػرض نػػزع الحجػػاب ومنػػع النسػػاي المحجبػػات مػػف

الظهػور فػي األمػاكف العمنيػة وكػاف ابػرز المتبػديف لهػذ المحنػة هػو آيػة اهلل السػيد حسػيف القمػي
في مرهد وكاف السيد محمد تقي الخونساري مف العمماي الذيف ساندوا السػيد القمػي بقػوة فقػد ػاـ
السػػيد الخونسػػاري وفػػي اج ػواي القمػػع واإلرهػػاب بإبػػدار فتػػوى رػػديدة فيمػػا يخػػص الحج ػاب هػػذا

نبها:

"إف حرمػػة نػػزع الحجػػاب بػػالنحو المتػػداوؿ اليػػوـ فػػي العابػػمة (طه ػراف مضػػافا إلػػى اف لهػػا ادلػػة
طعيػػة فػػإف بػػاحب الجػواهر – اعمػػى اهلل مقامػػه والػػذي يعػػد اوؿ متبحػػر فػػي ال قػػه  -ػػد ادعػػى

انها مف ضرورات الديف التي يعػد منكرهػا كػاف ار ونجسػا واف الو ػوؼ بوجػه هػذا النػزع واجػب عمػى

الجميػػع مػػف جهػػة النهػػي عػػف المنكػػر واف الجميػػع مسػػؤوؿ ومقبػػر فػػي االهتمػػاـ بهػػذ ال ريضػػة
(النهي عف المنكر ".

يقوؿ الريخ محمد رريؼ الرازي في كتابه آثار الحجة ج 5ص:522

"إف نضاؿ السيد الخونسػاري ضػد نػزع الحجػاب كػاف امػ ار مرػهو ار فقػد و ػؼ مػع السػيد القمػي فػي

تحركاته خطػوة بخطػوة واف الحريػة التػي حبػمت لمنسػاي فػي اختيػار الحجػاب بعػد كػؿ تمػؾ الرػدة
والحراب وبركمها الحالي رهينة لمجهود والتضحيات التي بذلها السيد الخونساري وآية اهلل القمي".

عال ته بمنظمة فدائيو اإلسالـ
منظمة فدائيو اإلسالـ منظمة جهادية كاف يتراسها احد طمبة العمـ في النجؼ وهػو الرػهيد السػيد

مجتبػػى ن ػواب ب ػ وي وكانػػت هػػذ المنظمػػة تقػػوـ بعمميػػات اغتيػػاؿ لػػبعض المرتػػديف والمتطػػاوليف
جهػػا ار عمػػى الػػديف واهػػؿ البيػػت (ع وكانػػت بدايػػة تأسيسػػها واوؿ عممياتهػػا المحاولػػة التػػي ػػاـ بهػػا
الرػػهيد نػواب بػ وي فػػي اغتيػػاؿ احمػػد كسػػروي الػػذي تجاسػػر واهػػاف عالنيػػة اإلمػػاـ البػػادؽ (ع

واإلمػاـ المهػدي (عجػػؿ و ػد ابػيب كسػػروي فػي هػذ المحاولػػة بطمػؽ نػاري ولكنػػه نجػا منهػا ثػػـ

عػػاد كسػػروي بعػػد تماثمػػه لمر ػ اي إلػػى مقوالتػػه السػػابقة فقػػاـ عضػػو آخػػر فػػي المنظمػػة وهػػو السػػيد
حسيف إمامي بقتمه.

ولقػػد ت ػػاوت مو ػػؼ الم ارجػػع والعممػػاي مػػف مجمػػوع موا ػػؼ هػػذ المنظمػػة وخابػػة اف نرػػاطها لػػـ
يقتبػر عمػى اغتيػاؿ المرتػديف وكػاف لبعضػهـ مالحظػات عمػى دورهػا وطريقػة عممهػا ولػيس هنػػا

مجػػاؿ الت بػػيؿ فػػي نقػػاط الخػػالؼ المتعػػددة غيػػر اف مػػا يمكػػف ولػػه هنػػا اف السػػيد محمػػد تقػػي
الخونساري كاف مف ابرز العمماي الذيف دعموا هذ المنظمة وخابة في بداياتها.

و ػػد تطػػورت األمػػور مػػع هػػذ المنظمػػة حتػػى اخػػذت السػػمطة الحاكمػػة فػػي إيػراف تطػػارد اعضػػايها

فق ػػاـ الس ػػيد محم ػػد تق ػػي الخونس ػػاري ب ػػإيوائهـ وايج ػػاد الممج ػػأ اوم ػػف له ػػـ يق ػػوؿ آي ػػة اهلل العظم ػػى
األراكي:

"لقػػد لجػػأ فػػدائيو اإلسػػالـ إلػػى آيػػة اهلل الحػػاج السػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري ف ػ واهـ بػػؿ إنهػػـ كػػانوا
يسكنوف منزله برهة مف الزمف".
ويقوؿ السيد محسف الخرازي:

”لقد سألت آية اهلل األراكي :يقاؿ اف المرحوـ نواب ب وي ػد اخػذ إجػازة مػف آيػة اهلل السػيد محمػد
تقػػي الخونسػػاري بخبػػوص تػػؿ بعػػض األف ػراد فقػػاؿ :انػػا ال عمػػـ لػػي بػػذلؾ ولكػػف مػػا اعممػػه اف

الس ػػيد الخونس ػػاري ك ػػاف بن س ػػه ف ػػي ب ػػدد ت ػػؿ اح ػػد المرت ػػديف ف ػػي ػػـ وك ػػاف دكت ػػو ار والعوب ػػة بي ػػد
المنتميف لػ "حزب تود " ويقوـ بإلقاي المحاضرات والدعاية لهـ .ارسؿ السيد الخونساري احػد افػراد

لقتؿ ذلؾ المرتد ولكف ما حبؿ اف ذلؾ المبعوث لـ يمتؽ بذلؾ المرتد ولـ يتمكف مف تمه ولكف

لـ تمض مدة طويمة حتى تؿ ذلؾ المرتد عمى اثر حادث سير في طريؽ ـ – طهراف ولقد فػرح
السيد الخونساري كثي ار لهذا القضاي اإللهي".

ويحكي بعض العمماي اف عال ة السػيد الخونسػاري بمنظمػة فػدائيي اإلسػالـ ػد رػابها الحقػا رػيي

مػػف ال تػػور و ػػد اوعػػز ذلػػؾ إلػػى تػػاثير العال ػػة ال ػػاترة والمتأزمػػة احيانػػا بػػيف هػػذ المنظمػػة والسػػيد

البروجردي.

وعمػػى بػػعيد االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ل مسػػطيف ابػػدر السػػيد الخونسػػاري مػػع السػػيد الكارػػاني فتػػوى
بمزوـ التضحية ومساعدة الرعب ال مسطيني في حربه ضػد اليهػود وذلػؾ فػي بػدايات تأسػيس دولػة

إسرائيؿ في فمسطيف المحتمة.
بالة السيد الخونساري

كانت بالته توجب الدهرة والتعجب فقد كاف اثر حضور اهلل فػي بػالته متجميػا بوضػوح و ػد
سئؿ ذات مرة عف حاالته الخابة في البالة فقاؿ في الجواب" :إنني عندما ا ؼ لمبالة كأنما
اخاطب ربي مرافهة وكأنني امامه وجهػا لوجػه" .ومػف كػاف يسػتمع لقػراية السػيد الخونسػاري لقولػه

{إياؾ نعبد واياؾ نستعيف} يرعر بأنه في خطاب حقيقي مع اهلل عز وجؿ وكاف آيػة اهلل العظمػى
األراكي يؤكد عمى اف رايته لهذ اوية كانت ذات اهمية بالغة.

بعد عودة السيد الخونساري إلى إيراف واستقرار في ـ كاف يبػمي الجماعػة فػي محمػة "خمػوص"

ولكثرة المبميف عند مف جهة وضػيؽ المسػجد مػف جهػة اخػرى سػعى جمػع مػف فضػالي الحػوزة

إليجاد مكاف مناسب لبالته.

كاف المرحوـ آية اهلل السيد احمد الخونساري يؤـ الجماعة ظه ار في مسجد سػوؽ البػ اريف ولػيال

في مدرسة ال يضية واثناي فتػرة سػ ر إلػى رػيراز لمعػالج ػاـ السػيد محمػد تقػي الخونسػاري بإمامػة
الجماعػػة وبعػػد عػػودة السػػيد احمػػد الخونسػػاري مػػف العػػالج دار كػػالـ حػػوؿ مسػػألة الجماعػػة فػػي
ال يضية وانتهى النقاش فيه بأف اـ السيد احمد الخونساري ذات ليمػة باال تػداي خمػؼ السػيد محمػد
تقي الخونساري .وكػاف اكثػر العممػاي وال ضػالي فػي الحػوزة يقتػدوف ببػالته ويحربػوف عمػى ذلػؾ

مثػػؿ العالمػػة الطباطبػػائي والسػػيد الخمينػػي (الػػذي كػػاف ينػػوب عػػف السػػيد الخونسػػاري فػػي بعػػض

الميالي التي لـ يكف يتمكف مف الحضور فيها وحتى بعض المقدسػيف الػذيف كػانوا يرػككوف كثيػ ار
في عدالة إماـ الجماعة وال يبموف خمؼ اي رخص كانوا يبموف خمؼ السػيد الخونسػاري بػدوف

اي ترديد.

بالة الجمعة
يقوؿ السيد حسيف بدالي (احد تالمذة السيد الخونساري :

"عندما بم السيد الخونساري في بحثه ال قهي إلى بالة الجمعة اـ بالبحث فيها بركؿ ت بيمي

اكثر وكاف معتقػدا بػأف وجػوب بػالة الجمعػة عينػي ال تخييػري .وكػاف مػف جممػة المرػاركيف فػي

هػػذا البحػػث :المرحػػوـ سػػماحة اإلمػػاـ الخمينػػي رحمػػة اهلل عميػػه والرػػيخ األ اركػػي وكانػػا يعترضػػاف

عميػػه فػػي الػػدرس كثيػرا .بعػػد انتهػػاي البحػػث فػػي بػػالة الجمعػػة ػػاؿ السػػيد الخونسػػاري :إننػػي سػػأ يـ
بالة الجمعة وكؿ مف يحب ادايها يستطيع اف يرارؾ فيها.

ا ػػاـ بػػالة الجمعػػة فػػي مسػػجد اإلمػػاـ الحسػػف العسػػكري (ع فتعطمػػت البػػموات األخ ػرى .وكػػاف

سػ ػػماحة اإلمػ ػػاـ الخمينػ ػػي رحمػ ػػة اهلل عميػػػه مػ ػػف الممتػ ػػزميف بالمر ػػاركة فػػػي هػ ػػذ الب ػػالة .لقػػػد تػ ػػـ
االعتراض عمى السػيد الخونسػاري كثيػ ار ومػف جممػة االعت ارضػات ػولهـ :لػـ يقػـ احػد مػف ال قهػاي

والم ارجػع مػػف بػػؿ بمثػػؿ هػػذا بػػأف يقػػوؿ بػػأنني ا ػػيـ بػػالة الجمعػػة بعنػواف الوجػػوب العينػػي .وكػػاف
المرحوـ السيد الخونساري يقوؿ لهػـ فػي الجػواب :إف الػذيف لػـ يقيموهػا لػـ يرخبػوا التكميػؼ وانػا
عنػػدي دليػػؿ فيمػػا اذهػػب إليػػه وعنػػدما يكػػوف الػػدليؿ موجػػودا فيجػػب العمػػؿ بػػه سػواي ػػاـ احػػد بػػأداي

بالة الجمعة اـ ال".

ويقوؿ الريخ ابو الحسف المبمحي (ابف آية اهلل العظمى األراكي :

"بعد اداي السيد الخونساري لبالة االستسقاي ابػبح موضػع اهتمػاـ جمػع غ يػر مػف النػاس ومػف

هنا كاف يرارؾ في بالة الجمعة التي يقيمها عدد كبير مف الناس وفي بعض األياـ التي يكوف

السػػيد الخونسػػاري مريضػػا فيهػػا كػػاف والػػدي يػػأتي لمبػػالة وينػػوب عنػػه إمامػػة بػػالة الجمعػػة بػػؿ

واحيانا كاف والدي يبمي ويقتدي به السيد الخونساري حينمػا كػاف يقػدـ إلػى البػالة متػأخ ار كػاف

يقوؿ لوالدي :إنؾ ا وى مني في الخطابة والتهييج .وعندما دـ آية اهلل العظمػى السػيد البروجػردي

إلػى ػػـ واوجػػد رػبهة فػػي إجػزاي بػالة الجمعػػة عػػف الظهػر لػػـ يػػر السػيد الخونسػػاري البػػالح فػػي
إ امتهػػا لػػذا ػػاؿ ألبػػي :ا مهػػا انػػت .وكانػػت تقػػاـ بعػػد ذلػػؾ بإمامػػة والػػدي بحضػػور ا ػػؿ فػػي مسػػجد
اإلماـ الحسف العسكري (ع ".

بالة االستسقاي
ف ػػي القح ػػط والج ػػاؼ ال ػػذي اب ػػاب ػػـ واطرافه ػػا ف ػػي الع ػػاـ 5031ه ػ ػ طم ػػب اه ػػالي ػػـ م ػػف الس ػػيد
الخونساري اف يبمي بالة االستسقاي وفػي خبػوص هػذا األمػر كػاف كثيػر مػف ابػد اي السػيد
الخونساري والمقربيف منه يقولوف :لو اف هذ البالة د اديت مف دوف اف يكوف لها اي اثر ومف
دوف اف تمطر السماي فماذا ستبنع؟ فمف يبقى لؾ اي منزلة وستهتز مكانتؾ المميزة فػي مػوب

الناس.

وحيػػث اف هػػذ القبػػة لهػػا دالالت كبي ػرة والنػػا موف المعابػػروف لهػػا ينقمػػوف بعػػض الزوايػػا منهػػا

ومف هنا سأنقؿ كمماتهـ التي تحدثوا فيها عف هذ البالة  -في اكثر مف مناسبة استوجبت منهـ

ذلػػؾ  -مػػع مػػا فيهػػا مػػف تكػرار بعػػض المطالػػب لمػػا فػػي كػػؿ كممػػة مػػف الخبوبػػيات الم قػػودة فػػي
الكممة األخرى رغـ اف النا ؿ لها رخص واحد.
يقوؿ الريخ األراكي:

"و د ات ؽ في العاـ 5030هػ الجدب ورحة األمطار فالتجئ اهالي ـ إلى السيد الخونساري ألداي
بالة االستسقاي فأبى فمما ابػروا بػؿ الػدعوة وخػرج مػع جماعػة كثيػرة وبهيئػة مهيبػة مػف كبػار

اهػػؿ العمػػـ وسػػائر الطبقػػات و ػػد بمػ عػػددهـ تخمينػػا عرػريف ال ػػا و ػػد مػػف اهلل سػػبحانه باسػػتجابة
دعائه بػإنزاؿ مطػر غزيػر حتػى امػتجت الجػداوؿ واألنهػار وبقيػت آثػار المطػر إلػى اسػبوع تقريبػا

و ػػد رػػاع خبػػر بػػالته وذاع فػػي األبػػقاع وتنػػاولو فػػي البػػحؼ والمجػػالت وتنا متػػه وكػػاالت
األنب ػػاي العالمي ػػة وحب ػػؿ القط ػػع ب ػػأف ه ػػذا ال ػػيض العظ ػػيـ ل ػػـ يك ػػف ليحب ػػؿ إال م ػػف اث ػػر دعائ ػػه

وبالته".

ويضيؼ الريخ األراكي:

"ولقد رايت منه كرامات عديدة غير بالة االستسقاي المرهورة عند الناس".

ويقوؿ الريخ األراكي ايضا:

"في ال ترة التي كانت الدوؿ المتحدة د سيطرت عمى اطراؼ ـ مف هذا الجانب (لـ يحدد الريخ

األراكي مقبود مف هػذا الجانػب ويبػدو انػه يقبػد الجهػة الرػر ية لممدينػة إلػى منطقػة خػاؾ فػرج
(غرب ـ ومف ذلؾ الطرؼ (لـ يحدد ايضا كسابقه والظاهر انه يقبد الجهػة الرػمالية لممدينػة

إلى مر د را جماؿ (جنوب ـ كانت جميع األطراؼ د امتجت مف خيـ القػوات المتحػدة وفػي

كؿ خيمة عدد كبير مف الجنود.

وفػػي ذلػػؾ الو ػػت كػػاف اغمػػب اهػػؿ ػػـ مػػف الم ػزارعيف وبحكػػـ طبيعػػة عممهػػـ فهػػـ محتػػاجوف إلػػى

المط ػػر ولك ػػف – ومض ػػافا لكارث ػػة الح ػػرب – كان ػػت ػػد مض ػػت م ػػدة تجتم ػػع فيهػ ػا الس ػػحب وتم ػػج
السماي ثـ تبرؽ وترعد اما مف دوف اف تنزؿ طرة ماي واحدة

كانػت اعػػيف النػػاس معقػػودة عمػػى السػػحب لهطػػوؿ المطػػر ولكػػف التقػدير والقضػػاي لػػـ يكػػف كػػذلؾ.
تكػػرر تجمػػع السػػحب وت ر هػا مػػف غيػػر مطػػر اكثػػر مػػف مػرة حتػػى دخػػؿ اليػػأس والقنػػوط فػػي مػػوب
النػػاس فجػػايت جمػػوع عديػػدة إلػػى منػػزؿ السػػادة المجتهػػديف :السػػيد الخونسػػاري والسػػيد حجػػت

والسيد البدر فقاؿ لهـ (لـ يحدد الريخ األراكي مػف هػو القائػؿ هػؿ هػو السػيد البػدر اـ السػيد

حجت  :اذهبوا وادوا مػا عمػيكـ مػف حقػوؽ واجبػة لكػي ت ػتح السػماي واألرض بركاتهػا واف السػماي

حبسػػت عػػف المطػػر واغمقػػت السػػماي واألرض اب ػواب البركػػة ألنكػػـ لػػـ تػػؤدوا مػػا فػػي ام ػوالكـ مػػف
الحقوؽ اإللهية؟ اذهبوا وادوا تمؾ األمواؿ .جاي الناس إلى السيد الخونساري و الوا له :سيدنا ا ـ

بػػالة االستسػػقاي؟ لػػـ يجػػبهـ السػػيد الخونسػػاري برػػيي واوكػػؿ األمػػر إلػػى و ػػت الحػػؽ (لكػػي ي كػػر
ويعطي ػرار  .ػاـ هػؤالي النػاس بإلبػاؽ إعالنػات عمػى األبػواب والحيطػاف – ومػف دوف استرػارة

السيد الخونساري – يعمنوف فيها اف السيد الخونساري سيخرج إلى بالة االستسقاي يوـ الجمعة.

في البباح اعمـ بعضهـ السيد الخونساري بأف الحيطاف واألبػواب مممػوية مػف هػذا اإلعػالف .ػاؿ
السيد الخونساري :مف فعؿ هذا؟ فأنا ليس لي اي معرفة باألمر؟ إف الخروج لبالة االستسقاي لػه
ررائط وال يتـ هكذا .مثال ينبغي اف يكػوف الخػارج لمبػالة بػائما ثالثػة ايػاـ ويكػوف يػوـ الخػروج

هو اليوـ الثالث وررائط اخرى ايضا ينبغي مراعاتها .وكاف بػباح اليػوـ الػذي اخبػروا فيػه السػيد
الخونساري هو الخميس ويػوـ الجمعػة هػو اليػوـ الالحػؽ( .اي ال مجػاؿ بموجػب اإلعػالف المػوزع
لالتياف ببعض ررائط البالة الموجبة لكماؿ البالة كالبوـ ثالثة اياـ

كاف بعض المنافقيف يقوؿ:

"لو اف السيد الخونساري خرج لمبػالة واداهػا فإننػا سػنغرؽ فػي المػاي واذا اريػتـ السػحب فأسػرعوا
بالعودة فإنكـ ستغر وف بماي المطر ".

كانوا يسخروف كثي ار بؿ إف احد الوضػيعيف والمندسػيف ذهػب إلػى ائػد القػوات المتحػدة واخبػر انػه

د استعدت مجموعة لمخروج يوـ غد الجمعة لكي يطموا بئر الماي الذي ترػربوف منػه حسػدا مػنهـ

لكـ وكاف بئر القوات المتحدة عمى طريؽ خاؾ فرج وكاف مف المقػرر اف تقػاـ البػالة فػي ن ػس
ذلؾ المكاف.

كانػت القػوات المتحػدة فػػي حالػػة بػوى مػػف السػخط والترػػنج حتػػى انػه ال يسػػتطيع اي رػػخص اف

يقػػوؿ لهػػـ :إف حػواجبكـ تقػػع فػػوؽ اعيػػنكـ فهػػؿ كػػاف بمقػػدور احػػد اف يخػػاطبهـ ويحػػدثهـ حتػػى
الرا لـ يكف ليج ار اف يقوؿ لهـ :لماذا؟

فػػي يػػوـ الجمعػػة تحركػػت الجمػػوع القابػػدة لمبػػالة وكانػػت الق ػوات المتحػػدة ت ار ػػب الجمػػوع عبػػر
المنظػػار ...فػرات اف العممػػاي يتبػػدروف الجمػػوع و ػػد وضػػعوا عمػػائمهـ فقػػد خرجػوا حاسػػري الػراي
وح ػػاة األ ػػداـ ال وجػػود لمعػػوؿ وال مسػػحاة ولػػو كػػاف ه ػؤالي يقبػػدوف طػػـ البئػػر الحتػػاجوا إلػػى

المعوؿ والمسحاة ولماذا يقراوف األذكار ويبكوف؟ وخالبة األمر إنهـ اروا هػذا التجمػع الكبيػر ػد
جػػاي ومػػر مػػف امػػامهـ .لقػػد كانػػت هػػذ نعمػػة إلهيػػة فمػػو اف ذي ػػة مػػا اطمقػػت عمػػى الجمػػوع (بسػػب
إخبار زارع ال تنة فإف عددا كبي ار سيكوف في عداد القتمى.

لـ ينزؿ المطر يوـ السبت ولكف ليمة األحد نزؿ المطر ولمػدة اربعػة سػاعات وبقطػرات مػاي كبيػرة
وكأنمػػا السػػماي ػػد اغتاظػػت كانػػت السػػحب تت ػوالى ممط ػرة والرعػػد يهػػز األرض والبػػرؽ يضػػيي

السماي فهؿ كانت ألحد الجراة عمى الو وؼ في الخارج تحت المطر

كاف الجميع في المدرسة في غرفة المكتبة (الوا عة في الطابؽ الثاني خرية اف يبػيبهـ المطػر

وبعد ذلؾ ارتقى الريخ اإلر ار ي المنبػر وبعػد الػدعاي ذكػر كممتػيف األولػى :إف كػؿ طػرة مػف هػذا

المطر هي بمنزلة سهـ ذي الؼ رعبة في موب وبدور المنحرفيف والكممػة األخػرى تمثػؿ ببيػت
الرعر ال ارسي والذي معنا  :لو اف البالة (الحقيقية هي التي اداها هذا المظموـ (ويقبد السيد

الخونساري فإنه د حرـ اوخريف مف هذا العمؿ

نعـ لقد اؿ العديد له :يا سيدنا ليس مف البحيح اف تأتي بهذ البالة وانا بن سي توسطت في

نقؿ كالـ احدهـ لمسيد الخونساري ولكنه لـ يعتف ابال بما الو .
وبعد نزوؿ المطر بمدة كاف يقوؿ:

لـ اكف مغرو ار بن سي ولكننػي كنػت واثقػا بحقيقػة القػرآف ألننػي كنػت اعمػـ اف اطػراؼ ػـ مممػوية

مػػف الق ػوات المتحػػدة واف اليػػوـ هػػو مثػػؿ ذلػػؾ اليػػوـ الػػذي تقابػػؿ فيػػه اإلسػػالـ واإليمػػاف مػػف جهػػة
والك ر مف جهة اخرى واف هذ البالة لهػا ن ػس حكػـ مقابمػة اإلسػالـ والك ػر فمػو اف المطػر لػـ
ينزؿ فإنه يوجب وهنا رديدا لمقرآف وكانت ثقتي بهذا ولـ اكف واثقا بن سي .وبعػد اف ات ػؽ نػزوؿ

المطر بمغتني رسالة مف ائد القوات المتحدة يقوؿ فيها:

"ايهػػا السػػيد يعمػػـ (ممػا جػػرى اف لكػػـ ارتباطػػا مبارػ ار مػػع رب السػػماي واألرض واننػػي ا سػػـ عميػػؾ
باهلل اف تدعو لنا ايضا فمقد مممنا مف الغربػة والبعػد عػف بيوتنػا واهمنػا واوالدنػا فػادع اهلل فػي حقنػا

نحػػف الضػػع اي" اي انػػه بػػدال مػػف اف يوجه ػوا ػػذائؼ المدفعيػػة اخػػذوا يطمبػػوف الػػدعاي مػػف السػػيد

الخونساري

اما السيد حسيف بدالي فيقوؿ:

"اعترض بعض عمى ػرار السػيد الخونسػاري بػأداي البػالة والػبعض اوخػر مػف ضػعاؼ اإليمػاف
اخذوا في السخرية واالستهزاي وكاف البعض يقػوؿ :إف اداي بػالة االستسػقاي مسػتحب ولكػف لػو

لـ ينزؿ المطر فإف وجاهة الديف وحيثيته ستهتز وتزوؿ

كاف السيد الخونساري يجيبهـ ائال:

"ال رؾ وال ترديد في اف بالة االستسقاي عمؿ مستحب وانها جزي مف الرريعة وبناي عميه فإف
وظي تنا وبحسب كالـ الررع هو إ امة هذ البالة وهذا امر مرتبط بنا اما اف المطر سينزؿ اـ
ال فهػػذا امػػر الي ػرتبط بنػػا .إف بػػاحب الر ػريعة سػػيحافظ عمػػى رػػرؼ ومنزلػػة دينػػه افضػػؿ منػػي

ومنكـ.

والخالبػػة :إنػػه كػػاف مبػػمما عمػػى ذلػػؾ فخػػرج إلػػى بػػالة االستسػػقاي يػػوـ الجمعػػة نحػػو منطقػػة
خػػاك رج وتبعػػه النػػاس وخابػػة العممػػاي وال ضػػالي وطمبػػة العمػػـ وكػػاف مػػف بػػيف النػػاس مػػف كػػاف

ضعيؼ اإليماف ومف كاف مرككا في البالة او كاف مستهزيا بالخروج .ا يمت البالة فمـ ينزؿ
المطر في ذلؾ اليوـ فقاؿ السيد الخونساري لتالمذته والمقػربيف منػه :بػوموا غػدا ايضػا وسػأ يـ

البالة ثانية .خرج السيد الخونساري يوـ السػبت بعػدد ا ػؿ وكػاف اكثػرهـ مػف تالمذتػه وكنػت مػف

بيػػنهـ خرجنػػا وا يمػػت البػػالة .وفػػي ن ػػس ذلػػؾ اليػػوـ وبع ػد إ امػػة البػػالة هطػػؿ مطػػر رػػديد لػػـ
نعػػرؼ لػػه مثػػيال مػػف بػػؿ ممػػا اوجػػب انبهػػار العػػدو والبػػديؽ .ولعػػؿ عػػدـ هطػػوؿ المطػػر فػػي المػرة
األولى كاف بسبب وجود المنافقيف وال ساؽ بيف الناس".

ويقوؿ السيد حسيف بدالي ايضا:

"لق ػػد ب ػػمى الس ػػيد الخونس ػػاري ب ػػالة االستس ػػقاي مػ ػرتيف ف ػػي الي ػػوـ األوؿ ك ػػاف االجتم ػػاع كبيػ ػ ار

والبعض مف جهة المزاح او السػخرية عمػى الجمػوع التػي كانػت تتوجػه نحػو المبػمى كالسػيؿ كػاف
يقوؿ :مف المحتمؿ مع منظر هذ الجموع اف ينزؿ الحجر بدال مف المطر

اتذكر اف الجنود األجانب كانوا مستقريف في بداية رارع خاؾ فرج وكاف بجوارهـ مبمى كاف مف
المقرر اف تقاـ فيه بالة االستسقاي ولكف مف جهة رب هذا المكاف مع الخيـ واوبػار الموجػودة
هناؾ (والتابعة لمقوات المتحدة فقد تـ االت اؽ عمى اف تقاـ البالة في موضع آخر.

لقػػد نبػػبوا هػػذ الخػػيـ وح ػػروا تمػػؾ اوبػػار مػػف اجػػؿ إنرػػاي سػػكة القطػػار ومدينػػة ػػـ كانػػت آنػػذاؾ
تحت ن وذ وسيطرة القوات الهندية واالنجميزية واألمريكية.

كانت القوات البريطانية د ضربت خيامهػا فػي بدايػة مجػرى النهػر  -الػذي مػا زاؿ يرػؽ مدينػة ػـ

 في الطرؼ اوخر مف الجسػر المنتهػي لمعػراي وكػانوا يؤمنػوف المػاي الػذي يحتاجونػه مػف خػالؿح ػػرهـ لبئ ػريف ومػػدهـ األنابيػػب نحػػو سػػكة الحديػػد وحتػػى يومنػػا هػػذا مػػا تػػزاؿ آثػػار هػػذيف البئ ػريف
با يػة .كانػت ػػـ وا عػة فػي طريػػؽ اإلمػدادات والمعػدات العسػػكرية التػي كػاف يػػتـ نقمهػا مػف الجنػػوب
إلػػى الرػػماؿ حيػػث يػػتـ تسػػميمها فػػي النهايػػة لمقػوات الروسػػية (فػػي مواجهتهػا لمقػوات األلمانيػػة اثنػػاي

الحرب العالمية الثانية  .كانوا يتناوبوف عمى ح ر البئر واخػراج المػاي لتػأميف حاجػة القطػارات مػف

الماي.

اتذكر انه بؿ اداي بالة االستسقاي وفي جمسة ارتركت فيها وبحضور السػيد الخونسػاري ارسػؿ

احػػد العممػػاي الكبػػار مبعوثػػا مػػف بمػػه  -وكػػاف المبعػػوث يعػػد مػػف العممػػاي الكبػػار ايضػػا -إلػػى السػػيد
الخونسػػاري واخبػػر اف مػػف األفضػػؿ اف تمتنعػوا عػف اداي البػػالة ح اظػػا عمػػى حرمػػة الػػديف إذ مػػف
الجائز اف ال تمطر السماي بعد بالتكـ مما يوجب تغير نظرة الناس نحو الديف.
اؿ السيد الخونساري:

ابعث ػوا سػػالمي لهػػذا العػػالـ المحتػػرـ واخبػػرو نيابػػة عنػػي :لػػو اف لػػديكـ رػػبهة فػػي مرػػروعية بػػالة

االستسقاي فيجب اف نجتمع ونتنا ش هؿ فيها ربهة اـ ال امػا لػو لػـ يكػف لػديكـ رػبهة او ترػكيؾ
فػػي هػػذا الجانػػب فإنػػه مػػف وجهػػة نظػػري ينبغػػي عمينػػا اف نػػؤدي وظي تنػػا التػػي هػػي الػػدعاي وطمػػب

نػػزوؿ المطػػر ولػػو اف بػػاحب الػػديف  -وهػػو اهلل  -يحػػب دينػػه فإنػػه سػػينزؿ المطػػر واال فإنػػه ال
ينبغي اف نكوف حريبيف عمى الديف اكثر منه ونحرؽ موبنا ألجمه اكثر منه.

ثـ ودع السيد الخونساري ذلؾ المبعوث بكؿ عزة وتقدير واحتراـ.

 ....عنػػدما انعقػػدت بػػالة االستسػػقاي فػػإف المطػػر لػػـ يهطػػؿ فػػي الم ػرة األولػػى وذلػػؾ ألف عػػدد
المخمبػػيف مػػف النػػاس نػػادر جػػدا ويعػػدوف باألبػػابع وكػػاف الحضػػور متػػأثريف بالدعايػػة التػػي بثهػػا
رضا را لعدة اعواـ ومتردديف وراكيف .اراعوا في تمؾ األياـ  -وكما سمعتـ مػ ار ار  -بػأف سػائؽ
التاكسػػي لػػو اراد اف يركػػب سػػيارته عالمػػا فػػإف إطػػارات سػػيارته سػػتعطب وستتعسػػر معيرػػته ويقتػػر
عميه رز ه وبناي عمى هذا األساس فإف اغمب الناس جايوا وتعامموا مع امر البػالة مػف منطمػؽ

الترديػ ػػد الممت ػ ػزج بالقضػ ػػية بػ ػػؿ إف بعضػ ػػهـ رػ ػػارؾ ألجػ ػػؿ االسػ ػػتهزاي والسػ ػػخرية وكػ ػػانوا يقولػ ػػوف
لممبميف" :الـ تأخذوا المظمة معكـ احذروا مف اف تبتموا ".

عمػػى كػػؿ حػػاؿ انقضػػى اليػػوـ األوؿ ومػػف دوف اي نتيجػػة تػػذكر فػػي اليػػوـ الثػػاني والمبػػادؼ ليػػوـ

الس ػػبت كن ػػت حاضػ ػ ار ف ػػي الب ػػباح ف ػػي درس ػػه  .......وبع ػػد االنته ػػاي م ػػف ال ػػدرس توجهػ ػت م ػػع
األستاذ نحو مجرى النهر ومررنا بالقرب مف طعة األرض التي كنت د اعددتها منذ اياـ الحػرب

العالمي ػػة الثاني ػػة لبن ػػاي منزل ػػي  .......انعق ػػدت البػ ػ وؼ م ػػف جدي ػػد إل ام ػػة الب ػػالة ك ػػاف ع ػػدد
الحضور في اليوـ األوؿ يقرب مف ثالثيف الػؼ رػخص ولكػف فػي اليػوـ الثػاني تقمػص العػدد إلػى

اربعيف رخبا ولكف جميعهـ كانوا مف الخواص وتالمػذة السػيد الخونسػاري .فػي هػذ المػرة عنػدما
انتهػػت البػػالة وب تػرة وجيػزة فقػػط اخػػذت األمطػػار بػػالهطوؿ وكانػػت األمطػػار رػػديدة ترػػبه المػػاي

النازؿ مف الميزاب وبار هذا باعثا عمى سرور المخمبيف والمعتقديف بالديف اما الالئمػوف فقػد

اختاروا السكوت وسجمت هذ القضية في التاريخ".

تقدير العمماي
كاف آيػة اهلل العالمػة الرػيخ محمػد بػادؽ الكمبايكػاني مػف ا ػراف السػيد الخونسػاري اثنػاي د ارسػتهما

فػػي النجػػؼ األارػػرؼ درس عنػػد اوخونػػد الخ ارسػػاني والرػػيخ النػػائيني وآغػػا ضػػياي الػػديف الع ار ػػي
والسػػيد محمػػد كػػاظـ اليػػزدي واوغػػا رضػػا الهمػػداني كمػػا درس لمػػدة  5سػػنوات عنػػد الميػػر از محمػػد
تقي الريرازي في سامراي وفي العاـ 5012هػ رجع إلى مسقط راسه بمدة وارناف الوا عة عمػى بعػد

 55كيمو متر عف خونسار واستقر فيها مؤديا الوظائؼ الررعية إلى اف توفي فػي العػاـ 5626ـ
عف الرابعة والثمانيف عاما.

وذات يوـ دـ وفد مف اهالي بمدة وارناف إلى السيد الخونساري في بمدة خونسػار وكػاف ذلػؾ بعػد
عودة السيد الخونساري مف اسر في الهند وكػاف الوفػد يهػدؼ مػف هػذا المقػاي تقػديـ مػا عمػيهـ مػف

الوجو الررعية فسألهـ السيد الخونساري :مف اي بمد انتـ؟ الوا :مف وارناف فقاؿ :اليس الرػيخ

مػػال محمػػد بػػادؽ مس ػتق ار فيهػػا؟ ػػالوا :بمػػى فقػػاؿ :إذف لػػـ ػػدمتـ إلػػي؟ إف الرػػيخ محمػػد بػػادؽ
الوانراني مف العمماي الذيف ػؿ نظيػرهـ فػي التقػوى والػورع اذهبػوا إليػه وادفعػوا إليػه مػا عمػيكـ مػف

الوجو .

السبؽ في السالـ ومساعدة الط ؿ الباكي
ينقؿ عف رهيد المحراب آية اهلل األررفي االب هاني في مقاـ تواضع السيد الخونساري انػه كػاف

متواضػػعا إلػػى درجػػة انػػه لػػـ يكػػف يسػػبقه احػػد فػػي السػػالـ عميػػه وعنػػدما كػػاف يػػذهب إلػػى المدرسػػة
ال يض ػػية إللق ػػاي ال ػػدرس ك ػػاف يط ػػرؽ ب ارس ػػه ك ػػي ال يس ػػبقه اح ػػد بالس ػػالـ وك ػػاف ي ػػتح ب ػػاب غرف ػػة

التدريس فجأة ويسمـ عمى الجميع.

وايضا مما ينقؿ في رأف تواضعه انه كاف عائدا ذات ليمة يمري في احد األز ة في فترة مرجعيته
في ـ فراى ط ال يبكي فسػأله :لػـ تبكػي؟ فأجػاب الط ػؿ :كنػت اممػؾ عرػرة ػروش ولقػد ضػاعت

منػػي فقػػاـ السػػيد الخونسػػاري يبحػػث عػػف المػػاؿ بواسػػطة مبػػباح بػػغير كػػاف يحممػػه معػػه إلػػى اف
عثر عمى الماؿ فرجع الط ؿ مف حيث اتى مسرورا.
يقوؿ الريخ مجتبى الع ار ي:

"كػػاف اسػػتاذي آيػػة اهلل الخونسػػاري يتمتػػع ببػ اي الػػن س وبرػػكؿ مم ػػت وكػػاف بعيػػدا عػػف المظػػاهر

وزينة الحياة مهتما بالمدارج العالية لتزكية الن س وكأنه في عالـ آخر وليس في عالـ الدنيا".
سمة الت اح

بعػػد إطػػالؽ س ػراح السػػيد الخونسػػاري مػػف األسػػر كػػاف يسػػافر احيانػػا فػػي ايػػاـ البػػيؼ إلػػى مدينػػة
خونسار وكاف الناس مف المدنييف والقروييف يقدموف عمى منزله لرؤيته وذات يوـ جػايت امػراة

إلى منزله ومعها سمة مف الت اح وطمبت منه اف يقبؿ هديتها عندما اعمـ السػيد الخونسػاري بػذلؾ
اؿ :سموا المراة هؿ اف ارجار الت ػاح عنػدكـ تسػقى مػف مػاي النهػر اـ مػف البئػر والقنػوات الػت:

مف ماي النهر.

وحيث اف ماي النهر كاف يست يد منه مزارعو خونسػار اسػت ادة عامػة وضػمف تقسػيـ خػاص بيػنهـ

اعتذر السيد الخونساري عف بوؿ سمة الت اح مراعاة لالحتياط.
التبدؽ بالقميص
يقوؿ الريخ حسيف النوري الهمداني:
"كنت اريد التررؼ بخدمة السيد الخونساري فتوجهت نحو منزله وعندما ا تربت منه رايت السػيد
الخونساري ادما مف جهة اخرى نحػو منزلػه وعنػدما ا تػرب مػف بػاب المنػزؿ ػدـ سػائؿ و ػاؿ لػه:

ليس عندي ميص فدخؿ السيد الخونساري الغرفة فتبعنا نزع السػيد الخونسػاري عبايتػه ثػـ نػزع
ميبػػه واعطػػى القمػػيص لمسػػائؿ ثػػـ لػػبس العبػػاية واخػػذ يتػػابع رػػؤوف الم ػراجعيف ويجيػػب عمػػى

اسئمتنا مف دوف ميص.
تبجيؿ القرآف

في إحدى المقايات التي ضمت السيد الخونساري وجمع مف المراجعيف ا ترب احد المػراجعيف منػه
بغػػرض طمػػب االسػػتخارة و ػػاؿ لػػه :سػػيدنا هػػؿ الق ػرآف فػػي خػػدمتكـ اـ ال؟ (ويريػػد موجػػود عنػػدكـ
ولكنػػه تعبيػػر درج عنػػد اإلي ػرانييف عنػػد الس ػؤاؿ عػػف وجػػود رػػيي مػػع احت ػراـ المخاطػػب فػػي ن ػػس

الو ت

ابابت السيد الخونساري بدمة مف هذا الكالـ وتغير لوف وجهه وخاطب المػتكمـ ببػوت مرت ػع

خرػػف :مػػف انػػا ليكػػوف الق ػرآف وكػػالـ اهلل فػػي خػػدمتي؟ بػػؿ إف فخػػر ورفعػػة جميػػع النػػاس بػػغيرهـ
وكبيرهـ هو في كونهـ في خدمة هذا الكتاب ثـ اؿ لذلؾ الرخص:

لػػو كنػػت مختػػا ار وذا سػػمطة ألدبتػػؾ ولكػػف احػػذر كػػي ال يب ػدر منػػؾ م ػرة ثانيػػة مثػػؿ هػػذا الكػػالـ

المتضمف لمجسارة وسوي األدب في حؽ المقاـ الرفيع لمقرآف الكريـ.

كأس مف الطيف
كاف السيد الخونسػاري يعػيش حيػاة العبوديػة وفػي غايػة البسػاطة والزهػد كمػا كػاف اسػتاذ الحػائري

مػػف بػػؿ وكػػاف بإمكانػػه وبحكػػـ التعػػاطؼ الػػذي يمقػػا مػػف المػػؤمنيف اف يعػػيش حيػػاة هانئػػة مريحػػة

ولكنػػه فضػػؿ اف يعػػيش مثػػؿ ادوف طبقػػات المجتمػػع وينقػػؿ الر ػهيد ار ػرفي إب ػ هاني اف اسػػتاذ

الخونساري كاف يررب الراي بكأس متخذ مف الطيف فكنا نقوؿ لػه :سػيدنا إف كػأس الرػاي لػيس

غاليا إلى ذلؾ الحد لكي تستعمؿ مثؿ هذا الكأس
عباية ارئ العزاي

في إحدى اياـ الرتاي الباردة اعطى السيد الخونساري عبايتػه لخػادـ منزلػه الحػاج حسػيف بػنعتي

لكػػي يػػذهب به ػا إلػػى منػػزؿ احػػد ػراي العػ ػزاي ويسػػممها إيػػا يقػػوؿ الحػػاج حسػػيف :ذهبػػت مس ػػرعا
وطر ػػت الب ػػاب ف ػػتح الب ػػاب ػػارئ العػ ػزاي ن س ػػه وبع ػػد السػػالـ س ػػممته العب ػػاية واخبرت ػػه اف الس ػػيد

الخونسػػاري اهػػداها لكػػـ فأخػػذ العبػػاية منػػي مسػػتغربا و ػػاؿ :لقػػد احتر ػػت عبػػايتي البارحػػة تحػػت
الكرسي إثر عدـ مراعاتي لالحتياطات الالزمة( .والكرسي عبارة عف لوحة خرػب مربعػة يضػعوف
عميهػػا المحػػاؼ ويضػػعوف بػػداخمها مػػدفأة بػػغيرة ويمػػدوف ارجمهػػـ تحػػت الموحػػة لكػػي يحبػػموا عمػػى
الػدؼي وتسػتخدـ هػػذ الطريقػة سػابقا عنػػدما تريػد األسػرة اف تنػػاـ معػا فػي ليػػالي الرػتاي وال تػػتمكف

مف توفير التدفئة لكؿ رخص ولكؿ غرفة

ثـ تابع ائال :احترؽ مقدار كبير منها واليمكف اف اسػت يد منهػا ثانيػة وال اممػؾ اي عبػاية اخػرى

وكنػػت افك ػػر فيم ػػا عم ػػي فعمػػه حي ػػث ػػدمت وجئتن ػػي بعب ػػاية السػػيد وال ادري م ػػف اي ػػف عم ػػـ الس ػػيد

الخونساري بما جرى لي
األخوة اإليمانية

منذ اف تعػرؼ آيػة اهلل العظمػى الرػيخ األ اركػي عمػى السػيد الخونسػاري فػي بمػدة اراؾ عنػدما كانػت

حوزتهػػا ائمػػة بالر ػػيخ عبػػد الك ػريـ الح ػػائري فإنػػه كان ػػت تربطهمػػا عال ػػة اخوي ػػة إيمانيػػة ب ػػاد ة
استمرت حتػى وفاتهمػا وبػار ال ضػالي والعممػاي يضػربوف بهػا المثػؿ وخابػة مػف طػرؼ الرػيخ

األركي حيث ابرز عمؽ تمؾ العال ة بمظاهر الوفاي والحب والتقدير.
يقوؿ السيد حسيف بدالي:

"فػػي بعػػض الم ػرات كنػػت انػػا والمرحػػوـ الرػػيخ األ اركػػي والسػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري مجتمعػػيف

لوحدنا في منزؿ السيد الخونساري كنت المس واتعجب فػي تمػؾ الجمسػات مػف رػدة عال ػة الرػيخ
األراكي بالسيد الخونساري يترائى لمناظر اف العال ة الحاكمة بينهما هي عال ة العرؽ وكانا في
اثنػػاي الػػدرس والمباحثػػة يظه ػراف المالط ػػة والمحبػػة بحيػػث كنػػت ارػػعر بػػأف هنػػاؾ روابػػط خابػػة

اخرى تربطهما غير الروابط والجوانب اإلنسانية الموجودة عند عامة الناس".

في خبوص بداية تعرؼ الريخ األراكي عمى السيد الخونساري واعجابه به يقوؿ الريخ األراكي:

"إف سػػبب معرفتػػي بػػالمرحوـ الحػػاج السػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري يرجػػع إلػػى اف المرحػػوـ الحػػاج
السػػيد احمػػد الخونسػػاري كػػاف يحضػػر درس الرػػيخ عبػػد الك ػريـ الحػػائري فػػي اراؾ فقػػاؿ لػػي :لقػػد
حضػ ػػرت دروس اوغػ ػػا ضػ ػػياي الػ ػػديف الع ار ػ ػػي وكنػ ػػت اتباحػ ػػث مػ ػػع الح ػ ػاج السػ ػػيد محمػ ػػد تقػ ػػي
الخونساري غير اف ال ائدة التي كنت احبؿ عميهػا مػف المباحثػة اكثػر مػف حضػور درس الرػيخ

الع ار ي.

إف هذا المدح واإلطراي كاف عمى بالي دوما إلى اف رايت ذات يوـ في درس الريخ الحػائري سػيدا

جالسا بجوار الريخ الحػائري وكػاف يتحػدث معػه بأريحيػة مػف دوف اف تػؤثر هيبػة الرػيخ الحػائري
عميػػه فػػي حػػيف اف اوخ ػريف بمػػا فػػيهـ المرحػػوـ الحػػاج السػػيد احمػػد الخونسػػاري ال يتمكنػػوف مػػف
الحػديث مػع الرػيخ الحػائري برػػكؿ طبيعػي (لرػدة هيبتػه  .عمػى كػػؿ حػاؿ الت ػت إلػي الحػاج السػػيد

احمػػد الخونسػػاري و ػػاؿ :إف هػػذا الرػػخص هػػو السػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري .إف ذلػػؾ المػػدح مػػف
السػػيد احمػػد الخونسػػاري لمسػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري بػػار سػػببا ألف تكػػوف لنػػا بػػدا ة تامػػة

وكانػػت لمسػػيد محمػػد تقػػي الخونسػػاري رفقػػة معػػي ولط ػػا خابػػا بػػي و بػػؿ ػػدوـ الرػػيخ عبػػد الكػريـ

الحائري إلى ـ كانت لنا بدا ة وعال ة مميزة لعدة سنوات".

لقد تجمػت هػذ العال ػة فػي مظػاهر عديػدة فبػالرغـ مػف اف الرػيخ األ اركػي كػاف مجتهػدا وبػاحب
نظر وراي وكاف يتباحث مع السيد الخونساري و د كتبا معا حارية العروة الوثقى غير انه كاف
يحرص عمى حضور دروس السيد الخونساري وكذلؾ الحضور في بالة جماعته وبم االحتػراـ

والتق ػػدير إل ػػى ح ػػد اف الر ػػيخ األ ارك ػػي امتن ػػع ع ػػف إلق ػػاي دروس البح ػػث الخ ػػارج ف ػػي حي ػػاة السػػػيد

الخونساري.

إف سر تمؾ العال ة الحميمة تعود إلى ما وجد الريخ األراكي في السػيد الخونسػاري مػف ال ضػائؿ
والكماالت والمعنويات العالية والررؼ والخبائص األخال ية مف بيؿ البدؽ واإلخالص والسير

في مسالؾ القرب هلل عز وجؿ ومف هنا كانت العال ة بينهما هي عال ة المريد والمراد و ػد يبػدو
امر عال تهما في الظاهر عند غير العػارفيف بحقيقػة الحػاؿ اف الرػيخ األ اركػي يعػد مػف احػد توابػع
السيد الخونساري الذيف يعمموف عند

فمثال كاف الريخ األراكي يكثر مف كتابة اجوبة است تايات

السػيد الخونسػػاري وكأنػػه كاتبػه الخػػاص وكػػاف يحضػر درس السػػيد الخونسػػاري كػأي مسػػت يد منػػه

ومػػف هنػػا كػػاف يػػدوف ويقػػرر درس السػػيد الخونسػػاري ولقػػد ادرج الرػػيخ األ اركػػي فػػي اواخػػر كتابػػه
الطهارة بعض تمؾ التقريرات كضميمة لمكتاب اما الخػواص والمقربػوف فيعممػوف انػه مػا ينبغػي اف

يعد الريخ األراكي مف جممة تالمذة السيد الخونساري نظ ار لمستوا العممي المرموؽ.

وفيمػػا يػرتبط بتػػزويج الرػػيخ األ اركػػي بناتػػه لمسػػيد الخونسػػاري فإنػػه نظػ ار لمػػا كػػاف يطػ ار عمػػى بػػحة

السػػيد الخونسػػاري مػػف اع ػراض فػػإف األطبػػاي اوبػػو باالبتعػػاد عػػف النسػػاي المسػػنات نظ ػ ار لعػػدـ
درتهف عمى استي اي متطمبات العررة الزوجية وما يتركػه ذلػؾ مػف اضػرار بػحية عميػه وعنػدما

عمـ الريخ األراكي بذلؾ زوج إحدى بناته بطيب خاطر لمسيد الخونساري ولقػد وافقػت ابنتػه عمػى
ذلؾ ألنها د نرأت في اسرة جميمة وعريقة وتمتاز باألبالة.
يقوؿ السيد حسيف بدالي:

"ال يغيػػب عػػف ذاكرتػػي اف السػػيد الخونسػػاري كػاف يعقػػد درسػػه فػػي إي ػواف المدرسػػة ال يضػػية وكػػاف
اإليواف في تمؾ السنوات مف دوف باب .وكنت انا والريخ األراكي نحضر درسه .في إحػدى األيػاـ

واثنػػاي الػػدرس ا بػػؿ الحػػاج حسػػيف النجػػار وهػػو المتك ػػؿ بػػإدارة اعمػػاؿ السػػيد الخونسػػاري وعالمػػات
االضطراب بادية عميه .طريقػة دخولػه وتبػرفاته جعمتنػي اظػف اف احػدا مػا ػد ارتحػؿ عػف الػدنيا.

جػػاي الحػػاج حسػػيف نحػػو إيػواف المدرسػػة وجمػػس عمػػى السػػاللـ المنتهيػػة إلػػى المكتبػػة والمرػرفة عمػػى
الحاضريف في درس السيد الخونساري وبقي عمى تمؾ الحاؿ إلى نهاية الدرس.

ثـ ا ترب مف السيد الخونساري وطمب منه اف يرجع هذا اليوـ وبركؿ استثنائي بيػؿ المغػرب إلػى

المنزؿ .كانت عادة السيد الخونساري تقضي بأف يبقػى فػي المدرسػة بعػد انتهػاي الػدرس ثػـ يعػود
لمنزله بعد اداي البالة .عندما اؿ الحاج حسيف ذلؾ اخذ ظني يميؿ نحو اليقيف بأف بنت الريخ

األ اركػػي ػػد توفيػػت إذ كنػػت مطمعػػا مػػف بػػؿ عمػػى مرضػػها إال اف السػػيد الخونسػػاري وبػػالرغـ مػػف
إبرار الحاج حسيف ا اـ بالتي المغرب والعراي جماعة ثـ رجػع سػريعا نحػو المنػزؿ .لقػد كػاف
ظني المتاخـ لميقيف بحيحا فقد توفيت زوجته الرابة ولـ يمض عميها الكثير في بيت الزوجية.

فػػي اليػػوـ التػػالي رػػيعت فػػي جنػػازة عظيمػػة ورػػارؾ النػػاس بكثا ػػة احت ارمػػا لمسػػيد الخونسػػاري الػػذي
كاف احد المراجع الثالثة في ـ بعد وفاة الريخ الحائري.

بعد فترة وجيزة ومف منطمػؽ المحبػة واالرتبػاط الجػـ الػذي يكنػه الرػيخ األ اركػي لمسػيد الخونسػاري

زوجه ابنته األخرى لكي يكوف هناؾ مف يرعى رئؤونه ويكوف في غنى عف النساي المسنات ...

وكاف هذا امتحانا بعبا لزوجته الثانية فهي تذهب إلى منزؿ كانت فيه اختها الكبرى وفي الوا ع
فهي تضع دمها في منزؿ فيه العديد مف األوالد بؿ واألح اد نظ ار لكبر سف السيد الخونساري".

لػػـ تنقطػػع تمػػؾ العال ػػة المميػزة بوفػػاة السػػيد الخونسػػاري فقػػد كػػاف الرػػيخ األ اركػػي يحيػػي ذكػػر السػيد

الخونساري بكؿ الطرؽ المتاحة له فقد:

 – 5حافظ عمى جمسات درس السيد الخونساري عبر يامه بالتدريس مكانه.

 – 1واظب عمى اف يحؿ محؿ السيد الخونساري في إ امته لبالة الجماعة.

 – 0ا اـ بالة الجمعة بعد انقطاع السيد الخونساري عنها ما دامت الظروؼ مؤاتية لذلؾ.
 – 1كاف يزور يوميا بر السيد الخونساري في حرـ المعبومة (ع حينما كاف يأتي ألداي بالة

الظهريف.

 – 2وتجديدا لذكرى السيد الخونساري كاف الريخ األراكي يستقبؿ المهنئيف بالعيد فػي منػزؿ السػيد

الخونساري.
وفاته

فػػي العػػاـ  5045هػ ػ دعػػا اهػػالي همػػداف السػػيد الخونسػػاري لكػػي يحػػؿ عنػػدهـ ضػػي ا فػػي البػػيؼ

وحيػث انػه كػػاف مبػابا بمػرض مػػزمف لػذا اسػتجاب لػدعوتهـ فخػرج مػف ػػـ فػي الثػاني والعرػريف
مف رهر رواؿ متوجها إلى همداف ولكنه ابػيب بنوبػة مبيػة فػي همػداف و تػوفي عمػى إثرهػا فػي

السابع مف ذي الحجة 5045هػ وانتقؿ إلى جوار ربه الكريـ.

في ليمة وفاته راى آية اهلل العظمى البروجردي في المناـ انه يعمف ومف سماعات حػرـ المعبػومة
عف نبأ وفاة السيد المرتضى عمـ الهػدى وانػه ػد جػيي بجنازتػه إلػى ػـ فأخػذ يحػدث ن سػه (اثنػاي

الرؤيا  :لقد توفي السيد المرتضى منذ سنيف متمادية وفي العراؽ فمماذا يعمنوف مثؿ هذا النبأ فػي
ـ.

استيقظ السيد البروجردي مف نومه فزعا حزينا وهو يتو ع حػدوث امػر مػا ولػـ تمػض سػاعة حتػى
اخبرو هات يا بأف السيد الخونساري التحؽ بالرفيؽ األعمػى فػي همػداف واف نعرػه سػوؼ ينقػؿ إلػى
ـ ومف ثـ اعمف وعبر سماعات الحرـ نبأ وفاة السيد الخونساري فدعا السيد البروجػردي جميػع

العمماي والطمبة إلى االستعداد الستقباؿ نعره وترييعه.

رػػيع السػػيد خونسػػاري فػػي همػػداف ثػػـ حممػػت جنازتػػه إلػػى طهػراف ومنهػػا إلػػى ػػـ حيػػث رػػيع فيهػػا
ترييعا مهيبا ثػـ دفػف فػي مسػجد باالسػر (اي الوا ػع امػاـ الػراس الرػريؼ لممعبػومة إلػى جانػب
بر مؤسس الحوزة العممية آية اهلل العظمى الحائري.

ولقػػد تػػأثر العديػػد مػػف العممػػاي ل قػػد لمػػا كػػاف يتمتػػع بػػه مػػف خبػػاؿ اخال يػػة عاليػػة ولنبػرته لمحػػؽ
الذي كاف يؤمف يقوؿ السيد محمد رضا الطبسي:

"تر ػرفت فػػي احػػد اس ػ اري بػػالحج إلػػى مكػػة المكرمػػة وكػػاف آيػػة اهلل السػػيد ابػػو القاسػػـ الكارػػاني
موجودا فيها .توجهت لزيارته فػي المدينػة المنػورة ومعػي السػيد محمػد تقػي الطالقػاني فػأعرب عػف
ارتياحػػه لتأييػػد السػػيد الخونسػػاري لػػه فػػي حركػػة تػػأميـ الػػن ط وفػػي تمػػؾ األثنػػاي وبػػمت إليػػه بر يػػة

القػى إليهػػا نظػرة ثػػـ ضػرب بيػػد عمػى رجمػػه متػأث ار ثػػـ ػاؿ :آ لقػػد كػاف لػػدي رػخص واحػػد ولقػػد

فقدته اوف

ويقوؿ الريخ األراكي ايضا:

"في ال ترة التي كاف المرحوـ السيد محمد تقي الخونساري مساف ار إلى همداف كػاف السػيد الخمينػي
متواجدا فيها ايضا ولكنه (لـ يمكث هنػاؾ فقػد ودعػه وخػرج منهػا مسػرعا وبقيػت انػا فػي همػداف

ثـ توفي السػيد الخونسػاري بعػد ذلػؾ .حممػوا الجنػازة نحػو ػـ وجػاي السػتقبالها عػدد مػف عممػاي ػـ

ولـ ار احد باكيا مثؿ السيد الخميني كانػت اكتافػه تهتػز ويبكػي بكػاي رػديدا النظيػر لػه بػالطبع
لـ تكف هناؾ اي رابطة (نسب او مباهرة بيف السيد الخميني والمرحػوـ الخونسػاري كػؿ مػا فػي

األمػػر اف الحػػس الػػديني (اإليمػػاني لمسػػيد الخمينػػي كػػاف كبيػ ار إف ذلػػؾ التػػأثر والبكػػاي الػػذي رايتػػه
منه في وفاة المرحوـ الخونساري ما زاؿ عالقا في ذهني ولـ يمح عف ذاكرتي".

ولقد عطمت الحوزة العممية اياما في عزائه وا يمت في العػراؽ وايػراف مجػالس التػأبيف لػه و ػد رثػا

عدد مف الرعراي مف العرب وغيرهـ وممف رثا السيد محسف الطالقػاني حيػث انرػد بيتػيف مػا زاال

مكتوبيف عمى بر الرريؼ:

نعى العمـ والديف ناعي الردى

ب قد التقي النقي الممجد

مضى طاهر الذيؿ مف ذي الدنى

بقمب إلى ربه د تجرد

الحؽ اهلل فقيدنا السعيد مع اجداد الطاهريف محمد وآله الطاهريف.
الممحؽ ر ـ :5

اما نسبه الكامػؿ فهػو :السػيد محمػد تقػي بػف سػيد اسػد اهلل بػف سػيد محمػد بػف سػيد حسػيف بػف سػيد
ابو القاسـ بف الحاج سيد حسف بف الحاج مير از ابو القاسـ (جع ر بف سػيد حسػيف بػف سػيد اسػـ

بف سيد محب اهلل بف سيد اسـ بف سيد مهدي بف سيد زيف العابديف بف سيد إبراهيـ بف سيد كريـ

الديف بف سيد ركف الديف بف سيد زيف العابديف بف سيد بػالح بػف العػالـ الجميػؿ الرػهير بالقبػير
بف سػيد محمػد بػف سػيد محمػود بػف سػيد حسػيف بػف سػيد حسػف بػف سػيد احمػد بػف سػيد إبػراهيـ بػف

السيد المجاهد بف بف سيد عيسى بف سيد حسف بف سيد يحيى بف سيد إبػراهيـ بػف سػيد حسػف بػف
سيد عبد اهلل بف اإلماـ الكاظـ موسى بف جع ر (ع .
ويقع في سمسمة نسبه جممة مف العمماي األعالـ مثؿ:

 - 5السيد ابو القاسـ جع ر بف الحسيف المعروؼ بػ "مير الكبير" ولد عاـ 5363هػ في اب هاف
وتتممػػذ عمػػى يػػد جممػػة مػػف عممائهػػا ومػػف ابػػرزهـ فػػي مرحمػػة الد ارسػػات العميػػا العالمػػة المجمسػػي

حيػث كػاف يعبػػر عنػه بػػ" :رػيخي األعظػػـ واسػتاذي األفخػـ" .غػػادر ابػ هاف عػػاـ 5503ه ػ بسػػبب

فتنػػة األفغػػاف واسػػتقر فػػي خونسػػار بطمػػب مػػف اهمهػػا .كػػاف عالمػػا جامعػػا وفقيهػػا ازهػػدا ورػػاع ار

ػػدي ار و ػػد ظهػػرت مهارتػػه فػػي الرػػعر وت و ػػه فػػي ال قػػه فػػي كتابتػػه بػػيدة ميميػػة مػػف ثالثػػة آالؼ

بيػػت مػػف دوف الهم ػزة واأللػػؼ لػػه كتػػاب "منػػاهج المعػػارؼ فػػي ابػػوؿ الػػديف" وعر ػرات الرسػػائؿ
األخرى وكاف يمتاز بخط جميؿ توفي في  50ذي القعدة عاـ 5524ه ػ فػي ريػة ودجػاف (مػف
القرى التابعة لمدينة خونسار ودفف فيها ويعد بر م از ار لمعاـ والخاص.

 – 1السيد حسيف وكاف مف المحققيف المتميزيف الذيف نهموا مف المير از القمي و د عرؼ عنه انه
لـ يترؾ بالة الميؿ كما كانت جميع بمواته تقاـ جماعة .توفي عاـ 5565ه ػ ودفػف فػي المقبػرة

الرر ية لخونسار.

 – 0الع ػػالـ المتق ػػي الس ػػيد اب ػػو القاس ػػـ ب ػػف آي ػػة اهلل الس ػػيد حس ػػيف ول ػػد ع ػػاـ 5535ه ػ ػ ف ػػي مح ػػيط
خونسار وكاف في مة الزهد والتقوى وهػو مػع جاللتػه تجنػب الخػوض فػي مقػاـ اإلفتػاي والرئاسػة
وبالة الجماعة وارتغؿ بقضاي حػوائج العبػاد وكػاف ذا مقػاـ معنػوي رفيػع بحيػث كػاف دعػاؤ مػف

المجربات والكرامات وكاف المرضػى يرػ وف ببركػة الػدعاي الػذي يقػ ار او يكتبػه .تػوفي فػي اواسػط

رهر رمضاف عاـ 5113هػ.

الترجمة مقتبسة مف المبادر التالية:
 - 5جرػػـ وجػراغ مرجعيػػت (بال ارسػػية اي عػػيف المرجعيػػة ومبػػباحها وهػػو عبػػارة عػػف مجموعػػة
لقايات مع تالمذة السيد البروجردي – إعداد :مجتبى احمدي وعبدالرضا إيزد بنا وحسيف ررفي
– دفتر النرر اإلسالمي – ـ  -الطبعة األولى – 1333ـ.

 - 1خاطرات آية اهلل خاتـ يزدي – مركز اسناد انقالب إسالمي – طهراف – 1331ـ.
 - 0خػػاطرات آيػػة اهلل مسػػعودي خمينػػي – إعػػداد وتػػدويف :ج ػواد إمػػامي – مركػػز اسػػناد انقػػالب

إسالمي – الطبعة األولى – طهراف – 1331ـ.

 - 1ستاركاف خونسار (بال ارسػية اي نجػوـ خونسػار  -حميػد رضػا ميػر محمػدي – نرػر جمػاؿ
– ـ – الطبعة األولى 1330 -ـ.

 - 2ب ػػحي ه ن ػػور (بال ارس ػػية – مجموع ػػة خط ػػب وبيان ػػات الس ػػيد الخمين ػػي – و ازرة اإلرر ػػاد –
طهراف 5651ـ.

 - 3ضياي األببار في ترجمة عمماي خونسػار – السػيد مهػدي ابػف الرضػا – مؤسسػة انبػارياف

لمطباعة والنرر – الطبعة األولى 5111هػ.

 - 4ك ػػاح عممػػاي اإلسػػالـ فػػي القػػرف العر ػريف – عبػػد الػػرحيـ العقيقػػي البخرايرػػي – مكتػػب نويػػد

إسالـ – ـ – الطبعة األولى 5155هػ.

 - 5كنجينه دانرمنداف (بال ارسية اي كنز العمماي – محمد رػريؼ رازي – كتاب رورػي اسػالمية
– طهراف –  5021هػ ش الموافؽ 5640ـ.

 - 6نقباي البرر في القرف الرابع عرر – آغا بزرؾ الطه ارنػي – مػع تعميقػات :السػيد عبػد العزيػز

الطباطبائي  -دار المرتضى – مرهد – الطبعة الثانية – 5131هػ.

 - 53نهضت روحانيوف إيراف (بال ارسية اي نهضػة عممػاي إيػراف لمرػيخ عمػي دوانػي – مؤسسػة
اإلماـ الرضا الثقافية.

 - 55ه تاد ساؿ خاطر از آية اهلل سيد حسيف بدالي (بال ارسية اي سػبعوف عامػا مػف الػذكريات
مف السيد حسيف بدالي – مركز اسناد انقالب إسالمي – طهراف – الطبعة األولى – 5666ـ.

