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آیت اهل امین عاملی
سـال  در  سـعید  بـود. فقیـد  صیـدا  شـهر  مشـهور  عالـم  عاملـی  امیـن  سّیدمحمدحسـن  آیـت اهلل  مرحـوم 
1366ق )1946م/1326ش( در شـقراء جنـوب لبنـان در بیـت علـم و فضیلت  زاده شـد. پدرش آیت اهلل 
سـّیدعلی مهدی امیـن1 )م1380ق( از فقهـا و علمـای بـزرگ شـقراء و صاحـب کتاب هـای متعـدد فقهی: 
گرفت  میـراث، وصیـت، بیـع و شـهادات بـوده اسـت. آن  مرحـوم دروس نخسـتین را نـزد پـدر بزرگـوارش فرا
کلیة الفقـه نـزد  ی در سـال 1380ق رهسـپار نجـف اشـرف شـد و ادبیـات و سـطوح را در  و پـس از وفـات و
ایروانـی، سـّیدمحمدتقی حکیـم، شـیخ عبدالمهـدی مطـر، شـیخ  آیـات: شـیخ محمدتقـی  حضـرات 
محمدمهـدی شـمس الدین و دکتـر عبدالـرزاق محیی الدیـن آموخـت. در خالل تحصیل، سـطوح عالیه 
را نـزد حضـرات آیـات: شـیخ مفیـد فقیـه و سـّیدجمال خویـی )رسـائل(، شـیخ محمدتقـی جواهـری و 
خویـی،  آقـای  آیـات:  حضـرات  دروس  در  آن  از  پـس  گرفـت.  فرا )مکاسـب(  ایروانـی  محمدتقـی  شـیخ 
سـّیدمحمدباقر صدر، سـّیدمحمدتقی حکیم و سّیدمحمدحسـین حکیم حاضر شـد و بهره های فراوان 
ی در مجـالت: النجـف، الکلمـة و عبقـر مقـاالت فـراوان نگاشـت. پـس از 12 سـال اقامت در سـال  بـرد. و
یـس، تألیـف، اقامه جماعت، خطابه و قضاوت شـرعی در شـهر  1392ق بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه تدر
صور و صیدا و جهاد و استقامت در برابر اشغالگری صهیونیسم پرداخت و با نشر مقاالت و سخنرانی ها 
و اشـعار و خطابه هایـش روحیـه جهـاد و پایـداری در برابـر دشـمن اشـغالگر را در جوانـان و مـردم شـجاع 

جنوب لبنان برانگیخت. استاد عباس علی موسوی درباره او می نویسد:

السـید محمدحسـن علـم مـن أعـالم علمائنـا، ادیـب شـاعر عالـم عالمة عامـل مجاهد، صاحـب منطق و 
خاطـرة حاضـر، خطیـب مفـّوه و ُمحاضـر بارع، اجاد و افاد، له باٌع واسـع فـی األدب، اعطی و قّدم و الیزال 
لـه قصـب السـبق فـی کل مـا ینفـع و یفیـد و هـو یمّثـل الوجه االسـالمی الشـیعی فی مدینة صیـدا حیث ال 
 و یکون شریکًا حاضرًا بل أصبح من الوجوه االسالمیة العالمیة، سّد فراغًا بحضوره 

ّ
تخلو جلسٌة مهّمٌة اال

و محاضراته و الیزال الطریق أمامه مفتوحًا لبلوغ القمم العالیة.2

ی عبارتند از: آثار و
1. االجتماع العربی االسالمی

2. بین القومیة و االسالم
3. االسالم و الدیموقراطیة

4. نقد العلمنة و الفکر الدینی
5. مساهمات فی النقد العربی

1. الموسوی، علماء ثغور االسالم، ج 2، ص 132 به بعد.
2. همان، ص 285.
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6. وضع المرأة الحقوقی بین الثابت و المتغّیر
گروهی( 7. حقوق و واجبات المرأة المسلمة فی لبنان )تألیف 

8. االمام الشهید السید محمدباقر الصدر، سّمو الذات و خلود العطاء
9. دیوان االمین

10.  امالی االمین
11.  مطارحات مع السید محمدحسن االمین

12.  مطارحات فی الفکر المعاصر

آن مرحوم در 76سالگی در روز یکشنبه 22 فروردین ماه سال 1400ش )28 شعبان 1442ق( بر اثر بیماری 
گفت و پیکرش پس از نماز آیت اهلل سّیدمحمدعلی امین در قبرستان صیدا نزد پدر  کرونا بدرود حیات 

ک سپرده شد. 3 بزرگوارش به خا

حجت االسالم انصاری
حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ جعفر انصاری همدانی یکی از فضالی حوزه علمیه قم بود. آن 
مرحـوم در مهرمـاه سـال 1338ش )ربیـع االّول 1379ق( در قـم در بیـت علـم و فضیلت زاده شـد. پدرش 
آیـت اهلل حـاج شـیخ رضـا انصـاری همدانـی و مـادرش صبیـه آیـت اهلل حـاج شـیخ محمـد ثابتـی همدانی 
ی در خـالل تحصیـل علـوم دینـی و خـارج فقـه نـزد حضرات آیـات: بهجت و خـرازی پرداخت.  اسـت. و
فلسفه و اقتصاد را در مؤسسه در راه حق نزد حضرات آیات: مصباح، مظاهری، دکتر احمدی و استادی 
کـرد و  کارشناسـی ارشـد اقتصـاد را اخـذ  و آقایـان: دکتـر پرویـز داوودی و دکتـر مسـعود درخشـان آموخـت و 
گـروه اقتصـاد شـد از سـال 1380 تـا 1399 مربـی پایـه 10 و همـکار علمـی مؤسسـه آموزشـی  حائـز رتبـه اّول 
کرد. رشـته  یس  امام خمینی)ره( بود و سـه دوره بانکداری اسـالمی و یک دوره اصول علم اقتصاد را تدر
ی در این رشته تمرکز داشت. ی اقتصاد اسالمی بود و مطالعات و تحقیقات و تخصصی و تحقیقاتی و

از آثار اوست:
1. مبانی نظام مالی با نگرش اسالمی )چاپ شده، 1386(

کارشناسی ارشد( 2. بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی )رساله 
یع منابع یارانه ای دولتی 3. بررسی فقهی توز

4. مباحث اقتصادی در تفسیر المیزان

کالم. 3. با سپاس از استاد عبدالحسین جواهر 
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5. سخنان اهل بیت در مبانی علم اقتصاد )4 ج(
6. ترجمه: ساختار پولی و مالی اقتصاد بدون بهره

7. همکاری در تألیف: درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسالمی
کریم 8. همکاری در تألیف: معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن 

یاست جمهوری در 1387 9. پاسخ به سؤاالت اقتصادی ر
10.  مجموعه مقاالت

11.  مبانی بازارها و نهادهای مالی در اقتصاد اسالمی
12.  بررسی مشکالت بانکداری بدون ربا در ایران

آن مرحوم در 61سـالگی در روز یکشـنبه 29 فروردین ماه سـال 1400ش )6 رمضان 1442ق( بر اثر بیماری 
کرونا بدورد حیات گفت و پیکرش در روز دوشـنبه 30 فروردین پس از نماز حجت االسـالم و المسـلمین 

ک سپرده شد. گلزار شهدای علی بن جعفر)ع( به خا علی محمد ناهیدی در 

ی
ّ

حجت االسالم تجل
ـی یکـی از خطبـا و فضـالی حـوزه علمیـه قـم 

ّ
حجت االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ محمدجعفـر تجل

کریـم بـود. آن مرحـوم در سـال 1334ش )1374ق( در تهـران زاده شـد و در  و از خادمـان مشـهور قـرآن 
ی آورد و بـه قـم آمد. ادبیات را نزد اسـتاد سـّیدجواد طالقانی و  سـال 1348ش بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
شـیخ عبدالقائـم شوشـتری و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیات: سـّیدابوالفضل موسـوی تبریزی، شـیخ 
محسن دوزدوزانی، شیخ مصطفی اعتمادی، شیخ غالمرضا صلواتی، شیخ محمدتقی ستوده و شیخ 
گرفـت. پـس از آن در دروس خـارج فقـه و اصـول آیـت اهلل العظمـی میرزا جـواد تبریزی  علـی نظری منفـرد فرا
کبر فاضلی و شیخ محمد نقدی مباحثه  حاضر شد و این درس ها را با حجج اسالم آقایان: شیخ علی ا
می کـرد. پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی در سـال 1359 بـه شـهرهای اهـواز و آبادان رفـت و به خدمت در 
کمیته های انقالب پرداخت. از سال 1360 وارد سازمان اوقاف و امور خیریه شد و از سال 1368 به بعد 
کشوری و بین المللی قرآن را بر عهده  در سمت معاونت فرهنگی سازمان، مسئولیت برگزاری مسابقات 
کشور پدید  کرد و شور و نشاط خاصی را در فضای قرآنی  یان مشهور جهان را به ایران دعوت  گرفت و قار
یـان جهـان و به خصـوص مصـر بـه تـالش بـرای برگـزاری فنی تـر مسـابقات،  آورد. او همزمـان بـا حضـور قار
طراحی های ویژه دکور و جایگاه مسابقات، تنوع در رشته ها، افزایش تعداد شرکت کنندگان از کشورهای 
یع میان قرآن آموزان در سـطح کشـور، تشـکیل  دیگـر، راه انـدازی بخـش تکثیـر نوارهـای معتبـر قرآن برای توز
کرد. چاپخانه بزرگ  کریم اقدام  کریم و تأسـیس انتشـارات اسـوه و چاپخانه بزرگ قرآن  شـورای عالی قرآن 
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کـه در سـال 1369 تأسـیس شـد، در مجموعـه ای دیدنـی و مصّفـا بـا معمـاری خـاص، بـا مدرن ترین  قـرآن 
و بهتریـن دسـتگاه های لیتوگرافـی، چـاپ، صحافـی، بسـته بندی و سـایر وسـایل و تجهیزات مـورد نیاز و 
امکانات رفاهی محیط کار، با رعایت نکات فنی و بهداشتی روز و نیز طهارت ظاهری و معنوی کارگران 
و متخصصـان بـا دقـت و نظـارت فـراوان سـاخته شـد. برنامه ریـزی و تالش هـای شـبانه روزی و اخـالق و 
ی، از جملـه بـه ثمرنشـاندن قانون ورود صاحبـان رتبه در  رفتـار دوست داشـتنی و دسـتاوردهای بـاارزش و
که مسـئوالن سـازمان اوقاف و پیشکسـوتان  کنکور به دانشـگاه موجب شـد  مسـابقات بین المللی بدون 
قرآنـی دوران خدمـت ایشـان را در زمـره برجسـته ترین دوران فعالیت هـای قرآنـی سـازمان اوقاف محسـوب 
گرفـت و انتشـارات سـرور را تأسـیس و  ی پـس از آن مدیریـت انتشـارات دارالحدیـث را بـر عهـده  کننـد. و
ی خطیبـی خوش بیـان بود که بـرای منابرش  کـرد. و صدهـا عنـوان کتـاب دینـی را بـا بهتریـن شـکل تولیـد 

گرامی جناب آقای واثقی:  یافت نمی کرد. به نوشته صدیق  حق الزحمه در

کـرم بـود. منبـر خوبـی و قـدرت اجرایـی باالیـی داشـت. انسـانی  وی دلـداده اهل بیـت پیامبـر ا
بااحسـاس  و  بانشـاط  دیگـران  بـه  خدمـت  و  فرهنگـی  عرصـه  در  و  بـود  خـدوم  و  درسـتکار 

مسئولیت بود. جامعه روحانیت عضوی فعال را از دست داد.

کریمی هم می نویسد:  گرامی جناب آقای حمیدرضا  صدیق 

خدایـش رحمـت کنـاد! اجرایی تریـن روحانـی و منبـری کـه در قـم دیـده بـودم. در هـر کجـا کـه 
بـا تغییـرات مدیریتـی هنگفـت و شـگفتی همـراه سـاخت:  توفیـق خدمـت یافـت، آنجـا را 
یختگـی و نامنظمـی  کریـم، چـاپ و نشـر دارالحدیـث را در اوج درهم ر چاپخانـه بـزرگ قـرآن 
ر را کـه بـا  یـل گرفـت و بـه چندماهـی نگذشـته آبـاد و منظـم دایـرش نمـود. انتشـارات ُسـرو تحو
اخوان امامیان )محقق و مهذب آثار عالمه مجلسـی همچون: حق الیقین و جالء العیون و 
حیات القلوب و ...( به شراکت نشست، به سرآمد و گل سرسبد چاپ و نشر آثار بی بدیل و 
یش در مسند  یبایی تبدیلش نمود. مجتمع ناشران را که در مرحله ساخت و اوایل بهره بردار ز
گشـت و نیـز انتشـارات  ینـت شـهرمان )بـه لحـاظ سـازه و دکوراتیـو(  هیئـت مدیـره درآمـد و ز
کـه همانـا منبـر و  کنـار وظیفـه اصلیـش  ر را و همـه ایـن توفیقاتـش در  شـخصی خودشـان سـرو

خطابه حسینی)علیه السالم( بود، انجامشان می داد و چه نیک انجام دادنی!

برخی از آثارش عبارتند از:
گر علی)ع( نبود 1. ا

2. از علی)ع( آموز درس زندگی
کافی )2 ج( 3. منتخبی جامع از اصول 

4. تولید ثروت، بایدها و نبایدها
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آن مرحـوم در 65سـالگی در روز سه شـنبه 24 فروردین مـاه سـال 1400ش )30 شـعبان 1442ق( بـدرود 
ک  گلـزار شـهدای علـی بـن جعفـر)ع( بـه خا حیـات گفـت و پیکـرش پـس از نمـاز آیـت اهلل نظری منفـرد در 

سپرده شد.

آیت اهل حسینبی کاشانی
کاشـانی یکـی از فضـالی محتـرم حـوزه علمیـه قـم بـود.  مرحـوم آیـت اهلل آقـای حـاج سـّیدمحمد حسـینی 
کودکـی از دسـت داد، ولـی بـا همـت  کاشـان زاده شـد. پـدرش را در  ی در سـال 1313ش )1353ق( در  و
ی آورد و نـزد آیـت اهلل حـاج شـیخ محمـود نجفـی ادبیـات و سـطوح را  واالیـش بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
گرفـت. پـس از آن نـزد آیـت اهلل میرسـّیدعلی یثربی کاشـانی خـارج فقـه و اصول را آموخت. سـپس به قم  فرا
کی و محقق داماد و دروس فلسـفه )شـفا  آمد و در دروس خارج آیات عظام: بروجردی، امام خمینی، ارا
و اسـفار( و تفسـیر عالمه طباطبایی حاضر شـد. پس از تبعید امام در سـال 1343 به مشـهد مقدس رفت 
کرد و این درس ها را با حضرات آیات: مؤمن قمی،  و سه سال در دروس آیت اهلل العظمی میالنی شرکت 
انقـالب  پیـروزی  از  پـس  ی  و می کـرد.  مباحثـه  تهرانـی  حسـن  شـیخ  و  طاهری خرم آبادی،ربانی املشـی 
اسـالمی بـه نمایندگـی مـردم اصفهـان در اّولین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزیده شـد. پس از پایان آن 
ی آورد و از تمـام مناصـب  یـس و شـرکت در بحـوث فقهـی و شـورای اسـتفتای آیـت اهلل منتظـری رو بـه تدر
کـرد. فرزنـد برومنـدش ثقة االسـالم سـّیدمحمدمهدی هـم در شـلمچه در سـال 1366 به  سیاسـی اعـراض 

خیل شهدای جنگ تحمیلی پیوست.

آن مرحـوم در 87سـالگی در روز دوشـنبه 13 رمضـان 1442ق )6 اردیبهشـت ماه 1400ش( بـدرود حیـات 
گلـزار شـهدا جنـب مـزار  گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع و نمـاز آیـت اهلل سّیدهاشـم حسـینی بوشـهری در 

ک سپرده شد. فرزند شهیدش به خا

حجت االسالم شیخ االسالمی
مرحوم حجت االسالم و المسلمین آقای دکتر علی شیخ االسالمی از فضال و خطبای نامی و از چهره های 
مانـدگار فرهنگـی و اسـتاد دانشـگاه تهـران بـود. فقیـد سـعید در سـال 1315ش )1355ق( در اصطهبـان 
گردان آیت اهلل  فارس در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش آیت اهلل میرزا ابوالقاسم اصطهباناتی از شا
تی و جدش آیت اهلل میرزا احمد شیخ المحققین ملقب به دانای فارس  العظمی شیخ محمدجعفر محال
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کشـفی( بود.  و شیخ االسـالم و جد اعالیش میرزا ابوالحسـن محقق العلماء )دخترزاده عالمه سـّیدجعفر 
مادرش صبیه محترمه میرزا احمد مؤیداالسالم و نیای مادری اش آیت اهلل شیخ محمدباقر اصطهباناتی 
ی تحصیـل علـوم دینـی را نـزد پـدر بزرگـوار و دایی اش آیـت اهلل مؤمن اصطهباناتـی آغاز کرد.  بـوده اسـت. و
گرفت و همزمان  تـی فرا سـپس بـه شـیراز آمـد و سـطوح عالیـه را از آیـت اهلل العظمی شـیخ بهاءالدین محال
کارشناسـی  یافـت مـدرک  بـه تحصیـل رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی در دانشـگاه شـیراز پرداخـت و بـه در
نائـل آمـد و بـا تحصیـل دوره فوق لیسـانس و دکتـرای رشـته ادبیـات در دانشـگاه تهـران، بـه درس آمـوزی و 
کسب علم از محضر بزرگانی چون آقایان: جالل الدین همایی، بدیع الزمان فروزانفر، سّیدجعفر شهیدی 
ی  یس رو یافت دکترا نائل آمد. پس از آن به تدر و عبدالحسین زرین کوب پرداخت و در سال 1349 به در
آورد. همچنیـن بـه عضویـت هیئت علمـی و مدیریـت در دانشـگاه های: تربیت معلـم، عالمه طباطبایی 
و دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران پرداخـت. ایشـان عضو هیئت مؤسـس دانشـگاه عالمـه طباطبایی، 
کنونی(، رئیس دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران و چهره ماندگار  رئیس دانشـگاه تربیت معلم )خوارزمی 
حوزه ادبیات در سال 1389 و متخصص در علوم: فلسفه، عرفان نظری، کالم و ادبیات و حافظ شناس 
و محیی الدین شـناس نامی کشـور بود. جلسـات متعدد و متناوب تفسـیر قرآن و دیوان حافظ و فصوص 
را برگـزار می کـرد، امـا بـا ایـن همـه افتخـارش لباس روحانیت و منبر و مرثیه امام حسـین)ع( بود و مجالس 
خطابه و منبر ابی عبداهلل الحسین)ع( را بر همه پست ها و مناصب دانشگاهی اش ترجیح می داد. پسر 

گرامی آقای دکتر هادی انصاری می نویسد: عموی 

یس و اسـتادی ایشـان با لباس روحانیت در دانشکده  تحصیالت دکتر شیخ االسـالمی و تدر
گذشـته و چـه در نظـام جمهـوری اسـالمی واقعـًا سـتودنی اسـت. خـود  یـم  ادبیـات چـه در رژ
زی از من درخواست  ید، رو رز می فرمود که یکی از اساتید که با لباس روحانیت دشمنی می و
کـرد کـه در دانشـگاه، لبـاس روحانـی و عمامـه را کنـار بگذارم! که من بـا صراحت و قاطعیت 
کـه إن شـاءاهلل عمامـه مـرا روی جنـازه مـن خواهیـد دیـد. دکتـر شیخ االسـالمی بـا  پاسـخ دادم 
حضـور خـود در دانشـگاه و جامعـه، نمـاد یـک روحانی واقعی به معنای کلمـه را ایفا می نمود. 
یبـا و متواضعانـه  وی مقًیـد بـود کـه از حریـم علـم و روحانیـت و دانشـگاه، بـا عمـل و برخـورد ز
خود دفاع کرده و چنان گردیده بود که با زندگی متواضعانه خود و تربیت فرزندانی دانشمند، 
یان اسـتاد  گردان و دانشـجو در جامعـه و مـردم بـه تندیسـی از اعتقـاد و عمـل تبدیـل گـردد. شـا
ره دکتـرا از اعتقـادات قـوی، لحـن و  مرحـوم شیخ االسـالمی در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دو
کـه خـود نتیجـه تأثیـرات  بیـان ، علـم و عرفـان و تسـلط در حـوزه ادبیـات فارسـی برخوردارنـد 
یژگی های مرحوم دکتر شیخ االسـالمی به  علمـی و معنـوی آن بـزرگ بـه شـمار می آید. یکی از و
یـخ و ... در درون خانـواده خود  ردن دانشـگاهی از علـم و معرفـت و قـرآن و تفسـیر و تار وجـود آو
یژه  بود. نزدیک به بیش از سه دهه با این شخصیت برجسته علمی از نزدیک آشنا بوده و به و
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کـه همـواره  ـه حضـرت زهـرا)ع( 
ً
در مراسـم عزاداری هـای محـرم و نیـز در شـهادت بانـو مجلل

تکیه کالم او هنگام نام بردن از بانوی دو جهان بود، از سـخنرانی ها و منبرهای سراسـر والیتی 
کـه  و پرسـود وی در مجالـس و انجمن هـای مشـهور تهـران، بهره هـا می بـردم! در دیدارهایـی 
شرف حضور در خدمتشان داشتم، ضمن ابراز محبت فراوان به بنده همواره می فرمودند که 
گر بخواهم خیلی  من حسرت خادمی تو را نسبت به اعتاب مقدسه دارم! و ادامه می دادند: ا
کـه همـه کارهـا را رهـا می کـردم،  یـم! ایـن اسـت  صمیمـی و از عمـق وجـود بـا شـما سـخن بگو
جز خدمتگزاری امام حسـین)ع(! یعنی درس دانشـگاه، مسـئولیت های اجتماعی کارهای 
که ارزش به شـمار می آید و اکنون اینها را ذخیره زندگی خود به شـمار  خانوادگی و همه آنچه 
رم، نـه اینکـه اینهـا کـم ارزش هسـتند، امـا عالقه به حضـرت امام حسـین)ع(، دنیایی و  مـی آو
که حتی از  هر چه غیر از امام  گر یک بار دیگر به دنیا بیایم، خوش دارم  جهانی دیگر اسـت! ا
حسین)ع( اسـت، روحی له الفداء، منصرف باشـم و این افتخار رسـم خادمی و نام خادمی 
بر ما رقم خورده باشد و مورد عنایت حضرت باشیم! شور و احساس او هنگام روضه خوانی 
ه 

ً
یـژه بانـو مجلل و حالـت درونـی وی، ضمـن اشـاره بـه شـهادت حضـرت أبـا عبـداهلل)ع( و به و

که از سوز دل او برمی خاست، دل و جان حاضران  که از آنجا  گونه ای بود  فاطمه زهرا)ع( به 
رد! تردیـد نـدارم کـه عشـق و عالقـه و سـوز دل او بـه آل اهلل و نشـان  در انجمـن را بـه لـرزه درمـی آو
کـه همـواره بـدان افتخـار می نمـود، در ایـن هنـگام، موالیانـش بـه اسـتقبال وی آمـده  خادمـی 
کـه نزدیـک بـه هفـت دهـه بـه سـاحت مقدسشـان بـا  و روح پرفتوحـش بـر سـر سـفره اربابانـش 

گرفت. خلوص عرض ارادت می نمود، قرار خواهد 

آثار چاپی ا ش عبارتند از:
1. خیال، مثال، جمال در عرفان اسالمی

2. راه و رسم منزل ها )شرح منازل السائرین(
3. ترجمه جلد 4 الغدیر

کبری و فاطمه زهرا)ع( )ترجمه، از هاشم معروف الحسنی( 4. زندگی نامه خدیجه 
5. برگزیده متون ادب فارسی )با همکاری دیگران(

گون( گونا 6. مجموعه مقاالت )در مجالت 

و آثار غیرچاپی اش عبارتند از:
1. ترجمه و شرح قرآن

2. ترجمه و شرح فصوص الحکم
کبیر 3. ترجمه و شرح دعای جوشن 

4. تو
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آن مرحـوم در 85سـالگی صبـح روز پنجشـنبه 23 اردیبهشـت ماه سـال 1400ش )عیـد فطـر 1442ق( بـر 
اثـر بیمـاری کبـدی بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش روز جمعه پـس از نماز آیت اهلل سـّیدمهدی روحانی در 

ک سپرده شد. قبرستان علی بن جعفر قم به خا

حجت االسالم دارابکالئی
حضـرت مسـتطاب حجت االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ اسـماعیل دارابکالیـی مازندرانـی یکـی از 
فضـالی نامـی حـوزه علمیـه قـم بود. فقید سـعید در سـال 1330ش )1370ق( در روسـتای دارابکال از توابع 
گردان  سـاری در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل حـاج شـیخ محمدباقـر دارابکالیـی از شـا
آیـات عظـام: آقـای بروجـردی و میـرزا هاشـم آملـی بـود. وی در سـال 1341ش رهسـپار قـم شـد و ادبیـات و 
سطوح را نزد حضرات آیات: صانعی، مشکینی، فاضل لنکرانی و مظاهری آموخت. پس از آن در دروس 
کنار آن به  خارج آیات عظام: میرزا هاشم آملی، حاج آقا مرتضی حائری و فاضل لنکرانی حاضر شد و در 
تحصیل دروس فلسـفه و اقتصاد در مؤسسـه در راه حق نزد حضرات آیات: مصباح یزدی، خرازی، دکتر 
احمـدی و مظاهـری پرداخـت. از سـال 1361ش بـه تدریـس متـون فقهـی و اصولی و تفسـیری در دانشـگاه 
یس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و در سال های پس از آن به  شهید بهشتی و از سال 1365 به تدر
یس در مؤسسه در راه حق، مؤسسه امام خمینی، دانشگاه شاهد، دانشگاه الزهراء، جامعة المصطفی  تدر
و دانشـکده سـپاه پرداخـت و همزمـان در دفتـر همـکاری حـوزه و دانشـگاه بـه تحقیـق و تألیـف اشـتغال 
داشت. در سال 1375 با پشت سر نهادن دوره های عمومی و تخصصی و دفاع از رساله خویش به اخذ 
مـدرک دکتـری از وزارت علـوم نائـل آمـد و در سـال 1377ش عضـو هیئت علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی 
شـد. او عالوه بر تحصیل، تألیف و تدریس سـالیان فراوان به تبلیغ دین در شـهرها و روسـتاهای مختلف 

گیالن و مازندران اشتغال داشت و مقاالت فراوانی در مجالت به خصوص مجله نور علم نگاشت.

آثار چاپی اش عبارتند از:
1. درآمدی بر حقوق اساسی )2 ج(

2. درآمدی بر حقوق اسالمی
3. نگرشی بر فلسفه سیاسی اسالم

4. علم و دین در آیینه معرفت
5. احکام تجارت از دیدگاه اسالم

6. منافع ملی از دیدگاه امام خمینی
7. تفکیک قوا در اندیشه امام خمینی



188  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀدوم، خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

                                                               
درگذشتگان 395

8. چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقالب اسالمی ایران
کنترل آن 9. پژوهشی در موضوع قدرت: انواع، منابع، پیامدها و 

و آثار غیرچاپی اش عبارتند از:
1. قاعده قبح عقاب بالبیان

2. حقوق اسالم و غرب
3. جزوه های دروس دانشگاه

4. تقریرات دروس اساتید

1442ق(  رمضان المبـارک   4( 1400ش  سـال  فروردین مـاه   27 جمعـه  روز  در  70سـالگی  در  مرحـوم  آن 
گفـت و پیکـرش روز یکشـنبه پـس از نمـاز حجت االسـالم  کرونـا بـدرود حیـات  بـر اثـر ابتـال بـه بیمـاری 
کنار مرقد پدر بزرگوارش  محمدی الئینی امام جمعه ساری در قبرستان امامزاده باقر روستای دارابکال در 

ک خفت. به خا

حجت االسالم اوحدی 
 حجت االسالم و المسلمین میرزا حسین اوحدی جاغوری یکی از علمای محترم افغانستان بود. وی در 
سال 1314ش )1354ق( در جاغوری زاده شد. پس از تحصیالت نخستین نزد عمویش شیخ خدابخش 
رئیسی به مدرسه علمیه اوتقول رفت و ادبیات و سطوح را نزد استاد قربانعلی وحیدی جاغوری فراگرفت. در 
سال 1330ش به نجف اشرف مهاجرت کرد و ادبیات را نزد مرحوم مدرس افغانی و شرح لمعه را نزد شهید 
مدنی و سـطوح عالیه را )ظاهرًا( نزد حضرات آیات: شـیخ محمداسـحاق فیاض، شـیخ مسـلم ملکوتی و 
شـیخ مجتبی لنکرانی آموخت. پس از آن در دروس آیت اهلل العظمی خویی حاضر شـد و بهره های فراوان 
برد. هم حجره و هم مباحثه اش پسـرخاله اش آیت اهلل فیاض بود. در سـال 1345ش به زادگاهش بازگشـت 
گـون والیـت غزنـی به ویـژه در مـدارس علمیـه زیرک، قـره، اوتقـول، انگوری و  و سـالیان فـراوان در مناطـق گونا
مجیـری بـه تدریـس علـوم دینـی و تربیـت طـالب پرداخـت و در جهـاد اسـالمی مـردم افغانسـتان سـهم بـارز 
کوچید و در آنجا نیز تا آخرین لحظات عمرش  کسـتان  کویته پا داشـت. در سـال های آخر عمرش به شـهر 

دست از تالش دینی و اجتماعی خود برنداشت و در زهد و انس با قرآن زبانزد همگان بود.

کویتـه  در  1442ق(  شـوال المکرم   12( 1400ش  سـال  خردادمـاه   3 دوشـنبه  روز  در  85سـالگی  در  ی  و
ک سپرده شد.4 درگذشت و در قبرستان عمومی شهر به خا

4. با سپاس از استاد عبدالمجید ناصری داوودی.
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حجت االسالم مرعشی نجفی
مرحوم حجت االسـالم و المسـلمین آقای حاج سـّیدمحمدجواد مرعشـی نجفی یکی از فضالی محترم 
حـوزه علمیـه قـم بـود. فقیـد سـعید در فروردیـن 1326ش )جمادی االولـی 1366ق( در قـم در بیـت علم و 
فقاهـت زاده شـد. پـدر بزرگـوارش آیـت اهلل العظمـی سّیدشـهاب الدین مرعشـی نجفـی )م1411(، جـدش 
آیـت اهلل سّیدشـرف الدین علـی  آیـت اهلل سّیدشـمس الدین محمـود مرعشـی )م1338(، جـد اعالیـش  
مرعشـی )م 1316(، پدرجـدش آیـت اهلل سـّیدنجم الدیـن محمـد مرعشـی )م 1264( و خاندانـش همـه از 
مشـاهیر علـم و فقاهـت و طـب و انسـاب بوده انـد. مـادرش هـم صبیـه محترمـه آیـت اهلل سـّیدعباس فقیـه 
مبرقعی قمی )م 1335( داماد آیت اهلل حاج آقا احمد طباطبایی قمی )برادر بزرگ آیت اهلل العظمی حاج 
ی آورد و ادبیـات را نـزد  ی پـس از اخـذ دیپلـم بـه تحصیـل علـوم دینـی رو آقـا حسـین قمـی( بـوده اسـت. و
آیـت اهلل شـیخ مهـدی بیگدلی قمـی و سـطوح عالیـه را نـزد حضرات آیـات: علوی گرگانی، شـیخ غالمرضا 
کریمی و خارج فقه را نزد پدر بزرگوارش آیت اهلل  صلواتی، حاج شیخ صادق نصیری و حاج شیخ احمد 
گرامـی  یـد. بـه نوشـته صدیـق  العظمـی مرعشـی نجفـی آموخـت و در محضـر آن مرجـع بـزرگ بالیـد و پرور

استاد حسنعلی خزائلی: 

ی همیشـه همـراه و مـالزم و خدمتگـزار پـدر در امـور مربـوط بـه مرجعیت بـود و بیت والـد را اداره می کرد.  و
کنـار پـدرش بـا اخـالق نیکـو بـه مشـکالت مـردم و مراجعیـن و امـور  پیوسـته قبـل از انقـالب و بعـد از آن در 
که آیت اهلل مرعشی در صحن حرم حضرت معصومه)ع( قادر به اقامه  طالب رسیدگی می کرد. در ایامی 
کـه تـا مدتـی بعـد از رحلـت والـد  نمـاز جماعـت نبودنـد، بـه جـای پـدر نمـاز جماعـت را اقامـه می کردنـد 
بزرگـوارش ادامـه داشـت. چـون حضـرت اسـتاد آیـت اهلل مرعشـی در سـال های آخـر عمـر شـریفش مشـکل 
چشـم داشـتند، لذا سـّیدجواد شـب ها درس را همراه پدر در منزل تنظیم و آماده می کرد و فردا در جلسـه 
درس در مسـجد باالسـر، سـرفصل ها را می گفـت و سـپس حضـرت اسـتاد مرعشـی ایـن نابغـه باهـوش 
گویا و شیرینی که داشتند به بیان مطلب و استدالل می پرداختند و هر جا  باحافظه فوق العاده و با زبان 
کـه خوانـده شـود آیت اهلل سـّیدجواد طالقانی عافـاه اهلل من المرض روایـت را می خواندند.  روایتـی الزم بـود 
از  بعـد  گذشـت. سـّیدجواد مرعشـی  و دیـات بدیـن منـوال  کتـاب قصـاص  سـال ها درس خـارج مثـل 
کارهای طلبگی  گزید و تا پایان عمر به صورت آرام و به دور از هیاهو به  درگذشت والد مکرمشان عزلت 
گاهی به عنوان یادگار پدر خدمتش می رسیدم. بسیار تفقد می نمود  و امور شرعی و مراجعین پرداخت. 

رحمت خدا بر او باد! 

 آثار چاپی اش  عبارتند از:
کنجی شافعی( 1. خورشید پنهان )ترجمه البیان فی اخبار صاحب الزمان)ع(، 

2. چهـره درخشـان امـام زمـان)ع( )ترجمـه الـزام الناصـب فـی معرفـة االمـام الغائـب، 3 ج، شـیخ علـی 
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حائری( 
3. نهضت خونین حسین)ع( )ترجمه مع الحسین فی نهضته، اسد حیدر(

4. مناقب االمام امیرالمؤمنین)ع( )ترجمه المناقب ابن مغازلی( 
ینب( کبری)ع( )ترجمه السیدة ز ینب  کربال ز 5. قهرمان 

ینبات )ترجمه اخبار الزینبات عبیدلی( 6. اخبار ز

آثار غیرچاپی اش عبارتند از:
1. تقریرات درس فقه آیت اهلل مرعشی )حدود و قصاص و دیات(

کریمی  2. تقریرات درس جواهر آیت اهلل حاج شیخ احمد 
3. ترجمه لئالی االخبار )محمدنبی تویسرکانی(

4. رسالة رأس الحسین

آن مرحوم در 74سـالگی در روز جمعه هشـتم شـوال 1442 )31 اردیبهشـت ماه سـال 1400( بدرود حیات 
گفت و پس از تشییع شایسته و نماز حجت االسالم و المسلمین سّیدمحسن سبط در روز دوشنبه سوم 
ک خفـت. آیـت اهلل  خرداد مـاه سـال 1400 بـه نجـف اشـرف منتقـل شـد و در قبرسـتان وادی السـالم بـه خـا

العظمی صافی در پیام تسلیت خویش نگاشت:

بسمه تعالی
إنا الیه راجعون إنا هلل و

درگذشت عالم ربانی جناب مستطاب حجة اإلسالم و المسلمین آقای حاج سّیدجواد مرعشی رحمة 
اهلل علیه، موجب تأسف و تأثر گردید. آن فقید سعید دارای مکارم اخالق و صفات برجسته انسانی بود. 
تألیفـات و تحقیقـات ارزنـده ایشـان در بـاب والیـت و امامت حضرت بقیة اهلل االعظـم ارواح العالمین له 
الفـداء و اهل بیـت عصمـت و طهـارت)ع( ذخیره جاودانی برای عالم آخرت آن مرحوم اسـت. اینجانب 
این مصیبت را به جنابعالی و بیت شـریف مرحوم آیت اهلل العظمی مرعشـی نجفی و بیت مکرم مرحوم 
آیت اهلل سبط رضوان اهلل تعالی علیهما تسلیت گفته؛ رضوان و رحمت الهی را برای آن مرحوم از خداوند 

متعال مسئلت دارم.
10 شوال المکرم 1442
لطف اهلل صافی

حجت االسالم مح�ی
مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ غالمرضا محبی یکی از فضال و اساتید نامی حوزه علمیه 
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مشهد مقدس بود. فقید سعید در سال 1320ش )1360ق( در فردوس زاده شد. در نوجوانی به تحصیل 
ی آورد و جامـع المقدمـات را آموخـت. سـپس به مشـهد مقدس آمـد و ادبیات را نزد ادیب  علـوم دینـی رو
نیشابوری، معالم و شرح منظومه را نزد استاد محمدرضا حکیمی، شرح لمعه را نزد آیت اهلل میرزا احمد 
ینی، بیع را نزد آیت اهلل شیخ محمدرضا  مدرس یزدی، مکاسب )محرمه( را نزد آیت اهلل شیخ مجتبی قزو
گرفت.  ی دامغانی و کفایه را نزد حضرات آیات: سّیدابراهیم حجازی و شیخ عباس عباس نژاد فرا مهدو
ی  پس از آن در دروس خارج آیات عظام: آقای میالنی، وحیدخراسانی و میرزا علی فلسفی حاضر شد. و
ینی و آقای حاج سّیدمحمود مجتهدی  دروس اعتقادات و معارف را نزد آیت اهلل حاج شیخ مجتبی قزو

کرد و تقریرات آن را نگاشت.  و تفسیر را هم نزد آیت اهلل میرزا جواد تهرانی )به مدت 14 سال( تحصیل 

گرامی استاد حسن طالبیان شریف می نویسد:  صدیق 

اسـتاد محبی از مجالسـت اسـاتید برجسـته علمی و معنوی حوزه علمیه مشـهد باالخص آیت اهلل حاج 
ینـی اسـتفاده نمـود و مجالسـت بـا معظـم له صفای نفـس و معنویت خاصی به ایشـان  شـیخ مجتبـی قزو
ی مشـاهده می گـردد. اسـتاد محبـی، خوش اخـالق، خوش طبـع و  کـه در حـاالت معنـوی و منتقـل نمـود 
یس فقـه، اصول، عقاید و اخـالق پرداخت و  یـادی در حـوزه مشـهد، بـه تدر خوش گعـده بـود و سـال های ز
کـه اینـک از اسـاتید حـوزه و دانشـگاه و مؤلفیـن و محققیـن حـوزه  یـادی را پـرورش داد  طـالب و فضـالی ز
ی بسـیار عالقـه داشـتم. بـا عشـق  هسـتند. اینجانـب اصـول فقـه مظفـر را از محضـر ایشـان آموختـم. بـه و
کـرد و پـرورش یافـت. او عمـرش را در راه تحصیـل معارف قرآن  اهل بیـت)ع( از جملـه امـام رضـا)ع( رشـد 
کرام و احترام  یس و نشـر این معارف سـپری نمود. همیشـه تذکر می داد: »علما و بزرگان را ا و عترت و تدر
کـه آنهـا »معصوم« نیسـتند و  کنیـد و از محضـر علمـی و معنـوی آنهـا اسـتفاده کنیـد، ولـی مواظـب باشـید 
احتمـال خطـا و لغـزش دارنـد. فقـط دل بـه اهل بیت)ع( دهید و تمام توجه خـود را به اهل بیت)ع( داده و 
ی نماییـد. وقـت خـود را جای دیگری صرف ننمایید. نجـات در خانه اهل بیت  از ایشـان تبعیـت و پیـرو
یـج  گردان خـود را این گونـه  تربیـت می نمـود. عمـرش را در ترو اسـت«. بـه ایـن مطلـب اعتقـاد داشـت و شـا
عقیـده توحیـد سـپری نمـود و بنـده خالـص او بـود. از خـوف خـدا می ترسـید و بـه لطـف او امیـدوار بـود. 
یـادش بخیـر و هنـوز از یـاد نمی بـرم که گاه وبیـگاه از ته دل »یا اهلل« می گفت و از یاد خدا فراموش نمی کرد. 
یارت امام رضا)ع(. عمری از عشق امام  او نامش »غالمرضا« بود و واقعًا غالم امام رضا)ع( بود و عاشق ز
حسین)ع( دم زد و ذکر فضایل و مناقب ایشان نمود و زائر ایشان بود و در مصیبت امام حسین)ع( بسیار 
گریاند. شب ها ماه مبارک رمضان  کرد  و دوستان حضرت را نیز سوزاند و  گریه  گریست،  خود سوخت و 

گریه می کرد و از خدا طلب عفو و بخشش می نمود. و سحرها دعای ابوحمزه ثمالی را می خواند و 

از آثار اوست: 
1. تقریرات درس تفسیر آیت اهلل میرزا جواد تهرانی
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2. تقریرات درس اصول آیت اهلل میرزا علی فلسفی
3. تقریرات منبرهای عالمه امینی در مدرسه نواب

آن مرحوم در 80سـالگی در روز دوشـنبه 21 رمضان المبارک 1442ق )13 اردیبهشـت ماه سـال 1400ش( 
گفت و پیکرش پس از نماز آیت اهلل سّیدجعفر سیدان در قبرستان بهشت جواداالئمه)ع(  بدرود حیات 

ک خفت. ی خواجه اباصلت به خا روبرو

آیت اهل امامت 
مرحوم آیت اهلل آقای حاج سـّیدعزیز اهلل امامت، از مشـاهیر علمای کاشـان بود. معظم له در شـب جمعه 
5 ماه مبارک رمضان 1348ق )18 بهمن 1308ش(، در کاشان، در بیت علم و فقاهت زاده شد. پدرش 
آیـت اهلل حـاج سـّیدفخرالدین امامـت )1292 – 1392ق( –از تالمـذه آیـات عظـام: مـال حبیب اهلل شـریف 
کاشـانی و حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری- و مـادرش صبیـه محترمـه آیت اهلل مال حبیب اهلل شـریف بوده 
اسـت. آن مرحـوم، نخسـت ادبیـات را نـزد بـرادر بزرگـوارش آیـت اهلل سـّیدفضل اهلل امامـت و سـطوح عالیـه 
را نـزد پـدرش و حضـرات آیـات: سّیدحسـین رضـوی و شـیخ محمـود نجفـی آموخـت و در 20 سـالگی 
ی  کاشانی و شیخ محمد غرو )1368ق( به تهران رفت و مدتی از دروس حضرات آیات: سّیدابوالقاسم 
کاشـانی و در قـم هـم چنـد سـالی از دروس آیـات عظام: آقـای بروجردی، حجت کوهکمـری، صدرالدین 
کربـال شـد و سـالی چنـد در دروس آیـت اهلل  صـدر و سـّیدمحمدتقی خوانسـاری بهـره بـرد. سـپس رهسـپار 
یافت اجازه اجتهاد نائل آمد و پس از آن به نجف  العظمی میرزا مهدی شـیرازی حاضر شـد و از او به در
رفـت و از دروس آیـات عظـام: سـّیدعبدالهادی شـیرازی، آقـای حکیـم و آقـای خویی بهره مند شـد و پس 
کفایی و دروس فلسفه حاج  از آن به مشهد آمد و از دروس آیات عظام: آقای میالنی و حاج میرزا احمد 
کسـب اجازات متعدد روایی و حسـبیه از مراجع تقلید قم و نجف به  سّیدابوالقاسـم بلخی بهره برد و با 
زادگاهـش بازگشـت و بـه خدمـات دینـی، علمـی و اجتماعـی پرداخـت و سـالیان فـراوان، دِر خانـه اش از 
یـس و  ی مـردم بـاز بـود و بـه رفـع گرفتاری هـا و مشـکالت آنـان می پرداخـت. تألیـف و تدر بـام تـا شـام بـه رو
برگـزاری جلسـات تفسـیر و کمـک بـه نیازمنـدان و شـرکت در احـداث بناهای خیریه و تأسـیس حسـینیه 
)در مشـهد اردهـال( و کمـک بـه فقیـران و اطعـام میهمانـان و سـفره داری و گره گشـایی و ارتبـاط بـا مـردم و 
اقامه جماعت )در مسجد سلطانی( و استخاره و اعطای ادعیه و ختومات و خطابه و منبر و شرکت در 

ی بود.  کارهای و مجالس حسینی مردم بخشی از 

صدیـق گرامـی آقـای علـی قنبری بیدگلی می نویسـد: »آیت اهلل امامت هـر روز ظهر )حتی روزهای جمعه( 
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در مسـجد باشـکوه مدرسـه سـلطانی اقامه جماعت می نمود و شـب ها نیز در مسـجد بزرگ صادقیه نماز 
که با استقبال عجیب و ازدحام عالقمندان و ارادتمندان ایشان همراه بود. در طول روز هم از  می خواند 
صبـح علی الطلـوع تـا یـک سـاعت به ظهر در حسـینیه خود می نشسـت و جوابگوی مردمـان گرفتار و فقرا 
و نیازمنـدان بـود. علی رغـم اتهـام مخالفینـش حاجـب و دربانـی نداشـت و کیسـه ای هـم بـرای مـال مردم 
ندوخته بود. بدون هیچ چشمداشتی در رفع نیاز مردم می کوشید و از تهمت ها و اهانت های جاهالن با 
کنون جای  که دارد و ا بی اعتنایی درمی گذشت. کاشان به دلیل اقتضائات و ظروف اجتماعی خاصی 
توضیح آن نیسـت از دیرباز تا کنون آشـیانه سـودجویان از خدا بی خبری بوده که در پوسـتین سـاحری، بر 
گرده مردم مظلوم این سـامان سـوار شـده و با به خطر افکندن جان و مال و ناموس آنها، اعاشـه می کنند 
ی وظیفه و تکلیف شرعی به آموختن فنون ابطال سحر  لذا از همان آغاز عالمان متقی و اهل ورع، از رو
و طلسـم پرداخته و افسـون این رّجاله ها را از بین می بردند و آرامش را به زندگی ها بازمی گرداندند. پیش 
ی امثـال مرحـوم آیـت اهلل سـّیدمحمد علوی بروجـردی )معروف  از مرحـوم امامـت والـد بزرگوارشـان و جـز و
گرفتـاران و  بـه سـّیدباغ( نیـز بخشـی از وقـت شـریف خـود را صـرف کتابـت ادعیـه مأثـوره و رفـع مشـکالت 
نیازمندان می نمودند. نکته دیگر درباره ایشان قدم راسخش در تهجد و سحرخیزی، اذکار و ختومات، 
یادی با  که جوانان ز گرم ایشان بود  مناجات و تالوت قرآن در دل شب های تار است. در اثر همین نفس 
کرده اهل نماز و  دو جمله نصیحت مشـفقانه آن مرحوم از غفلت های پیشـین خود دست شسـته و توبه 
گرسنگان بود،  روزه می شدند و به آغوش خدای مهربان بازمی گشتند. آن مرحوم همیشه دستگیر فقرا و 
هیـچ دلـی را نرجانـد بـا رفتـارش هیـچ کـس را از دیـن خـدا بیزار نکـرد. در طول قریب به یک قـرن زندگی با 
ی بندگان خـدا به گردن نگرفت و بـا کوله باری  سـخنان و مواضعـش هیـچ ظلمـی را بـه جـان و مـال و آبـرو

سبک، آسوده و خرامان رهسپار ملکوت اعلی شد.

کاروان چه ماند جز آتشی به منزل«. رفتی و رفتن تو داغی نهاد بر دل/از 

آثار چاپی اش عبارتند از:
1. معراج المشتاقین

2. معراج السالکین )شرح اسماء الحسنی(
کرین )در فضیلت ذکر( 3. معراج الذا

4. معراج الناسکین 
5. معراج المؤمنین )در فضیلت نماز(

6. معراج الصائمین )در فضیلت و احکام روزه(
7. معراج العاشقین )در تفسیر سوره حمد و قدر(

8. معراج العارفین 
کرین  9. مصباح الذا
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10.  مجمع الفوائد
11.  تبصرة العوام )در مسئله امر به معروف و نهی از منکر(

12.  تبصرة الناسکین )در احکام حج(
13.  زندگانی حضرت سلطان علی ابن محمدباقر
14.  زندگانی حضرت هالل بن علی بن ابی طالب

15.  زندگانی حضرت آقا علی عباس
16.  زندگانی بابا شجاع الدین

ک )امامزادگان معتبر ایران( گوهرهای تابنا   .17
18.  لوح فاطمیه
19.  تذکرة الشعرا

20.  فوائد العلیه )در علم جفر و جامعه(
21.  رساله نمازهای مستحبی

یارت عاشورا 22.  شرح ز
23.  مقتل الحسین

24.  بهداشت امامت
25.  ترجمه و تحلیل قانونچه طب بوعلی

26.  تحفة االمامیه
27.  استفتائات

28. اجوبة المسائل
29. منبع الفرائد

30.  رساله غدیریه
یه 31.  رساله نوروز

32. کشکول امامت )3 ج(
33.  برگزیده آثار سّیدفخرالدین امامت

گفـت و  آن مرحـوم در 92سـالگی در روز سه شـنبه 4 خـرداد 1400ش )13 شـوال 1442ق( بـدرود حیـات 
پیکـرش عصـر روز پنج شـنبه 6 خـرداد پـس از تشـییع باشـکوه و کم نظیـر و نماز آیت اهلل سـّیدمحمد یثربی 
کمال الملـک(، در جـوار پـدر و بـرادر  کاشـانی بـر آن، در مقبـره خانوادگـی در امامـزاده یوسـف )در میـدان 

ک خفت. بزرگوارش به خا
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آیت اهل محامی
شـمار  بـه  مقـدس  مشـهد  محتـرم  علمـای  از  یکـی  محامـی  مرتضـی  شـیخ  حـاج  آقـای  آیـت اهلل  مرحـوم 
ی در سال 1353ق )1313ش( در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش آیت اهلل حاج شیخ  می رفت. و
گردان ممتاز آیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی بود. آن مرحوم ادبیات  غالمحسـین محامی بادکوبه ای از شـا
را نـزد پـدر بزرگـوارش و شـرح لمعـه و قوانیـن را نـزد آیـت اهلل میـرزا احمـد مـدرس یزدی و سـطوح عالیـه را نزد 
ینی و مقداری از خارج اصول را نزد پدرش آموخت. سپس رهسپار قم شد  آیت اهلل حاج شیخ هاشم قزو
و از دروس آیات عظام: آقای بروجردی و امام خمینی و در نجف اشـرف نیز به مدت سـه سـال از دروس 
فقه و اصول آیت اهلل العظمی خویی بهره برد. پس از آن به زادگاهش بازگشت و 17 سال از دروس آیت اهلل 
کـرد و با  ینـی اسـتفاده  العظمـی میالنـی و دروس معـارف و شـرح اشـارات آیـت اهلل حـاج شـیخ مجتبـی قزو
گرفـت. ایـن درس بـه خواسـت ایشـان و بـرادرش  اشـکاالت و سـؤاالتش مـورد توجـه فـراوان اسـتادش قـرار 
مرحـوم آیـت اهلل حـاج شـیخ محمدرضـا محامـی از جنـاب اسـتاد برقـرار شـد. سـپس اسـتاد محمدرضـا 
حکیمی و حضرات آیات: سّیدمحمود مجتهدی و اخوان سیدان آقایان: سّیدعباس و سّیدجعفر بدان 
یس سـطوح عالیه و  یـس پرداخـت و بیـش از نیم قرن به تدر ی هم زمـان بـا تحصیـل بـه تدر افـزوده شـدند. و
یس در حوزه مشهد  گردان فراوان پرورش داد و یکی از ارکان اصلی تدر خارج فقه و اصول پرداخت و شا
ُکِنشگران روحانیت در  یس همراه برادرش از فعالین انقالب و از  ی در خالل تحصیل و تدر مقدس بود. و
یم سابق بودند. ایشان عالمی ربانی و متخلق به اخالق اسالمی، متواضع، بی ادعا، خوش خلق،  زمان رژ

کریم و بزرگ داشت. خوش مجلس، مهمان نواز و سخاوتمند بود و طبعی 

فرزنـد برومنـدش حجت االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ مصطفـی محامـی امام جمعـه محتـرم زاهـدان 
است.

ی در 87سـالگی در روز جمعـه 7 خردادمـاه سـال 1400ش )16 شـوال المکرم 1442ق( بـدرود حیـات  و
گفت و پیکرش روز شنبه 8 خردادماه پس از تشییع باشکوه و نماز آیت اهلل سّیدجعفر سیدان در صحن 

ک سپرده شد.  آزادی حرم مطهر امام رضا)ع( به خا

آیت اهل شریعتمداری
حضـرت آیـت اهلل آقـای حاج شـیخ محمدتقی شـریعتمداری یکی از علمای مشـهور تهـران بود. معظم له 
در روز شـنبه 19 خردادمـاه سـال 1313ش )25 صفـر الخیـر 1353ق( در تهـران در بیـت علـم و فضیلـت 
زاده شـد. پدرش حجت االسـالم و المسـلمین حاج شـیخ غالمرضا شـریعتمداری نواده دختری آیت اهلل 
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ی پس از  حاج شیخ علی شریعتمدار فرزند آیت اهلل العظمی شیخ محمدجعفر شریعتمدار بوده است. و
تحصیالت نخسـتین، علوم ادبی را نزد آقای حاج سـّیدمرتضی آل طعمه و حاج سـّیدمرتضی تنکابنی، 
سـطوح را نـزد آیـت اهلل سـّیدصدرالدین رضوی قمـی، سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: سـّیدعباس 
سّیدابوالحسـن  آیـات:  حضـرات  از  را  معقـول  دروس  آموخـت.  قائینـی  عبدالـرزاق  شـیخ  و  فشـارکی 
ینی، شـیخ ابوالحسـن شـعرانی، اسـتاد شـهید مرتضی مطهری و آیت اهلل سـّیدمحمد سـعادت  رفیعی قزو
مصطفوی و زبان انگلیسی، فیزیک و شیمی را نزد استاد رضا روزبه و هیئت را نزد مرحوم آقای سّیدباقر 
گرفـت. پـس از آن در دروس خـارج آیـات عظام: سـّیداحمد خوانسـاری و میرزا محمدتقی آملی  هیـوی فرا
ی و اقامـه  یـس در مدرسـه مـرو حاضـر شـد و تقریـرات دروس آنـان را نگاشـت و هم زمـان بـه تألیـف و تدر
جماعـت در مسـجد دباغ خانـه و خدمـات اجتماعـی پرداخـت و ایـن بیـش از نیم قـرن از عمـر شـریفش 
گردان خـاص و ممتـاز  را تشـکیل داد.او در نیمـه نخسـتین عمـر خویـش دلبسـته و دلـداده فلسـفه و از شـا
ی گرداند و منتقد آن شد و تقریرات دروس  استاد شهید مطهری بود، اما در نیمه دوم عمرش از فلسفه رو
شرح منظومه استاد مطهری را با حواشی انتقادی خویش منتشر کرد. دکتر عبدالکریم سروش می نویسد:

شـیخ  جنـاب  اسـالمی  فلسـفه  در  مـن  پارسـای  و  دانـا  اسـتاد  خورشـیدی   1400 خـرداد  شـانزدهم  دیـروز 
گفـت. درود و  محمدتقـی شـریعتمداری درگذشـت و مـرا بـا انبوهـی از خاطـرات و اندوهـی عظیـم تـرک 
کـه قلبـی سـلیم و حلیـم داشـت و آمـوزگاری مشـفق و چیره دسـت بـود و  رحمـت و رضـوان حـق بـر او بـاد 
خردترین سؤاالت را با تحمل می شنود و با تسلط پاسخ می داد. آنچه را می گفت نیکو آزموده بود و نیکو 
که ابتدا به مسجد و سپس  گردان مرحوم مطهری بود و من به اشارت و سفارش او بود  بیان می کرد. از شا
بـه درسـش رفتـم. بـا مـن لطفـی خـاص داشـت و عنایتی ویـژه مبذول می داشـت. از او بسـیار آموختم و به 
یس فقـه و حدیث پرداخت.  کـرد و صرفًا به تدر ی در نیمـه دوم عمـر بـه فلسـفه پشـت  او بسـیار مدیونـم. و
گـرد آورده بـود بـه مطهـری،  کـه نـزد مطهـری آموختـه بـود و در دفاتـری  حتـی تقریـرات منظومـه حکمـت را 
کـرد.  ک دسـت و دامـن از معقـول بشسـت و دسـت در دامـن منقـول  پـس داد و پـا بـه نشـانه اعتـراض، باز
پـس از آن تحـول روحـی هـم چنـد بـار، پیـش و پـس از انقـالب، او را دیدم نشـاط بحثی پیشـین را نداشـت 
کـه مالقـات  گفـت:  کافـی بخوانـم و اجمـااًل بـا مـن  و مـرا هـم دعـوت می کـرد تـا اسـفار را فروگـذارم و اصـول 
بـا یـک شـخصیت پرجاذبـه سـبب دگردیسـی او شـده اسـت. حـس می کـردم پـس از تالطم هـای عنیـف 
کنـون بـه محـل امن و سـالم رسـیده اسـت. با حرمـت و فروتنی یکدیگر را وداع کردیـم. تا امروز که  فکـری، ا
گوار درگذشتش را شنیدم. باز جدال عقل و وحی و معقول و منقول ذهنم را بشولیده  گویان خبر نا یغا در
کدام مسکنم؟ بانگی از درونم  کن  کدام راه و سا که راهرو  کنون به خود و عاقبت خود می اندیشم  کرد و ا

که: موالنا جالل الدین را ندا می دهد 
یا چو تــــــــو گوهرم نیامدهمــــــــه را بیازمــــــــودم ز تو خوشــــــــترم نیامد   چو فروشــــــــدم به در

که ســــــــمنبری لطیفی چو تــــــــو در برم نیامدچه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد
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ـَك َرُؤٌف 
َ
نـا ِإّن ّبَ ذیـَن آَمُنـوا َر

َّ
 ِلل

ً
وِبنـا ِغـاّل

ُ
یمـاِن َو ال َتْجَعـْل فـي  ُقل

ْ
ذیـَن َسـَبُقونا ِباإل

َّ
ْخواِنَنـا ال نـا َو إِلِ

َ
َنـا اْغِفـْر ل ّبَ »َر

َرحیٌم«.
  صدیق محترم جناب حاج شیخ علی شهسواری می نویسد:

در سـال 1370 تـا 1372 توفیـق حضـور در محضـر ایشـان را داشـتم. شـرح تجریـد و رسـائل و 
یس می فرمودند و مباحثی در امامت و والیت داشـتند. در ابتدای دروسشـان  مکاسـب تدر
بـه توصیـه ایشـان یکـی از طـالب از مـرآة العقـول می خواند و ایشـان توضیح مـی داد. از طریق 
کتـاب باعظمـت الصـراط  کتـب فراوانـی در موضـوع امامـت آشـنا شـدم و به ویـژه  ایشـان بـا 

المستقیم عالمه بیاض عاملی.

آثار چاپی اش عبارتند از:
1. اصول دین )ج 1: خداشناسی(

یاض العارفین فی شرح صحیفة سّیدالساجدین  2. تعلیقه بر ر
3. نسیم بهشت )2 ج: شرح چهل دعای نخست صحیفه سجادیه(

4. سخنرانی مباهله
5. تفسیر سورة الحمد

6. تقریرات شرح المنظومه، تقریر دروس شرح منظومه استاد مطهری با تعلیقات خودش
7. شرح خطبه فدک )فارسی(

8. مقدمه و پاورقی: شرح الخطبة الفدکیة )عالمه مجلسی(

و آثار غیرچاپی اش عبارتند از:
1. تقریرات درس اصول آیت اهلل میرزا محمدتقی آملی

2. تقریرات درس فقه آیت اهلل آملی
3. تقریرات درس فلسفه استاد مطهری

آن مرحوم در 87سـالگی در روز دوشـنبه 17 خردادماه سـال 1400ش )26 شـوال المکرم 1442ق( بدرود 
گفـت و پیکـرش پـس از تشـییع در صبـح روز چهارشـنبه  19 خردادمـاه در مشـهد مقـدس و نمـاز  حیـات 

ک سپرده شد. آیت اهلل سّیدجعفر سیدان بر آن در دارالعبادة حرم مطهر امام رضا)ع( به خا

آیت اهلل العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش نگاشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ْیِه َراِجُعوَن
َ
ا ِإل

ّ
ِإَن ِ َو

ا هلِلَّٰ
ّ
ِإَن

خبـر ارتحـال عالـم ربانـی جنـاب آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ محمدتقـی شـریعتمداری )رضـوان اهلل علیه( 
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کـه از چهره هـای شـاخص علمـی و معنـوی حـوزه  موجـب تألـم و تأسـف فـراوان گردیـد. فقـدان آن بزرگـوار 
یـج معـارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت )علیه السـالم(  علمیـه تهـران و از جایـگاه ممتـازی در ترو

ک و خسارتی عظیم است. برخوردار بودند ضایعه ای دردنا

اینجانـب ایـن مصیبـت بـزرگ را بـه آسـتان مقـدس حضـرت ولی عصـر )ارواحنـا فـداه( و بـه آقایـان علمـا 
و طـالب و عمـوم مـردم شـریف تهـران و بـه بسـتگان محتـرم و دیگـر عالقمنـدان آن فقیـد سـعید تسـلیت 
عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان علّو درجات و برای بازماندگانشان صبر جمیل و أجر جزیل 

مسألت دارم.
َعِظیِم.

ْ
َعِلِیّ ال

ْ
 ِباهلَلِّ ال

َّ
َه ِإال  ُقَوّ

َ
 َو ال

َ
 َحْول

َ
ال  

حاج شیخ محمدتقی طاهری )1346- 1442ق(
آقای حاج شیخ محمدتقی طاهری قمی یکی از فضالی حوزه علمیه قم بود. فقید سعید در سال 1346ق 
)1306ش( در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل حـاج شـیخ محمدعلـی طاهـری و نیـای 
گردان عالمه شـیخ محمدتقی هـروی )م1299  بزرگـوارش آخونـد مالمحمدطاهـر اشـعری5 )م1351ق( از شـا
ق( و بـرادرش آیـت اهلل حـاج شـیخ علی اصغـر اشـعری قمی6 بـوده اسـت. وی در نوجوانـی بـه تحصیـل علوم 
دینـی روی آورد و ادبیـات را نـزد پـدر بزرگـوارش، سـطوح را نـزد اسـتاد شـهید مطهـری و سـطوح عالیـه را نـزد 
حضـرات آیـات: بهاءالدینـی، گلپایگانـی و سـلطانی طباطبایی آموخـت. پـس از آن در دروس خارج آیات 
گلپایگانی، شـیخ عباسـعلی شـاهرودی و آقای مرعشـی نجفی  عظام: آقای بروجردی، امام خمینی، آقای 
حاضر شـد و بهره های فراوان برد. سـپس سـالیانی چند به امر آیت اهلل بروجردی برای تبلیغ دین و مبارزه با 
بهائیت به بروجرد رفت و پس از اقامتی چندساله در سال 1352ش به دستور آیت اهلل العظمی گلپایگانی 
به قروه )کردستان( رفت و سالیان فراوان به تبلیغ دین، اقامه جماعت و مبارزه با فرقه های انحرافی و رژیم 
شاه پرداخت و مدتی هم زندانی شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی به سمت امامت جمعه قروه برگزیده 
شد و چند سالی در این منصب به خدمات دینی، اجتماعی و عمرانی به مردم پرداخت تا آنکه در سال 

1363 ش به زادگاهش بازگشت و به تبلیغ و تحصیل و تدریس اشتغال جست. 

سـرانجام در 93سـالگی در روز یک شـنبه 19 اردیبهشـت ماه سـال 1400ش )26 رمضـان 1442ق( بـدرود 
حیات گفت و پیکرش در روز دوشنبه 27 رمضان پس از نماز برادرزاده اش حجت االسالم و المسلمین 

ک خفت. حاج شیخ محمدحسین اشعری در قبرستان باغ بهشت به خا

5.  انصاری، ناصرالدین، اختران قم، ج 1، ص 225.
6.  همان، ج 2، ص 161.


