
                                  !جاست همه چيز آن

 

ستند؛ ح صوم نی شگران علمی دارند مع تما مرحوم عالمه ی طباطبایی هم با همه ی بزرگی و جایگاهی که نزد پژوه

جا که عده ای با اندکی دانش و تالیف و تصنننیفن نوهننته ای از بود بی بود می هننوند و ب ننوب در برابر  اما از آن

اهاره به رفتار و گفتار ایشان در برابر ح رات معصومین علیهم السالم حجت های الهی را دونن هأن بود می بینند، 

 درس آموز است!

. ندنوهت السالمعلیهمدر هرایط حساس زمان مرحوم عالمه طباطبایی ایشان کتابی در علم امام و دفاب از اهل بیت  *

شان درباره صاحبهکتاب ای هیعه و م صری معرفی  سوی در دفاب از حریم امام ع سور کربن فران شان با پرف ارواحنا  های

 ی نیز در والیت تكوینی دارند.است. ایشان کتابفداه 

صدیقه * ههادت  شان برای  سال ایام فاطمیه ده روز در منزل فاطمه زهرا ی کبری مرحوم عالمه مقیّد بودند که هر 

سالم ستگان و اع ای بانوادهی عزا نمایند و همهاقامه علیها ال سكونت ، ی ب ههرهای دیگر  شان که در  حتی دبتران

 . در این مجلس هرکت کنند می کوهیدند تاداهتند 

هننندند که در کردند ولی وقتی ببر میرفتند کمتر دید و بازدید میها که میمعموالً در تهران و هنننهرسنننتان *

 .کردندست فوراً هرکت میاهلل علیهاسالمتوسّلی بر ح رت زهرا  ایگی یا در فالن محل، مجلس روضه وهمس

ی کسالتی که داهتند به ، هش ماه آبر عمرهان با همههدند و حتی در پنجایشان هر ساله به مشهد مشرّف می *

شهد رفتند شان می .م ستگان نزدیك شان : گفتندیكی از ب سالتو  با آغوش بازای سن و ک ، جمعیت را با آن کهولت 

 کردیم.بوسیدند و توسل می جستند و گاهی به زحمت ایشان را از ضریح جدا میهكافتند و با عالقه ضریح را میمی

 .بورمبوسند غبطه می: من به حال این مردم که این طور عاهقانه ضریح را میفرمودندمی

شان می سال آبرگویندفرزند ای صیه حیات، به دلیل بیماری : در  هتند و بنا به تأکید و تو هك، ی ای که دا پز

! ، آقا! سننر انجام به مشننهد رفتیدپس از مراجعتشننان عرك کردیم ؛بواسننتیم به مسننافرت مشننهد مقدس بروندنمی

 ؟: پسرم! جز مشهد کجاست که آدم بتواند دردهایش را بگوید و درمانش را بگیردفرمودند

صوّر میاکثر اف هاید بزرگی چون عالمه کمتر به زیارت برودراد ت ضرین  !کردند  شهد یكی از حا سفر م روزی در 

 ؟روید: هما هم به حرم میپرسید

 !: آریفرمودند



 ؟بوسیدی مردم ضریح ح رت را می: آیا هما هم مثل عامّهآن فرد پرسید

 ... بوسممی را و هر چه متعلق به اوست را هم ی در حرم: نه تنها ضریح، باك و تختهایشان فرمودند

شرّف می شان به مشهد م ضا میوقتی ای ستفاده از هدند تقا ضمن ا سكونت نمایند و  هد که در بارج از مشهد 

: ما از پناه امام هشتم جای دیگری فرمودندکردند و می؛ ایشان ابداً قبول نمیهوای مناسب به زیارت هم مشرف هوند

ست می !رویمنمی ّسالمعلیهرضا ح رت ) : بروید ازفرمودند، میهدگاهی که به مح رهان التماس دعایی دربوا ( ال

  .یم. همه چیز آنجاستای نیستبگیرید، ما اینجا کاره

هیچ به باطر ندارم که عالمه بدون ادای احترام از نام مبارك ائمه  :کنندیكی از هننناگردان مرحوم عالمه نقل می *

 1 .گذهته باهند السالمعلیهم
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