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محمد نوري : روزي نزد آيت اهلل سيدكندنقل مي 1محمد شيرازياهلل سيد داماد مرحوم آيت ليآقاي سيد كاظم فا *

شد، آقاي نوري فرمودبوديم شيرازي  سخن از تأليفات آقاي  شرف . وقتي  شبي حاج آقا محمد در نجف ا ميهمان ما : 

من كه خوابيدم ايشان مشغول تأليف شدند و هنگامي كه از خواب بيدار شدم هنور در حال نوشتن بودند در حالي  ؛بودند

 !كه بيش از صد صفحه نوشته بودند

شعبان بود با مشورت ي نيمه  : در تابستاني گرم كه مصادف بافرمودنديكي از دامادهاي مرحوم شيرازي نيز مي *

صبحانه به آن خانواده صرف  شان را براي  شده اي صميم گرفتيم باغي كرايه كنيم و هر طور   هم از طرفي .بريمجا ب ت

كردند، براي تغيير يچون مدت زيادي بود كه از خانه خارج نشددده بودند و دااما اوقاتشددان را صددرف تأليف و تدري  م

 .ديديم، اين سياحت را ضروري ميذااقه و سالمتي ايشان

رويم، ه باغي در همين اطراف ميب. به اتفاق وسددي ه آماده اسددت : آقا!زود خدمتشددان رسدديدم و كرد كردمبح صدد

مانم. باغ جا ميمن همين !: شما تشريف ببريد. ايشان فرمودندگرديمخوريم و دو سه ساكت ديگر باز ميصبحانه را مي

 ه صددبحنُدود سدداكت ح. و ما ناگزير بدون ايشددان رفتيم ! هر چه به ايشددان اصددرار كرديم نفتيرفتندجاسددتمن همين

 .جهت كرد تبريك خدمتشان رسيديمهمگي نيمه شعبان بود  بازگشتيم و چون روزِ

: زماني كه شما به باغ رفتيد من فرد را بر اين فرمودند وهايي را به من دادند ، دست نوشتهقتي ايشان مرا ديدندو

شما به باغ آمده شتم كه با  شتم و از آن وقت تا چند لتا انجام كارهايم را اكم از ديد و بازديد و مطالعا؛ امگتا ت كنار گتا

 .نوشتم السّالمك يهي اميرالمؤمين دقيقه قبل اين كتاب را درباره

سزاوار ترجمه ديدمب شان گرفتم و پ  از مطالعه آن را  ه ماه آن را با ترجمه و س. لتا پ  از ا تعجب كتاب را از اي

 .دم كه كربي آن كتاب نيز بعدها به چاپ رسيدبه طبع رساني« خورشيدي در افق بشريت اميرالمؤمنين،»ق با نام تحقي

اسددت كه در شددر  « ايصددال الطالب الي المكاسددب»ج دي  16يكي از تأليفات مرحوم آيت اهلل شدديرازي دوره  *

ست صاري ا شيخ ان سب  شان نقل مي .مكا ستگان اي شر  دو  حاج آقادقت دريافتم كه  ن پ  از تتبع و: مكنديكي از ب

                                                 
روشن است که نقل حکایت و داستان از هیچ شخصی نشانه ی تایید همه ی نوشته ها، گفته ها و موضع گیری های او نیست؛ که هیچ  -1

صی صومین  شخ ضرات مع سالمجز ح ست علیهم ال سبت بدور از خطا و لغزش نی شود که از وجوهی ن ه آنها الگو . اما این موجب آن نمی 

 گیری نشود. مرحومِ مذکور نیز از صاحب قلمان معاصری است که همت و تالش ایشان در این جهت می تواند قابل توجه و استفاده باشد.



: من در كربالي و فرمودند ند. وقتي جريان را به ايشان كرد كردم لبخندي زداندصفحه از كتاب مكاسب را جا انداخته

مع ي از جهت وقت بسدديار در مقدديقه بودم و برخي از تأليفاتم را در ماشددين يا بين دو نماز يا در برخي مجال  فاتحه 

ست آني . از جم ه دادمنجام ميا سب نميها همين كتاب ا شر  بر كتاب مكا شتن  ستم همه كتاب را كه . براي نو توان

شم لتا باالجبار كتاب را ورق ورق كرده بودم و هر بار چند ورقي را همراه  شته با شه همراه دا حجم زيادي هم دارد همي

 !ام شر  آن را بنويسمام و نتوانستهاست و من متوجه نشدهها دو برگه از كتاب گم شده بردم كه در اين زمانمي

شيرازي نقل فرمودند * شان از كويت به ايران آمدنفرزند بزرگ مرحوم آقاي  ، تا مدتي تمام وقت د: هنگامي كه اي

صرف ديد و بازديد با بزرگان و مردم مي شب  صبح تا به  شان از  شتاي در همان  .شد و اين روال تا چند هفته ادامه دا

: . آن دوست با تعجب پرسيدهايي را براي تصحيح و چاپ به يكي از دوستان دادندايام، ايشان پ  از مدتي دست نوشته

؛ پ  شددما چه زماني ايددانم كه هيچ وقتي براي نوشددتن كتاب نداشددتهمن در اين مدت تمام روز را با شددما بودم و مي

 ؟ايدها را نوشتهاين

بوده كه از اين فرصت  از بعد از نماز صبح تا روشن شدن هوا تنها فرصت من براي نوشتن كتاب :نده بوددر فرمودپ

 .اماستفاده نموده

 2 به چاپ رسيد.« الفقه حول القرآن الكريم»ين كتاب بعدها با نام ا
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