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ر1هباءرالدينرالعاملّيروأبرزرمنجزاتهرةسير

ر(1546-1622)

ر
ر

م، 1547 -هـ 953ذي احلجَّة سنة  13ُولَد يف بعلبك يف . 2هو حمّمد بن احلسني بن عبد الصمد العاملّي احلارثّي اهلمدانّ 
ة على يّ ضرة الرضو داره قرب احلم، ونُقيَل قبل دفنه إىل طوس، فُدفيَن يف 1622 -هـ 1031شّوال سنة  12وتويّفي يف أصفهان يف 

 والسّياح.صاحبها السالم، وقربه هناك مشيَّد فخم مشهور، يزوره َمن يَفيْد إىل خراسان من الزائرين 

ة يف القرن احلادي عشر اهلجرّي، قد أخذ أبسباب الثقافة اإلسالمّية، وهو أحد األئمّ  ا، وأبعدهم ذكرم اوالبهائّي من أملع العلماء اسم 
يع الكبار املنفردين ابلعلوم املعروفة يف ذلك العصر. مجع إىل الفقه واآلاثر واألصول واآلداب، اهلندسة والفلك واحلساب واجلرب ومج

ْم حوهلا سواه كما والكالم وبعض العلوم اليت مل يَُ  ذلك احلكمة أقسام الرايضّيات إبتقان عجيب وهضم غريب، كما مجع إىل كلّ 
 .3قيل

يف مدحه، ومن هؤالء أمحد بن علّي املنيين شارح قصيدة "البهائّي"  اأفاضو [ـ]ف هائّي" إبعجاب العلماء وإطرائهم،"الب يَ ظي وقد حَ 
رالفوزرواألمانريفرمدحرصاحبرالزمان"اة املسمَّ  قال فيه:"... صاحب  .هـ1151، واليت فرغ املنيين من شرحها عام "وسيلة

التصانيف والتحقيقات، وهو أحّق من كّل حقيق بذكر أخباره ونشر مزاايه، وإحتاف العامل بفضائله وبدائعه. وكان أّمة مستقّلة يف 
 .4ه"دّي ني  الزمان يسمح مبثله، وال جاء بي ق الفنون، وما أَظنُّ أنّ األخذ أبطراف العلوم، والتضلُّع من دقائ

قد كان أفضل أهل  -طاب ثراه- "... وشيخنا هذا: بن حيدر الكركّي العاملّي بقوله ووصفه تلميذه السيد عّز الدين حسني
... امل َيُْم حوهلا أحد من أهل زمانه وال قبله... مييل إىل التصوف كثيم  ]اليت[ مبعرفة بعض العلوم الذي ازمانه، بل كان متفرّيدم 

 .5يف البحث..." امنصفم 

فنون العلم، وتفرَّد بصنوف الفضل.كما  عَ على عادته يف التسجيع واإلطناب، ووصفه أبنّه مجََ  ،6الفةرالعصرس روأطراه صاحب 
ة ظَ قْ ة العلمّية ذات األثر الكبي يف يَـ تاألمر الذي يدّل على مكانته اإلجتماعّية، وشخصيّ  ،أفاض يف إطرائه كثيون غي هؤالء

 ة.نتجَ ـمُ ذي عاشه، ويف احلركة العلمّية الاجليل ال

                                                           
ونشي إىل أّن  .408 - 398، ص  ]د. ت.[، بيوت، منشورات دار مكتبة احلياة، فالسفةرالشيعة،رحياهتمروأراؤ همعن: نعمة، العاّلمة الشيخ عبد هللا، "البهائّي" يف  نقالم ] 1

 .[[( اسم املؤّلف وعنوان املرجع كامَلني ، وأضفنا إليها بني معكوَفني )]احلواشي ُمثبَـَتة كما وردت لدى الشيخ نعمه
 احلارّثي نسبة إىل احلارث اهلمداّن صاحب أمي املؤمنني علّي بن أيب طالب عليه السالم. 2
 .532ص  [،روضاتراجلّناتريفرأحوالرالعلماءروالسادات] الروضات امليزا حمّمد ابقر املوسوّي األصبهاّن[،  ]اخلوانساري، :رانظ 3
 .317 ص]للبهائّي[،  الكشكولاملطبوع يف آخر  "وسيلة الفوز واألمان" ]قصيدة[ ر شرحظان 4
 .532ص  ،مرجع سابق،ر...وضاتالرر 5
  [.صرس الفةرالعصرريفرحماسنرالشعراءربكّلرم رم(،  صاحب كتاب  1708 -1642هـ /  1120 -1052ابن معصوم، علي بن ميزا أمحد بن حمّمد معصوم احلسييّن )هو ] 6
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ا أنّه ظهر يف تلك الفرتة، اليت كانت تغّط أكثر شعوب األرض يف سبات عميق. قد ختّدرت البهائي أثرما ونفوذما علمي   [يكفوي]
حنالل يف أكثر جوانب احلياة، كّل ذلك بسبب األحداث كة الثقافّية، وعمَّها الضعف واالفيها املعرفة والفكر، وركدت فيها احلر 

ن، وحال ذلك دون هَ والنوازل اليت انصبَّت على كثٍي من الدول العربّية واإلسالمّية، يف خمتلف األقطار، اليت مشلها الضعف والوَ 
 نشاط الثقافة فيها.

رة ابملعرفة والفكر، فيها مدارس علمّية، وضي ضَ ة خمُ بَ عشي وإنّه رغم كّل ذلك فقد كانت هناك واحات يف بعض األقطار اإلسالمية مُ 
 نشاطها. جَ وْ قد أينعت مثارها، وبلغت أَ 

املعرفة من عقاهلا، ق عليها اسم جبل عامل تتفّجر فيها الطاقة العلمّية، وتنشط فيها طلَ وكان هناك يف جنوب لبنان بقعة يُ 
داة امليامني، ـت العلماء واملفكّيرين، واهلُ بي نْ وتستفيق من سباهتا، لتكون هذه البقعة جبل عامل اليت اختّصها هللا سبحانه بعنايته، مَ 

بد علي بن ع وحسبنا أن نذكر منهم: سناه. علىالذين محلوا يف تلك الفرتة الدامسة مشعل العلم والفكر، لتهتدي شعوب أخرى 
مة، وزين ق الثان صاحب املؤّلَفات القيّ حملقّيق امليسّي العاملّي، وعلي بن عبد العايل الكركّي املعروف ابحملقّي ابالعايل امليسّي الشهي 

اجلبعي، املعروف ابلشهيد الثان، وحمّمد بن مّكي اجلزييّن العاملّي الشهي ابلشهيد األّول، والشيخ حسني  الدين بن علي العامليّ 
لة من بعدهم مبا خلَّفوه من  طويعبد الصمد العاملّي والد البهائّي، ويف أمثاهلم من رّواد العلم والفكر، الذين أفادوا أجياهلم وأجياالم 

ة اخلصبة، وابملدد الفكرّي العارم، الذي ال يزال إىل اليوم مصدرما كبيما للمعرفة يف كثي من أحناء العامل غنّية ابلطاقة العلميّ  آاثر
 اإلسالمّي.

ا علمي ا، يتّ  ومن نفس هذه الواحة اخلصبة جبل عامل، ويف هذه الفرتة اع الثقافة اليت سع عقله لكّل أنو ابلذات، ظهر البهائّي رائدم
ة، ونشاط فكرّي، يف ميادين ملا فيها من قّوة علميّ  الكهرابء، اجملتمع الذي عاشه فعلَ ه يف تفكي فعل آاثرُ وت ،ُعريَفت يف عصره

 املعرفة والعلم.

لكثيين من علماء املشرق، كما  ا من بعده حّّت اآلن، مرجعم ات وسواها، زمنما طويالم وقد ظلَّت آاثره يف اهلندسة والفلك والرايضيّ 
 أّّنا كانت منبعما يستقي منه طاّلب املدارس واجلامعات.

 وأمهّية عن آاثره يف الفلك والرايضّيات. على أّن كما أّن آاثره يف الفلسفة والكالم والفقه واحلديث واألدب والشعر، ال تقلُّ شأنم 
يف العصور األخية، وذلك بسبب مؤلَّفاته يف هذه املواضيع، اليت نلت شهرته يف هذه العلوم األخية غلبت عليه، وخباصَّة 

 إعجاب العلماء والطاّلب على السواء، ممّا دفعهم إىل شرحها والتعليق عليها، وتدريسها يف كثي من عواصم الشرق اإلسالمّي.

 ّّتاهان واضحان مها:اويربز على تفكي هباء الدين 
يبدو هذا  .الذي يسيطر على كثي من حماوالته ومعاجلاته ملسائل علمّية، وخباّصة ملسائل ما وراء الطبيعة: االّّتاه الرايضّي، الم أوّ 

على ذلك برباهني رايضّية  انم ببطالنه، مربهي يقول ، حني يعرض "الالتناهي"، فهو الكشكولاالّّتاه يف صفحات كثية من كتابه 
 نصي الدين الطوسيّ رن بطريقة اهاته. كما تذكّ وهندسّية، تذّكرن بطريقة "الكندّي الفيلسوف" الذي عرضنا يف حمّله لشيء من اّتّ 

وفوائد ، يف كتبه الكالمّية، أمثال التجريد، اأقامه من دليل على بطالن الالتناهي، والتسلسل أيضم ]يف ما[ ل فيما اليت تتمثّ 
 االعتقاد، وسوامها.
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يعطينا أوضح صورة  الكشكولرفاّن أو الصويّف، الذي ينعكس يف كثي من مؤلَّفاته انعكاسما ابرزما. ولعّل كتابه : االّّتاه العي ااثنيم 
انعكاس ذلك ابرزما يف أقواله اد والعارفني واملتصوّيفة، وقصصهم، كما جند بّ اد والعكثَر فيه من ذكر أقوال الزهّ اه. فقد أَ عن هذا االّتّ 

 وأشعاره بصورة عاّمة.

رحياتــــــــــــــه
أو جباع اليت هي موطن آابئه وأجداده، وإليها  جبعوأصُل هباء الدين من جبل عامل، وهو القسم اجلنويّب من لبنان، من بلدة 

ينتسب كلُّ من والده الشيخ حسني عبد الصمد اجلبعّي العاملّي، وجّده مشس الدين حمّمد اجلباعّي صاحب اجملموعة الشهية، 
 .الكشكولاليت ينقل عنها كثيما هباء الدين العاملّي يف 

ل: "آابؤن وأجدادن من فقد نقل عنه حممّد تقي اجمللسّي: إّن البهائّي كان يقو والبهائّي نفسه يصرّيح أبّن أصله من جبل عامل، 
ا شربنا ماء العجم ُسليْبنا مجيع ذلك".وال مّ ـوالزهد، وهم أصحاب كرامات... ولمشتغلني ابلعلم والعبادة  ا، كانوا دائمم جبل عامل

 .1ةرة آل مروّ سوهي أ، زال إىل اليوم يف جبل عامل بعض األسر تنتمي إىل أخيه عبد الصمد

ل" ل" الواقعة يف مشايل إيران، وقال بعض هؤالء: إنّه ُوليد يف بلدة "آمي خني، فنسبوه إىل "آمي من الكتَّاب واملؤرّ  كثير   مَ هَ وقد وَ 
 حون.اخلراسانّية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر جيْ 

فقد قال:"أّما القول أبنّه ُوليد يف بعلبك  تراثرالعربرالعلميّرآخر من وقع يف هذا الوهم األستاذ قدري حافظ طوقان يف كتابة و 
 اخللط بني جبل عامل يف سوراي، وبني آمل، وقد يكون ح أّن قوهلم هذا يرجع إىلفبعيد عن الصواب، بل هو خطأ حمض، وأرجّي 

. 2مُّونه هباء الدين العاملّي"الذي جعل العلماء يس لده يف بعلبك، وقد يكون أيضما هوهذا اخللط هو الذي جعلهم يقولون مبو 
ليس بصواب حتمما، وهو من األوهام  وال ريب أّن ما ذكره طوقان ة آمل.يف مادّ  ةَر هذا اخلطأ يف دائرة املعارف اللبنانيّ ُنشي وقد 

 على سند. ]فيها[د اليت مل يعتمي 

أملر، بل يكفينا الرجوع إىل ما كتبه عنه تلميذة احلّر العاملّي يف كتابه "آمليّ "ال  "عامليّ "ولسنا حباجٍة إىل إثبات أّن البهائّي هو 
 مؤلّفاته ، وإىلوسيلةرالفوزرواألماناة املسمَّ  يف شرحه لقصيدة البهائيّ  أمحد املنيين، وما كتبه عنه اآلملريفرعلماءرجبلرعامل

 فيها بنسبته إىل جبل عاملة. اليت يصرّيح الكشكول، وكتابراألربعنيو، الحتاحرالف رف رم راملطبوعة مثل 

د علي خان يف والسيّ  الروضاتنساري يف اهذا ابإلضافة إىل ما ذكره علماء الرجال وأصحاب الرتاجم من الشيعة، مثل اخلو 
وخباّصة ها تثبت أنّه كان عاملي ا ال آملي ا، يف كتب الرتاجم والرجال، وهي كلّ  تيَب عن أبيه وإخوته وجّده، وما كُ الفةرالعصرس ر

 " الذي هو من املعاصرين له، على ما سلف.تصريه "للمجلسيّ 

وهو صغي، وعمره إذ ذاك سبع سنوات، وقيل أقّل من ذلك،  ،إيرانوانتقل به والده الشيخ حسني بن عبد الصمد العاملّي إىل 
 هـ. 966، الشهي "ابلشهيد الثان" املقتول سنة يّ ل أستاذه الشيخ زين الدين العاملعلى أثر مقت

                                                           
 .259ص  ،26ج  ،أعيانرالشيعة حمسن[،السّيد األمني،  ]: انظر 1
 .427ص  ،تراثرالعربرالعلميّر]طوقان، قدري حافظ[،  :انظر 2
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 والده حسني بن عبد الصمد العاملّي، وهو من أعالم العلم والفقه واألدب يف ذلك العهد، وقد تويّفي  ا أساتذته فقد عرفنا منهم:أمّ 
 احلاشيةريفراملنطق، وهو صاحب من أساتذة املنطق واحلكمة هـ 981واملوىل عبد هللا بن حسني اليزدّي املتوَّفَّ عام  .هـ974عام 

 اليت ال تزال ُتَدرَّس يف جامعات "النجف" و"ُقم"، ومجيع العواصم الشيعّية العلمّية إىل اليوم.
ة قد أخذها عن عّدة أساتذة عادة. ورمّبا كان تعرُّفه يف أثناء سياحته الطويلة على شخصيّات العامّ  البهائيّ وطبيعّي أن تكون ثقافة 

وما زالت مصادر كثية لثقافته جمهولة لدينا، ومل أجد من مؤّرخيه من عين بذلك،  .اوأدبّية وسواها قد أكسبته ثقافة وعلمم علمّية 
 وغاية ما قالوه هنا: إنّه درس على جهابذة عصره.

 ؤالء:وللبهائّي تالميذ كثر، ّنلوا من مدرسته، وأخذوا عنه، كانوا من أعالم عصرهم يف العلم واملعرفة. ومن ه
يف أصفهان، حّّت  الشيخ جواد بن سعد هللا البغدادّي الكاظمّي املعروف ابلفاضل اجلواد الكاظمّي، درس على البهائيّ  .1

خالصةرأصبح من الالمعني يف املعقول واملنقول والرايضيّات، وغي ذلك. وقد شرح بعض كتب أستاذه البهائّي مثل 
 .1زبدةراألصولو، احلساب

 ، وهو من الفالسفة املعروفني.هـ 1091 حمسن الفيض الكاشاّن املتوَّفَّ عام ماّل  .2
 من أئّمة الفلسفة املشهورين.، وهو هـ  1082املتوَّّف عام  ر الطبطبائّي احلسييّن النائيينّ السّيد رفيع الدين حمّمد بن حيد .3
 د بن علي التبنييّن العاملّي.الشيخ حممّ  .4
 ن زين العاملّي من علماء الفقه واآلاثر.زين الدين بن حمّمد بن حسن ب .5
 ني الشيازي.صدر املتأهلّ  .6
 .2ومجاعة كثيون غيهم ،السّيد ماجد البحرانّ  .7

 صفهان، وتوىّل أاس الصفوّي يف ملوك إيران، وخباّصة لدى الشاه عبّ  ،هباء الدين مكانة رفيعة، ومنزلة عظيمة لدي الصفوّيني لون
 يف الفقه. اجلامعرالعباسيّرفيها مشيخة اإلسالم، وألَّف للشاه املذكور كتابه 

اس واحرتامه، وكان على صلة وثيقة بفيلسوف عصره السّيد الداماد، صلة صداقة وإخاء، وقد كان معما موضع تقدير الشاه عبّ 
متّثل هذا الصفاء الذي كان يسود بينهما.على أّن  وقد ذُكيَرْت يف كتب الرتاجم بعض القصص اليت ،يسود بينهما الصفاء والودّ 

دا يف مكان واحد، فقد َوَردَ ني متعاصرَين عادة، مَ ـي ذلك مل يذهب بروح التنافس بينهما، شأن كّل عال "أّن البهائّي حني صنَّف   ُوجي
ا جاء يف عصرن مل مّ ـهذا العريّب رجل فاضل، لكّنه ل ا نظر فيه قال: إنّ مّ الطلبة إىل السّيد الداماد فل أتى به بعض األربعنيكتابه 

 .3"لـممايشتهر ومل يـَُعّد عا

َب هبا ومبناخها، وله أرجوزة يصف فيها َهراة، وهواءها، وماءها، وعنبها َهرَاةوقد سكن البهائّي  وأنواع مثارها،  ،مّدة طويلة، وأُعجي
 وهي أرجوزة طويلة، ويتحّسر يف آخرها على فراقها ويقول:

 َمَضت لنـــــــــــــــــــــــــــــــا وحنُن يف اهلَـــــــــــــرَاةي   يــــــــا حبّـــــــــــــذا أاّيمنــــــــــــــا اللوايت
 ـــــــــــــــََزل واملزاحــــــــــــــــــــــــــــاهلََنَــــّل ا وال  نسرتّق الـلـــــّذات واألفراحــــــــــــــــــا

                                                           
 .6ص  ،3ج ،ىنرواأللقابالك ر ]القّمّي، عّباس[،: نظرا ا

 .539ص رمرجع سابق،،رالروضات :نظرا 2
 .536ص املرجع نفسه،  3
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 1والـــــــــــــــــدهــــــــــُر ُمْسعيف مبا تريـــــــــــــــــــــــد  وعيُشنا يف ظّيلهـــــــــــــــــــا رغيـــــــــــــد

ثنائها مصر والعراق أواستمّرت سياحته حوايل ثالثني سنة، جاب يف  ،والسياحة البهائّي، فآثر العزلة يَن ة بعيومل تـَُرق هذه احليا
يف سياحته وهو يف مصر، وعاد إىل الكشكولرواحلجاز وسوراي، التقى يف خالهلا بشخصيّات كثية علمّية وأدبّية، وأّلف كتابه 

 هب إليها بنفسه، وأحاطه ابلتجّلة واإلكرام.أصفهان، وعندما علم الشاه عبّاس حاكم الدولة الصفّوية بعودته إىل أصفهان ذ

هـ(، مّث نُقيَل وُدفيَن يف طوس يف  1031وقد بقَي "البهائّي" صاحب املقام األّول عند الشاه إىل أْن وافاه محامه أبصفهان سنة )
 جوار اإلمام علّي الرضا عليه السالم.

رين الذين ة الشاملة والدينّية، شأن العظماء واملفكّ يصّيته العلمّ رغم شخ ،يف دينه وعلمه ،ومل يسلم البهائّي من نقد وطعن عليه
منافسني وحاسدين، أاثروا من  ،ومكانته من ملوك إيران ،َيْسُمون بتفكيهم على تفكي الناس. وقد َخَلَق له مركزه العلمّي الرفيع

 حوله الشكوك والظنون.

، شيئما من ذلك قال:"قد جرى ذيْكري يومما يف بعض اجملالس الكشكولتابه ض سواحنه اليت دوَّّنا يف كوذكر البهائّي نفسه، يف بع
العالية فبلغين أّن بعض احليَضار ممّن يّدعي الوفاق وعادته النقاق، ويظهر الَوداد وبغيته العناد، جرى يف ميدان البغي والعدوان، 

َي قوله تعاىل: "أيُيبُّ أحدكم أن أيكل حلم أخيه"وأطلق لسانه يف الغيبة والُبهتان، ونسب إيّل من العيوب ما مل تـَْزل   ."2فيه، وَنسي
 وقد أزرى به غي واحد من أهل العلم مثل اجمللسّي، وفيض هللا التفريشّي، ومل يوثقاه، وطعنا عليه مليله إىل التصّوف.

كاعتقاد أّن املَكلَّف إذا بذل جهده يف "إّن له بعض االعتقادات الضعيفة،   :ومحل عليه الشيخ عبد هللا بن صاحل البحراّن قائالم 
قال: وهو ابطل  حتصيل الدليل، فليس عليه شيء إذا كان خمطئما يف اعتقاده، وال خيلد يف النار، وإْن كان خبالف أهل احلّق".

ُشبَـُههم وأفكارهم الفاسدة قطعما، ألنّه على هذا يلزم أن يكون علماء الضالل ورؤساء الكَّفار غي خملَّدين يف النار، إذا أَْوَصَلْتهم 
فحملة البحراّن هذه إَّنا كان مصدرها خمالفة البهائّي يف رأيه ليَما عليه تفكي أمثال البحراّن،  .3إىل ذلك من غي اتّباع ألهل احلقّ 

 الذين ال يعتربون العقل ُحجَّة يف أمثال هذه املواضيع.

على حرّيّة تفكيه، وسالمة طبعه، وألن يكون رأيه هذا مدحما له  لّ أُثرة، تدهائّي املذكور منقبة ومالب يون رأوما أحرى أبن يك
 ة قّصة رواسب عقائديّة، ال تتصل للدين بسبب، تتحّكم بتفكي الكثرة الساحقة من العلماء.ولكّن القصّ  وىل من أن يكون ذم ا.أَ 

ُقه يف لامتاز البهائّي بشخصّية ع مّية كبية، ومكانة رائعة يف مجيع ميادين العلم، وبلغ من شأنه العلمّي لدى الناس حد ا يكاد يـُْلحي
أثر البهائّي العلمّي، عداد الشخصّيات األسطوريّة. وقد َنَسَب الناس إليه غرائب وعجائب وأساطي كثية، تعرّب تعبيما واضحما عن 

فقد ُحكيَي عنه أنّه استطاع أن يطّيم الّذرة، وأن يسيطر على طاقتها، وأن يستخدمها يف  ونفوذه البالغ على أفكار الناس.

                                                           
 .73ص  ،]للبهائّي[رالكشكول :انظر1
 .77ص راملرجع نفسه،ر2
 .املرجع نفسهر3
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ها يف أتون محّام أبصبهان، وأّّنا كانت تكفي لتدفئة محّام بكامله مّدة طويلة، دَ قَ وْ وأّن من مظاهر ذلك أن صَنَع مشعة أَ  ؛احلاجات
 .1حاجة إىل من يرّيكها دّوامة احلركة، دون أيّ  ة. ويُنَسُب إليه أنّه صنع ساعدون أن تتغّي الشمعة

َب إل يف ميادين العلم والفنون، ومكانته الشهية من  البهائيّ واألرجح أّن شخصّية  يه غرائب كثية ال جمال لذكرها اآلن.كما ُنسي
نسجت من حوله هالة رائعة، كانت أكثر الثقافات اليت ُعريَفْت يف عصره، واليت ّتاوبت أصداؤها يف أحناء العامل اإلسالمّي، قد 

 العامل القوّي يف أكثر ما يـُْنَسُب إليه من غرائب وأساطي.

وللبهائّي مؤلَّفات وكتب قـَيّيمة، حظيت ابهتمام العلماء ودراستهم، وأكثرها مطبوع، كما أنَّ بعَض كتبه يف احلساب واهلندسة 
 .والفلك قد نل عناية كثية، َفُشريَحْت وُعلّيَق عليها

فاته هذه قد تناولت جوانب كثية ومؤلّ  بفائدة. ومتتاز مؤلَّفاته، بصفة عاّمة، أبّّنا خالية من احلشو، وأّن قارئها ال خيرج منها إاّل 
 من الثقافة والفكر، وأتت على هذه اجلوانب ابستيعاب وهضم.

فاته ، وظلَّت آاثره ومؤلَّ مؤلَّفما َوفقما ملؤسستنا[ 123] امن املخصبني يف اإلنتاج، فقد ترك أكثر من مخسني مؤلَّفم  ويـَُعدُّ البهائيّ 
 مرجعما يُؤَخذ عنه ويـُْعَتَمُد عليه، وال زال بعض كتبه يف احلساب واهليئة يَُدرَّس يف جامعات النجف وإيران وغيمها إىل اليوم.

 

                                                           
 .232ص  ،العراق-ءوهي نشرة تصدر يف كربال ،1379شهر مجادى اآلخرة سنة  ،4الدورة  ،6عدد  ،أجوبةراملسائلرالدينّية :انظر 1


