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ناصرالدین انصاری

حجتاالسالم اشعری

حسینی لیالبی

حضــرت مســتطاب حجتاالســام و المســلمین
آقــای حــاج شــیخ عبدالحســین اشــعری ،یکــی از

آقای حاج ســیدابراهیم حســینی لیالبی  -یکی از

خطبا و شــعرای حوزه علمیه قم بود .فقید سعید

فضــای حــوزه علمیه قم بود .فقید ســعید در روز

در ســال 1325ش ( 1375ق) ،در شــهر قــم ،در

ســوم شــعبان 1373ق ( 18فروردین  1333ش)،

بیت تقوا و فضیلت زاده شــد .پدرش اســتاد بزرگ

در روســتای «لیــاب»  -از توابــع تبریــز  -در بیــت

قرائــت و تجویــد قــرآن آقای حاج میــرزا حبیباهلل

سیادت و فضیلت زاده شد .پدرش حجتاالسالم

اشــعری بود که با تأســیس «هیــأت قاعیه» اولین

و المســلمین حــاج سیدقاســم حســینی (متولــد  .1تفسیر ریحانة القرآن (تفسیر سوره یس)
 1304ش) و عموهایــش حجــج اســام آقایــان .2 :آمال الواعظین ( 3ج)

مؤســس جلســات قرائــت دعــای کمیــل و ندبه و
ســمات و قرائــت قــرآن در قم بود و صدهــا نفر را با

حاج ســیدعلیاصغر و حاج سیدعلیا کبر حسینی  .3به ســوی ســعادت (دربارۀ موســیقی از دیدگاه قرائت و تجوید قرآن آشــنا ســاخت و بذر معنویت
لیالبی ،همه از علمای منطقه بودهاند.
و نــور قــرآن را در خانهها و محالت قم پاشــید .آن
اسالم)
فقید ســعید در 1385ق رهســپار حوزه علمیه قم و آثار غیرچاپیاش عبارتند از:
شــد و ســطوح را نزد حضرات آیات :شیخ علیپناه
 .1کشکول (آماده چاپ)
اشــتهاردی ،اعتمــادی ،ســلطانی طباطبایــی و
 .2فضائل امیرالمؤمنین علیه السالم
دروس خــارج را نــزد آیات عظام :مکارم شــیرازی،
 .3شرح دعاهای ماه رمضان
جعفــر ســبحانی و مدنی تبریزی که پســرخالهاش
بود فرا گرفت و عالوه بر آن ،به تبلیغ دین و تألیف آن مرحــوم در  63ســالگی ،در پــی بیمــاری،

مرحوم پس از تحصیالت دبیرســتان ،به تحصیل
علــوم دینــی روی آورد و ادبیــات را نــزد مرحــوم
اســتاد شــیخ رحم ـتاهلل فشــارکی و شــرح لمعه را
نــزد حضــرات ســیدابوالفضل موســوی تبریــزی و
محییالدیــن فاضــل هرنــدی و ســطوح عالیــه را
نــزد حضــرات آیــات :جعفــر ســبحانی ،محمدعلی

و تدریــس (خصوصــی) پرداخــت .وی ســالیان در روز جمعــه  28شــوال المکــرم  1436ق ( 23گرامــی (شــرح منظومــه) (رســائل) ،اعتمــادی،
متمــادی ( 25ســال) بــه «نســیم شــهر» ،نزدیــک مــرداد  1394ش) چشــم از جهــان فرو بســت و در فاضــل لنکرانــی (مکاســب) ،ســلطانی طباطبایی
رباط کریم  -می رفت و در آنجا مسجد موسی بن روز یکشــنبه اول ذیقعــدة الحــرام  ،1436پــس از (کفایه) ،خزعلی (تفســیر) و مشــکینی (اخالق) فرا
جعفــر را بنــا نهــاد و هر هفته ،روزهای چهارشــنبه تشــییع و نمــاز حضرت آیــتاهلل آقای میــرزا یداهلل گرفــت و پــس از آن بــه دروس خــارج آیــات عظام:

و پنجشــنبه بــه آنجــا میرفــت و این عالوه بــر ایام دوزدوزانی ،در بهشــت معصومه به خا ک ســپرده آقــای گلپایگانــی و مــکارم شــیرازی حاضــر شــد و
بهرههــای فراوان برد .آن مرحــوم به جز تحصیل،
محــرم و صفــر و ماه رمضان بــود و مردمی مؤمن و شد.
بــه تألیــف و تبلیغ دیــن در قم و شــهرهای دیگر و
متدین را بار آورد.
ســرودن اشــعار پرداخــت .او از شــاعران انقالبــی

تألیفات چاپشدهاش عبارتند از:

قــم بــود کــه ســرودههایش در ایام انقــاب و دفاع
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مقــدس ورد زبــان مــردم و مداحــان شــهر بــود و  .5گوشهای از زندگی پیامبر ا کرم
مجالــس ملــی و مذهبــی قــم بــا اشــعارش مزیــن
میشــد و شــعارهای راهپیماییهای مــردم قم را
تهیــه و تنظیــم مینمــود .او در خطابههایــش بــه
روشــنگری میپرداخــت و در هیــأت بنیالزهــراء،
مــن از پامنبریهایش بــودم و از او مطالب فراوان
آموختــم و صــدای حزیــن و شــیرینش در صبــح
جمعهها ،هنوز در گوشــم طنینافکن اســت .او و
پــدر بزرگوارش حــق بزرگی بر گردم مردم شــهرمان

آن مرحوم در  69ســالگی ،در روز جمعه  30مرداد
 1394ش ( 6ذیقعــده  1436ق) بــر اثــر بیمــاری
درگذشت و پیکر پا کش روز شنبه  31مرداد ،پس از
تشییع باشــکوه و نماز حجتاالسالموالمسلمین
اســتاد محمدجــواد فاضــل لنکرانــی بــر آن در
قبرستان امامزاده سیدعلی (قم) به خا ک سپرده
شد.

پیــش از پیــروزی انقــاب در راســتای حمایــت از
نهضــت و آرمانهــای امــام خمینــی ســعی فراوان
داشــت و همــواره امضایــش ذیــل اعالمیههــای
فضــای حوزه دیده میشــد و چندیــن بار حبس
و بازداشــت شــد .پــس از پیــروزی انقــاب هــم به
خدمــت بــه نظــام جمهــوری اســامی پرداخت و
دو دوره (اول و پنجــم) از ســوی مــردم سلســله و
دلفــان  -الشــتر  -بــه نمایندگــی مجلــس شــورای
اســامی و پانزده ســال هم در منصب امام جمعه

دارنــد ،پــدرش قــرآن و دعــا به مــا آموخــت و خود

پا کدشــت (ورامین) بــه خدمت به مردم اشــتغال

در کــوران حــوادث ســالهای  1359و  1360راه

داشــت و در پا کدشــت ،مدرســه علمیه جعفریه را

را برایمــان ترســیم کــرد و ما را با نقشــههای شــوم

هم تأسیس نمود .وی سالها نماینده رهبری در

لیبرالها و بنیصدر آشنا ساخت.

مجتمع آمــوزش عالی ابوریحان و معاون عقیدتی

آثارش عبارتند از:

الف) کتابهای چاپی
1.1هفتاد و دو مجلس در عزای مظلوم
2.2فاطمه زهرا(س) از نگاه قرآن و عترت
3.3ترجمه منظوم دیوان امیرالمؤمنین(ع)
4.4آنها که مهدی را دیدند
5.5پیش به سوی کربال
6.6شهید در آغوش مهدی
7.7شعر مسئول
8.8گلهای همیشه بهار

سیاســی نیــروی انتظامی بود و بــه خدمات دینی

حجتاالسالم و
المسلمین کاظمی

 -در بیــت علــم و فقاهت زاده شــد .پدر بزرگوارش

شــا گردان آیات عظام :میرزا محمدتقی شــیرازی،

1010پرشورترین شعارهای انقالب

1414ترجمه منظوم دعای توســل ،زیارت عاشورا و
زیارت ناحیه مقدسه

علی(ع)  -نقد کتاب شهید جاوید -

آیــتاهلل حــاج شــیخ فــر جاهلل کاظمــی (2.2 - 1304کربالیی که من دیدم
 1382ق) از مراجع تقلید کرمانشــاه و لرســتان و از 3.3ترجمه «مجمع البیان» ،ج 22

اصفهانــی و میــرزای نائینــی بــوده اســت کــه هنوز

1313زمزمه عاشقان (ترجمه منظوم دعای ندبه)

و کتابهــای فــراوان (هماننــد ترجمــۀ مغنــی،

از فضالی تهران بود .فقید ســعید در ســال  1325عبارتند از:
ش (1365ق) در «هرســین»  -از توابــع کرمانشــاه 1.1راه ســوم در موضــوع قیــام مقدس حســین بن

9.9آموزش جوانان

1212زمزمه عارفان (ترجمه منظوم دعای کمیل)

طلبگــی خویــش ،اهل قلــم و تألیــف و ترجمه بود

مرحــوم حجتاالســام و المســلمین آقــای حــاج معالــم ،عوامــل ،منطــق ،تقریــرات درس آی ـتاهلل
شــیخ علی کاظمــی موموندی کرمانشــاهی ،یکی گلپایگانی) پدید آورد .برخی از آثار چاپشــدهاش

شــیخ احمــد کاشــفالغطاء ،سیدابوالحســن

1111فلسطین کالس انقالب

فــراوان توفیــق یافــت .او از ســالهای نخســت

4.4ترجمه «بالغة الحسین» ،مصطفی آل اعتماد
5.5ترجمه خطبه حضرت زهرا

نــام و یــادش در صفحــات غرب کشــور بــه بزرگی و 6.6ترجمــه دههــا کتــاب از مرحــوم آی ـتاهلل
سیدمحمد شیرازی.
عظمت برده میشود.

آن مرحــوم نخســت نــزد والدش تحصیــل دروس آن مرحوم در  69سالگی بر اثر بیماری در روز شنبه
دینــی را آغــاز کــرد و ســپس در  14ســالگی ( 7 1339شهریور  14( 1394ذیقعده  1436ق) درگذشت
ش) بــه قــم آمــد و ادبیــات را نزد حضــرات آقایان :و پیکــرش پــس از تشــییع باشــکوه در شهرســتان
شــیخ رحمــتاهلل فشــارکی و شــیخ محمدرضــا نورآبــاد (لرســتان) بــه قم انتقــال داده شــد و پس

ب) آثار غیرچاپی
آدینهونــد و ســطوح عالیــه را هــم نــزد حضــرات از تشــییع مجدد و نماز آی ـتاهلل صلواتی بر آن ،در
 .1ترجمــه منظــوم ســورههای :بقــره ،آل عمــران ،آیات :صلواتی ،خزعلی ،فاضل لنکرانی و سلطانی روز سهشــنبه  10شــهریور  17( 1394ذیقعــده) در
نساء ،مائده و انعام
طباطبایــی آموخــت و پس از آن بــه دروس خارج قبرستان علی بن جعفر(ع) به خا ک سپرده شد.
 .2ترجمه منظوم جزء  30قرآن
آیــات عظــام :گلپایگانــی ،ارا کــی و مرعشــی نجفی
 .3ترجمه منظوم نهجالبالغه

حاضــر شــد و بهرههــای فــراوان بــرد و همزمان به

 .4ترجمه صحیفه سجادیه (به نثر)

تألیــف و تبلیــغ دیــن هــم اشــتغال داشــت .وی
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درگذشتاگن
پذیرفت و این کار سترگ را بیش از  60سال ادامه
داد .وی بــه حــق شــیخ المفهرســین ایــران بود و

استاد عبدالحسین
حایری
کتابشــناس و فهرســتنگار معــروف جهان تشــیع
اســتاد عبدالحســین حایــری ،یکی از پیشــگامان
نهضت تدوین و تنظیم فهارس نسخههای خطی
کشــور بود .وی در روز آخر ذی حجةالحرام 1345
ق (شــب اول محــرم الحــرام 1346ق برابــر بــا بهار
سال 1306ش) در شهر قم در بیت علم و فضیلت
زاده شــد .پــدرش حجتاالســام و المســلمین

شــیوه او در فهرســتنگاری سرمشــق دیگران شد
و نامــی آشــنا در جهان کتــاب و کتابخانه در عالم
اســامی گردید .ورود وی در کتابخانه ســبب شد
که گروه بســیاری از اســتادان فن (همانند آقایان:
محمدتقــی دانشپــژوه ،احمــد منــزوی و ایــرج
افشار و ســیدمحمدتقی دیباجی) بدانجا آمدند
و کار فهرســتنگاری را بــا کمــال جدیت و تالش و
کوشش ادامه دادند و نسخههای خطی کتابخانه
مجلــس را از غربت و انزوا برون آوردند .وی درکنار
کار فهرستنگاری به تألیف و تحقیق هم اشتغال
داشــت و آثــاری را به ســامان رســاند .وی از ســال

حــاج شــیخ احمــد حایــری همدانــی و مــادرش
 1350تــا  1370ش ،رئیــس کتابخانــه بــود و در وســیمای جمهوری اســامی ،جشــنواره فارابی و
صبیــه محترمه مؤســس حوزه علمیــه قم آیتاهلل
این ســمت خدمات بســیار به مراجعین ارائه داد روزنامههــا و مجــات مختلــف) و از مقــام علمی و
العظمــی حــاج شــیخ عبدالکریــم حایــری یــزدی
و در کمــال تواضــع و فروتنــی از همگان اســتقبال عملیاش تجلیل به عمل آمد.
و جــد پــدریاش آخونــد میــرزا عبــداهلل همدانــی
مینمــود و تمــام اطالعــات خویــش را در اختیــار
برخی از آثارش عبارتند از:
 کــه در مســیر ســیر و ســلوک مقامــی ارجمنــدآنــان مینهــاد .پــس از پیــروزی انقــاب اســامی،
داشــت  -بــوده اســت .آن مرحــوم نــزد پــدرش
1.1فهرســت نســخههای خطــی کتابخانه مجلس
این هوش و درایت استاد حایری بود که وضعیت
برخــی کتابهای متداول را فرا گرفت و پس از آن
شورای ملی ( 20ج)
کتابخانــه را بــه اطــاع امــام رســانید و بــا دســتور
ادبیات را نزد حضرات آقایان :شــیخ قاسم نحوی معظملــه آنجــا را تحویــل گرفت و مانع دســتبرد و 2.2شرکت در تألیف «لغتنامه دهخدا» ،حرف «ز»
قمی و میرزا محمدعلی ادیب تهرانی ،سیدحسن
جابجایــی اســناد و کتب گردیــد .از دیگر خدمات 3.3حایرینامــه (مقــاالت ،مصاحبههــا ،رجــال و
مدرســی یــزدی ،شــهید صدوقــی و حــاج شــیخ
تاریــخ معاصــر ،دیدگاههــا ،به کوشــش علی
وی بــه کتابخانه ،ارتباط با صاحبان نســخههای
محمد امامی خوانســار و سطوح (فصول و قوانین
ا کبر صفری
خطــی و خریــد آنهــا و در مواردی تشــویق ایشــان
و شــرح لمعــه و معالم) را هم نــزد دایی گرامیاش
بــه اهــدای کتابهایشــان بــه کتابخانــه بود که 4.4تحقیــق :تبصــرة المتعلمیــن (عالمــه حلــی) با
آیــتاهلل حــاج آقــا مرتضــی حایــری و ســطوح
این ،موجب افزایش چشــمگیر نسخههای خطی
تطبیق بر فتاوای آیتاهلل بروجردی و شــرح
عالیــه را هــم نــزد حضرات آیــات :ســیدمحمدرضا
از نظــر کمــی و کیفــی گردیــد و نســخههای خطی
مشکالت آن
گلپایگانــی ،ســیدمحمدصادق شــریعتمداری و
حاج آقا روحاهلل کمالوند و کفایه را هم نزد آیتاهلل نفیس بســیار نصیب آن شــده اســت .اســتاد علی 5.5تحقیق :تبصرة العوام (سید مرتضی رازی)
صدرایی خویی مینویسد:
6.6فهرســت نســخههای خطی کتابخانه مجلس
حــاج شــیخ محمدعلــی حایــری کرمانــی آموخت
و پــس از آن بــه دروس خــارج آیــات عظــام :آقــای «نمونه بارز تالش اســتاد برای جذب نســخههای
سنا
بروجــردی ،حــاج ســیدمحمدتقی خوانســاری،
ســیدمحمدحجت کوهکمری و ســیدصدرالدین
صــدر حاضر شــد و با جدیت فــراوان این درسها
را نگاشــت و بــا آیتاهلل حــاج آقا عزالدیــن زنجانی
هممباحثــه بود و از اســتادانش هم موفق به اخذ

نفیس به کتابخانه ،میتوان از «سفینه تبریز» یاد 7.7مقدمه و تحقیق در االصول (آیتاهلل حایری)
کرد که در اثر تالشــها و مذا کرات چندماهه اســتاد
8.8تقریرات درس فقه و اصول آیتاهلل بروجردی
با مالک نســخه از یک ســو و با هیأت رئیسه وقت
9.9تعلیقه بر جلد  10فهرست کتابخانه مجلس
مجلــس از ســوی دیگر ،این اثر گرانقــدر و بینظیر
1010تعلیقه بر جلد  19فهرست کتابخانه مجلس
برای کتابخانه مجلس خریداری گردید».

درجــه اجتهــاد گردید .در ســال 1330ش رهســپار بارها از او به عنوان استاد پیشکسوت و چهره برتر
تهران شــد و کار در کتابخانه مجلس شورای ملی نسخهشناســی و فهرستنگاری ایران تجلیل شد

1111ریاضیدانان نامی ایــران (مجموعه مقاالت در
مجله وحید)

را پذیرفــت و فهرستنویســی نســخههای خطــی (از سوی کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،خانه ســرانجام آن مرحوم در  88ســالگی ،در روز شنبه
آن را  -کــه از طــرف دادگاه مهــر و موم شــده بود  -کتــاب ،معاونــت پژوهــش حــوزه علمیه قــم ،صدا  31مــرداد  1394ش درگذشــت و پیکــرش در روز
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درگذشتاگن

اخبار

دوشنبه  2شــهریور 1394ش ( 9ذی قعدة الحرام عظــام :سیدابوالحســن اصفهانــی ،آقــا ضیــاء 6.6ســتارگان فروزان در شــناخت علمای قائنات و
1436ق) در تهــران و قــم تشــییع شــد و پــس از عراقی ،شــیخ محمدجواد بالغی ،میرزای نائینی،

قهستان

نماز پســرخاله محترماش آیتاهلل حاج ســیدعلی ســیدابوتراب خوانســاری و میرزا آقــا اصطهباناتی 7.7درسهایی از اقتصاد اسالمی (احتکار)
محقق داماد ،در قبرستان شیخان (قم) به خا ک و صاحــب کتابهای فراوان ماننــد الدرر النجفیه
8.8امامت و رهبری در اسالم
ســپرده شــد .مقام معظم رهبری در پیام تسلیت در فقــه ( 7ج) ،الــدرر الغرویــه در اصــول ( 3ج) ،در
9.9بحثهایی درباره معاد
خویش فرمود:
ثمیــن در معرفت اصول و فروع دین ،العقل االول
1010تقریرات دروس استاد دانش
فــی شــأن االنــوار االربعــة عشــر و ناظم الشــتات -
بسم اهلل الرحمن الرحیم
1111چشــمه ســعادت (در بیــان عقایــد ،احــکام و
بوده است.
بــا تأســف خبــر درگذشــت اســتاد فرزانــه و فاضــل
اخالق)
مرحــوم آقــای عبدالحســین حایــری را دریافــت فقیــد ســعید در  14ســالگی (1380ق) به تحصیل
1212رساله در موضعگیری علما در برابر مستکبران
کردم .بیشــک آن مرحوم کــه پرورشیافته حوزه علــوم دینــی روی آورد و ســطوح عالیــه را نــزد
و حمایت از مستضعفان.
قــم و بیــت رفیــع حائری و ســبط مرحــوم آیتاهلل اســتادانی چــون حضــرات آیــات شــیخ صــدرا
العظمــی حــاج شــیخ عبدالکریــم حایــری بــود ،از بادکوبهای ،ســیدتقی طباطبایی قمی ،میرزاعلی ب) تحقیق
فضــای برجســته معاصــر و یکــی از پیشکســوتان غــروی تبریــزی ،جعفــر ســبحانی ،محمدعلــی  .1تحقیــق :اللؤلــؤة الغرویــة (از حــاج شــیخ
نسخهشناســی و کتابشناســی به شــمار میرفت .مدرســی یزدی و سیدحسن مرتضوی شاهرودی محمدفاضل قاینی)
اینجانــب بــه بازمانــدگان و دوســتان آن مرحــوم و شــرح منظومه را هم نزد آیات :غالمرضا رضوانی
تســلیت میگویم و رحمت و مغفــرت الهی را برای خمینــی و محمــد محمــدی گیالنــی (در قــم) فــرا
ایشان مسئلت میکنم.

گرفــت و در ســال 1390ق در پــی اخــراج ایرانیــان
سید علی خامنهای از عــراق بــه قــم آمــد و بــه دروس حضــرات آیــات:

دربــاره قدردانــی و ســپاس از کوششــهای وی
کتابهای ذیل نگاشته شده است:

ســیدمحمد فاطمــی ابهــری (جلــد دوم کفایــه)

 .2تحقیق :الدرر النجفیه (بیع و خیارات .از همو)
 .3تحقیــق :در ثمیــن در معرفــت اصــول و فــروع
دین (از همو)
 .4تحقیق :االلفیة و النفلیة (از شهید اول)

و آقــای گلپایگانــی ،میرزاهاشــم آملــی ،ســیدعلی  .5تحقیق :صیانة االبانة و ابانة المختار (از شــیخ
فانی اصفهانی ،ســید ابوالقاسم کوکبی ،منتظری الشریعه اصفهانی)

حدیــث عشــق ( – )1نکتههــا و گفتگوها و مقاالت

و وحیــد خراســانی حاضر شــد و مبانــی علمیاش  .6تحقیق :اقطاب الدوائر (از شیخ عبدالحسین)

مالک شجاعی جشوقانی

تحقیــق هــم پرداخت و آثار بســیار فراهم آورد .آن

استاد .به اهتمام سهل علیمددی
را اســتوار ســاخت و تقریــرات دروس آنــان را هــم  .7تحقیــق :رســائل فــی االصــول و الفقــه (از حاج
ار جنامه اســتاد عبدالحســین حایری به کوشــش نگاشــت و عالوه بر تحصیل ،به تدریس و تألیف و شیخ عباس حائری تهرانی)
نامه حائری .مجموعه مقاالت اهدایی به اســتاد
حائری به کوشش عبدالحسین طالعی.

مرحــوم عالمی خلیق و شــفیق ،قانــع و متواضع و
مهربــان و دوستداشــتنی بــود و از وقــت خویش
نهایت اســتفاده را میبرد و پس از سالها تدریس
ســطوح عالیــه ،چنــد ســالی بــود کــه بــه تدریــس
خارج فقه و اصول اشتغال داشت.

آیتالله فاضل قاینی
حضــرت مســتطاب آیتاهلل آقای حاج شــیخ علی

حاشیه امام خمینی)
 .9تحقیــق :رســاله حــدود و قصــاص و دیــات (از
عالمه مجلسی)
 .10تحقیق :العقل االول (از فاضل قاینی)
آن مرحــوم در  68ســالگی ،در ســفر زیارت ـیاش

آثارش عبارتند از:

بــه نجــف اشــرف در جــوار امیرالمؤمنیــن (علیــه

الف) تألیف
1.1معجم مؤلفی الشیعة (ترتیب الذریعة بر حسب
نام مؤلفین)

فاضل قاینی ،یکی از فضالی مشــهور حوزه علمیه
ً
2.2علم االصول تاریخا و تطورا
قــم بــود .معظملــه در ســال  1326ش ( 1366ق)
در نجف اشــرف ،در بیت علم و فضیلت زاده شد3.3 .الشیعة تاریخیا و عقائدیا
پــدرش حضرت آیــتاهلل حاج شــیخ محمدفاضل 4.4المسائل المستحدثة فی الحج
قاینــی ( 1405 - 1310ق)  -از اعیــان تالمــذه آیــات 5.5سیر تحول قرآن و حدیث
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 .8تحقیــق :رســاله ارث (از مرحــوم گنجــوی بــا
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الســام) در روز چهارشــنبه  25شــهریور 1394ش
( 2ذیحجــة الحــرام 1436ق) بــر اثــر ســکته بدرود
حیــات گفــت و پیکر پا کش پــس از تشــییع در روز
پنجشنبه و نماز حجتاالسالم و المسلمین حاج
شــیخ علی قاینی نجفی بر آن ،در قبرســتان وادی
االسالم (نجف) به خا ک خفت .خدایش بیامرزاد
و با امیرالمؤمنین (ع) محشورش کناد.

اخبار

درگذشتاگن
1365ش بــه مشــهد مقــدس مهاجــرت کــرد و
بــه تدریــس و اقامــۀ جماعــت (در ایــوان مقصوره
مســجد گوهرشــاد) و تألیــف پرداخــت و رســالۀ
عملیــهاش بــه چــاپ رســید و گروهــی از مؤمنــان
در تقلیــد بــدو روی آورنــد .وی در جریان مبارزات
روحانیت بر علیه رژیم شــاه حضوری فعال داشت
و نامــش در ذیل اعالمیههای بســیار بر علیه رژیم
دیده میشــد و سراسر عمر با برکتش را در تألیف و
تدریس و ترویج شــریعت مقدسه گذرانید .آثارش

آیتالله شرابیانی

عبارتند از:
الف) تألیفات چاپی

فقیــه معظــم حضــرت آیــتاهلل آقــای حــاج شــیخ 1.1توضیح المسائل
عبدالحمید شــرابیانی یکی از مراجع تقلید مشهد 2.2مناسک حج

حــرم مطهــر حضرت علی بن موســی الرضــا (ع) به

مقــدس بــود .آن مرحــوم در مــاه رجــب الخیــر 3.3حاشیه بر عروة الوثقی
1345ق (بهمــن 1350ش) در تبریــز در بیــت علــم 4.4رسالة فی تأثیر المکان و الزمان فی االجتهاد
و فضیلــت زاده شــد .پــدرش حجتاالســام حاج
شــیخ محســن ( 1384 - 1309ق) و جدش مرجع
بزرگ شــیعه آیتاهلل العظمی فاضل شرابیانی (ک

خــا ک ســپرده شــد و در غــم فقدانــش پیامهــای
تسلیت فراوان صادر شد .آیتاهلل العظمی صافی
گلپایگانی در پیام تسلیت خویش فرمود:

5.5رسالة فی والیة الفقیه فی عصر الغیبة
6.6النظر فی الجبر و القدر

بسم اهلل الرحمن الرحیم

1322ق) بــوده اســت (شــرح حال مفصــل او را در 7.7االمضاء فی القدر و القضاء
جلــد  4اختــران فقاهــت نگاشــتهام) .وی پــس از 8.8مقدمة التفسیر الجامع

اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمة الیسدها
شیی

فرا گیــری ادبیــات در تبریــز راهــی قم شــد و شــرح 9.9جوابیــه جمعــی از علمــای پا کســتان (دربــاره رحلت عالم ربانی و فقیه صمدانی مرحوم حضرت
لمعــه و قوانین را از آیتاهلل شــیخ موســی عباســی
وجوب زکات در اسکناس)
آی ـتاهلل آقــای حــاج شــیخ عبدالحمید شــرابیانی
زنجانــی و ســطوح عالیــه را هــم از حضــرات آیــات:
(رضواناهلل علیه) موجب تأسف و تأثر گردید.
ب) آثار غیرچاپی
عالمه طباطبایی و سیدحســین قاضی (رســائل و
 .1تفسیر ام الکتاب
آن عالم بزرگوار که دارای کماالت معنوی و فضائل
کفایه) و حاج ســیداحمد خوانســاری (مکاســب و
اخالقــی و مقامات بلند علمی و الگوی زهد و تقوا
جلــد دوم کفایــه) و خــارج فقه و اصــول را از هم از  .2شرح شرایع االسالم
بــود ،عمر پربرکت خود را در ترویج شــریعت غراء و
آیــات عظام :آقای بروجردی ،حجت کوهکمری و  .3العنایة الی مطالب الکفایة
معارف نورانی اهلالبیت (علیهم السالم) و تربیت
ســیداحمد خوانســاری و آقای گلپایگانــی و علوم  .4ارشاد الطالب لمحتویات المکاسب
شــا گردان فاضل و تألیف کتابهــای وزین فقهی
معقــول و تفســیر و عرفــان و هیــأت و ریاضیــات و  .5تعلیقات علی شرح المنظومة
گذراند .حضور ایشان در حوزه علمیه قم و مشهد
هندســه و خارج خمس را از هــم از آیتاهلل عالمه
 .6تفسیر «العرفان لکنوز القرآن»
مقدس دارای برکات زیادی بود .فقدان این عالم
ســید محمدحســین طباطبایــی آموخــت و جــزو
 .7حرکت و تحول در ماده (حرکت جوهریه)
متقــی و وارســته را بــه ســاحت مقــدس حضــرت
اخــص شــا گردان ایشــان درآمــد و مدت  20ســال
بقی ـةاهلل االعظــم  -اروح العالمیــن لــه الفــداء  -و
از محضــر علمــی معظــم لــه بهــره بــرد و در خــال  .8رساله در وضع و مشتق
حــوزه علمیــه مشــهد مقــدس و خانــدان مکــرم و
تحصیــل بــه تدریــس و تألیــف هــم پرداخــت .در آن مرحــوم در  89ســالگی ،در روز چهارشــنبه اول
بســتگان معزز ایشــان تســلیت گفته ،علو درجات
ســال 1341ش بــه زادگاهــش بازگشــت و بــه اقامه مهرمــاه  1394ش ( 9ذی الحجــه الحــرام 1436
آن فقید سعید را از خداوند متعال مسئلت دارم.
جماعــت (در مســجد حاج میرزا یوســف ،در بازار) ق) چشــم از جهــان فروبســت و پیکــر پا کــش در
لطفاهلل صافی
و تدریــس و تبلیــغ دین و تفســیر قــرآن پرداخت و روز جمعــه  3مهــر پــس از تشــییع باشــکوه و نمــاز
در ســال  1361ش بــه قــم بازگشــت و بــه خدمات آیتاهلل زاده معظم حضرت آقای حاج ســیدجواد
علمــی و دینــیاش ادامــه داد .ســپس در ســال گلپایگانــی بــه خــا ک ســپرده شــد و در دار الزهــد
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