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معریفگزاریشتازه های ناگرش و نشر

صوم(

2. حکم االضحیة فی جمیع االعصار

3. آراء فقهیة )3 ج(

4. فقه الجمرات

5. مهبط وحی 

ح  گذشــت؟ )زندگینامــه و شــر 6. عمــرم چگونــه 
حال اساتید و علمای نجف(

7. فضائل و مناقب اهلبیت)ع(

8. دراسات موّسعة حول المسائل المستحدثة

9. رســالة فــی الجمــع بیــن مالکیــة اهلل و مالکیــة 
الناس

10.  رسالة فی نجاسة اهل الکتاب

ج 11.  رسالة فی نجاسة الغالة و النواصب و الخوار

12.  رسالة فی سن البلوغ فی المرأة

کتاب های غیرچاپی ب( 
کامل اصول( کفایة االصول )دوره  ح  1. شر

شــیخ ابوالقاســم روحانی اصفهانی( پرورش داد و 
سال ها سطوح عالیه فقه و اصول را تدریس نمود 
و به شــرف مصــا آیت اهلل حاج شــیخ محمدفاضل 
قائینی هم درآمد. سپس در پی اخراج ایرانیان از 
ج  عراق به قم آمد و سالیان بسیار به تدریس )خار
کامــل فقــه و اصول(  فقــه و اصــول(، تألیــف )دوره 
اقامــه جماعــت )در مســجد بقیــةاهلل( پرداخت و 
نامــش به عنــوان یکــی از اســتادان مشــهور حوزه 
علمیــه قــم طنین افکــن شــد و در ســال 1391ش 
هــم از او بــه عنوان اســتاد نمونه حــوزه تجلیل به 
عمل آمد. وی اسوۀ صبر و شکیبایی بود و در این 
سال ها تنها پسرش ثقةاالسالم شیخ حسن آزاد و 
همسرش و سه تن از دامادهایش: حجت االسالم 
ســیدکاظم شــبر )کــه بــه دســت دژخیمــان بعثــی 
عــراق بــه شــهادت رســید(، حجت االســالم حــاج 
شــیخ محمــد وحیــدی شــاهرودی )امــام جمعــه 
بهــار همدان( و آقای حاج سیدمحســن مرعشــی 
و نوه جوانش ســیدهادی حســین نیشابوری را از 
دســت داد و بــه غم فــراق و فقدان آنها مبتال شــد 
و صبــر نمــود. او در راه دفــاع از مبانــی دیــن و فقه 
اهلبیت ســری پرشور داشت و در روزهای تاسوعا 
و عاشــورا بدون عبا و عمامه در عزاداری ها شرکت 
و ســینه زنی و زنجیرزنی می نمــود و پای برهنه راه 
می رفت. روزی پنج هزار صلوات هدیه به ساحت 
مقــدس حضــرت زهــرا می فرســتاد و تا پایــان عمر 
شــریفش بــه بحــث و تدریــس و تألیــف اشــتغال و 
از آیــات عظــام: میــرزا حســن بجنــوردی و آقــای 

شاهرودی هم اجازه اجتهاد داشت.

آثارش عبارتند از:

کتاب های چاپی الف( 
ح العروة الوثقی )کتاب  1. توضیح القصوی فی شــر

وینی آیت الله آزاد قز
حضــرت مســتطاب آیت اهلل آقای حاج شــیخ علی 
آزاد قزوینــی یکــی از علمــای مشــهور حــوزه علمیه 

قم بود.

الثانــی  فقیــد ســعید در روز ســه شــنبه 17 ربیــع 
1347ق )10 مهرمــاه 1307 ش(، در روســتای »زر 
آبــاد« ـ از توابــع بخــش »َاَلموت« قزویــن ـ در خانه 
کربالیی مقصود زرآبادی زاده شــد و در 12 ســالگی 
رهســپار حــوزه علمیــه قم شــد. ادبیات و ســطوح 
را نزد اســتادانی همچون آقایان: شــیخ علی اصغر 
و  اشــتهاردی  پنــاه  علــی  قزوینــی، شــیخ  فقیهــی 
آیــت اهلل مرعشــی نجفــی آموخــت و پــس از آن بــه 
کرد و ســطوح عالیــه را نزد  نجــف اشــرف مهاجرت 
حضــرات آیات: شــیخ محمدفاضل قاینی و شــیخ 
صــدرا بادکوبــه ای و میــرزا حســن یــزدی و دروس 
عالی فقه را هم نزد آیات عظام: آقای شــاهرودی، 
ســیدعبدالهادی  خویــی،  آقــای  حکیــم،  آقــای 
شــیرازی، میرزا حســن بجنوردی، شــیخ حســین 
حلــی، میرزا باقــر زنجانی، فاضل قائینی و میرزا آقا 
گرفــت و در زمــره یکــی از فضالی  اصطهباناتــی فرا
معــروف نجــف درآمد. ایشــان به تدریــس و تألیف 
کاظمین و بغداد و خانقین(  و منبر )در شــهرهای 
حضــرات  )ماننــد  فــراوان  گردان  شــا و  پرداخــت 
آقایــان: ســیداحمد مــددی، شــیخ علــی مروجــی 
قزوینــی، شــیخ عبدالنبــی نمــازی، شــیخ محمــد 
شــبیر خاقانی، شــیخ ابوالحســن قائمی قوچانی و 

درگذشتگان
ناصرالدین انصاری
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 حجت االسالم
راجی قمی

حضــرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین 
آقای حاج شیخ محمد راجی قمی یکی از مؤلفان 

و واعظان تهران به شمار می رفت.

فقید ســعید در جمادی الثانی 1350ق )1310ش( 
ابتدایــی،  از تحصیــالت  پــس  و  زاده شــد  قــم  در 
ادبیــات  نمــود. نخســت  آغــاز  را  دروس حــوزوی 
ابوالقاســم  میــرزا  حجت االســالم  مرحــوم  نــزد  را 
گرفــت و پــس از آن ســطوح  قزوینــی الموتــی فــرا 
کــی، مشــکینی،  را نــزد حضــرات آیــات: ســتوده ارا
میــرزا محمد مجاهدی تبریزی و ســیدمحمدباقر 
ج فقه و اصــول را هم  ســلطانی طباطبایــی و خــار
گلپایگانی و امام خمینی آموخت  نزد آیات عظام: 
کرد و به  و در ســال 1343ش بــه تهــران مهاجــرت 
وعــظ و خطابــه و تألیف روی آورد و به عنوان یکی 

ح بود. از خطبا و مؤلفین تهران مطر

آثارش عبارتند از:

گفتارها در پایان زندگی )6 ج( 1. آخرین 

2. پندهای پدران به فرزندان

گی های امام زمان 3. خصایص المهدی یا ویژ

کشکول: شمع جمع  .4

5. نماز، تجلی گاه عروج مؤمن

6. آن مرحوم در 84 سالگی و در اواخر ماه شعبان 
المعظــم 1436ق )خرداد 1394ش( بدرود حیات 

گفت.

و تألیــف هــم پرداخــت و حــدود 25 ســال تمــام، 
شــب های پنجشنبه و جمعه در تهران به تدریس 
کــه بعدها این درس هــا به چاپ  عقایــد پرداخــت 
رســید(. وی در حــوزه علمیه قم به عنوان اســتاد 
گروه بســیاری از طالب و فضا  ح بود و  اخــالق مطر

کالم شیرینش بهره مند می شدند. از درس ها و 

آثارش عبارتند از:
1. پرتو آفتاب )خاطرات زندگی(

2. اصول عقاید )4 ج(
کالم معصوم )پانصد حدیث اخالقی از  3. در پرتــو 

چهارده معصوم(
4. آب حیات )پیرامون جهاد و شهادت(

5. نماز جمعه و اهمیت آن
6. مناسک حج

وی در 88 ســالگی در روز پنجشــنبه اول مــرداد 
چشــم  ق(   11436 المکــرم  شــوال   6( ش   1394
از جهــان فرو بســت و پیکــرش روز شــنبه 3 مرداد 
مــکارم  آیــت اهلل  حضــرت  نمــاز  از  پــس  و  تشــییع 
شــیرازی بــر آن در مســجد باالســر حــرم حضــرت 

ک سپرده شد. معصومه)س( به خا

کامل فقه( ح عروة الوثقی )دوره  2. شر

3. والیة الفقیه

4. الجبر و التفویض

5. حاشیه بر توضیح المسائل )آیت اهلل خویی(

6. حاشیه بر صراط النجاة )آیت اهلل تبریزی(

روز  در  ســالگی،   87 در  مرحــوم  آن  ســرانجام 
سه شــنبه 30 تیر 1394 )4 شوال المکرم 1436ق( 
گفــت و پیکــر  در مشــهد مقــدس بــدرود حیــات 
کــش صبــح روز پنجشــنبه اول مــرداد با تشــییع  پا
آیــت اهلل ســیدجعفر ســیدان در  شایســته و نمــاز 
صحــن جمهــوری اســالمی حــرم امــام رضــا)ع( به 

ک سپرده شد. خا

آیت الله عراقچی
جنــاب مســتطاب آیــت اهلل آقــای حاج شــیخ علی 
عراقچــی همدانــی یکــی از فضــالی معــروف حوزه 
علمیــه قم بود. آن مرحــوم در 21 رمضان المبارک 
زاده  همــدان  در  1306ش(  بهمــن   22( 1345ق 
ســال  در  نخســتین،  تحصیــالت  از  پــس  و  شــد 
1363ق )1323ش( رهســپار حوزه علمیه قم شد 
و ادبیات را نزد مرحوم حاج سیدحســن شــیرازی 
آقایــان: ســید موســی  نــزد حضــرات  را  و ســطوح 
لمعــه(،  ح  صــدر )معالــم(، شــهید صدوقــی )شــر
محمــد  میــرزا  و  )رســائل(  مشــکینی  علــی  میــرزا 
کفایــه( آموخــت  مجاهــدی تبریــزی )مکاســب و 
ج آیــات عظــام: امــام  و پــس از آن بــه دروس خــار
گلپایگانی )فقــه( رفت و عالوه  خمینــی )اصــول( و 
بــر تحصیــل بــه تدریــس )ســطوح( و تبلیــغ دیــن 


