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آیتاهلل صابری همدانی
حضرت مستطاب آیتاهلل حاج شیخ احمد صابری همدانی یکی از علمای مشهور حوزه علمیه قم بود.
آن مرحــوم در ســال 1302ش (1342ق) در روســتای «بیــوک آبــاد» همــدان زاده شــد و پــس از تحصیــات
نخســتین ،در ســال 1319ش راهی حوزه همدان شــد و در مدرســه آخوند ،ادبیات و ســطوح را نزد حضرات
آیــات :میرزا محمدعلی دامغانی ،شــیخ اســداهلل حجت ،میرزا ابوالقاســم شــاهنجرانی ،شــیخ علــی انصاری،
شیخ محمدحسین بهاری و سیدمصطفی هاشمی به پایان رسانید .در سال 1325ش رهسپار ٔ
حوزه علمیه
قم شــد و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات :سیدمحمد محقق داماد و سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی
و حکمــت و فلســفه را هــم نــزد عالمــه طباطبایــی آموخــت و پــس از آن در دروس خــارج آیــات عظــام :آقای
بروجــردی ،آقــای گلپایگانــی ،امــام خمینــی ،ســیداحمد خوانســاری و ســیدمحمد محقق دامــاد و مباحث
اخالقی آیات :سیدرضا بهاءالدینی و سیدحسین فاطمی قمی شرکت کرد .مبانی علمیاش را استوار ساخت
و تقریــرات دروس آنــان را هم نگاشــت و در کنار آن ،بســیاری از نهجالبالغه را حفظ نمــود و از همان زمان به
تألیف و تحقیق و تدریس و تبلیغ دین روی آورد و به بسیاری از شهرهای ایران و کشورهای آسیا و اروپا سفر
کرد و صدای تشیع را به مردمان جهان رسانید.
وی سالها از سوی آیتاهللالعظمی گلپایگانی به استانبول رفت و در آنجا به اقامه جماعت و منبر و وعظ و
خطابه در مسجد شیعیان و تألیفات متعدد به زبان ترکی استانبولی پرداخت و از سوی مقام معظم رهبری
هــم ســالها در با کــو ـ پایتخــت آذربایجان ـ به ســر بــرد و به خدمات دینی پرداخت و در بســیاری از شــهرها و
روســتاها اقدام به تأســیس مســاجد و حســینیهها نمود .وی پس از پیروزی انقالب اســامی به عضویت در
ٔ
جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم و نمایندگــی امام و مراجــع تقلید در
شــورای مدیریــت حــوزه علمیه قــم و
ٔ
(دوره دوم و ســوم) درآمد و
اســتانبول و با کــو و نمایندگــی مردم اســتان همــدان در مجلس خبرگان رهبــری

خدمات فراوان از خود به یادگار نهاد .آثارش عبارتند از:
الف) کتابهای چاپی
الطریق المسلوک فی حکم اللباس المشکوک (تقریرات درس آیتاهلل بروجردی)
کتاب الحج ( 3ج ،تقریرات درس آیتاهلل گلپایگانی)
تاریخ مفصل همدان ( 3ج)
نخبة االشارات فی احکام الخیارات (تقریرات درس آیتاهلل گلپایگانی)
الهدایة الی من له الوالیة (تقریرات درس آیتاهلل گلپایگانی)
ادب الحسین(ع) و حماسته
المهدی علی لسان الحسین(ع)
محمد(ص) و زمامداران
شخصیت امام صادق(ع) در اسالم و مذهب او
راه اهلبیت(ع) در اسالم
امامت و خالفت در اسالم
از فیضیه  42تا فیضیه 57
مسیحیت کنونی
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آیتاهلل تا کی
آیتاهلل آقای حاج شیخ علی تا کی شهرضایی ،عالم بزرگ «شهرضا»
و از علمای معروف استان اصفهان بود.
معظــم لــه در ســال 1341ق (1301ش) در شــهرضا بــه دنیــا آمــد و در
جوانــی بــه شــوق تحصیل علوم دینی رهســپار ســامرا شــد و ادبیات
و ســطوح را از حضــرات آیــات :شــیخ مجتبــی لنکرانی ،ســیدمهدی
حجازی شــهرضایی و شــیخ نجمالدین شــریف عســکری فرا گرفت.
سازندگیهای اخالقی امام حسین

ســپس به نجف اشرف آمد و سطوح عالیه را از آیات :شیخ سیفاهلل

زندگینامــه مدرس بابلــی مازندرانی و جمعی از علمای طبرســتان و

نورمحمدی ،شــیخ ابوالقاســم داوری ،شــیخ مســلم ملکوتی ،شیخ

حادثه بابیها در بابل

مجتبی لنکرانی و ســیدعبدالکریم کشــمیری آموخت و پس از آن به

ترجمۀ کتاب «السبعین فی فضائل امیرالمؤمنین» (اثر میرسیدعلی

دروس فقه و اصول آیتاهللالعظمی ســیدعبدالعلی سبزواری حاضر

همدانی)

شــد و بــدو اختصاص تام یافت .ســپس بــه زادگاهش بازگشــت و به

روز شهیدان

خدمــات دینــی و علمــی (اقامــۀ جماعــت ،تألیف و تدریــس) توفیق

سالحی که هرگز نمیپوسد.

مقــرن زندگــی خویــش بــه اقامــه جماعت ـ
یافــت .وی در بیــش از نی 

ب ) کتابهای غیرچاپی
 .1مسند االمام امیرالمؤمنین (ع)
 .2مسند االمام الحسین بن علی (ع)
 .3کتاب الصالة (تقریر درس آیتاهلل بروجردی)
 .4نصایح اآلباء لألنباء

امام حســین (در خیابان  40متری)ـ و تبلیغ دین و منبر و در ســطح
شــهر (کــه مــردم به منابــرش اعتقادی تام داشــتند و در مشــکالت و
گرفتاریهــای خــود ،روضهها و منبرهای ایشــان را نــذر میکردند) و
تدریــس ســطوح (بــه خصوص عــروة الوثقی که بســیار بر آن مســلط
بــود و دههــا نفــر در مجلس درس وی شــرکت میکردند) و پاســخ به

 .5جواهر االخبار

مســائل شــرعی مردم (که فتاوای تمام مراجع را حفظ بود) و تألیف

 .6طوبی األخبار
ّ .7
احب االعمال

پرداخت .وی بســیار شــیوا و شیرین سخن میگفت و با لهجه عربی

 .8قاعده الضرر (تقریر درس آیتاهلل محقق داماد)
 .9رساله حق و حکم (تقریر درس امام خمینی)

عراقی روضه میخواند و ســالها در عــراق و ایران به دو لهجه عربی
و فارسی منبر میرفت.

 .10رســاله در مفاهیــم و نهــی در عبــادات (تقریــر درس آیــتاهلل

آثارش عبارتند از:

بروجردی)

راهنمای سعادت :در اثبات حقانیت مذهب شیعه

 .11زندگی بالل حبشی

زاد المتقین :نمازها ،دعاها ،نصایح و فضائل اهلبیت

 .12زندگی قاضی عبدالجبار معتزلی اسدآبادی همدانی

المنهج القویم

آن مرحــوم در  94ســالگی ،در صبــح روز شــنبه  16شــعبان المعظــم
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در مســاجد حــاج مالحســین (در خیابان صاحب الزمان) و مســجد

صراط مستقیم

1438ق ( 23اردیبهشــت 1396ش) چشــم از جهــان فروبســت و

آن مرحــوم در  95ســالگی ،در روز دوشــنبه  22خــرداد 1396ش (17

پیکرش پس از تشــییع و نماز حضرت آیتاهلل مکارم شــیرازی بر آن،

رمضــان المبــارک 1438ق) بــدرود حیــات گفــت و پیکــرش پــس از

در بقعــه شــهید مفتــح در صحن حــرم حضرت معصومه (ســام اهلل

تشییع باشکوه در روز سهشنبه ،در صحن حرم امامزاده شهرضا به

علیها) به خا ک سپرده شد.

خا ک سپرده شد.
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آیتاهلل امین عاملی
حضــرت مســتطاب آی ـتاهلل ســیداحمد شــوقی امیــن ،فقیــه بزرگ
و زعیــم اجتماعــی جبــل عامــل بود کــه با وفاتــش اندوهی بــزرگ در
جنوب لبنان پدید آمد.

حجتاالسالم
رسولی ارا کی

آن مرحــوم در صبــحگاه روز جمعه  10ذیقعده الحــرام 1350ق ( 18آذار
َ
 1932م) ،در شهر «ن َبطیه» در خاندان علم و فضیلت زاده شد .پدرش
حجتاالســام سیدمحمدباقر امین ،فرزند فقیه جبل عامل آیتاهلل
سیدعلی محمود ،فرزند آیتاهلل سیدمحمود ،فرزند عالمه سیدعلی،

حضــرت مســتطاب حجتاالســامو المســلمین آقــای حــاج شــیخ

فرزنــد عالمه ســیدمحمد ،فرزند فقیه محدث عالمه سیدابوالحســن

محمدعلی رسولی ارا کی یکی از واعظان نامی قم به شمار بود.

موســی ،فرزنــد عالمــه ســیدحیدر ،فرزنــد عالمــه ســیداحمد ،فرزنــد
َ
ســیدابراهیم ،فرزند سیدقاســم حلی را (که ن َسبش به جناب حسین

آن مرحــوم در ســال 1308( 1348ش) در «کرهــرود» ارا ک زاده و
در  12ســالگی (1320ش) وارد حــوزه علمیــه ارا ک شــد .ادبیــات را از
مرحوم آقای شــیخ قنبــر رفیعی فرا گرفت و در ســال 1323ش به قم
آمــد و ســطوح را از حضــرات آیات :میــرزا محمد مجاهــدی تبریزی،
حاج شــیخ محمد فکور یزدی و ســیدمحمدباقر سلطانی فرا گرفت.
پــس از آن به دروس آیات عظام :آقای بروجــردی ،آقای گلپایگانی،
آقای شریعتمداری و امام خمینی حاضر شد و عالوه بر آن به منبر و
وعظ و خطابه و تألیف هم پرداخت .او در سفرهای تبلیغی خویش
توانست چندین مسجد را احیا و آباد نماید ،از جمله :مسجدی در
هندیجان و ســه بند خوزســتان و مســجدی در اطراف ساوه و مالیر
و ارا ک .وی سالها در قم و شهرستانها به وعظ و خطابه اشتغال
داشت و در کنار آن آثاری را پدید آورد که عبارتند از:

ذی الدمعــه فرزنــد جناب زید شــهید فرزند سیدالســاجدین حضرت
زینالعابدین علیهالســام میرســد) و مادرش دختر عالمه ســیدعلی
بن ســیدمحمدامین بوده اســت .وی پس از پشت سر نهادن دروس
کالســیک ،در ســال 1371ق (1925م) رهسپار نجف اشرف شد و پس
از فرا گیری ادبیات و منطق نزد جناب سیدمحمدعلی امین ،سطوح

عالیه را هم نزد حضرات آیات :شیخ محمدتقی جواهری (شرح لمعه
ّ
و مکاســب) ،سیداســماعیل صــدر (کفایــه) و در «کلیة الفقــه» هم نزد
حضــرات آیات :شــیخ محمدرضــا مظفر ،شــیخ محمدتقــی ایروانی و
شــیخ عبدالمهــدی مطــر آموخت و پــس از آن بــه دروس آیات عظام:
آقــای حکیــم و آقــای خویــی حاضر شــد و مبانــی علمیاش را اســتوار
ســاخت .همزمــان در فعالیتهــای علمــی و ادبــی شــرکت داشــت و
ّ
مجله «النشــاط الثقافی» را تأســیس و رئیس آن بود و عالوه بر آن ،به

تحقیق :تحفه شاهیه (اثر مالعبدالخالق کرهرودی)

تحقیق و تألیف هم اشتغال داشت و در آن زمان کتاب «غرر الحکم»

خطابههای پیامبر ا کرم به علی(ع)

را تحقیــق و کتــاب «تحریــر الکتابــة» را هــم تألیف نمود و پــس از اخذ

آیین زندگی
ایمان به خداوند

اجــازات متعدد ،در ســال 1382ق (1964م) به وطنش بازگشــت و در
دو شــهر صور (در زمســتان) و َم َ
جدل ِسلم (در تابستان) اقامت گزید.

وفای به عهد

در 1383ق قاضی شــرعی شــهر صور گردید و به دعوت آیتاهلل شــیخ

امانتداری در اسالم

موســی عزالدین به «جمعیة علماء الدین العاملیة» پیوست و همراه

صبر در اسالم

ایشــان بــه تأســیس مــدارس پســرانه و دخترانــه در شــهرهای :صــور،
َم َ
جدل ِسلمّ ،
جویا و سلطانیة و رسیدگی به مستمندان و نیازمندان

حیا در اسالم
آن مرحوم در  88ســالگی ،در صبــح روز جمعه  30تیر 1396ش (26
شــوال المکرم 1438ق) بدرود حیات گفت و پیکرش پس از تشییع
در روز شــنبه و نمــاز آیــتاهلل صلواتــی در بقعــه شــهید مفتــح صحن
حضرت معصومه(س) به خا ک سپرده شد.

پرداخــت و پس از وفات شــیخ و ریاســت آیتاهلل سیدهاشــم معروف
الحســنی ،بــه َ
ســمت نیابت رئیــس و پــس از وفات عالمه حســنی در
دور جدیــد فعالیت
ســال  ،1983بــه ریاســت جمعیــت برگزیده شــد و ِ
خویش را آغاز نمود و به سعی و تالش وی مدارس دینی ،دبستانها
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و دبیرســتانها و کتابخانههــا تأســیس گردیــد و روح علــم و تألیــف و
تدریس در شــهرهای جبل عامل دمیده شــد و شــهر صور مرکز نشاط

آیتاهلل محمدی
عالمرودشتی

علمی و دینی و ادبی گردید و این تا زمان تهاجم دشمن صهیونیستی
ادامــه داشــت .او در ایــن زمــان برترین عالم دین جنــوب لبنان بود و
از ایــنرو مــورد آزار فراوان اشــغالگران صهیونیســت قــرار گرفت و بارها
بازداشــت و زندانی شــد و سرانجام در سال 1983م به بیروت تبعید و
در آنجا سکونت گزید و «جمعیة األهداف اإلسالمیة»« ،جمعیة ّ
البر و

مرحــوم آی ـتاهلل آقای حاج شــیخ عبــداهلل محمدی عالمرودشــتی،

اإلحســان الخیریــة» و «جمعیة اإلمام المهــدی» را با همکاری علما و

یکــی از علمــای حوزه علمیه قم بود .فقید ســعید در ســال 1342ق

مردم نیکوکار بنیاد نهاد و در ســال 1984م هم مستشــار
رجال دین و ِ

(1302ش) ،در روســتای « ِکالیــی» ـ از توابــع «عالمرودشــت» المــرد

عالی دادگاه جعفری بیروت گردید .او در جنوب لبنان (در شهرهای:
صور ،بنت جبیلَ ،م َ
جدل ِســلم و ّ
جویا) مدارس رسمی ،درمانگاهها،

1325ش رهســپار نجف اشــرف شــد و ادبیات را نزد مرحوم آیتاهلل

بیمارســتانها و کتابخانههــا بنیــاد نهــاد و بر ماندن مردم در شــهرها

شــیخ کاظــم قاروبــی تبریــزی و شــرح لمعــه را هــم نــزد آیات :شــیخ

و روســتاهای جنــوب اصــرار فــراوان داشــت و نماد اســتقامت در برابر

علیاصغــر ارا کی ،سیداســداهلل مدنی و میرزاعلی فلســفی و ســطوح

دشــمن صهیونیســتی بود تا بدان جا که قصد قتلــش را نمودند و به

عالیــه را هــم نزد حضــرات آیات :شــیخ مجتبی لنکرانی ،ســیداحمد

خانهاش حمله و آن را تخریب کردند و او را با تمام خانواده و دوستان

اشــکوری و ســیدمرتضی فیروزآبــادی آموخت .پــس از آن به دروس

و همســایگانش دســتگیر و زندانــی نمودنــد ،امــا اســرائیل رفــت و او
سربلند و عزیز ماند تا شاهد ّ
عزت و عظمت لبنان و جبل عامل باشد

خــارج آیات عظــام :ســیدعبدالهادی شــیرازی ،آقای حکیــم ،آقای
خویــی ،آقای شــاهرودی ،امام خمینی و میرزا حســن یزدی حاضر

و به فعالیتهای دینی ،علمی و اجتماعیاش ادامه دهد و نامش به

شــد و مبانــی علمیاش را اســتوار ســاخت و تقریــرات دروس آنان را

عنوان بزرگترین عالم شیعی جنوب لبنان طنینافکن شود.

نگاشــت و عــاوه بــر آن بــه تبلیــغ دین در ایــام محرم و صفر در شــهر

فارســی زاده شــد و پــس از تحصیــات نخســتین ،در حــدود ســال

خرمشــهر میپرداخــت تا ســرانجام در حدود ســالهای  1346ش،

آثارش عبارتند از:
تحریر الکتابة (چاپ نجف)
االمین فی تفسیر القرآن المبین
دیوان الغزل

در آن شــهر مســتقر شــد و بــه خدمــات علمــی (تدریــس در حــوزه
علمیــه) و دینــی و اقامــۀ جماعــت در مســجد صاحبالزمان(عج) و
منبر و تشــکیل کالسهای اعتقادات برای دانشجویان پرداخت .با
شــروع انقالب اسالمی ایران مردانه به میدان آمد و در مرداد 1357

خواطر

دستگیر و به تهران انتقال یافت .پس از آزادی به خرمشهر بازگشت

اسالمیات

و قطب مبارزات مردم گردید و پس از پیروزی انقالب هم با تشکیل

االدیان

ســتاد انقالب اســامی اداره شــهر را بر عهده گرفت .او در مهر 1359
به سـ َـمت امامت جمعه خرمشــهر منصوب شــد ،اما با شروع جنگ

مختصر «عقد الفرید»
مختصر «مجمع اآلداب»
الفارابی ،ترجمته و فلسفته
الســیدعلی محمود االمین ،حیاته و ســیرته (که تمام اینها مخطوط
مانده است)
آن مرحــوم در ســال  88ســالگی ،در روز شــنبه  13شــوال المکــرم
1438ق ( 8ژوئیــه  17 ،2017تیرمــاه 1396ش) چشــم از جهــان
فروبســت و پیکــرش در عصــر روز دوشــنبه پس از تشــییع باشــکوه و
نماز آیتاهلل ســیدمحمدعلی امین ـ مفتی بنت ُج َبیل ـ در قبرستان
َ«م َ
جدل ِسلم» به خا ک سپرده شد.

تحمیلی و ســقوط خرمشــهر از ســوی امام خمینی به امامت جمعه
ایــام برگزیــده شــد و ســالیان فــراوان در آن شــهر بــه اقامــۀ جمعه و
جماعت و تدریس و تأســیس حوزه علمیه و رســیدگی به مشــکالت
مردم و حل اختالفات اقوام و عشایر پرداخت .در سالهای سخت
جنــگ ،در کنار مردم ایســتاد و نماز جمعــه را اقامه کرد و از حمالت
مداوم دشــمن بعثی نهراســید و مردم را به مقاومت تشــویق نمود و
خــود بــا حضور در میان رزمندگان اســام و مردم مقــاوم و دلیر ایالم
باعث تشویق آنان بود .در سال 1371ش به قم بازگشت و به تألیف
و تحقیــق و شــرکت در جلســات اســتفتای آی ـتاهلل مــکارم شــیرازی
پرداخت.
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حجتاالسالم مروارید
مرحــوم حجتاالســام و المســلمین آقــای حــاج شــیخ علیاصغــر
مروارید ،یکی از خطبای نامی تهران بود.
آن مرحوم در ســال 1343ق (1303ش) در مشــهد مقدس زاده شــد و
در نوجوانی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد .ادبیات را نزد مرحوم ادیب
نیشابوری و شیخ علیا کبر صدرزاده دامغانی و شرح لمعه را نزد مرحوم
حــاج ســیداحمد مدرس یزدی و ســطوح عالیــه را نزد حضــرات آیات:
شــیخ محمدکاظــم دامغانــی و شــیخ هاشــم قزوینــی و دروس معارف
و کالم را نــزد حضــرات آیــات :میــرزا مهــدی اصفهانــی ،شــیخ مجتبی
آثار (چاپی) آن مرحوم عبارتند از:

قزوینی ،میرزا جواد تهرانی و شــیخ حســنعلی مروارید آموخت .سپس
به تهران آمد و ّ
مدتی در دروس آیتاهلل شــیخ محمدتقی آملی حضور

حدیقة االخیار (بوستان نیکان)

یافــت و پــس از آن در حــدود ســال 1330ش به قم آمــد و دروس عالی

جامع االنوار :برترین بانوی عالم آفرینش

خویــش را در محضــر آیــات عظام :آقــای بروجردی ،آقای دامــاد و امام

تفسیر سورۀ حمد

خمینی آموخت و فلسفه را همه از عالمه طباطبایی فرا گرفت .او یکی

مجمع الفوائد :اصول دین و عقائد اسالمی

از مجاهدان نستوه راه خدا و از یاران راسخ امام خمینی از آغاز نهضت

خاطرات

اســامی در خرداد  1342و از ســخنرانان اصلی محافل دینی و انقالبی

بعض المسائل الفقهیة و االصولیة.

تهران بود و بارها در دهه  40شمسی بازداشت شد .وی در سال 1347

آن مرحــوم در  94ســالگی ،در صبح جمعه ّاول شــعبان 1438ق (8
اردیبهشــت 1396ش) بدرود حیات گفت و پیکرش ،پس از تشییع
و نمــاز آیتاهللالعظمــی مــکارم شــیرازی در صحــن حــرم حضــرت
معصومه(س) به خا ک ســپرده شد .حضرت آیتاهلل نوری همدانی
در پیام تسلیت خویش فرمود:

ش بــه تهــران رفت و به اقامه جماعت در مســجد حضرت مهدی (در
خیابان ویال) و سخنرانی در هیئت انصارالحسین(ع) پرداخت و نامش
به عنوان یکی از خطبای انقالبی و مبارزان با رژیم شاه طنینافکن شد
و در مــرداد  1351دســتگیر و تبعیــد گردید و پــس از اتمام دوران تبعید
در  1354بــه تهــران بازگشــت و بــه فعالیتهــای خویش ادامــه داد .با
پیروزی انقالب اسالمی ،ریاست کمیته انقالب اسالمی ناحیه  2تهران

بسم اهّلل الرحمن الرحیم

(خیابان زنجان) را بر عهده گرفت و سپس بنیاد انقالب اسالمی ایران

خبــر ارتحــال عالــم مجاهد آیــتاهلل آقای محمدی رحمــتاهلل علیه

و در بیروت هم «مؤسســة فقه الشــیعة» را تأســیس نمود و «سلســلة

موجــب تأســف گردید .ایــن روحانی فــدا کار ســالهای متمادی در

الینابیــع الفقهیــة» را در  40جلــد تدویــن و منتشــر کــرد .بــدون شــک

خدمــت امــام راحــل رضــواناهلل علیه در نجف اشــرف بوده اســت و

خدمــات و مبــارزات و ســخنرانیهای انقالبــی وی در حافظه تاریخی
ّ
ملت ایران جاودانه خواهد ماند .برادر بزرگتر وی هم عالم بزرگ شهر

مختلــف خدمــات فراوانــی داشــتهاند کــه خــود بــا توجــه به ســابقۀ

ایــام مرحوم آیتاهلل حاج شــیخ محمدتقی مرواریــد ( 1300ـ 1391ش)

طوالنــی آشــنایی بــا آن مرحــوم در آبادان و خرمشــهر و ایالم شــاهد

بود (مجله آینه پژوهش ،ش  137و  ،138ص .)172

بعــد از پیــروزی انقــاب نیز به عنوان نماینده ایشــان در ســنگرهای

بــودهام .اینجانــب درگذشــت ایــن عالــم خدمتگــزار را بــه خانــدان
مکرم و ارادتمندان ایشــان بهویژه اهالی متدین مناطقی که ایشان
خدمتگــزاری نمودهانــد تســلیت عــرض نمــوده و علو مقــام برای آن
مرحوم مسئلت مینمایم.


آن مرحوم در  93سالگی ،در روز شنبه  14مرداد  12( 1396ذیقعده
الحــرام 1438ق) بدرود حیات گفت و پیکرش پس از تشــییع و نماز
حجتاالسالم و المسلمین حاج سیدحسن خمینی بر آن ،در حرم
مطهر حضرت عبدالعظیم به خا ک سپرده شد.

حسین نوری همدانی
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