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الشيخ علي بن الشيخ محمد جواد بن الشيخ موسى  بىن الشىيخ حسىين بىن الشىيخ       

 علي آل محفوظ الوشاحي األسدي، الكاظمي. 

قال ولده الدكتور حسين علي محفوظ      
(1)

: ولد في الكاظمية في شهر ربيع الثىايي 

مىن ععمىال  -ترعرع، ثم بىر  مىع والىده وقىدم الهرمىل و، وبها يشأ ه1310من سية 

وقرع بها القرآن الكريم عل  الشيخ سىييد بىن  ،، واستوطيها برهة  ه1315سية  -لبيان

ه فأحسن الحاج عيس  بليبل )رحمه هللا(، وقرع بها عل  عبيه فيون اللغة اليربية، وعّدب

تأديبه، وخّرجه في صياعة الكتابة، وعالج يظم الشير، وقالىه عفىو السىاعة، لكيىي لىم 

 ه.1332اطلع عل  شيء ميه، ثم عاد ال  الكاظمية في جمادى اآلخرة من سية 

كان )رحمه هللا( عديبا  فاضال  جليال ، مليح الخط، سديد القىول، ميقطيىا  على  قىدم       

ل،قىا ، وع  اليبادة، ما رعيت عكثر ميه زهىدا  ويقييىا  وتواضىيا ، وع ععىرس عحسىن ميىه خ،

ايي صىىغيرا ، ويفىىخ فىىّي مىىن روحىىه، وعيىىا ع عسىىتطيع عىىد ي ي مىىه عغىىزر ميىىه فضىىال . ربّىى

 علّي، وع عقوى عل  إحصاء مياقبه وفضائله. 

 ولقد عفاد ميه ثلة من حوارييه، الذين ايتابوا مجلسه، واختلفوا إل  مجميه.

 -يىر، وعدبىه الىوافر. بيىى إلى  عخيىه ي من رسىائله مىا يىيّم على  فضىله الغزعيد      

 ه:1348شيبان من سية  22في  -عمي الشيخ محمد 

"بسمه تيال : حبيبي األخ األعز محمد محفوظ جيلت، فداه، إن شىاء هللا. بيىد التحيىة، 

هبّىىت وبىىى األشىىواق القلبيىىة، عبىىدي بييمىىا سىىفيية الصىىبر، تمخىىر فىىي بحىىر الفكىىر، وقىىد 

عليها عواصس التشويش، وتقاذفتها ريا  القلق، واكتيفتها عمىواج الوسىاو ، وكىادت 

تغرق لوع عن قيّض هللا سبحايه لهىا بريىد السىيد، يحمىل كتىال السىالمة، فهىداها مييىاء 

لهىا مىن ييمىة عظيمىة،  اعطمئيان، ومرس  السكيية، فيجت والحمد هلل واستقرت. ويا

داء شكرها، فقد عحيت األروا ، وسّرت القلوال، وقّرت عوميّة جسيمة، ع يقوى عل  

 األعين بسالمتكم وصحتكم عجمع ... ...".

، ه1355جمىادى اآلخىرة مىن سىية  28توفي في الكاظمية ض،ىح  يىوم الثالثىاء       

 م، ودفن باليجس في وادي السالم.1936من عيلول سية  لخام  عشراالموافق 

 البازي، بقوله:خ عام وفاته الشيخ علي وممن عرّ  
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