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 كلمة املؤسسة





 السرية الذاتية للعالمة الراحل الشيخ علي املرهون

 نسبه

هو أبو الفرج عيل بن العالمة الشيخ منصور بن عيل بن حممد بن 

اخلطي القطيفي. كان مولده يف اخلامس من شهر حسني بن مرهون 

هـ. نام يف حجر والده املقدس العالمة 1334ربيع الثاين سنة 

الشيخ منصور املرهون& فغذاه ورباه تربية إسالمية خالصة حتى 

إذا قوى عوده تاقت نفسه لطلب العلم. كان يصحبه والده إىل 

ا يسمع ويرى يف جمالسه العلمية ويشهد مناقشات العلامء، وخيتزن م

نفسه، فقد كان شديد التأثر بتلك املجالس وبأولئك العلامء الذين 

كانوا حيدبون عليه وهيتمون به ويعطونه ما يسأهلم عنه من املسائل 

العلمية، واألدبية، واالجتامعية، األمر الذي جعل وعيه أكرب من 

ا سنه، فقد كان يعي ما يدور حوله من القضايا خاصة ما يتعلق منه

 .بالعقيدة والدين والوطن واألمة



تعلم يف الكتاتيب خالل املرحلة األوىل كام تعلم اخلط ومقدمات 

اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه سن العرشين عىل يد 

هـ والشيخ 1351األستاذين املال أمحد املرهون املتوىف قرابة سنة 

لنفسه االستزادة يف هـ. وأراد 1366عبداحلي املرهون املتوىف سنة 

هـ للنجف لدراسة العلوم 1354التحصيل فأرسله والده عام 

الدينية وقد أقام هناك ستة أعوام تتلمذ فيها عىل يد مجلة من العلامء 

 هـ1360طيف أواخر شهر شوال للعام األفاضل. عاد إىل الق

وواصل دراسته يف القطيف بعد إيابه إليها ويف خالهلا امتهن 

 .د وفاة والده طلب منه أن حيل حمله يف إمامة اجلامعةاخلطابة وبع

 

 الده وإخوانهو

هـ 1362املتوىف سنة  &هو العالمة الشيخ منصور املرهون

والذي يرجع أصله إىل أرسة املرهون العلمية املنترشة يف أرجاء 

املنطقة حيث قام بأعامل هي حمل أنظار الواعني إىل هذا اليوم، فقد 

بذل ما يف وسعه من أجل تفعيل احلركة الثقافية والعلمية يف 

القطيف، فأقدم عىل إنشاء حوزة علمية هبا ولكن مل يكتب هلا 

نجاح وقد استفاد من خطاباته لبث الفكرة وتشجيع الناس عىل ال



  

دعمها ليعيد للقطيف شيئًا من ماضيها، كام حتدث مع العديد من 

 .العلامء والشخصيات حول سبل تنفيذ فكرته

 &انت للعالمة الشيخ منصور املرهونعالوة عىل ذلك، فقد ك

ون حلقات علمية وأدبية وثقافية نشطة. لقد ضمت أرسة املره

العديد من الفضالء من أبناء العالمة الشيخ منصور املرهون الذين 

ساروا عىل هنجه يف العلم والثقافة والورع، فقد نبغ منهم العلامء 

وإخوانه  &واخلطباء واألدباء كالعالمة الشيخ عيل املرهون

 :األفاضل كٍل من

 .خطيب معروف ـاملال سعيد املرهون  ـ1

 .خطيب وشاعر ـ املال حممد املرهون ـ 2

 .خطيب وأديب ـاملال عبد العظيم املرهون ـ 3

إمام مسجد الدبابية وخطيب  ـالشيخ حممد حسن املرهون ـ 4

 .معروف

إمام مجاعة يف أم احلامم ومن أبرز  ـيد املرهون الشيخ عبد احلمـ 5

 .اخلطباء

 .خطيب حسيني ـ املال صادق املرهون ـ6

 .خطيب حسيني ـاملال كاظم املرهون ـ 7



 شاعر معروف. .احلاج إبراهيم املرهون ـ8

 

 احلياة العلمية لسماحة العالمة املرهون

 هجرته إىل النجف 

سامحة  يف توجيه ة الشيخ منصور املرهون دوٌر كبريكان للعالم

 والعربية الدينية العلوم لتحصيل ن&العالمة الشيخ عيل املرهو

. العلمي املسري مواصلة عىل والباعث األول أستاذه كان حيث

 ثم من أبيه كنف يف واألخالقية واإليامنية العلمية تربيته فتلقى

تلمذ عىل فت الوقت ذلك يف القطيف يف العلمية باحللقات التحق

أيدي أساتذهتا يف مقدمات اللغة واألصول والفقه واملنطق. وقد 

 درس سامحته عىل أيدي كبار العلامء من القطيف أمثال الشيخ فرج

 .العمران والشيخ طاهر القطيفيني

ومل يزل متوجهًا نحو ضالته املنشودة وسائرًا جتاه غرضه املقصود 

اهلمجية والتقليد استفزه الشوق األكيد إىل الرقي عن حضيض حتى 

إىل أوج احلضارة واالجتهاد الصميم فغادر وطنه القطيف نافرًا إىل 

النجف األرشف معدن العلم ومأوى النبوغ ومطمح أنظار أهل 

هـ. 1354الكامل وذلك يوم اخلامس من شهر شعبان املبارك سنة 



  

فشمر عن ساعد اجلد واجتهد حسب الوسع والطاقة البرشية 

وطلب العلم النافع الديني األخروي وأكب عىل التحصيل 

الكاميل. ويف بداية سفرته للنجف تتلمذ عىل يد جهابذهتا وعلامئها 

 :يف ذلك الوقت من بينهم

 .الشيخ عيل اجليش ـ 1

 .الشيخ طاهر املحمريـ 2

 .الشيخ حسن بن عيل املحروس ـ 3

 .الشيخ حمي الدين البغدادي ـ 4

 .لشيخ بدرالشيخ طاهر ابن الشيخ حسن ابن ا ـ 5

 .الشيخ كاظم ابن الشيخ عمران األحسائيـ 6

 .الشيخ هادي محوزي ـ 7

 .السيد إبراهيم املقرمـ 8

كالسيد وأساتذهتا وزة العلمية احل كبار فضالءكام تتلمذ عىل يد 

 ،حيرض بحثه اخلارج لسنوات طويلة، حيث كان +حمسن احلكيم

الذي كان يزور الشيخ بنفسه خالل  +والسيد حممد باقر الصدر

 ،&الغطاءتواجده يف العراق، وكذلك الشيخ حممد حسني كاشف 

أبو  زعيم احلوزة العلمية السيدو ،والشيخ حممد تقي اجلواهري



، والذي كان حيرض بحثه اخلارج فرتة تواجده يف اخلوئي& القاسم

  .النجف األرشف

درس يف كلية وإىل جانب دراسته احلوزوية يف النجف كان ي

وقد كان  ،املظفر التابعة جلامعة بغداد واملعروفة آنذاك بكلية الفقه

االنضامم إليها يتطلب معرفة كافية بعلم الفقه واألصول وغريها 

من العلوم األخرى. وقد درس عىل يد السيد حممد مجال اهلاشمي 

بحث رشح التجريد واألصول الديني لنصري الدين الطويس 

 .احليلورشح العالمة 

 

 نه يف النجفمسك

سكن العالمة املرهون أول أمره مدرسة اآلخوند الصغرى مدة 

ثالث سنوات تقريبًا ثم سكن املدرسة املهدية مدة سنة تقريبًا 

 &لينتقل بعدها إىل مدرسة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء

 .التي استمر فيها حتى هناية إقامته

 

 حركته االجتماعية يف النجف

 باملرجعيات واسعة عالقة عىل ن&سامحة العالمة املرهوكان 

األرشف عىل مدى سنني طويلة.  النجف يف الدينية والشخصيات



  

ومل يكن طالب علم لدى العلامء فحسب بل عمل كأستاذ يف 

مدرسة الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء التي خترج منها عىل يديه 

قي املعتوق أحد عدد كبري من العلامء وعىل رأسهم الشيخ حممد ت

 .علامء جزيرة تاروت

كام ويعترب إحدى القنوات املتحدثة عن تاريخ وحضارة القطيف 

ومصدرًا ُيرجع إليه يف تاريخ املنطقة بل ومصدرًا لنقل تاريخ مدينة 

النجف إىل الطالب الدارسني هناك. وقد أوىل طالب العلم اهتاممًا 

إنعاش الطاقات خاصًا وعمل العديد من األنشطة الرامية إىل 

 :وإبراز الكفاءات من أبناء املنطقة، ومن ضمن أنشطته هناك

  الدعوة إلقامة اجللسات األدبية بمشاركته وحضوره لتداول

خمتلف اجلوانب األدبية وحث من خالهلا الطلبة عىل حفظ 

الشعر وكتابته وغالبًا ما كان يدور احلديث حول الشواهد 

 .األدبية يف اللغة وإعراهبا

 مة جمالس اخلطابة احلسينية للمبتدئني من الطلبة ودعوة كبار إقا

 .الشخصيات العلامئية يف النجف للحضور واالستامع

  التشجيع عىل زيارة العلامء وطرح خمتلف املسائل العقائدية

 .والفقهية مبارشة



  ًوتفقد× بعد زيارته حلرم أمري املؤمنني زيارة الطالب يوميا 

 .أحواهلم

عاية واالهتامم ألبناء منطقته فحسب بل كانت ومل تكن هذه الر

شاملة جلميع الطلبة والدارسني فأصبح يتحسس أحواهلم املعيشية 

وال يسمح أبدًا بوجود نقص مادي لدى طالب العلوم الدينية 

فكان يقدم املبالغ املالية لترصيف شؤون حياهتم واالستمرار يف 

 .مواصلة الدروس يف احلوزة العلمية

 قلد أوائل من 

من املرجعيات  عددن & سامحة العالمة الشيخ عيل املرهوقلد 

 :الشيعية املعروفة وهم عىل الرتتيب الزمني كٌل من

 .آية اهلل العظمى السيد أبو احلسن األصفهاينـ 1

 .آية اهلل العظمى الشيخ حممد رضا آل ياسنيـ 2

 .آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيمـ 3

 .السيد أبو القاسم اخلوئيآية اهلل العظمى  ـ4

 .آية اهلل العظمى السيد الگلبيگاينـ 5

 .آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين ـ 6



  

 الوكاالت واملأذونيات

يف أوساط  حظي الشيخ عيل املرهون بسمعة طيبة وصيت عالٍ 

احلوزة العلمية أكسبه ثقة كبار املرجعيات. ينقل أحد الثقاة أنه كان 

ص ثري من املنطقة يريد إخراج اخلمس الرشعي فأرسل هناك شخ

فاكس آلية اهلل العظمى السيد عيل السيستاين)دام ظله( خيربه 

: أرجع ـ  حفظه اهللـ  برغبته يف ختميس أمواله فقال له سامحة السيد

 إىل ثقتنا يف القطيف الشيخ عيل املرهون. 

 عىل وكاالت مطلقة ختوله من استالم احلقوق &د حصلوق

 :الرشعية من كل من

 +.آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيمـ 1

 ي+.السيد أبو القاسم اخلوئآية اهلل العظمى ـ 2

 +.آية اهلل العظمى السيد الگلبيگاينـ 3

ومل يكن يرصف شيئًا من هذه األموال يف شأنه اخلاص بل كان 

تلقى ينفقها عىل الفقراء واملحتاجني ودعم املشاريع اخلريية. وقد 

إجازة رواية من الشيخ حسن الشيخ عيل القدحيي والشيخ فرج 

ستند من احلديث عىل أهل البيت العمران وهي عبارة عن امل

املتصلة بالكتب األربعة. وكام أنه حيمل إجازات ووكاالت عن و

 .بعض أعالم القطيف والنجف وإيران



 احلياة االجتماعية للعالمة

 املشاريع واملؤسسات

 ودعم واخلريية الدينية باملؤسساتة& العالم اهتم سامحة

 هم ملن عطائها يف وتستمر تبقى أن ألجل منها القائمة املؤسسات

 دعا من أوائل من &كان إذ ؛جليلة خدمات من تقدمه ملا بحاجة

 األمر باديء يف تعرف وكانت اخلريية القطيف مجعية إلنشاء

ه ئأثناء إلقاي، حيث كان يدعو إليه اخلري الدبابية بصندوق

 ،وكان أول رئيس فخري للجمعية ،املحارضات يف املآتم احلسينية

ده وبدا واضحًا حرصه الشديد عىل األوقاف التي تركها وال

مع كمغتسل والتي ختدم املجت &املرحوم الشيخ منصور املرهون

إذ كان دائاًم ما حيث عىل صيانته ليبقى مركزًا  ؛بأم احلامم« أم اخلري»

 .موات إضافة إىل اهتاممه بمغتسيل اجلش والشويكةخلدمة األ

ومن املشاريع الداعية إىل نرش العلوم الدينية تأسيسه حلسينية 

والده مركزًا قرآنيًا  الشيخ منصور بأم احلامم التي أصبحت بعد وفاة

يس هيئة وتأس وعلومه الكريم القرآن بتدريس م&بعد أن قا

  .لرعايتها

منطقة سكناه )املسعودية( عندما نزهلا كذلك أنشأ مسجدًا يف 



  

هـ املعروف باسم مسجد املسعودية واشتهر 1381 ـ هـ1380عام

 .فيام بعد باسم مسجد الشيخ عيل املرهون

 اجملتمع والناس

شعر العالمة الشيخ عيل املرهون بمسؤولية كبرية جتاه الناس 

لذا جتده زائرًا للديوانيات  ؛فعمد إىل التواصل معهم وزيارهتم

واملجالس الدورية يف املنطقة دون دعوة مسبقة، يسأل عن أحوال 

الناس ويتفقد شؤوهنم وحيرض جلسات الصلح وبكلامت بسيطة 

يفض النزاع دون أن يتسبب يف إيذاء أي من الطرفني، وتشهد عىل 

 .ذلك العديد من األوراق املكتوبة بخط يده الكريمة يف هذا املجال

وحفز الشيخ املرهون الشباب يف اإلقدام عىل الزواج فقد كان 

يتكفل بمتطلبات الزواج للعوائل الفقرية صارفًا األموال منذ كتابة 

ودائاًم ما كان يرفض إجراء الطالق  العقد حتى إمتام الزواج،

 .وحياول اإلصالح بني الزوجني ما أمكن

 

 أبو الفقراء واملساكني

 الفقراء لسائر احلاين األب بمثابة& كان العالمة املرهون

 األرامل و األيتام و العجزة و املعوزين و واملحتاجني و واملساكني



 شغلته و أمورهم أمهته فقد املجتمع، أبناء من يشبههم ومن

 وأنشأ، الفقراء عىل املؤونة لتوزيع حمددة أياماً  فخصص ،قضاياهم

اخلريي بالدبابية.  ندوق الربربعات واإلعانات، كصالت جلمع جلاناً 

سد االحتياجات املالية للفقراء جتامعي لوكان يدعو إىل التكافل اإل

العزاب الذين واليتامى واملسنني والعجزة ومن أرهقتهم الديون و

 .ال جيدون املال الذي يوفر هلم حياة زوجية كريمة

 

 صالة اجلماعة

 اجلامعة بصالة& بدا جليًا لعموم الناس اهتامم الشيخ املرهون

 يف والده وفاة بعد أقامها صالة أول منذ إقامتها عىل واملداومة

 خيرج وكان الفرائض. مجيع يف هـ1362 عام بالدبابية املزار مسجد

 حيرص كان كام الطقس، بتقلبات عايبء غري يومياً  الصبح لصالة

ويف حال  ،عالمًا بدخول وقت الصالةإ بنفسه األذان يرفع أن عىل

قدومه من سفر عند وقت الصالة فإنه يتوجه مبارشة للمسجد 

 .ويقوم بتوضيح املسائل الفقهية للمصلني، ويؤذن ويصيل بالناس

وقد عرف عنه حرصه عىل أن يأيت للمسجد قبل الصالة كام  

كان يطيل جلوسه بعد الصالة. ومل يرد اجلامعة لنفسه بل كان يدعو 

األخرى وحيث طلبة العلوم الدينية عىل املصلني حلضور اجلامعات 



  

إعامر املساجد بإقامة اجلامعة فيها. وكان مسجد الشيخ عيل املرهون 

املكون من طابقني يكتظ باملصلني من خمتلف مناطق القطيف 

خصوصًا ظهر اجلمعة وليلة القدر، حيث متتد صفوف املصلني 

حة فكان ذلك يربز حب الناس وثقتهم بسام ،خارج حدود املسجد

 .الشيخ

 

 احلج والعمرة

 عرف عن العالمة املرهون ذهابه الدائم للحج والعمرة كمرشد

ورغم ذلك مل يكن مرشدًا ، ديني خاص للحملة التي يذهب معها

حمدودًا بحملته بل كان ُيقصد من قبل احلجاج واملعتمرين يف 

احلمالت األخرى من القطيف والبحرين. وكان يقيم اجلامعة أثناء 

زيارة األماكن املقدسة كام كان يقيمها بعد العودة منها رحالت 

 .فيأتم خلفه احلجاج والزائرين من خمتلف احلمالت

 

 احلياة الثقافية

 والتأليف النرش جمال يف كبري ثقايف دور& للشيخ عيل املرهون

عراء واألدباء البارزين عىل الش من ويعترب، الرتاث ومجع واخلطابة

وحرص ، والفصحىنظم الشعر بالطريقتني الدارجة  .مستوى املنطقة



عىل مجع الرتاث من كتب ومقاالت وقصائد وغريها. ومن دواوينه 

 .الشعرية ديوان املرهونيات وشعراء القطيف قدياًم وحديثاً 

وكان يشجع العلامء واألدباء عىل اإلنتاج الثقايف ويتبنى االهتامم 

ة من الكتب بمساعدته بنرش تراث البالد، فقد تصدى لطبع جمموع

وديوان ، دمعة القطيفية( للشيخ عيل املحسنوإرشافه ككتاب )ال

و)يوم  ،وديوان احلاج حسني الشبيب ،الشيخ عبد اهلل املعتوق

األربعني( للشيخ عبد احلي املرهون، و)برشى املذنبني وإنذار 

 ،الصديقني( للشيخ نارص اجلارودي، و)الروضة احلسينية( لوالده

قترص عىل تراثه وتراث العائلة بل امتد لآلخرين من أبناء فهو مل ي

 .منطقته

سينية يف منزله الكائن وكانت له حلقة درس لتعليم اخلطابة احل

وعند انتقاله للمسعودية قام بالتدريس يف الطابق العلوي ، بالدبابية

من منزله. له العديد من املؤلفات املطبوعة واملخطوطة والتي تربو 

يف خمتلف العلوم اإلسالمية واألدبية  والعرشين مصنفاً  عىل اخلمسة

 :أبرزها

 هـ1385شعراء القطيف من املاضني  ـ1

 هـ1385شعراء القطيف من املعارصين  ـ2



  

 هـ1365الروضة الزاهرة يف مراثي النبي وعرتته الطاهرة  ـ 3

 هـ1381ختميس قصيدة احلمريي ـ 4

 هـ1375قصص القرآن ـ 5

 قصص األنبياءـ 6

 جزأينـ  ديوان املرهونيات يف رثاء الساداتـ 7

 لقامن احلكيمـ  8

 عبد اهلل بن معتوقـ 9

 هـ1366أعامل احلرمني ـ 10

 أعامل شهر رمضانـ 11

 العامية باللهجة املعصومني رثاء ة ـالروضة العلي ـ12

 (خمطوط) جملدات 3ء ـ مغني القراـ 13

 (مذكرة ابن مرهون )خمطوطـ 14

 (ن )خمطوطرحلتي إىل إيراـ 15

 (آداب الطالب الدينيني )خمطوطـ 16

 هـ1391الدرة يف أحكام احلج والعمرة ـ 17

 هـ1362الشواهد العلية يف رثاء النبي وآله خري الربية ـ 18

 تقريرات عىل كفاية األصولـ 19

 هـ1361له دعوة احلق ـ 20



 هـ1416املسائل الرشعية )خمطوط( ـ 21

 زاد املسافرين يف األدعيةـ 22

 أربح التجارات يف األدعية والزياراتـ 23

 مع املنرب 

كان لسامحة العالمة الشيخ عيل املرهون منربه املعروف، حيدق 

به الصغري والكبري من خمتلف األعامر، يف شهر رمضان واملناسبات 

اممه يف إحياء مناسبات أهل الدينية املختلفة. وقد عرف باهت

سجده العامر بمنطقة قبيل الصالة أو بعدها يف م ^البيت

املسعودية، حيث اتسمت خطابته بالرتكيز عىل املوعظة وإنقاذ 

 .املجتمع من حضيض األرض إىل سامء فكر وأخالق أهل البيت

صعود املنرب يف سن مبكرة برغبة  &وقد بدأ سامحة الشيخ 

  &.وتشجيع والده
 

 أخالقه وصفاته

الزهد يف  &حلياة العالمة الشيخ عيل املرهونيلمس املتتبع 

مجيع جوانب احلياة واالبتعاد عن مغرياهتا، فال يعرف الكلفة وال 

ويمتاز بالروحانية  ،يعرف وضع احلواجز بينه وبني عامة الناس

وتعاىل وتفويض والتقوى والورع الشديد واالتكال عىل اهلل سبحانه 



  

وأبرز املالمح التي  ^.األمر إليه وتعلقه الشديد بأهل البيت

شخصية هذا العامل اجلليل تواضعه للجميع كبارًا تتميز هبا 

وصغارًا، فيالعب األطفال ويامزحهم ويقدم هلم املال ويسدي هلم 

النصيحة األبوية باألسلوب املناسب إلدراكهم. وحيس جليسه 

بشدة قرب منه كأنه أب أو أخ أو صديق محيم ملا يتمتع به من 

ألنه كان  ؛فيهامه وهندامه، مع أناقة ظاهرة تواضع جم يف لباس

القائد كان حيب املظهر احلسن والوجه  |يعرف أن الرسول

احلسن ويطلب أن يكون كذلك، كام يبدو تواضعه يف مسكنه 

وأثاث بيته، وهو ذو ذوق رفيع وإحساس مرهف ومالحظة دقيقة 

 .وذكاء حاد وفطنة وفصاحة وجرأة أدبية وشجاعة ال تعرف اخلوف

يمل وال يشتكي من تعب فرتاه يف  وهو ذو نشاط دؤوب ال يكل وال

 .مبتساًم، يبدأ من يلقاه بالسالمأشد احلاالت 

^ وكان مؤمنًا أشد اإليامن باهلل تعاىل وبرسوله وأهل بيته

نَا اْكِشْف َعنَّا ﴿: فكان يف ليايل القدر يبكي عندما يقرأ قوله تعاىل َربَّ

ا ُمْؤِمنُونَ  تنهال دمعته  رسعان ما( و12 الدخان:) ﴾اْلَعَذاَب إِنَّ

ومل يكن يفكر يف نفسه ×. بمجرد ذكر مصيبة أيب عبد اهلل احلسني

والً وإنام انطلق إىل عامل الغري حاماًل هم املجتمع ومفكرًا يف سبل أ



 خدمته ليتحرر بذلك من طوق األنانية والسيطرة الفردية. 

إذ يرفضها  ؛ان يرفض تداوهلا يف جملسه الغيبةومن األمور التي ك

مطلق واليسمح لشخص أن يذكر آخر بسوء، ويرفض بشكل 

الطعن يف املرجعيات الدينية والتقليل من شأن أي من طلبة العلوم 

فكان  ،فكان حيرتم اجلميع ويوقرهم ،الدينية واالنتقاص من قدره

حصنًا ألبناء جمتمعه، جيمعهم عىل كلمة واحدة وحيميهم من 

قوى وخوف من اهلل التمزق والترشذم، كل ذلك ملا متتع به من ت

 .سبحانه وتعاىل

نقل أحد اآلباء: كنت أمخس لدى أحد العلامء ولظروف معينة 

فجئته  &،قررت أن أمخس عند سامحة الشيخ عيل املرهون

وأخربته برغبتي بالتخميس عنده بدالً من ذلك العامل، فقال يل ملاذا 

أتيتني وتركت الشيخ فالن املؤمن، التقي، الورع، والذي متأل 

سمعته البالد والعباد؟ فقلت له: يا شيخ ليست العلة يف ذلك العامل 

وإنام ظروف أصابتني فأرجو قبول اخلمس. فلم يوافق عىل طلبي 

 .وطول عناء استمر ألكثر من مخسة أشهر ،حلاح مضنيإال بعد إ
 

 وفاته

انتقل سامحة العالمة الشيخ عيل املرهون إىل جوار ربه يوم 

وقد أّرخ وفاته أخوه الشيخ عبد احلميد آل   هـ. 27/1/1431



  

 مرهون قائاًل: 

 هـ1429





 قالوا يف رثائه





 ُيتُم الضياع..





  



 تهجد يف حضرة الرحيل

«»

«»



  

«»



«»

«»

«»



  

«»

«»

«»



 َمِزييييي ا «احُلَسيييي ُ »

«»



  

 



 أبو القطيف



  





  



 قلُب القطيف



  





  



 شيخ التقى



  





  



 ودعي يا قطيف...!



  





  

 شيخ القطيف



 



  

 يف التجليَّاِت ختضرُّ األجبديَّة





  

 «رثاء العالمة املرهون»ولّي احلسني 



«»



  

«»



«»



  

 «شيخ السماحة»

ِ 





  





  

 دوحة اإلخالص





  

 املرهون(قرن تعيش )يف الشيخ علي 





  





  





  

 بشارة استسقاء





  



 



 
 
 

 ختميس القصيدة العمرية

 يف مدح أمري املؤمنني عليه السالم         





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  





  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 الشواهد العلية

 الشعر الفصيح                                                                        





 األصول اخلمسة أو العقائد





  

 امليالد النبوي





  



 أنشر تعاني العيد



  



 يوم الغدير

«

»

                                           
 



  



 يا إماما



  



 إليك أبا حسن



  



 اخلري يف النمط االوسط



  

﴿﴾





  

 مدح احلسني بن علي عليه السالم

«

»

                                           
 



 نور



  



﴿﴾



  



﴿﴾



  



 ويف رثائه أيضًا



  



 فاطمة الزهراء عليها السالم



  



 و يف رثائها أيضا

«»



  





  

 وله خممسا قول بعضهم



 اإلمام أمري املؤمنني



  



 وفيه أيضا صلوات اهلل عليه



  





  

 االمام أبو حممد احلسن





  



 



  

 االمام أبو عبد اهلل احلسني





  

 احلسني اجملاهد





  

 فيه أيضا سالم اهلل عليه و



 



  





  



 و فيه أيضا عليه السالم



  





  



 هالل عاشور



  



 هاني بن عروة



  



 مسلم بن عقيل



  





  

 األنصار





  

 احلر بن يزيد الرياحي





  

 ياألسدظاهر يب ابن محب





  



 العباس بن علي عليه السالم



  





  

 القاسم بن احلسن





  



 علي بن احلسني األكرب



  



 



  

 زينب الكربى





  



 الفاطميه



  



 



  

 واقع احلال





  

 



 صحابه وأخاهاحلسني يندب أ



  



 ختاميس



  





  

 



 من هو يزيد



  



 هل الكساء عليهم السالممرثيه عامة أل



  





  





  

 مام زين العابديناإل





  



 مام حممد بن علياإل



  



 



  

 مام جعفر بن حممداإل





  



 مام موسى بن جعفراإل



  





  

 مام علي بن موسىاإل





  

 مام حممد بن علياإل





  

 عليه السالم مام علي بن حممد اهلادياإل





  



 عليه السالم مام احلسن بن علي العسكرياإل



  





  

 استنهاض 

 مام صاحب العصر احلجةاإل



 



  

 يف التمسك بوالء أهل البيت



 انتهاء ال خامتة



 

 الشواهد العلية

 النبطيالشعر                                                                           





 النيب صلى اهلل عليه وآله





  

 فاطمة الزهراء عليها السالم



 أمري املؤمنني عليه السالم

 



  

 احلسن بن علي عليه السالم

 



 احلسني بن علي عليه السالم



  

 زين العابدين عليه السالم

 



 الباقر عليه السالم



  

 الصادق عليه السالم

 

 



 موسى الكاظم عليه السالم



  

 علي الرضا عليه السالم

 



 حممد اجلواد عليه السالم



  

 علي اهلادي عليه السالم

 



 احلسن العسكري عليه السالم

 



  

 احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه





 شواهد واقعة الطف

 





 جملس الوليد ووداع احلسني جلده



 وداع احلسني جلده



  

 خروج احلسني من مكة



 نزول العساكر بكربال



  

 مسلم بن عقيل



 هاني بن عروه



  

 يتيمة مسلم بن عقيل



 االنصار



  

 احلر بن يزيد الرياحي



 حبيب ابن مظاهر



  

 العباس بن علي



 القاسم بن احلسن



  

 علي بن احلسني األكرب



 هل بيتهوداع احلسني أل



  

 مصرع احلسني



 مقتل الشهيد



  

 رأس احلسني على رأس الرمح



 عوجيةخيل األ



  

 هجوم اخليل



 العليل السجاد



  

 خطاب زينب ساعة السفر



 خيها العباسعتاب زينب أل



  

 ساعة السفر



 يف الكوفه



  

 جساددفن األ





 الروضة الزاهرة
 يف النيب والعرتة الطاهرة 





 

 

 

 

 





 النيب حممد صلى اهلل عليه وآله





  

 وداع أهل بيته





  

 ناحت األمالك جلله



 



  

 فاطمة الزهراء عليها السالم

 

 

 





  





  

 املصطفى فَكد بعد



 أمري املؤمنني عليه السالم



  

 

 

 





  

خييييّ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 مظهر الدين ابفقاره

 

 

 



 اإلمام احلسن عليه السالم



  





  





  

 احلسنمات مسموم 



 

 اإلمام احلسني بن علي عليه السالم

 



  

 تفصيل واقعة الطف

 



 رسالة يزيد إىل الوليد



  

 جملس الوليد





  

 وداع  قرب جده وأمه وأخيه



 جملس الوليد ووداع احلسني جلده



  

 وداع احلسني جلده



 خروج احلسني من املدينة



  

 



 دخول احلسني مكة املعظمة

إّل 



  

 الكتب الواردة عليه من الكوفة وغريها

 



 إرساله مسلم بن عقيل للكوفة



  

 طوعه مسلم بن عقيل يف دار

 





  

 شجاعة مسلم





  

 شهادة مسلم بن عقيل





  

 يتيمة مسلم بن عقيل



 هاني بن عروة
 



  



 هاني بن عروه



  

 خروج احلسني من مكه

 

 
 

  

 

  

  

  

  

  



 خروج احلسني من مكة ونزوله كربال



  

 مالقات احلسني للحر الرياحي

 

 

  

  

  

  

 

 

 



 احلر بن يزيد الرياحي



  

 نزول احلسني بكربال

 

 





  

 نزول العساكر بكربال



 نزول العساكر بكربال



  

 نب تسأل عن اجليوشيز



 رسل احلرب



  

 شجاعة األنصار



 شهادة األنصار



  

 االنصار



 شهادة احلر الرياحي



  

 حبيب بن مظاهر



 حبيب ابن مظاهر



  

 عبد اهلل بن مسلم



 مسلم بن عقيل



  

 العباس يطلب الرخصة



 شجاعة العباس



  



 



  

 شهادة العباس

 



 العباس بن علي



  

 احلسني عند أخيه





  



 القاسم بن احلسن يطلب الرخصة للحرب



  



 وداع القاسم وشجاعته
 



  



 شهادة القاسم والندبة



  



 القاسم بن احلسن



  

 علي بن احلسني األكرب



 شجاعة األكرب



  



 وداع األكرب



  

 شهادة األكرب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 بن احلسني األكربعلي 



 ليلى تندب األكرب



  

 عبد اهلل الرضيع
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هالل عاشور

 



  



 احلسني وحيد فريد



  

 احلسني يؤبن أصحابه



 احلسني يوصي أخته زينب



  

 احلسني يودع أهل بيته



 وداع احلسني ألهل بيته



  

 شجاعة احلسني عليه السالم





  

 مصرع احلسني عليه السالم





  

 مصرع احلسني



 املهر ينعى احلسني عليه السالم



  

 اهلجوم على املخيم



 هجوم اخليل



  

 زينب مع العيال عند احلسني عليه السالم





  

 احلسني عليه السالم الشمر حيز رأس

  



 مقتل الشهيد



  

 رأس احلسني على الرمح



 رأس احلسني على رأس الرمح



  

 زينب ختاطب حامل الرأس



 خيل األعوجية



  

 خيل األعوجية



 اجلمال لعنه اهلل



  

 فاطمة الزهراء تندب احلسني عليه السالم



 إىل الكوفة

 



  

 اإلخبار بالسفر

 



 خطاب زينب ساعة السفر



  

 ساعة السفر



 زينب والعباس



  

 عتاب زينب ألخيها العباس



 ركوبهم وسريهم



  

 جملس ابن زياد





  

 يف الكوفة

 



 يف الكوفه



  

 دفن األجساد





  

 دفن األجساد



 إىل الشام



  

 يف الشام





  

 يف جملس يزيد





  

 يوم األربعني
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 على قرب احلسني



 على قرب العباس



  

 إىل املدينة





  

 أم البنني



 فاطمة العليلة



  



 السجادبعض ما قاساه 
 



  



 



  

 العليل السجاد



 مع الفواطم



  

 اإلمام علي بن احلسني السجاد عليه السالم





  

 زين العابدين عليه السالم

 



 اإلمام حممد الباقر عليه السالم



  





  

 ويل َكليب على الباقر



 اإلمام جعفر الصادق عليه السالم



  





  

 نشر دين اجلعفريه

 



 اإلمام الكاظم عليه السالم



  





  

 للجسر يف بغداد



 اإلمام الرضا عليه السالم

 



  





  

 مات الرضا

 



 اإلمام حممد اجلواد عليه السالم



  



 مات باب اجلود



  

 اإلمام اهلادي عليه السالم



 

 



  

 



 يف دار غربه مات



  

 اإلمام احلسن العسكري عليه السالم





  

  



 هذا اإلمام العسكري 



  

 شكاية وندبه لصاحب األمر )ع(





  



 احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه

 



  

 
 



 بالذنب والتوسل باألئمة )ع(اخلامتة: االعرتاف 
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