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محمدی تاکندی )1352-1443ق(
کندی عالم مشهور قزوین بود. فقید سعید در سال 1312ش )1352ق(  آقای حاج شیخ علی محمدی تا
کندی فرزند آخوند  کند از توابع قزوین زاده شد. پدرش ثقة  االسالم حاج شیخ علی اصغر تا در روستای تا
ی در سـال 1326ش به تحصیـل علوم دینی  کسـتان بود. و ، عالـم مشـهور ناحیـۀ قاقـازان و تا کبـر مالعلی ا
ی، میـرزا رحیـم سـامت، شـیخ  ی آورد و ادبیـات و سـطوح را نـزد آیات:شـیخ محمـود شـریعت مهدو رو
یسی و آقابزرگ علوی آموخت. در سال 1333ش رهسپار قم شد و  مهدی قاضی، شیخ محمدحسین او
ی، اعتمادی و سلطانی طباطبایی  سطوح عالیه را نزد آیات: منتظری، مشکینی، سبحانی، مکارم شیراز
گرفـت. همزمـان در دروس فلسـفه و مجالـس تفسـیر عالمـه طباطبایی حاضر شـد و مبانی علمی اش  فرا
را استوار کرد. خارج فقه و اصول را در محضر آیات عظام: آقای بروجردی و امام خمینی آغاز کرد. پس 
از تبعیـد امـام بـه حلقـه درسـی آیـت اهلل میرزا هاشـم آملی پیوسـت و سـالیان فراوان در حلقـه دروس فقه و 
ی را نگاشـت. این دروس را با آیت اهلل شـیخ محمدکاظم  اصول معظم له حاضر شـد و تقریرات دروس و
ی در کنـار تحصیـل بـه تبلیـغ در شـهرها و روسـتاهای قزویـن و انجـام خدمـات  پنـاه مباحثـه می کـرد. و
یـس، تألیـف و تبلیـغ دین  عمرانـی و اجتماعـی پرداخـت. در سـال 1361 بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه تدر
یـده شـد. او بـا  یـد و دو بـار از طـرف مـردم قزویـن بـه نمایندگـی مجلـس خبـرگان رهبـری برگز اشـتغال ورز
یسـت، باصفـا و بااخـالص  داشـتن پسـت ها و مناصـب مهـم علمـی و سیاسـی، عالمـی متواضـع، ساده ز
بود و دعوت تمام مردم را برای سـخنرانی و منبر می پذیرفت. به تمام روسـتاهای قزوین می رفت و هیچ 
ی فضـال و اقشـار مختلـف  ابایـی از حضـور در میـان مـردم نداشـت. درب خانـه اش از بـام تـا شـام بـه رو
جامعـه بـاز بـود و بـه کار همـه رسـیدگی می کـرد. از سـطوح عالـی تـا خـارج فقـه و اصـول را درس مـی داد و  
جلسـات درسـش در قزویـن زبانـزد بـود. مجلـس و منبـرش بسـیار شـیرین و پربـار بـود. مـردم بـه مجالـس و 

خطابه هایش اقبال فراوان داشتند و مطالبش را برای یکدیگر بازگو می کردند.

: آثار چاپی اش عبارتند از
ایضاح الفتوی فی شرح العروة الوثقی )ج 1، اجتهاد و تقلید(

) نامه روح فزا )شرح عهدنامه مالک اشتر
خاطرات و حکایات روح فزا )2 ج(

عسل و مثل )مجموعه ای از ضرب المثل ها(

آن مرحـوم در 88سـالگی روز جمعـه 16 مهرمـاه سـال 1400ش )اول ربیـع االول 1443ق( چشـم از جهـان 
فروبست. پیکرش  در روز شنبه پس از تشییع و نماز حجةاالسالم و المسلمین عبدالکریم عابدینی در 

ک سپرده شد. صحن امامزاده حسین به خا
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علی اکبر حسنی )1443-1358ق(
کبـر حسـنی از فضـالی نامـی حـوزه علمیـه قم بود. فقید سـعید در اسـفندماه سـال  آقـای حـاج شـیخ علی ا
1317ش )محرم الحـرام 1358ق( در روستایپرشـکوه از توابـع لنگـرود زاده شـد. در پانزده سـالگی )1332( بـه 
ی، جعفـر سـبحانی و سـلطانی  ی همدانـی، مکارم شـیراز قـم آمـد و ادبیـات و سـطوح عالیـه را نـزد آیـات: نور
ی، امام  طباطبایی آموخت. پس از آن در دروس خارج آیات عظام: شـیخ عباسـعلی شـاهرودی، شـریعتمدار
ی در کنار تحصیل به  خمینی و دروس اسـفار و تفسـیر عالمه طباطبایی حاضر شـد و بهره های فراوان برد. و
یس، تبلیغ و تألیف نیز اشتغال داشت و به عضویت هیئت تحریریه مجله مکتب اسالم درآمد و در آن  تدر
یس در دانشگاه تهران، مدرسه عالی قضایی،  ی انقالب اسالمی به تدر مقاالت فراوانی نگاشت. پس از پیروز
دانشـکده سـپاه و دانشـگاه آزاد اسـالمی و تألیف پرداخت و عضویت در کمیته تألیف و اصالح کتاب های 

درسی دانشگاه را هم پذیرفت.

: آثار چاپی اش عبارتند از
سازش دین و دانش

اسالم بر سر دوراهی )ترجمه(
شیعه از دیدگاه پیامبر اسالم )ترجمه(

یخ اسالم تحلیلی از تار
نظری به قوانین اسالم

ی اسالم و سیاست های استعمار
) یخ، شهید صدر یخی فدک )ترجمه: فدک فی  التار نقش سیاسی و تار

امام چهارم پاسدار انقالب خونین کربال
پدیده های اسرارآمیز

سفری به اعماق وجود انسان
تکوین شخصیت

مجموعه مقاالت )در مجله صف و مجله مکتب اسالم(

آن مرحـوم در 83سـالگی در روز جمعـه 10 دی مـاه سـال 1400ش )26 جمادی االولـی 1443ق( بـدرود 
حیـات گفـت. پیکـرش در روز یکشـنبه 12 دی مـاه پـس از تشـییع و نمـاز حضـرت آیـت اهلل سـبحانی در 

ک سپرده شد. قبرستان علی  بن جعفر به خا

آیت اهلل العظمی سبحانی در پیام تسلیت خویش نگاشت:
باسمه تعالی
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کبر حسـنی لنگرودی را  درگذشـت عالم رّبانی حّجة االسـالم و المسـلمین جناب آقای حاج شـیخ علی ا
ی به سر می برد، به عیادت  یافت نمودم. هر چند در مدت طوالنی که در بستر بیمار با کمال تأسف در
او می رفتـم و تفّقـد می نمـودم. فقیـد سـعید از نویسـندگان مجله مکتب اسـالم و جـزو هیئت تحریریه آن 
ینت بخـش صفحـات مجلـه بـود. عـالوه بر مقاالت آثار علمـی دیگری دارد  ی مقـاالت او ز و سـالیان دراز
، باالخص  کـه چـاپ و منتشـر شـده اسـت. ایـن جانـب این ضایعـه را به حوزه علمیه قم و اسـاتید بزرگـوار
بستگان و بازماندگان آن عزیز تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال خواهانم.

جعفر سبحانی
1400/10/18

مدنی )1443-1350ق(
آقای حاج شیخ محمد مدنی ناشراالسالم عالم مشهور گناباد بود. فقید سعید در سال1350ق/1310ش 
در روسـتای خیبـری از توابـع گنابـاد زاده شـد. مقدمـات را نزد پدرش حجت االسـالم حاج شـیخ ذبیح اهلل 
مدنی آموخت. سـپس در سـال 1324ش رهسـپار مشـهد مقدس شـد و کتب ادبی، مغنی و مطول را نزد 
ی و شـرح لمعـه را نـزد آیـت اهلل حـاج میـرزا احمـد مـدر  یـزدی و سـطوح عالیـه را نـزد آیـات:  ادیـب نیشـابور
ینـی و میـرزا جـواد تهرانـی آموخـت. پس از آن در سـال 1330 رهسـپار نجف اشـرف شـد و  شـیخ هاشـم قزو
گرفت و مبانی  دروس عالی فقه و اصول را نزد آیات عظام: شاهرودی، خولی و میرزا حسن بجنوردی فرا
، دامنـه دار  علمـی اش را اسـتوار کـرد. در حـدود سـال 1344ش بـه زادگاهـش بازگشـت و بـا مبـارزه پیگیـر
و مناظـرات روشـنگرانه بـا صوفیـان هماننـد سـدی اسـتوار در مقابـل تبلیغـات انحرافـی ایشـان ایسـتاد و 
ی از مـردم را از انحـراف عقیدتـی نجـات داد.  همچنیـن بـه خدمـات علمـی، دینـی و اجتماعـی  بسـیار
: تأسـیس مؤسسـه خیریه انصارالحّجة، صندوق  می پرداخت. از جمله خدمات ایشـان عبارت اسـت از
ی حسـینیه گنابـاد، تأسـیس استادسـرا و 20 واحـد مسـکونی بـرای  قرض الحسـنه انصارالمهـدی، بازسـاز
ی بیـش از نیم قـرن رهبـری و راهنمایـی مـردم گنابـاد را بـر عهـده داشـت. صدیـق گرامی جناب  طـالب. و

آقای محمد عربشاهی می نویسد:
کنـد ایشـان را! وی از طـرف چنـد مرجـع وکالـت و صنـدوق قرض الحسـنه و  خـدا رحمـت 
دفتری داشت و ملجأ فقرا و سادات بود و خانواده های متعددی را سالیانی تحت حمایت 
کـرد و چنـد سـاختمان بـرای اسـاتید و طـالب  قـرار مـی داد. حـوزه علمیـه را نیـز تجدیـد بنـا 
سـاخت. محبـوب همـه مـردم شـهر بـود. یكـی از علت هایش غیـر از خدماتی که داشـت این 
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بـود بـا سـن باالیـی کـه داشـت مقّید بود مراسـم و دعوت ها را حتمًا شـرکت کنـد. چند خاطره 
هـم از ایشـان دارم: اّول: بنـده توفیـق داشـتم سـال 1394 بـه عنـوان اسـتاد سـطح دو و سـه در 
یـس کنـم. ایشـان جلوی طالب خیلی به بنده احترام می گذاشـت و تجلیل  حـوزه گنابـاد تدر
یادش گفته بود می خواهم  می کرد. هفته اولی که در گناباد مستقر شده بودم، ایشان با سن ز
یـی منـزل ایشـان بـروم و بـا وجـودی کـه منزلـی کـه مسـتقر بـودم، آپارتمـان و  بـرای خوش آمدگو
رد و هنـگام خـروج نیـز یـک مرحمتـی  یف آو یـاد تشـر بـدون آسانسـور بـود، ایشـان بـه زحمـت ز
داد. خاطـره دیگـر اینكـه ایشـان خیلـی مقّیـد بـه رعایـت احـكام و حفـظ حرمـت مـاه مبـارک 
یاد  رمضان بود. یک بار برای دیدن ایشـان به دفترشـان رفتم. وی با توجه به کسـالت و سـن ز
زه بگیـرد و زمـان خـوردن قرصـش فرارسـید. غیـر از مـن و مسـئول دفتـر کسـی  نمی توانسـت رو
نبـود. بـه زحمـت و کمـک مسـئول دفتـرش پشـت پـرده رفـت و قـرص خـود را خـورد. خاطـره 
دیگر اینكه یكی از صوفی ها به من گفت: حاج آقا مدنی نمی گذارد ما خدمات شهری برای 
یم ولی ایشـان مانع می شـود.  بیدخت انجام دهیم. می خواهیم بیمارسـتان و آسـفالت بسـاز
یند. بگو  پیـام را بـه حاج آقـا رسـاندم. ایشـان گفت: دارنـد مظلوم نمایی می کننـد و دروغ می گو

یید من خودم می آیم و کلنگش را می زنم.  گر راست می گو ا

خاطـره دیگـری کـه خودشـان تعریـف می کردنـد ایـن بود که سـال های اوج انقالب شـعار مـردم گناباد این 
بـود: شـاه زنـازاده اسـت. مـن می گفتـم: ایـن شـعار خـالف شـرع اسـت و شـعار دیگـری بدهیـد. بعضـی از 
مردم قبول نمی کردند و پشـت سـر من می گفتند: من ضدانقالبم. با اینکه انقالب در گناباد از منزل من 
شـروع و حمایت می شـد. بعد از چند وقت دیدن امام رفتم و قضیه را عرض کردم. ایشـان فرمودند: حق 
با شماست و این شعار خالف شرع است و تعزیر دارد. یادم هست که حاج آقا می فرمود: من از کودکی 
بـا صوفیـه مخالفـت می کـردم و حکومـت بـا توجـه بـه نفوذ بهایی هـا و تصـوف در آنجا، حکم اعـدام برای 
من بریده بودند، اما آیت اهلل میالنی و برخی علما از من حمایت کردند و تبدیل به تبعید شد. الحمدهلل 
تبعیدم مشهد بود و اتفاقًا توفیقاتی برایم داشت؛ چون فرصت خوبی برایم شد و هر روز می رفتم کتابخانه 
ی می کـردم. همچنیـن می فرمـود: یـک سـال دیـدن  آسـتان قـدس و بـر علیـه صوفیـه مطالعـه و فیش بـردار
آیت اهلل سیستانی رفتم و فرمودند: کتاب در خانقاه بیدخت چه می گذرد؟ شما را خواندم و کتاب قابل 
اسـتفاده ای بود و مطالب خوبی داشـت. نیز فرمود: مردم بیدخت تا مدت ها مراسـم عاشـورا و تاسـوعا را 
یم امامزاده و از آن  در مزار سلطان حسین گنابادی برگزار می کردند و من مخالفت کردم و گفتم: باید برو

سالی که من مخالفت کردم، دیگر مردم غیرصوفی مراسم را در آنجا برگزار نکردند.

: آثار چاپی اش عبارتند از
در خانقاه بیدخت چه می گذرد؟

مسجد و خانقاه
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خاطرات ناشراالسالم گنابادی

ی در 90سالگی روز یکشنبه 12 دی ماه سال 1400ش )28 جمادی االولی 1443ق( بدرود حیات گفت.  و
پیکرش صبح روز دوشـنبه 14 دی ماه پس از تشـییع شایسـته و نماز امام جمعه گناباد حجت االسـالم و 

ک سپرده شد. المسلمین آقای حاج شیخ حسن صادقی نسب در حسینیه خویش به خا

دفتر آیت اهلل العظمی صافی در پیام تسلیت خویش نگاشت:
باسمه تعالی

انا هلل و انا الیه راجعون
مدنـی  محمـد  شـیخ  حـاج  آقـای  المسـلمین  و  حجةاالسـالم  مرحـوم  رّبانـی  عالـم  درگذشـت 
ی کـه عمر مبارک خود را  ناشراالسـالم)رضوان اهلل تعالـی علیـه( موجـب تأثـر و تأسـف گردید. عالم بزرگوار
وقـف نشـر معـارف نورانـی اهل البیـت و خدمـت به مردم و محرومان نمود. آن مرحـوم با تألیف آثار ارزنده 
کـز علمـی و  دینـی و اعتقـادی در دفـاع از کیـان مکتـب و حفـظ مرزهـای دینـی و همچنیـن تأسـیس مرا
یـد بـرای آخـرت ایشـان خواهـد بـود. ایـن مصیبت را  ی نمـود کـه ذخیـره جاو عام المنفعـه خدمـات بسـیار
به مردم شـریف گناباد و خاندان محترم مدنی به ویژه جناب حجة االسـالم آقای حاج شـیخ رضا مدنی 
و سـایر فرزنـدان و دامادهـای مکـّرم و بسـتگان محتـرم تسـلیت گفتـه، علـّو درجـات آن فقیـد سـعید را از 

یم. خداوند متعال مسألت دار

29 جمادی االولی 1443ق

محّمد محدثی )1350-1443ق(
آقـای حـاج شـیخ محمـد محدثـی عالـم نامـی تایباد بـود. آن مرحوم در روز چهارشـنبه 14 اردیبهشـت ماه 
سـال 1311ش )27 ذی الحجـه 1350ق( در روسـتای ابدال آبـاد از توابـع تربت جـام  زاده شـد. در سـال 
ی و شـرح لمعـه و معالـم و قوانیـن را از  1327 بـه مشـهد مقـدس آمـد و ادبیـات را از مرحـوم ادیـب نیشـابور
ینی و  آیت اهلل حاج میرزا احمد مدرس یزدی آموخت. سطوح عالیه را نیز نزد آیات: حاج شیخ هاشم قزو
گرفت. پس از آن در دروس خارج آیات  وحید خراسانی، شرح منظومه را نزد آیت اهلل میرزا جواد تهرانی فرا
یس سطوح و نگارش  عظام: میالنی و وحید خراسانی حاضر شد و بهره های فراوان برد و همزمان به تدر
مقاالتی در مجله ندای حق پرداخت. در سـال 1340 به دسـتور آیت اهلل العظمی میالنی رهسـپار تایباد 
یـج تشـیع و رهبـری فکـری و اجتماعـی شـیعیان در آن خّطه حسـاس پرداخت.  شـد و بـه تبلیـغ دیـن، ترو
ایشان حدود 60 سال به خدمات فراوان مانند: تأسیس مسجد، مدرسه، کتابخانه و مدرسه علمیه امام 
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یس علوم دینی، سـخنرانی در شـهرها و روسـتاها و رسـیدگی به نیازمندان اشـتغال  ع( و نیز تدر صادق)
داشـت کـه ثمـره آن ایجـاد الفـت و محبـت بیـن شـیعه و سـّنی بـود. در شـهریورماه سـال 1369 بـه امامـت 
ی مهربان  جمعه تایباد برگزیده شد. درایت و کفایت شان موجب شده بود تا مردم ایشان را همچون پدر

بدانند. 

ی کتابی به نام بوستان دوستان و دیوان اشعار بر جای  مانده است. از و

آن مرحـوم در حـدود 90سـالگی در روز دوشـنبه 12 دی مـاه سـال 1400 )آخـر جمادی االولـی 1443ق( در 
مشهد مقدس بدرود حیات گفت. پیکرش پس از تشییع و نماز آیت اهلل سیداحمد علم الهدی به تایباد 
انتقـال یافـت و در روز پنجشـنبه پـس از تشـییع باشـکوه و بـا حضـور مردم، مسـئوالن و مدیران شـهرهای: 

ک سپرده شد. ع( به خا تایباد، تربت جام، خواف و باخرز در صحن مدرسه علمیه امام صادق)

ی در سوگش چنین نگاشت: آیت اهلل العظمی مکارم شیراز
باسمه تعالی

ع( موجـب نهایت  گـوار ارتحـال حضـرت حجةاالسـالم والمسـلمین حـاج شـیخ محمـد محدثی) خبـر نا
تأسف و تأثر گردید. این عالم رّبانی در طول عمر پربرکت خویش در تایباد با ساخت حوزه های علمیه 
ید و منشأ آثار و خدمات فراوانی در آن منطقه شد. همچنین با اقامه  به تربیت طالب دینی اهتمام ورز
نمـاز جمعـه، وحـدت میـان شـیعه و اهـل سـّنت را تقویـت نمـود. اینجانـب ایـن ضایعـه مؤلمـه را بـه حوزه 
علمیه و مردم تایباد و تمامی اهالی آن منطقه و دوسـتان و بسـتگان آن بیت شـریف صمیمانه تسـلیت 

می گویم و علّو درجات برای او و صبر و اجر برای بازماندگان را از خداوند منان خواستارم.

ترسلی کاشانی )1341-1443ق(
آقـای حـاج شـیخ حسـن ترسلی کاشـانی از علمـای مشـهد مقـدس بـود. فقیـد سـعید در سـال 1301ش 
)1341 ق( در کاشـان زاده شـد و برای تحصیل علوم دینی به اصفهان رفت. ادبیات را نزد اسـتاد شـیخ 
محمدعلی معلم حبیب آبادی آموخت. سپس به سامرا رفت و ادبیات را در آنجا تکمیل کرد. سپس در 
سـال 1366ق بـه مشـهد مقـدس رفـت و شـرح لمعه و قوانیـن را از آیت اهلل حاج میـرزا احمد مدرس یزدی 
ینی آموخت. همچنین بحث های کالمی را  ینی و شیخ هاشم قزو و سطوح را از آیات: شیخ مجتبی قزو
ید و میرزا جواد تهرانی و خارج فقه و اصول را از  کبر صدرزاده، شیخ حسنعلی مروار از آیات: شیخ علی ا
گت و به کمال علم و عمل نائل آمد. تمام عمر  ید فرا حضرات آیات: شـیخ محمدرضا کلباسـی و مروار

یس، تألیف، زهد و عبادت سپری شد. پربار ایشان به تدر
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: آثار چاپی اش عبارتند از
عقاید شیعه در دین و توحید

معاد از نظر قرآن و روایات
صراط الیقین در کالم پیشوای متقیان

مجموعه ارشاد
مواعظ االنبیا )4ج(

مجمع الصلوات
توضیح مشکالت شرح لمعه

آن مرحـوم در حـدود 100سـالگی در روز یکشـنبه 26 دی مـاه سـال 1400ش )13 جمادی الثانـی 1443( 
بدرود حیات گفت. پیکرش پس از تشییع در روز دوشنبه 27 دی ماه و نماز آیت اهلل سیدجعفر سیدان 

ک سپرده شد. ع( به خا در رواق حضرت زهرا)س( در حرم امام رضا)

صافی گلپایگانی )1337_1443ق(
آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ لطـف اهلل صافی گلپایگانـی از مراجـع تقلیـد جهـان تشـیع و از علمـای نامـی 
عالـم اسـالم بـود کـه آوازه خدماتـش بـه سـاحت دیـن و مذهـب از کـران تا کـران جهان طنین افکن اسـت. 
گلپایـگان در  فقیـد سـعید در روز پنجشـنبه 19جمادی االولـی سـال 1337ق )30 بهمـن 1297ش( در 
مهـد علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدر بزرگـوارش آیـت اهلل مالمحمـد جـواد صافـی )م1378ق( و مـادرش 
گردان آیـت اهلل سیدحسـن مـدرس و هم بحـث میـرزای  صبیـه آیـت اهلل مالمحمـد علـی گلپایگانـی از شـا
ی بـوده اسـت. فقیـد سـعید ادبیـات را نـزد دایـی اش آخونـد مالمحمدعلـی قطـب و سـطوح را نـزد  شـیراز
گرفـت. در سـال 1360 راهـی قـم شـد و در دروس آیـات عظام: حجت کوهکمـری، صدرالدین  والـدش فرا
ی حاضـر شـد. بـا ورود آیـت اهلل العظمـی بروجردی به ایشـان پیوسـت و  صـدر و سـیدمحمدتقی خوانسـار
مـورد اعتمـاد و جـزء هیئـت اسـتفتا و مشـاوران مخصـوص معظم لـه قـرار گرفـت. بـه دسـتور و راهنمایـی 
یـس، تألیف و  ی در ایـن زمـان به تدر ایشـان چندیـن کتـاب، به ویـژه کتـاب منتخب االثـر را تألیـف کـرد. و
تبلیـغ دیـن پرداخـت و نامـش در زمـره اسـاتید و فضـالی معروف حوزه درآمد. در سـال 1364ق به نجف 
اشـرف رفـت و در اقامـت یک سـاله خویـش در دروس آیـات عظـام: سـیدجمال الدین گلپایگانـی، شـیخ 
ی و شـیخ محمدعلـی کاظمینـی شـرکت کـرد و مـورد توجـه آنـان قرار گرفت. در سـال  محمدکاظـم شـیراز
یافـت اجـازه اجتهاد نائل شـد. وظایف  1375ق از اسـتادش آیـت اهلل سـیدجمال الدین گلپایگانـی بـه در
ی  گیر ابوالزوجه اش آیت اهلل العظمی گلپایگانی گسترده تر شد. پس از پیروز و کارهای او با مرجعیت فرا
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انقـالب اسـالمی از سـوی امـام خمینـی بـه عضویـت شـورای نگهبـان و از سـوی مـردم قـم بـه عضویـت 
مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی درآمـد. بـا وفـات آیـت اهلل گلپایگانـی مرجعیـت شـیعه بـر عهـده اش قـرار 
گرفت و در 28 سـال زعامت و مرجعیت خویش خدمات بزرگی برای شـهر قم و حوزه های تشـیع انجام 
داد. سـاختن بنـای عظیـم مسـجد امـام حسـن عسـکری، اداره مؤسسـات آیـت اهلل گلپایگانـی )مسـجد، 
مدرسـه، کتابخانـه، دارالقـرآن، مجمـع فقهـی و مجمـع اسـالمی لنـدن(، تأسـیس مؤسسـه تبلیـغ دارالزهرا، 
یس، دیدارهای  ، رسـیدگی به امور شـیعیان جهان، تألیـف، تدر ـغ دینی به اطراف کشـور

ّ
اعـزام صدهـا مبل

روزانـه بـا مـردم و مسـئولین کشـور و تذکـرات ناصحانـه و خیرخواهانـه بـه آنـان و جلوگیـری از منهیـات و 
ی هماننـد نگاهبانی هوشـیار با چشـمانی بیدار  کارهـای خـالف شـرع برخـی از خدمـات ایشـان اسـت. و
مراقب تمام حرکات دشمنان دین و مذهب بود و با فریادی رسا از تحرکات و تعرضات آنان جلوگیری 
می کـرد. در تذکـر بـه رعایـت حقـوق، منافع و رفـاه مردم و عمل به قانون هیچ گاه مداهنه نمی کرد. تواضع، 
ع( و  ، شـیفتگی و شـیدایی نسـبت بـه اهل بیـت عصمـت) زهـد و پارسـایی، حافظـه قـوی، ذوق سرشـار
یخ معاصر از گفتار شیرین و رفتارش نمایان بود. او از نخستین  احاطه اش بر اشعار عربی و فارسی و تار
کسانی بود که در برابر خطوط و افکار انحرافی موضع می گرفت و کتاب می نوشت و روشنگری می کرد.

استاد رسول جعفریان می نویسد:
یخ روحانیت در صد سال اخیر است. خاندانی اصیل  1.  آیت اهلل صافی آیینه تمام نمای تار
ره رضاشـاه، پسـرش محمدرضا  ره پس از مشـروطه، دو کـه همـه تجربه هـای روحانیت را در دو
و عصر انقالب اسـالمی پشـت سـر گذاشـته اسـت. وی در این تجربه ها درگیر بود و به خوبی 
آنهـا را بـه خاطـر داشـت و از آنهـا عبـرت گرفـت. همـواره بـا ایـده روشـن و اسـتوار از کنـار آن 
تحـوالت عبـور کـرد و بـه هیـچ روی خـود را تسـلیم فضاهـای تهدید یـا تطمیع نكـرده، دامنش 
را آلـوده نسـاخت و بـا نجابـت سیاسـی زندگـی کرد. عمـر طوالنی همراه با حافظه ای سرشـار و 
بسـیار نیرومند و احسـاس مسـئولیت و حساسـیت وافر نسـبت به آنچه در سـطح عمومی و 
یـخ روحانیـت در طول این  فكـری جامعـه می گذشـت، زندگـی ایشـان را بـه آینـه تمام نمای تار

یر کشید و یک اسوه از آن عرضه کرد.  صد سال به تصو

2. تمام حیات و زندگی علمی آیت اهلل صافی گلپایگانی از نظر تعلیم و تربیتی که روحانیت به صورت 
یـک سـنت اصیـل و کهـن داشـت سـپری شـد. ایشـان در دانـش فقـه و اصـول، همزمـان از نظـر تحصیـل، 
یس و نگارش، آن هم در سـطحی بسـیار عالی و شـاخص، از سـرآمدان و مراجع شناخته شـده شیعه  تدر
ی از هم طـرازان خـود داشـت. او از آغـاز اهـل مطالعـه همـه گونه  بـود. بـا ایـن حـال تفاوتـی آشـکار بـا بسـیار
ی بـود کـه در اطرافـش انتشـار می یافـت؛ نـه فقـط اهـل مطالعـه دقیـق و کامـل کتاب هـا کـه اهـل نظر و  آثـار
تأمـل و نقـد در آنهـا هـم بـود. یک خاطره شـخصی دارم. زمانی از ایشـان درباره مجله همایون که در سـال 
1313ش در قـم منتشـر می شـد سـؤال کـردم. ایشـان فرمودنـد: آن وقـت در گلپایـگان آن مجلـه را مطالعـه 
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می کـرده و نامـه ای انتقـادی هـم بـرای آن نوشـته کـه از سرنوشـت آن بی خبـر اسـت. بـا مراجعـه بـه مجلـه 
همایون و بخش انتهایی آن، اثری از نامه را یافتم. این زمانی است که ایشان تنها 16 سال داشته است. 
همـه کسـانی کـه اندکـی ارتبـاط با ایشـان داشـتند، می دانسـتند اهل مطالعـه جدی بودند و ایـن روحیه را 
در حـد بسـیار عالـی تـا آخریـن روزهای زندگی داشـتند. نه فقـط کتاب ها و مقـاالت را می خواندند، بلکه 
، به صاحب نوشته اطالع می دادند.  آنچه را صالح می دانستند در باب محتوای کتاب، از تشکر یا تذکر
در ایـن زمینـه به ویـژه اهـل تشـکر بودنـد و از نوشـته ای کـه خوششـان می آمد، به هر نحوی بـود به صاحب 
ی منتشـر می شـد، بـه صورتـی  آن اطـالع می دادنـد. حضـور ایشـان در اخبـار روز و آنچـه در فضـای مجـاز
گاه بودند  ی از همگنان خویش از تحوالت آ ی از مواقع، پیش و بیش از بسیار اعجاب آور بود و در بسیار
پایی که حکمی  و موضع می گرفتند. خاطرمان هست که یک بار از یک قاضی در یکی از کشورهای ارو

در دفاع از حجاب زنی داده بود تشکر کرد.

3.  و اما در امر تفاوت با دیگران، ایشان صرفًا در حوزه فقه و اصول نماند، بلکه اهل تألیف و نگارش در 
حوزه های مختلف فکری که مربوط به کارهایشان می شد بودند. بخش قابل توجهی از گرایش ایشان در 
یت با نگارش کتاب  نوشتن، نقد افکار و اندیشه هایی بود که به حریم تشیع آسیب می زد. در حوزه مهدو
ممتـاز منتخب االثـر و بـه طـور کلـی در بحـث دفـاع از تشـیع، بـا نـگارش کتاب مـع الخطیب فـی خطوطه 
، بخش قابـل توجهـی از فعالیت های علمی  العریضـه قبـل از چندیـن دهـه و بـا تألیـف چندیـن اثـر دیگر
را به این مسـئله اختصاص داد. در واقع نسـبت به انتشـار مسـائلی که آنها را انحراف فکری می دانسـت، 
ی می کرد. در ادب نگارش بسـیار مؤدبانه و آرام می نوشـت. به  بی طرف نبود و مرتب می نوشـت و یادآور
ی به کسی توهین نمی کرد. گاهی نقدی می نوشت، اما حتی اسم شخص را که از او انتقاد کرده  هیچ رو
بـود، بـه میـان نمـی آورد و محتـوای آثـار او را در صدهـا صفحـه نقد می کرد. خودشـان می گویند که در این 

زمینه، یعنی دفاع از تشیع به توصیه های مرحوم آیت اهلل بروجردی عمل کرده اند. 

یه ای در ادامه فعالیت های آیت اهلل العظمی گلپایگانی داشت.  4. آقای صافی از نظر سیاست دینی رو
خط آن مرجع در تمام دورانی که به مرجعیت اشـتغال داشـت، یعنی از زمانی پس از درگذشـت آیت اهلل 
بروجردی، همزمان بر اسـاس نوعی واقع بینی سیاسـی با مالحظات خاص نسـبت به مکتب تشـیع بود. 
، آقای گلپایگانی و آقای صافی، یک شـرط اساسـی  اسـتقالل روحانیت و مرجعیت برای این دو بزرگوار
و اصلـی بـود، امـا معنـای آن جداشـدن از سیاسـت و انـزوا نبـود .هر زمانـی که الزم بود، بـا رعایت احتیاط 
تمام در سیر تحوالت حضور داشت. ما می دانیم مراجعی بودند که پس از همراهی با نهضت اسالمی، 
یج و به دالیلی که هم آنها برای آقای گلپایگانی و آقای صافی هم مهم بود، از نهضت جدا شدند،  به تدر
، هم پیش و هم پس از انقالب در مسیر همراهی با مردم و ماندن در متن تحوالت  اما خط این دو بزرگوار
همـراه بـا نظـارت و انتقـاد بـود. هیـچ گاه بـه طـور دربسـت در اختیـار کسـی قـرار نگرفتنـد و همـواره نامـه و 
گلپایگانـی،  گفته هـای اعتراضـی و انتقـادی خـود را داشـتند. در تمـام دوره حیـات مرجعیتـی آیـت اهلل 
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جناب آقای صافی یار و یاور ایشان بود و مشاوره ایشان نقش اول را داشت .به توصیه ایشان در مجلس 
خبـرگان قانـون اساسـی و بـرای سـال ها در شـورای نگهبـان فعالیت کرد و پس از آن نیـز به رغم بی توجهی 
ی کـه طالـب مرجعیـت ایشـان نبودنـد و بـه دیگـران پرداختنـد، بـا آرامـش تمـام بـه  برخـی از محافـل حـوزو
فعالیت هـای علمـی و مرجعیتـی خویـش ادامـه داد. ایشـان همـواره و تـا آخریـن لحظـه مدافـع اسـتقالل 
روحانیت به مثابه نیرویی دینی و تأثیرگذار در کنار مردم بود. البته که هیچ گاه سر انقالبی گری و شورش 
ی  با کسـی را نداشـت و بر اسـاس همان روشـی که در تمام عمر داشـتند و حتی پیش از آن خانواده پدر

و سپس آیت اهلل گلپایگانی در پیش گرفته بودند، مسیر را دنبال کرد.

: برخی از آثار چاپی اش عبارتند از

قرآن
القرآن مصون من التحریف

تفسیر آیة التطهیر
تفسیر آیة االنذار

تفسیر آیه فطرت
پیام های قرآنی

حديث
منتخب االثر في اإلمام الثانی عشر )3 ج(

ع( قبس من مناقب اإلمام امیرالمؤمنین)
ع( در حدیث پرتوی از فضائل امیرالمؤمنین)

، اسنادها و الفاظها احادیث االئمة االثنی عشر

فقه
هدایة العباد )2 ج(

هدایة السائل
جامع االحکام )2 ج(

پاسخ کوتاه به 300 پرسش )2 ج(
توضیح المسائل

منتخب االحکام
احکام نوجوانان

مناسک حج
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مناسک عمره مفرده
هزارسال پیرامون حج

فقه الحج  )4 ج(
فقه الخمس

أحکام خمس
الحواشي علی العروة الوثقی

استفتائات پزشکی
استفتائات قضایی

آیین قضاوت در اسالم
القول الفاخر في صالة المسافر

 اوقات الصالة
، احکامه و ملحقاته  التعزیر

 ضرورة وجود الحکومة
حکم نکول المدعی علیه عن الیمین

إرث الزوجة
رسالة في المسائل المستحدثه

الرسائل الخمس
الرسائل الفقهیه من فقه االمامیه
االتقان في أحکام الخلل والقرآن

اصول
بیان االصول )٣ ج(

رسالة في الشهرة
کثر في الشبهة الحکمیة رسالة في حکم االقل و األ

عقايد
جالء البصر لمن یتولی االئمة االثنی عشر

مع الخطیب في خطوطه العریضة
حدیث افتراق المسلمین علی ثالث و سبعین فرقة

امان األمة من الضالل و االختالف
من لهذا العالم؟
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صوت الحق و دعوة الصدق
لمحات في الکتاب والحدیث والمذهب

النقود اللطیفة علی الکتاب المسمی باالخبار الدخلیة
پرتوی از معارف اسالم )نقد کتاب های دکتر شریعتی(

ید( گاه )نقد کتاب شهید جاو  شهید آ
 الهیات در نهج البالغه

 به سوی آفریدگار
معارف دین )3 ج(

 نگرشی بر فلسفه و عرفان
 امامت و هدایت

 نظام امامت و رهبری
نوید امن و امان

فروغ والیت در دعای ندبه
یت )3 ج(  امامت و مهدو

یت  گفتمان مهدو
 گفتمان عاشورایی

یخ رمضان در تار
عالی ترین مکتب تربیت و اخالق یا ماه مبارک رمضان

با جوانان
دیدارها و رهنمودها

دیوان اشعار

یت. یخ و تراجم، شعر و ادب، امامت و مهدو و ده ها کتاب دیگر در موضوعات: تار

سرانجام آن فقیه بزرگ در 103سالگی سحرگاه روز سه شنبه 12 بهمن ماه سال 1400ش )29جمادی الثانی 
1443ق( بدرود حیات گفت. پیکر ایشان پس از تشییع باشکوه و شرکت ده ها هزار نفر و نماز دامادش 
ک سپرده  ع( به خا آیت اهلل حاج شیخ علی کریمی جهرمی به کربال منتقل و در صحن حرم امام حسین)
شـد. صدها پیام، خطابه، مقاله و شـعر از سـوی اراتمندان ایشـان به رشـته تحریر درآمد و سـه روز عزای 

عمومی اعالم شد.

مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
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، حضـرت آیـت اهلل آقـای حـاج شـیخ لطـف اهلل  بـا تأسـف خبـر درگذشـت فقیـه عالی مقـام و مرجـع بصیـر
یافت کردم. ایشـان از اسـتوانه های حوزه علمیه قم و از برجسـتگان علمی  صافی گلپایگانی)رض( را در
و عملی و پر ابقه ترین عالم دینی در آن حوزه مبارک بودند. در دوران مرحوم آیت اهلل بروجردی در شـمار 
برترین تالمذه آن اسـتاد بزرگ، در زمان مرحوم آیت اهلل سـیدمحمدرضا گلپایگانی همراه و مشـاور علمی 
و عملـی ایشـان و در دوران انقـالب، امیـن و مـورد اعتمـاد حضـرت امـام خمینـی)ره( به شـمار می رفتند. 
سـال ها در شـورای نگهبان رکن اصلی آن شـورا محسـوب می شـدند و پس از آن هم همواره درباره مسـائل 
انقـالب و کشـور دلسـوزانه و مسـئوالنه ورود می کردنـد و بارهـا اینجانـب را از نظـرات و مشـورت های خـود 
یخـی، پرداختـن بـه مسـائل اجتماعـی از دیگـر  مطلـع و بهره منـد می سـاختند. قریحـه شـعری، حافظـه تار
ابعـاد شـخصیت ایـن عالـم کهنسـال و بزرگـوار بـود. رحلـت ایشـان بـرای جامعـه علمـِی دینـِی کشـور مایـه 
تأسـف اسـت. اینجانب به خاندان مکّرم و فرزندان گرامی ایشـان و نیز به مراجع معظم و علمای اعالم 
حوزه علمیه و مقلدان و ارادتمندان ایشـان به ویژه در قم و گلپایگان تسـلیت عرض می کنم و رحمت و 

مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.

سّیدعلی خامنه ای
1400/11/12

ی نوشتند: آیت اهلل العظمی مکارم شیراز
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ْیِه َراِجعوَن

َ
ا ِإل

ّ
ِإَن ا هلِلِّ َو

ّ
ِإَن

خبـر بسـیار تأسـف بار رحلـت عالـم ربانی شـیخ الفقهاء آیـت اهلل العظمـی صافی گلپایگانـی)ق( موجب 
گردان آیت اهلل العظمـی بروجردی)ق( و  نهایـت تأسـف و تأثـر گردیـد. آن مـرد بـزرگ که از برجسـته ترین شـا
یکـی از برتریـن فقهـای عصـر مـا بـود. آثـار فراوانـی در عرصه هـای مختلـف از جملـه کتب فقهـی و کالمی 
و مبـارزه بـا فرقه هـای منحـرف و احـداث و تجدیـد بنا هـای مذهبـی همچـون مسـجد عظیـم امـام حسـن 

عسکری)س( را از خود به یادگار گذاشت. 

یم سابق و عضویت در مجلس  ی در عرصه های مختلف اجتماعی همچون مبارزات با رژ حضور مؤثر و
یـادی بـرای اسـالم و انقالب بـود. ضایعۀ رحلت  خبـرگان قانـون اساسـی و شـورای نگهبـان منشـأ بـرکات ز
)ارواحنا فداه) را به محضر مقدس آن حضرت تسـلیت عرض  این فقیه دلسـوخته ی حضرت ولی عصر
نمـوده و همچنیـن بـه حوزه هـای علمیـه و مراجـع عظـام تقلیـد، عمـوم شـیعیان و مقلـدان و عالقمنـدان 
و خصوصـًا بیـت معظـم و فرزنـدان مکـرم ایشـان تسـلیت عـرض می نمایـم و از خداونـد متعال حشـر او را 

با اولیاء مقربینش خواستارم و از درگاهش برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل طلب می نمایم.
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سیدمحّمدعلی علوی گرگانی )1358-1443ق(
آیت اهلل آقای حاج سـیدمحّمدعلی علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم بود. فقید سـعید 
در روز دوشـنبه 20جمادی الثانـی سـال 1358ق )15 مردادمـاه 1318ش( در نجـف اشـرف در بیـت علـم 
و فضیلت زاده شـد. پدرش آیت اهلل آقای حاج سیدسـجاد علوی )م1407ق( شـخصیت نامی مازندران 
یـم حائـری، سیدابوالحسـن اصفهانـی، میـرزای نائینـی،  گردان آیـات عظـام: حـاج شـیخ عبدالکر و از شـا
ی  ی اصفهانـی و آقاضیـاء عراقـی بـود کـه نـام و خاطـره اش در اذهـان مـردم گـرگان جاودانـه اسـت. و غرو
در کودکـی همـراه پـدرش بـه گـرگان رفـت. در اوان نوجوانـی نـزد پـدر بزرگـوارش حاشـیه و ادبیـات )مغنـی 
و مطـول( و شـرح منظومـه را آموخـت. در سـال 1333ش بـه قـم آمـد و معالـم را نـزد حـاج شـیخ حسـین 
یـان )محقـق قمـی(، تتمـه مطـول را نـزد اسـتاد اعتمـادی، شـرح لمعـه را نزد اسـتاد سـتوده و سـطوح  معمار
و  اسـفار  و  و سـلطانی طباطبایی  ی همدانـی، مجاهدی تبریـزی  نور ی،  آیـات: مکارم شـیراز نـزد  را  عالیـه 
تفسـیر را نـزد عالمـه طباطبایـی آموخـت. در 18سـالگی در دروس خـارج آیـات عظـام: بروجـردی، حـاج 
کی و حاج  شـیخ عباسـعلی شـاهرودی، امام خمینی )8 سـال(، محقق داماد )12 سـال(، گلپایگانی، ارا
کیزگی نگاشت. همزمان به  آقا مرتضی حائری )15 سال( حاضر شد و تقریرات آنها را در کمال دقت و پا
ی از معروف ترین دروس  یس ادبیات، معالم، قوانین، شـرح لمعه و سـطوح عالیه پرداخت. دروس و تدر

ی می نویسد: شرح لمعه و سطوح عالیه بود. مرحوم استاد شریف راز

حجةاالسالم آقای حاج سیدمحّمدعلی بن العالمة البارع الحاج السید سجاد علوی گرگانی از فضالی 
ی  مدرسین و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه است که به زیور علم و تقوی آراسته و به متانت و بزرگوار

پیراسته است.

آیت اهلل حاج آقا مرتضی حائری هم از او به حضرت مستطاب، سید العلماء العاملین و حجت االسالم 
و المسـلمین، صاحـب االخـالق الکریمـه والعلـم الغزیـر و التقـی والصـالح والسـداد، جنـاب آقـای حـاج 

سیدمحّمدعلی علوی گرگانی)دامت توفیقاته و برکاته( تعبیر کرده است.

ایشان حدود 7سال در ایام تعطیالت تابستانی حوزه علمیه قم به نجف اشرف می رفت و در درس های 
آیـات عظـام: خویـی، شـاهرودی، میـرزا باقـر زنجانـی و امـام خمینی شـرکت می کرد. یکبار با سـخن گفتن 
ی حدود 70 سال در ماه های محرم  در درس آیت اهلل خویی مورد تقدیر و تشویق معظم له قرار گرفت. و
و رمضـان و نیـز تعطیـالت نـوروز بـرای تبلیـغ دیـن بـه زادگاهـش می رفـت. حتـی در زمـان مرجعیتـش هـم 
گـرگان بـه اقامـه جماعـت و منبـر و تفسـیر قـرآن می پرداخـت. شـب های رمضـان هـم  در مسـجد جامـع 
بـه مسـاجد مختلـف شهرسـتان سـر مـی زد و از قـرآن برایشـان می گفـت و نفـس قدسـی او فضـای شـهر را 
گین می کرد. او در ایام تحصیلی حوزه هم به مدت 20 سال در روزهای پنجشنبه و جمعه به تهران  عطرآ
می رفـت و در هیئـت محتـرم وحـدت فاطمیـه )خیابـان 17 شـهریور جنوبی( به تبلیـغ دین می پرداخت. 
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ی آورد و صدهـا نفـر از فضالی حـوزه از جمله حقیر و  یـس خـارج فقـه و اصـول رو در سـال 1405ق بـه تدر
ی از علومش بهره مند شـدند. در سـال 1413ق )1371ش( رسـاله  برادرم حاج شـیخ محمدحسـن انصار
عملیـه اش چـاپ و رفته رفتـه بـر دامنه مرجعیتش افزوده شـد. پس از آن رسـاله های متعدد فتوایی اش به 

ی رخ نداد. چاپ رسید، اما کوچک ترین تغییری در حاالت و اخالق و

اخالق او در سـنین کهنسـالی و در کسـوت مرجعیت با ایام جوانی و طلبگی اش فرقی نداشـت. روحی 
لطیف، لبی خندان، طبعی کریم و دسـتی بخشـنده داشـت. تواضع، تبسـم، تقید به مستحبات و پرهیز 
از مکروهات، صله رحم، عیادت از بیماران، شـرکت در مجالس و فواتح مؤمنان، تقید به نوافل روزانه و 
شـبانه و ادعیه، اقامه جماعت )سـه وعده( و رسـیدگی به مسـتمندان و نیازمندان سـیره مسـتمره او بود. 
ی از اول تکلیـف تـا آخریـن روزهـای زندگـی اش تهّجـد و نمـاز شـبش تـرک نشـد. نمـاز خـود را )مأمومـًا و  و
( صف جماعت در خانه اش و شـب ها در دفترش  امامًا( به جماعت می خواند و هر روز )صبح و ظهر
یم شاه فرزندان خود را به مدرسه نفرستاد و خود متکفل آموزش آنان شد و پس  برقرار می شد. در زمان رژ
ی انقـالب هـم در خدمـت امـام و نظـام بـود. در دوران جنـگ چنـد بار درس هایـش را تعطیل کرد  از پیـروز
و بـه جبهه هـای نبـرد شـتافت. همچنیـن بـا قبول عضویت در دادگاه عالی قـم موجب رفع حکم اعدام و 

تخفیف مجازات ده ها نفر شد.

بنیـاد چنـد مسـجد و درمانـگاه در روسـتاهای گـرگان از جملـه مسـجد اعظـم و درمانگاه روسـتای النگ، 
تجدیـد بنـای بخشـی از مسـجد جامـع گـرگان، حسـینیه سیدالشـهدا )مهـدی شـهر سـمنان(، صنـدوق 
( و وقف ده ها نسخه نفیس خطی، چاپ سنگی  قرض الحسنه وحدت فاطمیه )خیابان هفده شهریور

و سربی به کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه)س( از جمله خدمات ماندگار ایشان است.

فرزندانـش حجـج اسـالم آقایـان: سـیدمحّمد، سـیدمحّمدمهدی، سـیدمحمود و سیدمحسـن )نـوادگان 
ی هستند. ی قمی( ادامه دهنده راه و دختری حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمدعلی انصار

: آثار چاپی اش عبارتند از
المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة )17 ج، بحث های: طهارت و صالة(

لئالی االصول )10 ج(
نورالهدی في التعلیق علی العروة الوثقی

التعلیقة علی تحریر الوسیلة )٢ ج(
توضیح المسائل )به اردو ترجمه شده است(

مناسک حج )به اردو ترجمه شده است(
استفتائات و مناسك و ادعیه حج

اجوبة المسائل )٢ ج(
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منهج الصالحین
منهج الناسکین

احکام جوانان
احکام بانوان

احکام کسب و کار
احکام خمس

ی و عبداهلل بن  ع( و ابـوذر غفـار کـرم)ص( بـه امیرالمؤمنیـن) انـوار اخالقـی )3 ج، شـرح وصایـای پیامبـر ا
مسعود(

گلچینی از درس های اخالق
پیام ها و بیانیه ها

ئد الدرر في قاعدة ال ضرر )تقریر درس آیت اهلل محقق داماد( قال
کلید سعادت )احکام و استفتائات و نصایح اخالقی، ویژه بانوان(

روزه، سپر مؤمن
: آثار مخطوطش که آنها را دیده ام عبارتند از

تقریرات درس آیت اهلل العظمی بروجردی )بحث: طهارت و خمس و قضاء(
تقریرات درس فقه آیت اهلل محقق داماد )بحث: صالة و حج )دوره کامل(

تقریرات درس فقه آیت اهلل حاج آقا مرتضی حائری )بحث: طهارت و صالةالمسافر و خمس(
کی )صالةالجمعة( تقریرات درس فقه آیت اهلل ارا

تقریرات درس اصول امام خمینی )به نام: مشکاة األصول. از مقدمه واجب تا آخر قطع و ظن(
کثر تـا پایان تعادل و  تقریـرات درس اصـول آیـت اهلل محقـق دامـاد )بـه نـام: سـراج األصول. از بحـث اقل و ا

تراجیح(
تقریرات درس آیت اهلل حاج شیخ عباسعلی شاهرودی )طهارت(

المناظر الناضرة )مجلدات باقیمانده )١٣ج(، بحث های: تتمه صالة، زکات، خمس و صوم(
کشف الغاشیة عن وجه الحاشیة )شرحی بر حاشیه مال عبداهلل، نوشته شده در 16سالگی مؤلف(

تعلیقه بر وسیلة النجاة
تعلیقه بر منهاج الصالحین

منتخب اآلثار من اخبار االئمة االطهار )2 ج(

ی در 82سـالگی در روز سه شـنبه 24 اسـفندماه سـال 1400ش  معظـم لـه پـس یـک مـاه تحمـل رنـج بیمـار
)12 شـعبان 1443ق( بـدرود حیـات گفـت. بـا اعـالم خبـر وفاتش دروس حوزه های علمیـه قم و نجف در 
روز چهارشـنبه تعطیـل و در اسـتان های قـم و گلسـتان سـه روز عـزای عمومـی اعـالم شـد. پیکـرش صبح 
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روز چهارشـنبه بـا حضـور قاطبـه مـردم در گـرگان و صبـح روز پنجشـنبه بـا حضـور صدهـا هـزار نفـر در قـم 
ی همدانی بر آن، در مسجد باالسر حرم حضرت معصومه)س(  تشییع و پس از نماز آیت اهلل العظمی نور
ک سـپرده شـد. پیام هـای تسـلیت فـراوان از سـوی مراجـع عظـام تقلیـد و مقامـات سیاسـی نظـام و  بـه خـا

کشورهای دیگر صادر شد. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش نوشت:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

رحلـت عالـم رّبانـی آیـةاهلل آقـای حـاج سـیدمحّمدعلی علـوی گرگانـی)رض( را به حوزه ی علمیـه  قم و به 
ـدان ایشـان بخصـوص بـه مـردم مؤمـن گلسـتان کـه ارادت ویـژه به این 

ّ
گردان و ارادتمنـدان و مقل همـه  شـا

بزرگوار و والد محترمشان مرحوم آیةاهلل آقای حاج سیدسجاد علوی داشتند و باألخص به خاندان گرامی 
گـون انقـالب و مسـائل  و فرزنـدان مکّرمشـان تسـلیت عـرض می کنـم. ایـن مرجـع معظـم در قضایـای گونا
کشـور همـواره وفادارانـه در کنـار مـردم و پشـتیبان نظـام مقـدس بودند و خدمـات ارزشـمندی کرده اند که 
موجب فیض و رحمت الهی اسـت، انشـاءاهلل! از خداوند متعال علّو درجات ایشـان را مسـألت می کنم 

و امیدوارم با اجداد طاهرینشان محشور گردند.

سّیدعلی خامنه ای
24 اسفند 1400

آیت اهلل العظمی سیستانی هم فرمودند:
ِحیِم لَرّ ِن ٱ ْحَمٰ لَرّ ِ ٱ

ِبْسِم ٱهلَلّٰ
ْیِه َراِجُعوَن

َ
ا ِإل

ّ
ِإَن ِ َو

ا هلِلَّٰ
ّ
 ِإَن

جناب مستطاب حجت االسالم آقای سیدمحمد علوی گرگانی دامت تأییداته

السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

ضایعـه ارتحـال والـد مکـّرم جنـاب آیـت اهلل آقـای سـیدمحّمدعلی علوی گرگانـی)رض( را بـه جنابعالی و 
آقایـان اخـوان و دیگـر بسـتگان و عالقمنـدان محترم آن بزرگوار تسـلیت عرض نمـوده و از خداوند متعال 
 َو 

َ
 َحْول

َ
و درجات و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسـألت دارم. وال

ّ
برای آن مرحوم عل

َعِظیِم
ْ
َعِلِیّ ال

ْ
 ِباهلَلِّ ال

َّ
َة ِإال  ُقَوّ

َ
ال

11 شعبان المعظم 1443 هجری قمری
علی حسینی سیستانی
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محّمدجواد امین عاملی )1443-1365ق(
ی در سـال  یه در جنـوب لبنان  بود. و آقـای حـاج سـید محّمدجـواد امین عاملـی عالـم مشـهور شـهر بازور
و  پـدرش حّجت  االسـالم  زاده شـد.  و فضیلـت  بیـت علـم  در  1365ق )1325ش/1945م(،در شـقراء، 
یارت کربال  المسـلمین سـیدجواد امین )م1380ق( از فضالی نجف و عالم شـهر دیوانیه بود که در راه ز
ی در نوجوانـی تحصیـل سـطوح عالیـه را در نجـف اشـرف نـزد آیـات:  دچـار حادثـه شـد و جـان سـپرد. و
سـیدکاظم حائـری، شـیخ محمدتقـی ایروانـی و شـیخ محمدتقـی جواهـری بـه پایـان رسـاند. پـس از آن در 
دروس آیـات عظـام: آقـای خویـی، سـیدمحّمدروحانی، سـیدنصراهلل مسـتنبط و شـهید سـیدمحمدباقر 
یـس و تبلیـغ دیـن در روسـتاهای دیوانیـه  صـدر حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان بـرد. عـالوه بـر آن بـه تدر
یـه مسـتقر شـد و بـه اقامـه جمعـه و  پرداخـت. در سـال 1981م /1401ق بـه لبنـان بازگشـت و در شـهر بازور

یس و ارشاد مؤمنان پرداخت. جماعت، تدر

ی در 75 سـالگی در روز دوشـنبه 20 دی  مـاه 1400ش )7 جمادی الثانـی 1443ق /10 ژانویـه 2022م(  و
بـدرود حیـات گفـت و پیکـرش پس از نماز آیت اهلل سـیدمحّمدعلی امین در قبرسـتان عمومی شـقراء به 

ک سپرده شد. خا

حاتم مصطفی اسماعیل )1443-1378ق(
ی در روز پنجشـنبه 24  آقـای حـاج شـیخ حاتـم مصطفـی اسـماعیل از علمـای نامـی دیرقانـون بـود. و
ی اش شـیخ  شـعبان 1378ق )5 مارس 1959م/ 14 اسـفندماه 1337ش( در دیرقانون زاده شـد. جّد پدر
ی اش سـّیدمحّمد مرتضـی و دایـی اش عالمـه سـیدمصطفی مرتضـی بـود.  علـی اسـماعیل و جـّد مـادر
ی در سـال 1358ش بـرای تحصیـل علـوم دینـی بـه قـم آمـد و در دروس حضـرات آیـات: سـیدمحمود  و
هاشمی شـاهرودی، سـیداحمد مددی، شـیخ مصطفی هرندی، سـیدمحمدرضا جاللی و پسـردایی اش 
سـیدجعفر مرتضـی شـرکت کـرد. دروس خـارج را نزد آیت اهلل سیدابوالقاسـم کوکبـی آموخت و همزمان به 
ی پـدرش در سـال 1370ش بـه لبنـان بازگشـت و به تحصیل  یـس و تألیـف پرداخـت. بـه دلیـل بیمـار تدر
ع( در بیروت، تألیف، تبلیغ، ارتباط با جوانان  یس در حوزۀ امام علی) نزد آیت اهلل شـیخ مفید فقیه، تدر
ی به زبان های عربی، فارسـی، انگلیسـی و فرانسـه  و شـرکت در مؤتمرات و جلسـات علمی پرداخت. و
مسـلط بـود و بـا همیـن زبان هـا در کشـورهای مختلـف به تبلیغ دیـن می پرداخـت. همچنین متخصص 

مقارنه ادیان، اسالم و مسیحیت بود و در این راستا کتاب های متعددی نگاشت.

: آثار چاپی اش عبارتند از
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قانا الجلیل
صلب المسیح في األنجیل

المسیح في االنجیل
وعد التوراة لمن؟ قراءة مختلفة

یة مکانة القدس و حق رعایتها في األدیان السماو
یا قراءة في سفر الرؤ

نبوءات و وقائع
شبهات کاهن

مسائالت دینیة
یخ اإلسالمي محاضرات في التار

القرآن والعهدان
األدیان الکبری قبل اإلسالم

الکفایة في شرح البدایة )2 ج(
أصول العقیدة في القرآن

من ثمرات القرآن )تفسیر سورۀ جمعه(
 مقاالت في الفکر والدین )3 ج(

التحفة العاملیة في المسائل األصولیة )2 ج(
من الفرق والمذاهب اإلسالمیة

 مدخل إلی علم الکالم
یخ الدین  تار

المرأة في الیهودیة والمسیحیة
اإلنجیل في القرآن

األدیان في الشرق القدیم
غایة الحکمة في شرح نهایة الحکمة )5 ج(

مسائل في النکاح
تحفة الدارسین في شرح منهاج الصالحین

مع بابا األقباط في مغالطاته

ی در 63سـالگی روز یکشـنبه 10 بهمن مـاه 1400ش )26 جمادی الثانـی 1443ق( درگذشـت. پیکـرش  و
ک سـپرده  پـس از تشـییع باشـکوه و نمـاز آیـت اهلل سـیدمرتضی مرتضـی در قبرسـتان شـهر دیرقانـون بـه خا

شد.
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شیخ احمد حائری)1443-1388ق(
آقـای شـیخ احمـد محمدرضـا حائـری )خوش حالـت( از فضـالی معـروف کربـال بـود. فقیـد سـعید در روز 
سه شنبه 17 ربیع االول سال 1389ق )13خردادماه 1348ش( در کربال زاده شد. در سال 1401ق بعد از اعدام 
دو تن از برادرانش به قم آمد و تحصیل خویش را در محضر حضرات آقایان: مدرس افغانی، سیدمحّمدعلی 
ی و سـیدکمال حائـری آغـاز کـرد. پـس از آن در درس  طبسـی، شـیخ احمـد پایانـی، سـیدضیاءالدین اشـکور
ی حاضر شـد و مبانی علمی اش را اسـتوار کرد. او قدمی راسـخ در تألیف و  خارج آیت اهلل سـیدصادق شـیراز
یم بعث در سـال  تحقیـق داشـت و همـواره عمـر خویـش را در کارهـای علمـی سـپری می کـرد. پـس از سـقوط رژ
، تألیف و تحقیق  1382 بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه خدمـات علمی، دینی، اقامۀ جماعـت در جامع المنتظر

پرداخت.

: برخی از آثار چاپی اش عبارتند از
اعالم من کربالء

االوائل في کربالء
من اعالم الفکر اإلسالمي المعاصر في کربالء

اعالم من حوزة کربالء
فاطمة الزهراء میزان المعرفة

مشاهیراالعالم في صور
معجم اعالم امامیة خالل نصف القرن )5 ج(

حیاة السید الصادق آل طعمة
حیاة الشیخ جعفر الرشتي

حیاة العالمة محمدرضا الفحام
الثبت الجدید

مستدرك فهرس التراث
الدّرة الحائریة في االجازة األسدیة
الثبت الجدید الی طرق األسانید

: آثار تحقیقی اش عبارتند از
منار الهدی فی االنساب )شیخ محمد حسین اعلمی(

المشاهد المشرفة والوهابیون )شیخ محمدعلی سنقری(
حوادث االیام )شیخ جعفر عباس حائری(

بقایا االطیاب في الکنی وااللقاب )سیدمحّمدرضا حسینی اعرجی(
ضیاء المفازات في طبقات اإلجازات )شیخ آقابزرگ تهرانی(
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االسناد المصفی )شیخ آقابزرگ تهرانی(
السبیل الجدد في حلقات السند )شیخ محمدعلی اردو بادی(

آن مرحوم در 55سالگی در صبح جمعه 29 بهمن ماه 1400ش )16 رجب 1443ق( بدرود حیات گفت. 
ک سپرده شد. پیکرش در روز شنبه پس از تشییع در وادی ایمن به خا

اسدی مقدم )1345-1443ق(
یه خراسـان رضـوی بـود. فقیـد سـعید در سـال  آقـای حـاج شـیخ غالمرضـا اسـدی مقدم،عالـم نامـی بشـرو
ادیـب  نـزد  را  ادبیـات  و  آمـد  بـه مشـهد مقـدس  نوجوانـی  زاده شـد. در  یه  1305ش )1345ق( در بشـرو
ی، شـرح لمعـه را نـزد آیـت اهلل سـیداحمد مـدرس و سـطوح عالیـه را نزد آیـات: میرزا جـواد تهرانی،  نیشـابور
ید آموخت. در سـال 1332ش  ینی و شـیخ حسـنعلی مروار شـیخ حبیب اهلل گلپایگانی، شـیخ هاشـم قزو
بـه زادگاهـش بازگشـت کـه بـر اثـر تبلیغـات مبلغیـن بهایی به محـل اصلی فعالیـت آنان تبدیل شـده بود 
یه باز می گشـت. ایشـان به مبارزه بی امان با بهاییت و هدایت  و سـابقه آن به تبلیغات مالحسـین بشـرو
ی و سـخنرانی های مـداوم دوسـت همـراه و هم گامـش آیـت اهلل  دینـی مـردم پرداخـت. بـر اثـر تالش هـای و
ی شدند. آن مرحوم در طول بیش  یشه بهاییت کنده شد و برخی از آنان هدایت و برخی متوار خزعلی ر
ی چـون: تأسـیس مدرسـه علمیـه و  از نیم قـرن فعالیـت دینـی و اجتماعـی خویـش منشـأ خدمـات بسـیار
یس و تألیف شد. در طول  کتابخانه امام امیرالمؤمنین، اقامه جماعت، سخنرانی در مسجد جامع، تدر
یـم شـاه را بـر عهـده گرفـت و در ایـن راه بارهـا بازداشـت و تبعیـد  نهضـت اسـالمی رهبـری مبـارزه علیـه رژ
ی انقالب اسـالمی نیز در سـمت امامت جمعه شـهر )1359-1369( خدمات فراوانی  شـد. پس از پیروز

انجام داد.

: برخی از آثار )چاپی اش( عبارتند از
من ال یحضره الخطیب )4 ج(

گلستان معارف )3 ج(
عاشورا

شفابخش دل ها
استغاثه به امام زمان

ما بی صاحب نیستیم
ع(( جلوه خورشید )دوبیتی ها درباره امام زمان)عج( و اهل بیت)
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یاره آداب الز
بلداالمین

دیوان شعر

بـدرود  روز جمعـه 22 بهمن مـاه سـال 1400ش )9 رجب الخیـر 1443ق(  آن مرحـوم در  95سـالگی در 
یه  حیـات گفـت. پیکـرش صبـح روز شـنبه بـا شـکوه فـراوان تشـییع و پـس از نمـاز امـام جمعـه بشـرو

ک سپرده شد. حجت االسالم معلمی در قطعه صالحین گلزار شهدا به خا

شریف طبرستانی )1352- 1443ق(
ی در سال 1352ق )1312ش(  آقای حاج شیخ ابوالحسن شریف طبرستانی از علمای نامی تهران بود. و
در بابـل در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهلل حـاج شـیخ محّمدعلـی شـریف )م1396ق( 
یـم حائـری، میـرزای نائینـی و سیدابوالحسـن اصفهانـی و  گردان آیـات عظـام: حـاج شـیخ عبدالکر از شـا
گردان شیخ الشـریعه اصفهانی بوده  نیایش آیت اهلل شـیخ محسـن شـریعت طبرسـتانی )م1360ق( از شـا
است. تحصیل علوم دینی را نزد پدرش و آیات: شیخ امان اهلل کریمی و شیخ علی موحد آغاز و در همان 
زمـان بخشـی از نهج البالغـه و اشـعار منسـوب بـه امیرالمؤمنیـن را حفـظ کـرد. در شـهریورماه سـال 1329 
رهسپار تهران شد و مطول را نزد آیات: شیخ محّمدعلی لواسانی، حاج میرزا خلیل کمره ای، سیدرضی 
ی، شرح لمعه را نزد آیت اهلل شیخ حسین کنی، منطق و اصول را نزد دکتر ابوالقاسم گرجی، رسائل  شیراز
را نـزد آیـت اهلل شـیخ محمدرضـا محقق تهرانـی آموخـت. همچنیـن کفایـه و مکاسـب را در محضـر اسـتاد 
ک را نزد آیت اهلل میرزا ابوالحسـن شـعرانی،  شـهید مرتضـی مطهـری، شـرح چغمینـی، قانـون و تشـریح االفال
ینـی و مهـدی  شـرح منظومـه را نـزد آیـت اهلل میـرزا مهـدی الهی قمشـه ای و اسـفار را نـزد آیـت اهلل رفیعی قزو
گرفت. اشارات، الهیات شفا، نجات و بخشی از اسفار و شرح فصوص را نیز نزد آیت اهلل شیخ  حائری فرا
ی آموخت. سـپس همراه با تحصیل  علی محمد جولسـتانی و خارج فقه را نزد آیت اهلل العظمی خوانسـار
در حـوزه بـه دانشـکده معقـول و منقـول رفـت و در رشـته فلسـفه و کالم در محضـر آقایـان: دکتـر محمـود 
ی به تحصیل  شـهابی، سـیدمحّمد مشـکات، شـیخ حسـینعلی راشـد و شـیخ محمدعلی حکیم شـیراز
پرداخت و با نگارش رساله محکم و متشابه در قرآن در سال 1345 در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. 
یس فقه، اصول و  ی، مدرسـه مجتهدی و دانشـگاه امام صادق به تدر ی سـالیان فراوان در مدرسـه مرو و

ی تربیت کرد. گردان بسیار فلسفه پرداخت و شا

: آثارش عبارتند از
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محکم و متشابه در قرآن
یاض الجنان )کشکول( ر

شرح باب حادی عشر )چاپ شده(
تحفه شریفیه )چاپ شده. برخی از دعاها و مسائل اعتقادی(

تقریرات درس آیت اهلل شعرانی )شرح تشریح االفالك(
تقریرات درس آیت اهلل جولستانی )درس نجات و شفا(

ینی )کالم و عقاید( تقریرات درس آیت اهلل رفیعی قزو

آن مرحوم در 88سـالگی در روز پنج شـنبه 14 بهمن ماه سـال 1400ش )اول رجب الخیر 1443ق( بدرود 
حیات گفت. پیکرش پس از تشـییع در روز یکشـنبه 17 بهمن ماه و نماز آیت اهلل محمدباقر تحریری در 

ک سپرده شد. ع( به خا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم)

سیدمحّمدتقی حکیم )1345-1443ق(
روز دوشـنبه 9  بـود. فقیـد سـعید،در  تهـران  نامـی  از علمـای  آقـای حـاج سـیدمحّمدتقی حکیـم یکـی 
آبان مـاه سـال  1305ش )24 ربیع الثانـی 1345ق( در شوشـتر در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش 
شوشـتری  سـیدعلی  العظمـی  آیـت اهلل  نـواده  حکیـم  سـیداحمد  حـاج  المسـلمین  و  حجت االسـالم 
را نـزد  سـیوطی  ی  )م1283ق( و جـد اعالیـش عالمـه سـیدنعمت اهلل جزایـری )م1112ق( بـوده اسـت. و
گرفـت. در سـال 1321ش بـه قـم آمـد و ادبیـات را نـزد آیـات: شـیخ  آیـت اهلل سـیدمحّمدکاظم آل طیـب فرا
مصطفی عاملی دزفولی، شیخ ابوالقاسم نحوی و استاد شهید مرتضی مطهری آموخت. او این درس ها 
را بـا حجت االسـالم شـیخ محمدتقـی مطهـری )بـرادر شـهید مطهـری( مباحثـه می کرد. در سـال 1326 به 
ی و سیدمحمدتقی آل طیب  اهواز رفت و بخشی از سطوح عالیه را نزد آیات: شیخ محمدجعفر انصار
آموخـت. سـپس در سـال 1329 بـه نجـف اشـرف مهاجـرت کـرد و سـطوح عالیـه را نـزد آیـات: میرزا حسـن 
ی تکمیـل کـرد. پس  یـزدی، شـیخ مجتبـی لنکرانـی، شـیخ محمدتقـی ایروانـی و سـیدعبداالعلٰی سـبزوار
از آن در دروس آیـات عظـام: حکیـم و خوئـی حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان بـرد. در سـال 1331 بـه اهـواز 
یس ادبیات، شرح لمعه و شرح منظومه پرداخت. در سال 1340 به تهران رفت و اقامه  بازگشت و به تدر
جماعت مسجد حصار بوعلی )نیاوران( را پذیرفت و حدود 60 سال در آن مسجد به خدمات علمی، 
یس در دانشـگاه و تألیف پرداخت. ایشـان در سـال های پایانی عمر خویش خانه و کتابخانه  دینی، تدر

نفیس خود را وقف آستان قدس رضوی کرد.
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: آثار چاپی اش عبارتند از
)ص( پیام پیامبر

ع( الهام از گفتار علی)
ع( آسمان هدایت: رهنمودهای حضرت علی)

ع( درس هایی از مکتب امام صادق)
ع( ( سخنان حضرت موسی بن جعفر

قرآن از زبان قرآن
چگونه قرآن بخوانیم

حقوق و حدود آزادی زن در اسالم
مناسک یا راهنمای اعمال حج

فلسفه و اسرار حج
پدر و فرزند )به انگلیسی ترجمه شده است(

خوردنی ها و آشامیدنی ها از نظر پیشوایان دین و علم
راهنمای تجزیه و ترکیب و قواعد صرف و نحو عربی

زبان عربی

آن مرحـوم در 95سـالگی در روز پنج شـنبه 5 اسـفندماه سـال 1400ش )22 رجب الخیـر 1443ق( بـدرود حیـات 
گفت. پیکرش پس از تشـییع در روز شـنبه 7 اسـفندماه و نماز آیت اهلل سـیدعلی اصغر هاشـمی علیا در 

ک آرمید. امام زاده صالح به خا

مجتهدی نجفی )1342-1443ق(
آقـای حـاج شـیخ شـمس الدین محّمـد مجتهدی نجفـی از علمـای نامـی تهـران بـود. معظـم لـه در روز 
پنج شـنبه 27 فروردین مـاه سـال 1302ش )15شـعبان 1342ق( در زنجـان در بیـت علـم و فضیلـت زاده 
گردان آیات عظام: حاج شیخ عبدالکریم  شـد. پدرش آیت اهلل شـیخ نجم الدین مجتهدی زنجانی از شـا
ی اصفهانی و نیایش آیت اهلل شـیخ  حائـری، میـرزای نائینـی، آقـا ضیـاء عراقـی و شـیخ محمدحسـین غرو
ی، فاضـل شـرابیانی و شـیخ محمدحسـن  گردان آیـات عظـام: میـرزای شـیراز ابوالقاسـم مجتهـدی از شـا
ی ادبیات و  مامقانی بود. مادر ایشان نیز صبیه آیت اهلل سیدسیف الدین حسینی زنجانی بوده است. و
ی و شـیخ عبدالکریم  سـطوح عالیه را نزد آیات: پدرش، شـیخ حسـین دین محمدی، شـیخ یحیی صدر
حجـت،  سـیدمحّمد  بروجـردی،  عظـام:  آیـات  دروس  در  و  آمـد  قـم  بـه  آن  از  پـس  آموخـت.  خوئینـی 
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ی، امام خمینی و عالمه طباطبایی حاضر شـد و بهره های فراوان برد. سـپس  سـیدمحّمدتقی خوانسـار
بـه نجـف اشـرف مهاجـرت کـرد و سـالیان بسـیار از دروس آیات عظـام: حکیم، خوئی، سـیدعبدالهادی 
ی، سـیدمحمود شـاهرودی، میرزا باقر زنجانی و بیش از همه شـیخ محّمدحسـین کاشـف الغطاء  شـیراز
، تألیف و اقامه جماعت  یس خارج فقه و تفسیر بهره برد. پس از آن به تهران آمد و بیش از نیم قرن به تدر
ی ادیبـی توانمنـد و شـاعری  کـرم واقـع در تقاطـع خیابـان نـواب و سـیروس پرداخـت. و در مسـجد نبـی ا

قدرتمند بود و در شعرش »خاضع« تخلص می کرد.

: آثار چاپی اش عبارتند از
گفتار شیعه در اصول و فروع

النظر الثاقب و نیل الطالب )تنظیم تعلیقات آیات: شـیخ محّمدحسـین و شـیخ احمد کاشـف الغطاء 
بر مکاسب(

فرهنگ اصیل )ادبیات عرب، 3 ج(
) جلوه های عشق )بخش اول دیوان اشعار
) نغمه های عشق )بخش دوم دیوان اشعار

تفسیر سوره منافقون
رساله عملیه

مناسک حج )مجتهدی نجفی(
تفسیر آموزشی قرآن

آن مرحوم در 98 سـالگی روز شـنبه 7 اسـفندماه سـال 1400ش )24 رجب الخیر 1443ق( بدرود حیات 
گفـت. پیکـرش در روز پنجشـنبه 12 اسـفندماه پـس از نمـاز آیـت اهلل حـاج شـیخ محّمـد محقق مرندی در 

ک سپرده شد. قبرستان بهشت زهرا)س( به خا

اکبری مرزناک )1443-1356ق(
ک یکی از نویسندگان نام آشنای تهران بود. فقید سعید در سال 1316ش/1356ق  کبری مرزنا آقای حسن ا
ک از توابع بابل زاده شد. پس از اخذ دیپلم به دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد  در روستا مرزنا
ی از نویسـندگان و مترجمـان مذهبـی و انقالبـی در دهه هـای 40 و  رفـت و از آنجـا فارغ التحصیـل شـد. و
یـس در دبیرسـتان های کشـور از جملـه تهـران و مازنـدران را داشـت. او بـرای  50 شمسـی بـود و سـابقه تدر
ادامه تحصیل به فرانسه رفت و با اوج گیری انقالب اسالمی به خیل یاران امام خمینی)ره( پیوست و در 
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ی انقالب اسـالمی  بازگشـت به ایران از چهره های فعال در تظاهرات مردمی در شـهر بابل و پس از پیروز
مدیر کل آموزش و پرورش بابل شد.

: آثار چاپی اش عبارتند از
چراغی بر فراز راه

یادنامه ای بر سوگ حمزه، سرور شهیدان
ابراهیم قهرمان آزادی و برابری
طلوع راستین زندگی اسالمی

صفای دل )اشعار عرفانی(
یکی حجر بن عدی درخششی در تار

نوح عصیانگری بردبار
جامعه نمونه

اسالم آیین آزادی و برابری
س(

ّ
پیامبر و آیین نبرد )ترجمه کتابی از مصطفی طال

ی( محمد پیام آور آزادی )ترجمه کتابی از عبدالرحمن شرقاو
) کر جهان اسالم )ترجمه کتابی از محمود شا

اسالم در قفس اتهام )ترجمه کتابی از شوقی ابوخلیل(

ی در 84سـالگی در روز جمعـه 29 بهمن مـاه سـال 1400ش )16 رجـب 1443ق( بـدرود حیـات گفـت و  و
ک سپرده شد. پیکرش روز یکشنبه در زادگاهش به خا


