
 

 کردمی افتخار خوانی روضه به که بزرگی فقیه

 به مناسبت ایام سالگرد ارتحال

حسن طالبیان شریف نویسنده:  

 

 برجسته فقهای و عالیقدر مراجع از یکی علیه، اهلل رحمه تبریزی جواد شیخ حاجاهلل آیت اختصاصی شبکه اجتهاد:

 به نجف و قم تبریز، در جدیت با سالها نظر، صاحب رجالی و سترگ اصولی و بزرگ فقیه این .بود حاضر عصر

 نائل فقاهت و اجتهاد عالیه مدارج به تا نمود استفاده اصول و فقه در برجسته اساتید محضر از و پرداخت تحصیل

 استفاده ایشان علمی محضر از نجف در سالها که است خوییاهلل آیت نظیر کم و برجسته شاگردان از ایشان .آمد

ای برجسته شاگردان خویی،اهلل آیت. بود بزرگوار آن استفتای هیات در مهم و اصلی اعضای از سال ۵۲ دودح و کرد

 و شوندمی شناخته معاصر جهان عالیقدر فقهای عنوان به ایشان، رحلت از پس که نمود تربیت اصول و فقه در را

 



 و نام و گرفته دست در را حوزه تدریس بزرگ هایکرسی و نموده طلوع علمیه، یهاحوزه در دیگری از پس یکی

 آرا و است زنده هنوز خوییاهلل آیت که دادند نشان و نمودند احیا خود، بحثهای و درس در را خوییاهلل آیت آوازه

 نیز تبریزی جواد شیخ حاجاهلل آیت .درخشدمی خورشید چون علمیه یهاحوزه در کان کما ایشان علمی نظرات و

 برخی در و گردیده تایید خوییاهلل آیت سوی از بارها ایشان اجتهاد که است ارزشمند بسیار مفاخر این از یکی

 علمی فرمایشهای و تدریسی شیوه اساتید، از برخی تعبیر به .اند داده ارجاع ایشان به را خود واجب احتیاطات موارد

 خوییاهلل آیت منفصل علم و ثانی وجود تبریزی،اهلل آیت و است یخویاهلل آیت از متاثر درصد ۵۲ تبریزی،اهلل آیت

 انداز طنین شیعه مرجعیت تصدی برای اصلی کاندیداهای از یکی عنوان به نامش بزرگوار، آن رحلت از پس که بود

 تکلیف انجام باب از شیعه مرجعیت مقام تصدی برای ایشان، به علمیه حوزه فضالی و مومنین مراجعه از پس و شد

 ایشان، باالی نظر دقت و پژوهش و تحقیق مطالعه، روحیه زیستی، ساده اخالق، ،ادب .نمود مسئولیت قبول شرعی،

 و کشاند ایشان درس پای به تشیع جهان نقاط اقصی از را شیعه علمیه حوزه خوان درس فضالی و طالب از بسیاری

 فقیه این معنویت و علم دریای از خود؛ تفکر و تحقیق و مطالعه تحصیل، در جدیت همت، استعداد، قدر به کس هر

 اعظم مسجد در قم، علمیه حوزه در ایشان خارج درس در فضال و طالب از نفر ۰۱۱۱ قریب .گرفت بهره بزرگوار،

 حوزه خارج و عالیه سطوح نامدار مدرسین از بسیاری .نمودندمی استفاده ایشان علمی محضر از و گردیده حاضر

 این نزد شاگردی به و دارند اشتغال حوزه در تدریس به که هستند تبریزی جواد شیخاهلل آیت شاگردان از قم، علمیه

 محمدتقی شیخ گنجی، به معروف گنجعلی :آقایان اسالم حجج و آیات حضرات .نمایندمی افتخار بزرگوار فقیه

 به معروف جویباری شوپایی حسین شیخ ی،شاهرود احمدی عبداهلل شیخ شهیدی، به معروف زنجانی پور شهیدی

 علی سید علوی، عادل سید خباز، منیر سید همدانی، سپهر حسین شیخ قاینی، محمد شیخ رمیثی، حسن شیخ شوپایی،

 مدرسین از... و بروجردی علوی جواد محمد سید سبزواری، زارعی عباسعلی شیخ فسایی، حیدری صدر، حسینی

 شهیدی، گنجی، آیات حضرات از بزرگان، این میان در. هستند بزرگان این جمله از قم علمیه حوزه خارج برجسته

 برده نام دور چندان نه آینده در شیعه مرجعیت یهاگزینه از بروجردی علوی خباز، منیر سید شاهرودی، احمدی

 سالها که نمود اشاره معاصر اربزرگو فقهای از سند محمد شیخاهلل آیت به توانمی نیز نجف علمیه حوزه در .شودمی

 .است ورزیده اشتغال خارج تدریس به و اقامت نجف در اینک هم و برده بهره تبریزیاهلل آیت خارج درس از قم در

 سید حاج والمسلمیناالسالم حجه عالیقدر استاد به توانمی نیز مشهد علمیه حوزه در تبریزیاهلل آیت شاگردان از



 .دارند اشتغال خارج تدریس به مشهد علمیه حوزه در است زیادی سالهای که نمود اشاره دکانیتبا حسینی حسن

 عنوان به بزرگوار این .شودمی شناخته مشهد فضالی استفاده قابل درسهای از یکی عنوان به بزرگوار این درس

 از .هستند معروف نیز علمی نظر تدق به که شودمی شناخته مشهد در تبریزی جواد شیخاهلل آیت شاخص شاگرد

 اشاره اسکندری مصطفی شیخ حاج والمسلمین اسالم حجه به توانمی مشهد در تبریزیاهلل آیت دیگر شاگردان جمله

 که است سالی چند و نموده علمی استفاده قم در تبریزی جواد شیخاهلل آیت خارج درس از سال ۰۰ حدود که نمود

 .است نموده آغاز مشهد علمیه درحوزه را خود خارج درس است سال سه حدود و نموده اقامت مشهد در

 در سالها که است مشهد علمیه حوزه عالیه سطوح مدرسین از نیز انداربی حسین شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه

 خارج درس در شرکت یقتوف جمله از و برده بهره...و خراسانی وحیداهلل آیت مانند برجسته اساتید خارج درس از قم

االسالم حجه تبریزی، جواد شیخاهلل آیت زاده آقا همت با است امید .است داشته نیز را تبریزی جواد شیخاهلل آیت

 درسهای در و بوده حضر و سفر در پدر مالزم که - برکاته دامت تبریزی جعفر شیخ حاج آقای جناب والمسلمین

 از زیادی خاطرات و نموده اهتمام ایشان علمی تالیفات و آثار احیای به و ردیدهگ حاضر سال ۵۱ نیز ایشان خارج

 و شاگردان مشارکت با همچنین و- دارند حافظه در بزرگوار آن یهاتوصیه و معنوی علمی، ارزنده نکات

 جهان علمیه یاهحوزه خارج و عالیه سطوح مدرسان از لیستی تبریزی، جواد شیخاهلل آیت مانوسان و ارادتمندان

اهلل آیت نامه زندگی مستند بزرگان این با مصاحبه با و تهیه اند، بوده بزرگوار فقیه این شاگردی به مفتخر که تشیع

 برگزاری با توانمی همچنین. شود منتشر نشین شیعه کشورهای بلکه ایران تلوزیون در و تهیه تبریزی، جواد شیخ

 نمود تجلیل تشیع، جهان افتخار این معنوی و علمی خدمات از تبریزی، جواد شیخ اهللآیت بزرگداشت ملی همایش

 ایشان، منش و اخالق تدریس، تحصیل، دوران از ایشان زندگی مختلف ابعاد معرفی به کتاب، مجلد چندین در و

...  و پروری شاگرد ،شیعیان مذهبی شعایر بر گذاری تاثیری علمی، خاص نظرات و آرا معرفتی، و تربیتی یهاآموزه

 .نمود اقدام ایشان

 به ایشان، از اجمالی شناختی و پرداخته عالیقدر مرجع این زندگی مختلف ابعاد به اختصار صورت به مقاله، این در

 :نمایممی ارایه هستند، مانوس ایشان یاد و نام با کمتر که خوانندگانی

 

 



 :تولد

 و بود تاجر پدرش .شد متولد مذهبی خانواده در تبریز شهر در هق ۰۰۳۲ دلمعا هش ۰۰۱۲ سال در تبریزیاهلل آیت

 .گذاشت سر پشت را کودکی دوران مومن، مادری و پدر نظر زیر نوزاد، این .نمود انتخاب وی برای را "جواد" نام

 شعله وجودش در طلبگی شوق ولی خواند دبیرستان دوم تا .کرد اغاز را دبیرستان درس سپس و رفت دبستان

 مدرسه، ممتاز شاگردان از و بود استعداد خوش چون ولی بخواند حوزوی دروس داست دوست ایشان .کشیدمی

 در وی جدیت به توجه با و برود دانشگاه به و دهد ادامه را دبیرستان تحصیالت ایشان داشتند، دوست او مادر و پدر

 به و نمود جزم را عزمش و بود گرفته را خود تصمیم ایشان ماا نمودندمی بینی پیش وی برای خوبی آینده تحصیل،

 تا نمود کسب نیز را آنها رضایت بعدها خدا، لطف با و نمود اعالم مادر و پدر به را خود طلبگی تصمیم جدی طور

 چنین وجود به و گردید آنها افتخار و مباهات مایه حوزه، دروس در وی چشمگیر موفقیت با بعدها که جایی

 .نمودندمی افتخار ندی،فرز

 

 :حوزوی حصیالتت

 :تبریز در تحصیل

 طالبیه علمیه مدرسه در وی .کرد آغاز تبریز در را خویش حوزوی تحصیالت که بود ساله ۰1 هش، ۰۰۵۰ سال در

 آن در ایشان طلبگی دوران دوستان از نیز جعفری تقی محمد عالمه .گرفت حجره آنجا در و یافت سکونت تبریز

 دوستان با مباحثه تحصیل، در جدیت فراوان، شوق بلند، همت وافر، استعداد با او .بود تبریز طالبیه مدرسه در مایا

 را علمی پیشرفت راه و افزودمی خویش دانش بر روز به روز آنها، با جواب و سوال و اساتید محضر درک فاضل،

 تحصیل فکر به بیشتر نجف و قم تبریز، در تحصیلی ایام در ایشان. آمد نائل فقاهت مقام به نهایت در تا نمودمی طی

 سال، چهل من ": بود فرموده ایشان خود .پرداختمی تفریح و مسافرت و مهمانی به کمتر و بود بحث و درس و

 جز هدفی نایشا .".برسم اهدافم به تا گزیدم دوری بسیاری لذتهای از و زدم چیز همه از و نفهمیدم را تعطیلی معنای

 نیز خویش واالی اهداف به الهی لطف با باالخره و نداشت مذهب و و دین به خدمت و تقوا معنویت، علم، تحصیل

 میرزای شاگردان از-تبریزی علیاری علی میرزااهلل آیت که هنگامی :فرمایدمی تبریزی جواد شیخاهلل آیت .رسید

 من برای را لمعه اتمام تا عرب ادبیات از خودش ابتدا گردید، آگاه یلتحص امر در من جدیت و استعداد از- نایینی



 خیلی، من تحصیلی پیشرفت در ایشان .آموخت من به نیز را رسائل و مکاسب از بخشی آن از پس .نمود تدریس

 ".نمود کمک

 

 :قم در تحصیل

 فیضیه علمیه مدرسه در ایشان. داد تحصیل ادامه آنجا در و رفت قم به تبریز در تحصیل سال چند از پس ایشان

 زنوزی رضی شیخاهلل آیت نزد را کفایه و آموخت طباطبایی عالمه نزد را رسائل و مکاسب بقیه .یافت سکونت

 یزدی کاظم سید عالمه و خراسانی آخوند شاگردان از تبریزی زنوزی رضی شیخاهلل آیت .گرفت فرا تبریزی

 ایشان اعلمیت به خمینی امام بروجردی،اهلل آیت رحلت از پس که دبو حدی در فقاهت در و بود عروه صاحب

اهلل آیت خارج درس از سالی چند ایشان .شد حاضر قم اساتید خارج درس در عالیه، سطوح تکمیل با .داشت اعتقاد

اهلل آیت عیتمرج و زعامت دوران زمان، آن .نمود استفاده بروجردیاهلل آیت وای کمره کوه حجت محمد سید حاج

 و داشت برعهده نیز را تشیع جهان مرجعیت بلکه داشت برعهده را قم علمیه حوزه زعامت تنها نه که بود بروجردی

 در اساتید و فضال و طالب از بسیاری که بود قم علمیه حوزه خارج درس مهمترین ایشان، اصول و فقه خارج درس

 ایشان خارج درس در بیشتر قم خارج اساتید میان در تبریزی،اهلل آیت .گردیدندمی حاضر ایشان درسی محضر

 از و پرداختمی لمعه تدریس به قم، در اقامت مدت در .گردید آشنا ایشان یهادیدگاه و نظرات با و شد حاضر

 را نجف یهعلم حوزه آوازه تبریزی، جوان طلبه این .بود لمعه درس در علمیه حوزه ممتحن بروجردی،اهلل آیت طرف

 نظرات عمق بر توانندمی که هستند نجف در زیادی اصول و فقه برجسته اساتید دانستمی و بود شنیده قبل سالها از

 نجف محصول نوعا تقلید بزرگ مراجع و است شیعه علمیه یهاحوزه اصول و فقه مرکز نجف و بیافزایند او علمی

 یک توسط و شد او حال شامل خدا لطف .هستند نجف خروجی و کرده لتحصی نیز ایشان قم فعلی اساتید و هستند

 در که شد آغاز اینجا از داستان .شد فراهم نجف به او هجرت زمینه ایپکچی، یعقوب حاج آقای نام به تبریزی تاجر

 و شودمی مطرح علمی بحثی بود، کرده دعوت را بایجان آذر علمای و فضال و طالبتاجر، این که قم درای جلسه

 جواد شیخاهلل آیت و کندمی مطرح را خود علمی نظر ایشان داشته، حضور نیز شریعتمداری کاظم سیداهلل آیت

 تبریزی تاجر آن جلسه، اتمام از بعد .پردازدمی ایشان با علمی مباحثه به و کندنمی قبول را ایشان علمی نظر تبریزی

 او نیازهای توان حد در است خوب و داشت خواهد پیش در علمی درخشان آینده فاضل، طلبه این که کندمی درک



 و بحثم و درس فکر به فقط من: فرمایدمی تبریزیاهلل آیت .گویدمی ایشان به را مطلب این و نماید برطرف را

 قول تبریزی تاجر .نیست اهمفر آن زمینه ولی بروم نجف خواهممی .کنم خدمت مذهب و دین به خواهممی

 از پس .فرستدمی نجف به را ایشان و کندمی فراهم سفر اسباب و تهیه نامه گذر ایشان برای و دهدمی همکاری

 وادی در را ایشان اتفاقی، طور به و کندمی مسافرت نجف به تاجر گذرد،می نجف در ایشان اقامت از مدتی آنکه

 زمینه و ؛کنی ازدواج باید شما: گویدمی ایشان به و شودمی خوشحال ایشان دیدن از تاجر. بیندمی نجف السالم

 تاجر .کندمی ازدواج نجف در تبریزیاهلل آیت .نمایدمی تهیه ایشان برای نیزای خانه و نموده فراهم را ایشان ازدواج

 هیچگاه را او لطف تبریزیاهلل آیت .شودمی دفن قم ابوحسین رستانقب در و کندمی فوت بعد سالهای تبریزی

 و رفته وی قبر سر بر مکرر قم، در اقامت و نجف از بازگشت از پس و است او گو دعا همیشه و کندنمی فراموش

 .نمایدمی رحمت و مغفرت طلب و خوانده فاتحه وی برای

 

 :نجف در اقامت

 :نجف در تحصیل

 :ایشان به بزرگوار آن عنایت و خوییاهلل آیت به تام اختصاص

 بسیار اساتید و داشت را آرزویش سالها که جایی .بود رسیده نجف علمیه حوزه به که است هش ۰۰۰۵ سال اینک

 طلبه تبریزی،اهلل آیت .بودند کرده انداز طنین تشیع، جهان میان در را نجف علمیه حوزه نام اصول، و فقه برجسته

اهلل آیت بزرگوار فقیه .بزداید او از را غربت غم تا گشتمی رفیقی و آشنا دنبال به و بود غریب نجف شهر در وان،ج

 در زمان آن در و رسیده نجف به ایشان از قبل سال سه که بود ایشان طلبه رفقای از تبریزی غروی علی میرزا آقا

 به را ایشان تقریرات و گردید خوییاهلل آیت آور نام و شهورم و برجسته شاگردان از بعدها و داشت سکونت نجف

 و شد خلیلی علمیه مدرسه در ایشان مهمان تبریزی،اهلل آیت .است تقریرات این جمله از التنقیح، کتاب رساند؛ چاپ

 هر به .ابدی سکونت و بگیرد حجره طوسی مسجد پشت قوام علمیه مدرسه در که شد فراهمای زمینه روز چند از پس

 یکدیگر با نجف در آنها رفاقت بودند، بحث و درس در جدی و فاضل و جوان طالب از دو هر که ایام آن در حال،

 مدتی .گردید حاضر نجف برجسته اساتید خارج درس به نجف، در اقامت از پس تبریزیاهلل آیت .یافت ادامه سالها

 محمود سید شیرازی، عبدالهادی سید حلی، حسین شیخ حکیم، محسن سید آیات حضرات خارج درس در



 تصریح به و نمود پیدا خوییاهلل آیت اصول و فقه خارج درس در را خود گمشده اما گردید حاضر... و شاهرودی

 شاگردی تشیع جهان بزرگ مرجع و عالیقدر فقیه این خارج درس محضر در سال ۵ مدت تبریزی،اهلل آیت خود

: فرمایدمی تبریزیاهلل آیت خود .دارد متعدد داستانهای نیز خوییاهلل آیت خارج درس به ایشان ورود ابتدای .نمود

 بود این در بحث .کردم شرکت ایشان درس در که بود خوییاهلل آیت اصول خارج درس مغرب، نماز از بعد شب

 ایشاننیز زراره مضمره حدیث به باره این در که خیر؟ یا است واجب آن از قبل فحص آیا موضوعیه شبهات در که

 آنجا علم اهل عرب، سادات از یک که رفتم ایشان خدمت روز نآ فردای من که دادند ادامه را بحث و کرد استناد

 شما با حق: فرمود و کرد قبولرا  اشکال ایشان و کردم مطرح ایشان به را خود اشکال فارسی و ترکی زبان به من .بود

 ایشان برای خویی آقای بود؟ چه اشکال پرسید خویی آقای از بود، نشده من زبان متوجه نچو سید، آن .است

 جلسه که فردا .است صدر باقر محمد سید سید، آن نام فهمیدم بعد .است ایشان با حق: گفت هم سید و داد توضیح

 .پرسدمی تبریزی توحیدی علی محمد شیخ آقا از را من نام خویی آقایشدم، وارد من .شد شروع خویی آقای درس

 درخشانی آینده ایشان: فرمایدمی خوییاهلل آیت .است شده نجف وارد تازه و است تبریزی دهدمی جواب ایشان

 سوالی شما از: فرمودند و پرسیدند مساله من از خویی آقای روز یک": اند فرموده همچنین تبریزیاهلل آیت .دارد

 پاسخ توانممی االن همین: گفتم ایشان به من و کردند مطرح را مساله سپس .بدهید من به را ان خپاس فردا و کنممی

 هیات جلسه در که کردند دعوت را من پاسخ، شنیدن از پس ایشان و گفتم را پاسخ .نیست فردا تا وقت به نیاز و دهم

 هیات در نیز سال ۵۲ مدت تقریبا و مکرد شرکت ایشان خارج درس سال ۵ مدت من .کنم شرکت ایشان استفتای

 یکی از ".کرد کمک خیلی من به تحصیل امر در و بود من مهربان و رئوف پدر ایشان .کردم شرکت ایشان استفتای

 سالها مشهد، در که تبادکانی حسن سید حاج والمسلمیناالسالم حجه نام به مشهد در تبریزیاهلل آیت شاگردان از

 شوند،می شناخته مشهد در تبریزیاهلل آیت مشهور و شاخص شاگرد عنوان به و هستند علمیه زهحو خارج استاد است

 مدتی از پس ولی کنندمی شرکت خوییاهلل آیت خارج درس در روند،می نجف به تبریزیاهلل آیت وقتی: شنیدم

 را خود علمی مسائل: فرمایدمی ایشان شود،می جویا ایشان از را علت خویی،اهلل آیت .کنندمی ترک را درس

 علمی بحثهای و منزل بیا: فرمایندمی خوییاهلل آیت ندارد؛ چندانی استفاده برایم و بپرسم درس در توانمنمی

 این به و گرددمی ارایه ایشان به خوییاهلل آیت توسط علمی ظریف راهنمایی و آن پاسخ و اشکال و خصوصی

 فرصت درس در که علمی مسائل حل برای و گرددمی حاضر ایشان خارج درس به و گرددمی قانع ایشان کیفیت



االسالم حجه جناب عالیقدر استاد از .نمایدمی مراجعه خوییاهلل آیت منزل در نیست، فراهم ان پاسخ و اشکال و طرح

 ایام از شنیدم داستانی نیز تبریزیاهلل آیت برجسته و فاَضل دانشاگر از مهاجران حسن سید آقا حاج والمسلمین

 آقای خارج درس در" که فرمودند نقل تبریزیاهلل آیت قول از ایشان .خویی آقای درس در ایشان شرکت ابتدایی

 را شکالما پاسخ بالفاصله ایشان .کردم اشکال ایشان به خوییاهلل آیت توسط بحث ارایه از پس .کردم شرکت خویی

 باز .دادند پاسخ بالفاصله باز ایشان کردم، منتقل ایشان به و رسید ذهنم به اشکالی و کردم فکر باز درس از بعد .دادند

 احتمال و کنم اشکال چه هر دیدم من .دادند پاسخ باز ایشانکردم، مطرح اشکالی و فکرکردم و نشستم بعد روز

 دیده و کرده هضم را مطالب .است مسلط مباحث در کامال و کرده یبررس ایشان را مختلف نظرات و هست اشکال

 همراه به نیز من: فرمودند مهاجران استاد ." کردم شرکت ایشان درس در سالها و شدم ایشان درس جذب لذا است

 که دیدیممی را متعدد یهاحاشیه و شرحها و بزرگان نظرات .کردیممی مباحثه راتبریزی اهلل آیت درس فضال، سایر

 مطرح را مختلف نظرات و کردیممی اشکال ایشان به درس از پس وقتی .بود نکرده مطرح ایشان درس در را اینها

 و مستحضر کامال بود، کرده تعریف را داستانش برایمان که خوییاهلل آیت خود مانند نیز ایشان دیدیممی کردیممی

 جدیت و نظر دقت ذکاوت، و هوش بهتدریج، به خوییاهلل آیت خالصه .دارد رافاش نظرات همه به و است آماده

 نموده بیشتری اهتمام ایشان علمی تربیت برای لذا بیندمی ایشان برای درخشانی آینده و بردمی پی تحصیل امر در وی

 اش برجسته و فاضل شاگرد از عیتمرج امر در هم کار این با و کرده دعوت را ایشان نیز خود استفتای هیات در و

 و پژوهش و تحقیق روحیه هم و نمایدمی تقویت نجف، علمیه حوزه در را وی علمی موقعیت هم و گیردمی کمک

 اجتهادش جوان، فاضل و گرددمی سپری شکل این به سال ۵۲ قریب .دهدمی توسعه ایشان در را علمی بحثهای

 در ابطحی مرتضی سید آقای .شودمی شناخته نجف علمیه حوزه در فقیه یک عنوان به و گرددمی مسلم و قطعی

 به شفاها بارهاخویی،اهلل آیت: است مدعینموده، منتشر " تبریزیاهلل آیت زندگانی به نگاهی" نام به کهای مقاله

: بود فرموده( حاشیه صاحب فرزند) مشکینی اهللآیت به نقلی به همچنین .فرمودند تصریح تبریزیاهلل آیت اجتهاد

 نجف علمی برجسته یهااستوانه از یکی زودی به که دارد امید او به خویی،اهلل آیت .است مطلق مجتهد ایشان

 هش ۰۰۲۲ سال در متاسفانه اما گردد؛ مطرح دور چندان نه آینده در الشرایط جامع فقیه یک عنوان به و گردیده

 بر ایران به نجف اساتید و فضال از بسیاری ناچار به و نموده عراق از ایرانیها اخراج به حکمق،عرا بعثی حکومت

 در. نماید ترک را عراق هفته یک مدت در شودمی داده دستور ایشان به و بازداشت نیز تبریزیاهلل آیت .گردندمی



 دشوار ایشان برای را عراق در اقامت شرایط که گیردمی انجام آنجا در آمیز تحقیر برخورد بازداشت، مدت

: فرمایدمی و شودمی متاثر نجف از ایشان رفتن از خوییاهلل آیت .نمایدمی مطرح خوییاهلل آیت با را مساله ؛نمایدمی

 رفتن بر را خود تصمیم ریزیتباهلل آیت شده، ایشان با امیز تحقیر برخورد که آنجا از اما کرد کاری بشود شاید بمانید

اهلل آیت و گرددمی لغو ایشان تبعید و گرددمی فراهم نجف و عراق در ایشان اقامت شرایط مرز، لب در .گیردمی

 ایشان به تبریزیاهلل آیت خروج از قبل شخص، آن .فرستدمی نجف به ایشان برگرداندن برای را شخصی خویی،

 و برگشته ایران به و ندارد عراق در ماندن به تمایلی دیگر تبریزیاهلل آیت اما دهدمی را خوییاهلل آیت امپی و رسدمی

 ایشان .شودمی کتاب اهل بودن پاک به راجع خوییاهلل آیت از استفتایی هش ۰۰۲۵ سال در .نمایدمی اقامت قم در

 به که بپرسید تبریزی جواد شیخاهلل آیت از توانیدمی :فرمایدمی ولی انددمی نجس را کتاب اهل واجب، احتیاط به

 ارجاع ایشان به را خود واجب احتیاط مورد این در تبریزیاهلل آیت آری .است بوده معتقد کتاب اهل طهارت

 .دهدمی

 ایشان از و داشته شباهت خوییاهلل آیت به بسیار...و تدریس شیوه اخالقی،معنوی، علمی، جهات از تبریزیاهلل آیت

 منفصل علم و ثانی وجود ایشان، شاهرودی، احمدی عبداهلل شیخاهلل آیت اعتقاد به که آنجا تا است پذیرفته تاثیر

 .است بوده خوییاهلل آیت

 

 :هاای همدوره

 در و رفته نجف به هش ۰۰۰۵ سال مصدق، حکومت سقوط ایام در تبریزی، جواد شیخاهلل آیت انکه به توجه با

 و ایها همدوره از اند، داشته اقامت نجاآ در هش ۰۰۲۲ سال تا و نموده شرکت خوییاهلل آیت خارج درس

 التنقیح، کتاب صاحب غروی اقا علی میرزا حاج عظام یاتآ حضرات به توانمی ایام، آن در ایشان همدرسیهای

 حسین شیخ حاج سیستانی، علی سید حاج الفقاهه، مصباح تابک صاحب تبریزی توحیدی علی محمد شیخ حاج

 سید حاج الشیعه، فقه کتاب صاحب خلخالی مهدی محمد سید حاج فلسفی، آقا علی میرزا حاجخراسانی، وحید

 .نمود اشاره... و صدر باقر محمد

 

 :نجف در تدریس



 و فقه عالیه سطوح تدریس به سالها نیز خود نجف، در حوزوی تحصیالت ضمن در تبریزی جواد شیخاهلل آیت

 نجف فضالی و طالب. کرد آغاز نجف در را خود خارج درس حکیم،اهلل آیت رحلت از پس و پرداخت اصول

 آن درسی شاگردان از قم و نجف مدرسین از برخی که است طبیعی. نمودندمی استفاده ایشان درسی محضر از سالها

 .باشند ایشان نجف ایام

 

 :نآ برکات برخی و خوییاهلل آیت استفتای هیات در عضویت

 خوییاهلل آیت مرجعیت بحثخویی،اهلل آیت علمی محضر از استفاده و نجف در تبریزیاهلل آیت اقامت هنگام به

 .شد جهانی ایشان مرجعیت که جایی تا گردیدمی افزوده ایشان مرجعیت دامنه بر روز به روز و گردید مطرح

 .شد احساس قوی استفتای هیات یک به نیاز و شد سرازیر خوییاهلل آیت سوی به تشیع عالم نقاط اقصی ازتفتائات اس

 جمله از که گرفت نظر در اینکار برای را خویش برجسته و فاضل شاگردان از جمعی خویی،اهلل آیت میان این در

 نظرات مبانی به و بود خوییاهلل آیت استفتا هیات عضو سالها یتبریزاهلل آیت .بود تبریزی جواد شیخاهلل آیت ایشان

 طرفی از .داشت برکاتی ایشان برای خویی،اهلل آیت استفتای هیات در ایشان عضویت .نمود پیدا اشراف ایشان

 فرصتی طرفی از .برد باال حوزه در را ایشان علمی هوجه و نمود تثبیت را ایشان علمی اعتبار اینکار با خویی،اهلل آیت

 زیرا گردد آشنا جهان سراسر در تشیع جهان خصوص و اسالم جهان مختلف مسائل با تبریزیاهلل آیت که بود

 جهان مختلف مناطق از و اند داشته وجود جهان سراسر در ایشان مقلدان و بود جهانی خویی،اهلل آیت مرجعیت

 کشیده زحمت باید استفاتاات، به پاسخگویی برای طرفی از نهادند،می میان در ایشان با را خود مسائل و نموده استفتا

 ایشان در پژوهش و تحقیق روحیه و فعال ایشان ذهن لذا نمایند مراجعه و نموده مطالعه فقهی مختلف ابواب در و

 مطرح...  فقها نمیا استداللی بحث و شدمی مطرح استفتا هیات در فقهی نظر اختالف طرفی از گردید؛می تقویت

 در مدیریت نحوه گردید،می آشنا مرجعیت مشکالت با طرفی از برد،می باال را استفتا اعضای نظر دقت و گردیدمی

 قرار خارج تدریس کرسی در تبریزیاهلل آیت که هنگامی لذا...و نمودمی مشاهده وضوح به را مرجعیت زمان

 برای مرجعیت، زمان در و بپردازد دیگران و خوییاهلل آیت نظرات و مبانی به بیشتری اشراف با توانستمی گرفت،

 مانند ایشان شاگردان کهای گونه به .داشتند دیگران به نسبت بیشتری آمادگی خود، مقلدان استفاتاات به پاسخگویی

 خودشان اکثرا و نداشتند استفتایی اتهی چندان ایشان: فرمودند ایشان استفتای هیات عضو شاهرودی احمدیاهلل آیت



 در سرعت مرجعیت، زمان در زیستی ساده. شدندنمی استفتا هیات به موکول و دادندمی را استفاتاات پاسخ

 در ایشان عضویت دوران در که بود مزایایی از... و شرعیه وجوهات مصرف در احتیاط استفاتاات، به پاسخگویی

اهلل آیت معنوی و علمی جهات با مجالست سالها و موثره المجالسه زیرا بود شده تقویت خویی اهللآیت استفتائ هیات

 .بود گذاشته را خویش مثبت تاثیر ایشان در خویی

 

 :خارج تدریس و قم در اقامت

 و فقهی معلومات از پر دستی با نجف، در اقامت سال ۵۰ از پس هش ۰۰۲۲ سال در تبریزی، جواد شیخاهلل آیت

 قم در خود عمر اخر سال ۰۱ حدود ایشان .نمود آغاز را خویش خارج تدریس و بازگشت قم به رجالی و اصولی

 به روز و شد انداز طنین قم در ایشان دانش و فضل آوازه تدریج به. ورزید اشتغال خارج تدریس به و نموده اقامت

 خود اصول خارج و فقه خارج درسهای ارگ، حسینیه در ابتدا ایشان .گشتمی افزوده ایشان شاگردان تعداد بر روز

 منتقل اعظم مسجد به را خود خارج درس ایشان، عمر آخر سالهای در شاگردان، کثرت با ولی نمودمی تدریس را

 فرمایش به بنا که گردیدندمی حاضر قم اعظم مسجد در ایشان درس در خوان خارج درس فاضل طلبه صدها. فرمود

 مسجد چهارم سه یا سوم دو تقریبا اندرابی؛ استاد والمسلمیناالسالم حجه جناب تبریزی، جواد شیخاهلل آیت شاگرد

 دو که بودم شاهد قم به سفری در نیز مقاله نویسنده اینجانب خود .بود ایشان درس فضالی و طالب جمعیت اعظم،

 بهره بزرگوار، ان علمی محضر از و بودند تهنشس ایشان درس در فضال و طالب اعظم، مسجد چهارم سه یا سوم

 .فضال و طالب از هزارنفر ۰۱۱۱ قریب جمعیتی ؛گرفتندمی

 

 :ایشان تدریسی و علمی ویژگیهای

 علیه، اهلل رحمه تبریزی جواد شیخاهلل آیت اید،می دست به ایشان برجسته شاگردان صحبتهای از آنچه به توجه با

 احمدی عبداهلل شیخاهلل آیت .اند شده متاثر قم اساتید از کمتر و قم مکتب تا است نجف مکتب از متاثر بیشتر

 باره این در است، قم علمیه حوزه خارج ممتاز اساتید از خود اینک هم که ایشان برجسته شاگردان از شاهرودی

 از کمتر و است خوییاهلل آیت از متاثر درصد ۵۲ ایشان، علمی فرمایشهای و تدریسی شیوه من نظر به": فرمایدمی

 "بود خوییاهلل آیت منفصل علم و ثانی وجود تبریزی، آقای مرحوم .است پذیرفته اثر قم اساتید



 از- اردبیلی موسویاهلل آیت مرحوماستفتائات  دفتر مسئول- مهاجران، حسن سید حاج آقای جناب عالیقدر استاد

 شرکت ایشان اصول و فقه خارج درس در سال ۰۱ از بیش که است تبریزی جواد شیخاهلل آیت شاگردان فضالی

 بعد نیز ایشان منزل در ایشان، عمومی بحث و درس بر عالوه ایشان .است نوشته نیز را ایشان درس تقریرات و کرده

 و علمیت به یاربس داشتم، ایشان با که گفتگویی طبق است، نمودهمی پیگیری جدی طور به را علمی مباحث درس، از

 ایشان بودن ممحضاساتید، سایر به نسبت ایشان امتیاز: فرمایدمی مهاجران استاد. دارند اعتقاد تبریزیاهلل آیت فقاهت

 سبک از برگرفته را تبریزیاهلل آیت تدریسی سبک ایشان. داشتند مطالب به کامل استحضار و بود اصول و فقه در

 .دارد وجود تدریس سبک دو ":فرمودند تبریزیاهلل آیت خود استاد از نقل به ایشان .داندیم خوییاهلل آیت تدریسی

 رد را آنها یکی یکی بعد و کندمی متعدد اقوال نقل رسائل، در که دارند انصاری شیخ مانند تدریسی سبک برخی

ای گونه به و کندمی مطرح را خود نظر که دارند کفایه در خراسانی آخوند مانند تدریسی سبک نیز برخی .کندمی

 خراسانی آخوند سبک به خوییاهلل آیت .کندمی رد نیز را دیگران نظرات مستقیم غیر که کندمی مطلب تقریر

 ." کنممی تدریس سبک همین به نیز من و کردمی تدریس

 استاد درس در شرکت صرف به را استاد مختلف اقوال به احاطه و نظر دقت و مالیی: فرمودند مهاجران استاد

 و جوابی حاضر پژوهش، و تحقیق مطالعه، شدت میزان به توانمی وی با گفتگو و بحث با بلکه برد پی تواننمی

 رسد در که نجف به ورود ابتدای: فرمودندمی تبریزیاهلل آیت .گردید آشنا وی اصولی و فقهی مطالب به استحضار

 کردم فکر درس از بعد .گفتند پاسخ ایشان .کردم اشکالیخویی، آقای مباحث ضمن در کردم، شرکت خویی آقای

 به دیگری اشکال و کردم فکر باز .دادند پاسخ بالفاصله ایشانکردم، منتقل ایشان به دوباره و رسید ذهنم به اشکالی و

 ایشان کردم،می اشکال من چه هر خالصه .دهدمی پاسخ فوری و است آماده ایشان دیدم باز کردم، مطرح ایشان

 اگر و است کرده کار و دارد احاطه بحث مختلف جهات و مختلف اقوال به ایشان شدم متوجه .داشت آماده پاسخ

 و دیگر نظریات از کامل اطالع با اما نمایدمی بیان را خود مختار نظر و کندمی اشاره کمتر آنها به درس در چه

 همین و تدریس سبک همین :فرمودند مهاجران استاد .نمایدمی مطرح را خود نظر آنها، به داشتن نقد و انها به اشراف

 را مطلب ولی پرداختنمی اقوال نقل به خیلی ایشان .داشت وجود نیز تبریزی جواد شیخاهلل آیت درس در ویژگیها،

اهلل آیت نظرات درس در بیشتر ایشان .کردمی نقد نیز را دیگران نظرات مستقیم یرغ که کردمی عنوانای گونه به

 استداللهای و کرده بررسی را آن ادله و بحثها بلکه باشد نقل صرف فقط که نبود اینگونه اما کردمی مطرح را خویی



اهلل آیت .نمودندمی وارد اشکاالتی ان،ایش نظرات به استداللی نیز اوقات گاهی .بودند دیده واقع با مطابق را آن

 شدت به ایشان کردند؛می مطرح کمتر را آنها درس در چه اگر داشتند اشراف نیز بزرگان سایر نظرات به تبریزی،

 مدرسه در و کنم معرفی را شما بیایید که دادند پیشنهاد من به ایشان بار یک .بود پژوهش و تحقیق و مطالعه اهل

 همینجا از معموال بزرگ مدرسین و اساتید: فرمودند مهاجران استاد) .کنید آغاز را خود تدریس پایگانی،گل آقای

 ام درسی بیان هم من: فرمود ایشان .ندارم درسی بیان من: گفتم ایشان به من( کنندمی آغاز را خود بحث و درس

 کرده کار بحث در استاد که ببیند شاگرد، وقتی .درس یبرا کرد مطالعه باید ولی دانندمی را این همه و نیست خوب

 زیاد شاگردان تعداد و کندمی دعوت درس به نیز را دیگران و شودمی مند عالقه بحث و درس به است، مسلط و

 با و کردممی مطالعه ساعت ۷ ،...(و لمعه مانند) حوزه پایین متون تدریس برای قم، در تحصیلی ایام در من .شودمی

 برای حتی ایشان آنکه منظور .شویدمی موفق و کنید تدریس اینگونه هم شما پرداختم،می تدریس به احاطه و تسلط

 خارج درس که هنگامی . خارج درس برای برسد چه کردند،می مطالعه آنقدر...و لمعه مانند پایین دروس تدریس

 و کردیممی مباحثه...  و میرباقری آقای گنجی، آقای مانند آقایان از رخیب با رفتممی ایشان مکاسب بحث فقه،

 اتمام از بعد. رفتیممی ایشان درس به تحقیق و مطالعه با و کردیممی نگاه را هاحاشیه و مکاسب مختلف شرحهای

 ساعت ۵...و اشکال رفع و اگردانش با بحث برای ایشان که) رفتیممی ایشان منزل به بیشتر بحث برای وقتی درس،

 خدمت بود، رسیده ذهنمان به که اشکاالتی و بودیم کرده مطالعه که را مطالب و( نشستندمی منزل در ظهر، از قبل

 را همه یعنی ؛است آگاه و دیده را...  و هاحاشیه و شروح این همه ایشان شدیممی متوجه دادیم،می ارایه ایشان

 .دارد استحضار اشکال، به پاسخ در و است ردهک مطالعه

 حال در .است ایشان استفتای هیات ثابت عضو و تبریزی جواد شیخاهلل آیت برجسته شاگردان از گنجیاهلل آیت

 ایشان داشتم، ایشان با که گفتگویی طبق .است کرده جلوه قم در ایشان اصول فقه خارج درس که است سالها حاضر

 بر تبریزی، جواد شیخاهلل آیت اصول خارج تدریس ": فرمودند تبریزیاهلل آیت تدریسی و علمی هایویژگی به راجع

 میرزای انصاری، شیخ خراسانی، آخوند نظرات اصول؛ خارج درس در و بود خراسانی آخوند کفایه کتاب محور

 در. کردندمی مطرح را اصفهانی غروی حسین محمد شیخ حاج و عراقی ضیا آقا نیز گاهی گه و خویی آقای نایینی،

 یزدی کاظم سید عالمه الوثقی عروه آن از بعد و انصاری شیخ مکاسب کتاب ایشان درسی متن فقه، خارج درس

 برخی اینکه .نمودندمی مطرح نیز را...و خویی آقای جواهر، صاحب حدایق، صاحب نظر ،فقه خارج درس در .بود



 .است ایشان به ظلم است، کردهمی بیان خود اصول و فقه خارج درس در را خویی آقای نظر فقط ایشان شدند مدعی

 خود، خارج درس در ایشان .است ارزشمند خودش باشند، نموده بیان نیز را خوییاهلل آیت نظر فقط اینکه البته

 و کردندمی بررسی را ایشان استدالل و نموده بررسی را نظرات این کردند،می بیان که نیز را خوییاهلل آیت نظرات

 ممتاز بسیار اصول و فقه در را ایشان گنجی، استاد .نمودندمی رد استدالل با نه اگر و پذیرفتندمی بود، صحیح اگر

 به را تبریزی جواد شیخاهلل آیت تدریس سبک ایشان. نمایندمی توصیف باالیی علمی نظر دقت دارای و دانسته

 در و پرداخته مطلب اصل به متعدد، اقوال کثرت نقل بجای یعنی نمایدمی معرفی خوییاهلل آیت تدریس سبک

 علمیه حوزه فعلی برجسته و خوب مدرسین از زیادی شمار گنجی، استاد اعتقاد به .کردندمی گفتگو و بحث همان،

 مجتهد پروری، شاگرد از نشان مطلب، این که هستند تبریزی جواد شیخاهلل آیت علمی شاگردان و هاشده تربیت قم،

 .باشدمی اصول و فقه به بزرگوار آن احاطه و باال علمی نظر دقت پروری،

 از قم در ۵۰ حدود که است تبریزیاهلل آیت شاگردان فضالی از نیز پور وحیدی آقای حاج والمسلمیناالسالم حجه

 .است نوشته نیز را ایشان درسی تقریرات بزرگوار این .است نموده استفاده شانای اصول خارج و فقه خارج درس

 رادیو در و است کرده کار تبریزی جواد شیخاهلل آیت نظرات خصوص شرعی مسائل بیان و احکام بخش در ایشان

 استاد از تاثرم بسیار ایشان .کندمی خدمت است، زیادی سالهای احکام کارشناس عنوان به تلوزیون و معارف

 و صحبتها طریق از بزرگوار فقیه این علمی نامه زندگی از بخشی و است تبریزی جواد شیخاهلل آیت بزرگوارش

 علمی نامه زندگی از اجمالی و است شده منتشر قبل سالهای در بیش و کم که باشدمی ایشان با مصاحبه و یادداشتها

 مورد در کمتر تبریزی،اهلل آیت: فرمودندمی ایشان داشتم ایشان با که گفتگویی طبق .است نموده بیان را ایشان

 عالوه .است شده مطرح کمتر ایشان نامه زندگی تفصیل و جزییات لذا و کردندمی صحبت خود علمی نامه زندگی

 نیز را خودشان رفیمع و مرجعیت جهت در تبلیغ اجازه و کردندنمی جهت این در استقبالی نیز خودشان اینکه بر

 استاد .دارند شناختی کمتر مردم ایشان، معنوی و علمی عظمت از و هستند گمنام مردم نزد در ایشان لذا دادندنمی

 سبک نیز را ایشان تدریسی سبک .داندمی ممتاز بسیار رجال و اصول و فقه در را تبریزیاهلل آیت پور، وحیدی

 درس متن: فرمودند ایشان. نمودند معرفی آگاه را ایشان خوییاهلل آیت نظرات بر و هدانست خوییاهلل آیت تدریسی

 گه و خویی آقای نایینی، میرزای خراسانی، آخوند نظرات اصول، خارج درس در .بود کفایه ایشان، اصول خارج

 درس متن .نمودندمی حمطر را کمپانی به معروف اصفهانی غروی حسین محمد شیخ آقا و عراقی ضیا آقا نیز گاهی



 گاهی گه...و خویی آقای نظرات فقه خارج درس در ایشان .بود الوثقی عروه سپس و مکاسب ابتدا ایشان، فقه خارج

 آنچه ،ایشان .کردندمی مطرح را... و حدود و قضا بحث هفته، ایام در .کردندمی بیان را حکیم آقای مستمسک نیز

 نظرات و ایشان تالیفات و آثار .است شده آوری جمعایشان، اصول فقه، درسهای لذا نوشتمی خودکرد،می تدریس

 عنوان تحت تبریزی، جعفر شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه ایشان زاده آقا توسط ایشان رجالی و اصولیفقهی،

 .ستا رسیده چاپ به که شودمی جلد ۷۱ حدود و است شده آوری جمع " موسوعه"

 ویژگیهای درباره تبریزی، جواد شیخاهلل آیت نظیر کم و برجسته شاگردان از شاهرودی احمدی عبداهلل شیخاهلل آیت

 :فرمایدمی تبریزی جواد شیخاهلل آیت تدریسی یهاشیوه و علمی

 رجالی و اصولی فقهی، مسائل به نسبت ایشان احاطه و استحضار ایشان، علمی و درسی هایویژگی ترینمهم از یکی

 پاسخ ایگونه به ایشان شد،می کلی استصحاب درباره اشکالی و دادمی درس را نهی و امر اجتماع وقتی مثال ؛بود

 ماندندنمی ناتوان دادن جواب در اصال یعنی ؛اندکرده مطالعه «کلی استصحاب» درباره دیشب همین گویا که دادمی

 طلبه تربیت در و بدهد گوش بیشتری رغبت با طلبه که شودمی باعث این. است مهم خیلی تدریس شیوه در این و

 به استحضارشان و ؛بدهد جواب المجلسفی را استفتا تقلیدی مرجع یک که دارم سراغ کمتر من. است مهم خیلی

 .بود عالی مطالب

 وقت هاطلبه برای واقعا که بود این بود، شده اساتید و فضال تربیت در ایشان موفقیت سبب که دومی نکته

 ایشان دیگر امتیاز. دادندمی را هاطلبه جواب و بودند دسترسی قابل راحتی به شانمنزل در درس از بعد. گذاشتمی

 درس چهارم نکته. رفتنمی حاشیه و فهمیدمی را طلبه سؤال و ابهام مغز کرد،می سؤال ایطلبه وقتی که بود این

 شیوایی بیان ایشان که گفتندمی برخی البته. بود شاندست در بحث هایبزنگاه و هاماب نکات که بود این ایشان

 خودشان قول به و کردمی بیان را الزم مقدمات و دانستمی را هاگره ایشان. ندارم قبول را این من ولی ندارند،

 .شدمی عجین آدم وجود با مطلب اصال. نباشد مناقشه جای دیگر که کردندمی بیان طوری

 به بیشتر. شود گیج و گم اقوال بین طلبه که کردندنمی طرح زیاد را اقوال که بود این ایشان درسی روش دیگر نکته

 مرحوم و ضیاء آقا مرحوم از هم گهگاهی و کردندمی بسنده( ره) خویی آقای مرحوم و نائینی آقای مرحوم بیانات

 استادی خوب، استاد که کنممی عرض هاطلبه به همیشه هم من .کردمی نقل ندرت به هم اصفهانی شیخ حاج و امام

 که است خوب استادی بلکه. بیاید هم نهم قول او، فوت از بعد است ممکن چون. کند بیان را قول هشت که نیست



 جدیدی قول استاد، از بعد اگر تا کند رد و مطرح را اقوال بقیه طلبه خود که کند کاری و بگوید را قول چهار سه

 درس و داد طلبه دست به را مطالب فهم کشخط باید. بگوید پاسخ بتواند و باشد دستش در چارچوب درآمد

 که درسی. کرد درک را نقد و استدالل روش و مبانی شدمی سال پنج از بعد و بود گونهاین تبریزی آقای مرحوم

 از قبل خصوصا و بود زیاد بسیار میرزا مرحوم درس علمی نشاط. کندنمی تربیت باسواد طلبه نباشد گونهاین

 .بود محسوس بسیار ایشان در غمّ و همّ این شانمرجعیت

 گویندمی اینکه فرمودمی بارها. کرد استخراج روایات از را عرفی ظهور باید که بود مقید خیلی عرف به نسبت ایشان

 مجتهد که است این مراد بلکه. بپرسید را تروایا معنای محل بقال از که نیست معنی این به دارد حجیت عرفی ظهور

 این به معروف استاد مرحوم اصال. بپرسیم عوام از که نیست این به عرفی معنای. بیندازد کار به را خود عرفی فهم باید

 ایشان به همواره من که حالی در. بود ترشلوغ ایشان فقه درس جهت، همین از و دارند خوبی عرفی ذوق که بود

 که حالی در. است قوی شما اصول که است علت این به دارد، عظمت و است قوی شما فقه اگر که ردمکمی عرض

 شهرت درباره. شدمی ایشان درباره که است اشتباهاتی از یکی این و است قوی ایشان فقه فقط کردندمی فکر عموما

 یا و اندنکرده مکتوب را خود نظرات افقه از خیلی که چرا ندارد خارجی تحقق اجماع، اساسا که بودند معتقد هم

 به هااجماع همه لبّ پس است، رفته بین از و نرسیده ما دست به و ایمندیده ما یا نشده چاپ اندکرده مکتوب اگر

 زیادی هایقمی من. نیست طوراین لزوما دهند،می بها خیلی شهرت به هاقمی شودمی گفته اینکه. گرددبرمی شهرت

 اعتنا شهرت و عرف به میرزا مرحوم بگوییم که نیست درست این پس. دهندمی فتوا شهرت خالف بر که شناسممی

 .کردنمی

 تدریس به است سالها که است تبریزیاهلل آیت شاگردان فضالی از نیز بروجردی علوی جواد محمد سیداهلل آیت

 مورد بسیار تبریزیاهلل آیت فقه خارج درس تاس مدعی ایشان .دارد اشتغال قم علمیه حوزه در اصول و فقه خارج

 طالب توجه مورد بیشتر خراسانی وحیداهلل آیت اصول خارج درس نیز اصول در و بود قم علمیه حوزه طالب توجه

 منتشر مراجع سلوک: عنوان تحت شفقنا خبرگزاری در ش ه ۰۰۵۵ خرداد 1 تاریخ در اش مصاحبه که ایشان .بود قم

اهلل آیت فقه درس و وحیداهلل آیت اصول درس زمان هم که هستند قم در زیادی فضالی است معتقد است، شده

 عبارتی به .وحیداهلل آیت فقه درس هم و رفتندمی تبریزیاهلل آیت فقه درس هم برخی .کردندمی شرکت تبریزی

 برجسته مدرسان و هستند تبریزیاهلل تآی و وحیداهلل آیت مشترک شاگرد که هستند زیادی فضالی و شاگردان



 و وحیداهلل آیت درسهای ایشان .روندمی شمار به بزرگوار دو این مشترک شاگردان قم علمیه حوزه فعلی خارج

 .آوردمی شمار به قم علمیه حوزه گذار تاثیر درسهای مهمترین از را تبریزی،اهلل آیت

 دفتر سابق مدیر - مشهد علمیه حوزه عالیه سطوح مدرسین از اندرابی آقای حسین شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه

 ایشان تدریسی و علمی ویژگیهای درباره که است تبریزیاهلل آیت شاگردان از نیز - اردبیلی موسویاهلل آیت

 اگر االن و بود پرور مرجعیزی،تبراهلل آیت درس .داشت باالیی نظر دقت و بود تحقیق و مطالعه اهل ایشان: فرمایدمی

 زمینه که شاهرودی احمدیگنجی، شهیدی، آقایان مانند قم خارج فعلی بزرگ مدرسین بینیدمی کنید دقت

 عمق و اصول و فقه به تبریزیاهلل آیت تسلط بیانگر این و اند برخواسته ایشان درس پای از آینده، در دارند مرجعیت

 .است ایشان علمی نظرات

 تبریزیاهلل آیت اصول و فقه خارج شاگرد سال ۰۵ نیز الهدی علم رضی سید آقای جناب والمسلمیناالسالم حجه

اهلل آیت نظرات به تبریزی،اهلل آیت: فرمایدمی ایشان .نمایدمی تجلیل اصول و فقه به خود استاد احاطه از و بوده

 چاپ که خوییاهلل آیت شاگردان کتبی تقریرات مجموع به توجه با تدریس، هنگام به و داشت کامل اشراف خویی

 و نقد و کردندمی مطرح را خوییاهلل آیت نظرات بودند، شنیده ایشاناز  خودشان که شفاهی نظرات و است شده

ئی را در تبیین و خواهلل آیتهمچنین در بیان نظرات میرزای نائینی در درس نیز توضیحات شفاهی  .نمودندمی بررسی

اهلل آیت به را خارج اساتید از برخی اشکاالتتبریزی،اهلل آیتکردند. می نقد و بررسی نظرات میرزای نائینی لحاظ

 کردندمی لحاظ را مکتوب تقریرات فقط یا کردندمی نظرتقریرات، برخی به فقط برخی زیرا دانستنمی وارد خویی

 و بود تکلف بدون و سلیس و عرفی فهم یک نصوص از ایشان فهم .بود نشده منتقل درست یخوی آقای مطالب و

 راحتی به و بود خمیر مثل ایشان دستان در فقه. کردمی جمع عرفی فهم طبق و تکلفی هیچ بدون را متعارض نصوص

 روایات مجموعی ظهور با سازگار و بود منطبق آنها ظهورات با کامال روایات از ایشان شرح. کردمی درک را آن

 فلسفه با وجه هیچ به ایشان فقه لذا و بود محض عرفی فهم او فهم. کردمی بررسی را باب آن روایات همه چون. بود

 مسائل به حدائق صاحب فقه همانند و بود صِرف و متمحض فقه نتیجه، در. شدنمی آمیخته نامتعارف عقلی دقت و

 تعلیقه به بلکه شودنمی شناخته ایشان تقریرات از بروجردیاهلل آیت علمیت بود معتقد ایشان .نبود آمیخته فلسفی

 .شودمی شناخته عروه بر بروجریاهلل آیت



 عین در ایشان درس است، معتقد که است تبریزیاهلل آیت شاگردان فضالی از نیز شوپایی حسین شیخ استاد

 درس از غیر ایشان .پرداختندنمی اقوال نقل به زیاد و شدندمی مرکزمت اصلی بحث در بیشتر و بود عمیقاختصار،

 منزل در متعددی فقهی کتابهای: فرمایدمی و کرده شرکت نیز منزل در ایشان خصوصی بحثهای جلسات در عمومی؛

 مرجعیت اینکه تا داشت امهاد بحث این سالها و بود طرفه دو بحث و دادندمی نظر نیز شاگردان و شدمی بحث ایشان

 .شد تبدیل استفتا هیات جلسه به بحثها آن و شد مطرح ایشان

 اصول و فقه خارج درس در سالها که است تبریزیاهلل آیت شاگردان فضالی از نیز سبزواری زارعی عباسعلی استاد

 ویژگیهای داشته، اجتهاد بکهش با هش ۰۰۵۱ تیر ۰۰ تاریخ در کهای مصاحبه در ایشان .است کرده شرکت ایشان

: که بود این ایشان درس امتیازات که است این اش خالصه که است نموده بیان را تبریزیاهلل آیت درسی و علمی

 جدی مطالعه تدریس، برای داشت، کمتر تعطیلی و بود منظم و مرتب بسیار ایشان بحث و درس بود، دیده استاد

 و دادمی اشکال اجازه آنها به و گذاشتمی احترام شاگردان به و بود پرور شاگرد ود،ب آماده تدریس برای و کردمی

 بود، قویفقه، در چه و اصول در چه مطلب تفهیم در گرفتند،می خوب علمی اشکاالت اگر خصوص دادمی میدان

 ...و بود مسلط رجال، و اصول فقه، علم در کرد،می پر را اصول مباحث خال

 

 :تبریزیاهلل آیت رجالی و اصولی فقهی، ابتکارات برخی

 :فرمایدمی ایشان رجالی و اصولیفقهی، ابتکارات با رابطه در شاهرودی، احمدیاهلل آیت

 شارع را قطع که گفتندمی و نبودند قطع ذاتی حجیت به معتقد اَعالم همه خالف بر قطع، حجیت بحث در ایشان

 ایشان، مبنای طبق چون است، حرام عضو اهدای مثال که بود معتقد ایشان تزاحم، در. کند ساقط یتحج از تواندمی

 و است مقدم شک، صورت در آن اطالق باشد، داشته لفظی دلیل مقدمه، و شود تزاحم المقدمهذی و مقدمه بین اگر

 یا. داشتند جدیدی نظر موضوعی قطع مقام و امارات قیام در همچنین. شودمی ساقط المقدمهذی به نسبت تکلیف

 ظن ولی است، منطقی معنای به حجت بلکه نیست اصولی معنای به حجت موضوعی، قطع که بود معتقد شیخ همانند

 استصحاب، بر امارات حکومت در. اندکرده اشکال شیخ به مراجع برخی که دانستمی اصولی معنای به حجت را

 و باشد سیره از اضیق امضا دلیل اگر که فرمودمی عقال سیره امضای در. دانستمی علم تعبدا را استصحاب و اماره

 را میت از ابتدایی تقلید که بود مبنا همین طبق. کرد امضا کشف شودنمی ردع عدم از آن، مازاد در باشد، اوسع سیره



 سند به ولو باشد، رسیدهن او درباره قدحی و باشد معاریف از کسی اگر که فرمودمی رجال در. دانستنمی جایز

 .پذیرفت را او روایت توانمی باشد ضعیف

 

 :مرجعیت

 تبریزی جواد شیخاهلل آیت حوزوی تحصیالت به توجه با نجف، در هش ۰۰۷۰ سال در خوییاهلل آیت رحلت از پس

 و فقه خارج تدریس و خوییاهلل آیت استفتای هیات در ایشان ساله ۵۲ عضویت و تدریس و نجف در ایشان نزد

 جواد شیخاهلل آیت علمی آوازه بیش و کم کردند،می شرکت درس، این در بسیاری فضالی که قم در ایشان اصول

 مجتهد عنوان به را ایشان علمیه، حوزه اساتید و فضال و خبره افراد ازای عده و پیچید علمیه یهاحوزه در تبریزی

 داخل از شیعیان .نمودند معرفیکرد، تقلید ایشان از شودمی که متقی فقیه نوانع به حداقل یا و نمودند معرفی اعلم

 احساس ایشان لذا نمودند عملیه رساله درخواست ایشان از نیز خلیج کشورهای و عربستان مانند خارج و ایران

 مانند ایشان شاگردان مودهفر به بنا .نمود منتشر را خود عملیه رساله و نموده قبول را مرجعیت و نموده مسئولیت

 مرجعیت توسعه برای و بود گریز شهرت عالیقدر فقیه این پور، وحید والمسلمیناالسالم حجه و گنجیاهلل آیت

 زحمت به تبریزی جواد شیخاهلل آیت علمی نامه زندگی تهیه برای مقاله نویسنده اینجانب .کردنمی تبلیغ خویش

 کمتر خودشان نیز تبریزیاهلل آیت .نبود دسترس در دهد، نشان را ایشان تحصیالت یاتجزی که مستندی چون افتادم

 کردند،می مراجعه ایشان به افرادی اگر احیانا و نداشتند جهت این در نیز استقبالی و کردندمی صحبت رابطه این در

 برای ایشان معنوی و علمی موقعیت نیز کنون تا است شده باعث مطلب، همین .گرفتندنمی مثبت جواب معموال

 مشهد، علمیه حوزه در کهای گونه به باشد ناشناخته کان کما علمیه یهاحوزه اساتید و فضال و طالب از بسیاری

 در نیز ایشان مقلدین تعداد ظاهرا و هستند کمتر مشهد در نیز ایشان شاگردان .است شده مطرح ایشان یاد و نام کمتر

 تبریزیاهلل آیت ولی است شیعه علمیه حوزه مراکز از یکی مشهد، علمیه حوزه اینکه به توجه با .است دهبو کم مشهد

 به داشتند، استفتایی و پرسش قصد و داشتند مشهد در مقلدینی اگر احیانا و ؛نداشتند دفتر فوت، موقع تا نیز مشهد در

 در و بود ایشان مقلد ما، فامیل جوانان از یکی اینکه کما گرفتند،یم تماس ایشان قم دفتر با باید و افتادندمی زحمت

 .نهادم میان در ایشان با را مساله این تبریزیاهلل آیت خدمت قم، به سفری در و بود افتاده زحمت به جهت، این

 شخصیت از تلوزیونی ایبرنامه در گذشته سالهای در تبریزیاهلل آیت شاگرد پور وحید والمسلمیناالسالم حجه



 در. بود کرده معرفی گمنام ولی وارسته بسیار بسیار را ایشان و نموده تجلیل تبریزیاهلل آیت معنوی و علمی

اهلل آیت تحصیالت جزییات از داشتم تبریزیاهلل آیت نامه زندگی نوشتن مناسبت به ایشان با اخیرا که گفتگویی

 جزییات برخی چرا: پرسیدم ایشان از. کردندمی اطالعی بی اظهار نیز ایشان و کردممی سوال ایشان تبریزی از

 پاسخ در ایشان .متفاوت یا است متعارض نقلها گاهی و آیدنمی دست به...و نجف و قم در ایشان تحصیالت

 توسعه ایشان مرجعیت و یمکن تبلیغات ایشان برای بخواهیم اینکه از و بودند گریز شهرت تبریزی،اهلل آیت" :فرمودند

 و کنند خرید خودشان باید بخواهند، عملیه رساله اگر من مقلدین بود، معتقد ایشان حتی .ندنمودنمی استقبال یابد،

 و زدندمی حرف کم خیلی خود، تحصیالت و علمی نامه زندگی زمینه در هم خودشان. نشود اهدا آنها به رایگان

 برای رسانه و تلوزیون در من .کنیم سوال ایشان از کردیمنمی جرات لذا و نداشتند جهت نای در نیز استقبالی

 تقلید مراجع با مردم، آنکه برای: گفتند تلوزیون در رفقا از برخی .دارم حضور است، سالها احکام به پاسخگویی

 را تقلید مراجع و علما نامه زندگی ستندم داریم قصد شوند، آشنا خود علمای و بزرگان با آینده نسل و بشوند؛ آشنا

 آمدند، تبریزیاهلل آیت خدمت وقتی ولی شد اقدام تقلید مراجع برخی برای .شود پخش تلوزیون از بعد و کنیم تهیه

 علمی نامه زندگی لذا .بود منفی ایشان پاسخ نیز کنند، مصاحبه شما اطرافیان اینکه به پاسخ در و نکرد قبول ایشان

 تقلید، مراجع حج، در ایشان مرجعیت اوایل آن در حتی .ندارد وجود باشد، موجود آن جزئیات که مفصلی و مستند

اهلل آیت از خلیج کشورهای و عربستان در زیادی شیعیان آنکه با بود، موجود نیز ایشان دفاتر تابلو و داشتند بعثه

االسالم حجه به ."بزنند را دفتر تابلو آنجا، در ایشان دفتر که ودب نداده اجازه حتی ایشان ولی کردندمی تقلید تبریزی

 شخصیت از چندانی آشناییمشهد، علمیه حوزه و فضال و طالب هم االن که کردم عرض پور، وحید والمسلمین

 مانجا بیشتری تالش بزرگان این معرفی جهت در است خوب .مردم عموم به برسد چه ندارد؛ ایشان معنوی و علمی

 زیست ساده کماکان نیز مرجعیت زمان در و ؛نمودمی احتیاط شرعیه؛ وجوهات مصرف در تبریزی،اهلل آیت .گیرد

 فرموده به بنا .بود آماده ایشان، علمی اشکاالت سواالت به پاسخگویی برای و بود شاگردان دسترس در .بود

 و اصول و فقه در ایشان بودن ممحض به توجه با "مهاجران حسن سید حاج آقای جناب والمسلمیناالسالم حجه

 مسائل چون آقایان برخی کردند؛می احتیاط کمتر استفاتاات به پاسخ در داشتنند، شرعی مسائل به کهای احاطه

 ".کنندمی احتیاط زیاد استفاتات به پاسخ در نیست واضح چندان برایشان

 



 :ءاستفتا هیات

 اعضای از گنجی استاد با که گفتگویی طبق .دادند تشکیل استفتا هیات ایشان، تبریزی، اهللآیت مرجعیت از پس 

سپهر، سید منیر خباز، سید محمود  رمیثی، شوفایی، شهیدی، آقایان من،: فرمودند داشتم، ایشان ثابت استفتای هیات

 و شدمی مطرح داشت بیشتر بررسی به نیاز که مسائلی استفتا، هیات در .بودیم ایشان استفتای هیات اعضای ازمددی 

 .نمودندمی بیان را نهایی نظر ایشان پایان، در و شدمی شنیده تبریزیاهلل آیت توسط اعضا نظرات

 

 :رایج عرفان و فلسفه مورد در ایشان نظر

 برکاته دامت تبریزی جعفر شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه جناب تبریزی،اهلل آیت زاده آقا با که گفتگویی طبق

 در و بودند عرفانی و فلسفی عقاید مخالف و نداشتند خوبی میانه عرفان و فلسفه با پدرم": فرمودند ایشان داشتم،

 درس اینجا در کسی که کردند قید نیز " تبریزیاهلل آیت مدرس" ساختند قم در کهای علمیه مدرسه وقفنامه

 شیخاالسالم حجه عزیزم دوست ." بود مخالف عربی الدین محی با ایشان .بخواند فانعر و فلسفه نباید خواندمی

 تبریزی جواد شیخاهلل آیت خدمت قم، به سفر در کرد تعریف برایم است مشهد فاضل طالب از که حسن بنی احسان

 حلی، حسین شیخ آقای من استاد ":فرمودند ایشان .پرسیدم...و عربی الدین محی به راجع را ایشان نظر و رسیدم

 ایشان، فوت از قبل هفته یک حدود .کردمی لعن را او و دانستمی ناصبی را او و بود عربی الدین محی مخالف

 تیمیه ابن خدا، محال برفرض اگر .است ناصبی او: فرمودمی و کردمی لعن را عربی الدین محی ایشان که بودم شاهد

 کندمی تخطئه را او و کندمی قبول را عمر اشتباهات تیمیه ابن زیرا آمرزدنمی را عربی الدین یمح هرگز بیامرزد، را

 از اشتباهی هیچ عربی الدین محی ولی .دارد قبول را او اشتباهات هم باز کرده، خطا و کرده اجتهاد اینکه اسم به و

 معصوم را او عربی، الدین محی که دانندنمی معصوم را عمر ،سنیها .داندمی معصوم را او و کندنمی قبول عمر

 عالمه که است ذکر قابل".کنممی لعن استادم مانند را او دانممی ناصبی سنی را عربی الدین محی نیز من .داندمی

 ابن" عنوان تحت ابیکتجهت، این در و داندمی "ناصبی سنی" را عربی الدین محی نیز عاملی، مرتضی جعفر سید

 تخریب دستور که -متوکل که است کرده ادعا عربی، الدین محی .است نموده متشر و تالیف" متعصب سنیعربی،

 از ،- کردند خراب را آنحضرت مطهر قبر او دستور به و بود کرده صادر مکرر را السالم علیه حسین امام مطهر قبر

 .باطنی هم و داشته ظاهری خالفت و ریاست هم که معنوی بزرگان زمره در و است اهلل اولیا



شیخ جواد تبریزی اهلل آیتبا حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ جعفر تبریزی آقازاده مرحوم  طبق گفتگویی که

ی متعددی در نقد فلسفه و عرفان از جمله هاداشتم، ایشان نیز مانند پدر منتقد عقاید فلسفی و عرفانی بوده و کلیپ

 وجود از ایشان در اینترنت سایت آپارات موجود است.وحدت 

 

 :السالمعلیهم اهلبیت به شدید ارادت و عشق

 اهلبیت به دوستی و محبت اظهار به نسبت که شوندمی پیدا بیش و کم افرادی شیعه، علمای و مومنین برخی میان در

 نیست این و دارند بیشتری ظهور و جلوه و بوده شاخصتر ،السالمعلیهم اهلبیت دشمنان با دشمنی اظهار و السالمعلیهم

اهلل آیت عالیقدر مرجع نمونه عنوان به .دارند السالمعلیهم اهلبیت به بیشتری اخالص و معرفت و محبت اینکه جز

 مجالس در ایشان جوانی و تحصیل دوران در اند نوشته ایشان حال شرح در .است بزرگواران این از یکیخویی،

 مشاربالبنان که حدی در کردهمی ضجه و گریه و شدهمی منقلب و کردهمی شرکت السالمعلیهم اهلبیت وضهر

 هم به ؛شودمی روضه مجلس وارد ایشان دیدندمی وقتی ایشان مانوسین و دوستان .اینجهت در بوده گردیده

 امام عزای نشانه به مشکی لباس را صفر و محرم ماه دو خوییاهلل آیت .باشید مواظب امد، ابوالقاسم سید آقا گفتندمی

 ایشان شاگردان از ابادی شاه نصراهلل شیخ حاجاهلل آیت مرحوم .نمودمی تن بر السالمعلیهم اهلبیت و پیامبر و حسین

 روضه که بودم مجلسی در :اند فرموده (خوییاهلل آیت نامه زندگی) فروزان شمع کتاب درای مصاحبه ضمن در

 ":فرمودند و بودند شده منقلب ایشان داشتند؛ حضور نیز خوییاهلل آیت و شدمی خوانده علیها اهلل سالم زهرا حضرت

 .شد نیز همینگونه که" شوم سپرده خاک به مظلومانه و غریبانه علیها اهلل سالم زهرا حضرت مادرم مانند دارم دوست

 مشهد مقیم علیه اهلل رحمه کهربایی محمود سید حاج آقای جناب السالمعلیهم اهلبیت الصاخ با و معروف مداح

 شده منقلب شدت به ایشان .خواندم را علیها اهلل سالم زهرا حضرت روضه و بودم خوییاهلل آیت خدمت در: فرمودند

 والمسلمیناالسالم حجه ... و کردمی گریه و دخورمی تکان یشهاشانه بودند، داده تکیه دیوار به که همانطور و بود

 ایشان .داشتند اقامت نجف در سالی چند که هستند مشهد منبریهای از نیز برکاته دامت گچکار محسن شیخ حاج

 گریه و خوردمی تکان یشانهاشانه و شدندمی منقلب ایشان خواندممی روضه که هنگامی هم من: فرمودندمی

 خوییاهلل آیت با سالها نیز تبریزی جواد شیخاهلل آیت. پوشیدندمی مشکی لباس را صفر و محرم ماه دو .کردندمی

 اثر در .است بوده ایشان استفتای هیات و خاص اصحاب از و بوده ایشان ممتاز شاگردان از و داشته مجالست



 از که ایشان .بود گرفته... و اخالقی و معنوی و علمی نظر از را یخویاهلل آیت بوی و رنگ همان ایشان، با مجالست

 افزوده السالمعلیهم اهلبیت به معرفتش و اخالص و محبت روز به روز بود، السالمعلیهم اهلبیت عاشق کودکی

 مذهبی شعایر ظیمتع به ایشان .گردید تقویت اخالص و معرفت و محبت این خویی،اهلل آیت با مجالست با گشت،می

 طالب از برخی که شودمی دیده کنار و گوشه .داشت خاصی حساسیت و داشت تاکید و داده اهمیت بسیار

 را دیگران و پوشندنمی مشکی لباس نیز السالمعلیهم اهلبیت عزای ایام در دارند، عرفانی گرایش که برخی خصوصا

 زعم به افراد از دسته این .شوندمی مذهبی هیاتهای و مومنین عموم تردید و شک مایه و نمایندمی منع کار این از نیز

 نظر از تبریزی جواد شیخاهلل آیت .اهلبیت عزای ایام در حتی دارد کراهت مشکی لباس پوشیدن: هستند مدعی خود

 منتشر و کرده اثبات و هنوشتای رساله جهت این در و ندارد کراهت مشکی لباس اصال که دارند اعتقاد فقهی،

 فرموده به بنا .السالمعلیهم اهلبیت عزای برای خصوص ندارد کراهت مشکی لباس بودند معتقد ایشان .نمودند

 مشکی عبای و قبا عزا، نشانه به ایشان ،السالمعلیهم اهلبیت عزای ایام در وحیدپور والمسلمیناالسالم حجه

. نمایند تقویت را شیعه مذهبی شعایر نمودمی سعی رفتار نظر از چه و گفتار رنظ از چه ایشان. پوشیدندمی

 ایام روی پیاده سنت همدیگر با خراسانی وحیداهلل آیت با تبریزیاهلل آیت: فرمودند وحیدپور والمسلمیناالسالم حجه

 جواد شیخاهلل آیت .یافتند حضور اسممر این در یکدیگر با و نمودند احیا را علیها اهلل سالم زهرا حضرت شهادت

 و شاگردان همراه به علیها اهلل سالم زهرا حضرت عزاداری مراسم در کفش، بدون برهنه و پیاده پای با تبریزی

 اهلل سالم زهرا حضرت عزاداران میان در تحولی و شوق و شور که نمودندمی شرکت مومنین عموم و ارادتمندان

 مقیم برجسته شیعه عالم- اهلل فضل حسین محمد سید آقا وقتی .دارد وجود مراسم این از صاویریت .نمود پا به علیها

 او شبهات و سخنرانی و نمود ایجاد علیها اهلل سالم زهرا حضرت شهادت در تردید و شک اش، سخنرانی در- لبنان

 و علما باالخص و کشور سراسر مذهبی هیاتیهای از خیلی گردید،ای عده تردید و شک باعث و منتشر شیعیان بین در

اهلل آیت میان این در .دادند نشان واکنش و گردیدند متاثر و ناراحت بسیار شدند، مطلع شیعه علمیه حوزه اساتید

 ضال " به تعبیر او از و نمودند تقبیح را وی کار و دادند نشان واکنش ایشان علیه بر شدت به مورد این در نیز تبریزی

 عالیات عتبات در اقامت ایام در چه تبریزیاهلل آیت ."است انداخته تردید و شک به را شیعیان که مودندن "مضل و

 اهلبیت مطهر قبور زیارت به شدمی فراهم فرصتی و زمینه وقت هر ایران در اقامت ایام در چه و کربال و نجف

 توفیق شام به سفری در .کردندمی مباهات و افتخار آن به و درفتنمی التعظیم واجب زادگان امام قبور و السالمعلیهم



 بخشی .شدند مشرف طالب، و ارادتمندان میان در که نمودند پیدا را علیها اهلل سالم زینب حضرت مطهر قبر زیارت

 توانندمی مندان عالقه که دارد وجود اپارات در علیها اهلل سالم زینب حضرت قبر زیارت به ایشان تشرف فیلم از

 چشمان از اشک و است ناله و گریه حال در و شده منقلب شدت به ایشان تشرف، این در .نمایند مراجعه خود

 .گرددمی جاری مبارکش

 

 :علیها اهلل سالم رقیه حضرت به اعتقاد

 شام به سفر در خود رحلت از قبل سال چهار هش، ۰۰۱۰ سال در علیه اهلل رحمه تبریزی جواد شیخاهلل آیت حضرت

 هش ۰۰۵۰ آذر ۵۰ تاریخ در .نمودند سخنرانی آنجا در و بودند رفته علیها اهلل سالم رقیه حضرت مطهر قبر زیارت به

 :نوشت اینگونه فارس خبرگزاری از نقل به خویش فرهنگی صفحه در آنالین، خبر خبرگزاری

 بزرگ گواه شام در خردسال طفل این دفن: گویدمی( س) رقیه حضرت درباره تبریزی جواد میرزا  اهللآیت مرحوم

 .دارد ایشان بر شدهداشته روا ستم و طهارت خاندان اسارت از قوى نشان و

 رقیه حضرت حرم در خویش رحلت از پیش سال چهار و ۰۰۱۰ سال در( ره) تبریزی جواد میرزا اهللآیت مرحوم

 :است اینچنین که دارد جالبی سخنرانی السالم علیها

 علیه حسین امام حضرت گویا بوده، مشهور اول از شام، در علیهماالسالم الحسین بنت رقیه حضرت کنونى ارمز

 طهارت خاندان اسارت انکار به که نشوند پیدا کسانى فردا تا است سپرده یادگارى به شام در خود از را نشانى السالم

 دختران حتى اسیران، ضمن در اینکه بر است بزرگى اهگو خردسال دختر این بپردازند، آن حوادث و السالمعلیهم

 است، قائم شهرت مکان این در علیهاالسالم رقیه حضرت دفن بر که هستیم این به ملتزم ما اند،بوده نیز خردسال

 .داشت پاس را او احترام باید و شتافتیم زیارتش به ما. است شده دفن و سپرده جان مکان این در علیهاالسالم حضرت

 دارد، ایشان بر داشته روا ستم و طهارت خاندان اسارت از قوى نشان و بزرگ گواه شام در خردسال طفل این فند

 آدم بر را السالم علیه حسین امام عزاى خدا که آنجا تا گریستند آن بر خاتم تا آدم از پیامبران تمام که ستمى آن

 .است الزم مکان این احترام رو این از خواند،



 گوش نبود، بیش خردسال طفلى علیهاالسالم رقیه: گویند مى که باطلى سخنان به و ندهید فرا گوش فاسد سخنان به

 موجب و بود خواهد شاهدى قیامت روز در که نیست خردسال کودک السالم علیه اصغر على مگر ندهید، فرا

 .تعالى اهلل شاء ان! شد؟ خواهد شیعه گنهکاران آمرزش

 شیاطین گمراهى از که اىبیهوده و فاسد سخنان به و باشند داشته را مکان این احترام است واجب همه بر بنابراین

 جوییم،مى تقرب متعال خداوند به السالم علیه حسین امام دختر زیارت با ما. نکنند اعتنایى و ندهند فرا گوش است،

 .بودند مظلوم همه وى خاندان و بود مظلوم خود که دخترى آن

 حوزه خبرگزاری باای مصاحبه ضمن در تبریزیاهلل آیت آقازاده تبریزی جعفر شیخ حاج والمسلمینم االسالحجه

 :اند فرموده السالمعلیهم اهلبیت به خویش بزرگوار پدر فراوان ارادت و عشق درباره

 با تابستان گرمای در کنند،می شبهه علیها اللّه سالم زهرا حضرت خانه به هجوم قضیه درای عده شنیدند وقتی ایشان

 مجلس در که زمانی در. کردند تبدیل دوم عاشورای به را فاطمیه و شده خارج زنان صورت و سر بر و برهنه پای

 روز در نجاتم برای اول که دارم هدف دو هااشک این از گفتندمی و ریختندمی اشک باران مانند نشستند،می روضه

. کنند احساسات ابراز السالمعلیهم بیت اهل به باید چگونه که بگیرند یاد و ببینند طالب و مردم که نای دوم و قیامت

: داد ادامه بودند، حساس بسیار اسالمی شعائر حفظ در پدرم مرحوم که این بیان با تبریزیاهلل آیت حضرت فرزند

 مجلس در کسی کردندمی مشاهده اگر و داشتند یدتأک السالمعلیهم بیت اهل مجالس عظمت با برگزاری به همیشه

 اهل برای که را ییهااشک آنها با که داشتند سیاه دستمال دو ایشان: افزود وی. دادندمی تذکر ندارد، توجه روضه

 در جهنم تشآ از تا دهیم قرار کفنشان در را دو آن که کردند وصیت و کردندمی پاک ریختندمی السالمعلیهم بیت

 که زمانی و نکردیم پیدا را آن بگذاریم، کفن در را دستمال خواستیم و کردند رحلت ایشان که روزی و باشند امان

 و راست دست در را آنها از یکی لذا اند؛ گذاشته کفن در را هادستمال خودشان که شد مشاهده کردیم، باز را کفن

 اهل مظلومیت ازای شمه که روایتی بیان هنگام فقید، مرجع این درس کرسی در .گذاشتیم اشان سینه در را دیگری

 ."گرفتمی را ایشان گلوی بغض بود، آن در السالمعلیهم بیت

 دفاع حق مذهب مسلمات از جان دل با است مومنین تمام بر": است آمده ربانی عالم این نامهوصیت از بخشی در

 که حسینیه شعائر مسایل در خصوصاً دهند فریب را مؤمنین از عوام شبهه، القای با بعضى ندهند اجازه گاه وهیچ کنند

 که نکنید کوتاهى آن در است، تشیع حق بر مذهب حفظ( ع) بیت اهل شعائر حفظ است، زنده آن واسطه به تشیع



 امر در و کنند خود کار پیشه را الهى تقواى تالش و جدّیت با که کنممى نصیحت عزیز طالب به. هستید مسؤول

 باشند داشته نظر مدّ را خدا رضاى همواره و کنند تالش تحصیل

 ابیطالب بن علی امیرالمؤمنین ضریح کنار در و شدندمى مشرف مطهر حرم به روز هر تبریزی، جواد میرزا مرحوم

 و کردندمى زیارت را( ع) امام زد،مى حلقه ایشان چشم در که اشکى با و ایستادندمى تواضع و اخالص با و( ع)

 رفتندمى( ع) امام مبارک ضریح کنار به مددجویى و موفقیت جهت درس، از بعد یا قبل که شد مشاهده بارها و بارها

 .شدندمى خود بى خود از واقعا زیارت، هنگام در و کردمى زمزمه فراوان ذوق و شوق با و

 آنها اگر که نباشید غافل( ع) ائمه به توسل از که ودفرممى ـ جوان طالب خصوص به ـ طالب به بارها و بارها وی

 خواهند کمک را شما آنان کنید، توسل نباشید، توفیق عدم نگران شما و شد خواهد درست کارها همه بخواهند

 .کرد

 

 :باشم خوان روضه کنممی افتخار من

 و شد شایع مذهبی هیاتهای و هاحوزه انمی در خبری قم، در تبریزی جواد شیخاهلل آیت حیات زمان در دارم یاد به

اهلل آیت از اشکالی شاگردان از یکی ایشان، خارج درس وسط در که بود قرار این از داستان .بود آن صحبت جا همه

 کندمی اعتراض شاگرد لحظه این در .کندنمی قانع را شاگرد ایشان پاسخ یا دهدنمی پاسخ ایشان و گیردمی تبریزی

 شده ناراحت تبریزیاهلل آیت .بدهید پاسخ باید و کنممی اشکال و است علمی بحث .خوانمنمی که روضه اینجا که

 من .نداشتم توفیق اما بشوم خوان روضه خواستممی من: فرمایدمی طالب و طلبه به خطاب و گذاشته کنار را کتاب و

 .کنممی افتخار مالسال علیه حسین امام خوانی روضه به

 را داستان این تبریزیاهلل آیت شاگردان از اندرابی اقای حاج والمسلمیناالسالم حجه از داستان این بیشتر تحقیق برای

 شوم خوان روضه خواستممی من: فرمود و شد ناراحت ایشان که بودم درس در روز آن من: فرمودند ایشان .پرسیدم

 .باشد السالم علیه حسین امام خوان روضه که کردمی افتخار ایشان .شدم مجتهد و خواندم درس و نداشتم توفیق اما

 کنممی افتخار من: فرمودند ایشان که کردند تایید را داستان این نیز مهاجر حسن سید حاج والمسلمیناالسالم حجه

 .باشم السالم علیه حسین امام خوان روضه که



 در که اند داده توضیحاتی و کرده تایید را مطلب این نیز ایشان دیگر شاگردان از بروجردی علوی ادجو سیداهلل آیت

 :است شده منتشرتحت عنوان: بزرگان شیعه به روضه خوانی افتخار کردند( ) حوزه خبرگزاری

 جواب درست را آن ایشان و شد مطرح فضال از یکی ناحیه از اشکالی تبریزی، اهللآیت مرحوم درس در روز یک

 و است بحث و درس محل بلکه نیست، که خوانی روضه اینجا آقا که گفت و شد بلند هم فرد آن که بودند نداده

 .بدهید را آن جواب باید داریم اشکال ما که حال

 وم،بش مجتهد که خواستمنمی اول من که فرمودند و کردند گریه منبر باالی حالت، این در تبریزیاهلل آیت مرحوم

 فرمودند ایشان آنگاه. شدم مجتهد و خواندم درس نبود، خوب صدایم چون ولی بشوم، خوان روضه خواستممی بلکه

 که شود تلقی طور این نباید و دارد قیمت و فضیلت چقدر علیه اهلل سالم سیدالشهدا آقا دستگاه به خدمت که

 محسوب نقص او برای خوانی روضه یا الشهداسید با ارتباطش پس است، رساله صاحب و مجتهد آقا، این  چون

 .شود

 شاگردان از یکی :فرمایدمی باره این در ایشان زاده آقا تبریزی جعفر شیخ حاج آقای جناب والمسلمیناالسالم حجه

 ماا کن، اشکال درس از بعد: گفتند پدرم مرحوم نشد، قانع او و دادند پاسخ آقا. کردند اشکال بار چند آقا درس در

: گفتند و گرفت را پدرم مرحوم گلوی بغض نیست که روضه کنیم بحث باید است، درس مجلس این: گفت شاگرد

 چون باشم، السالم علیه حسین امام خوان روضه خواستممی من. است رفیع بسیار روضه مقام نزن را حرف این شیخ،

 .باشد روضه یمهادرس کنممی افتخار من. نشدم موفق نداشتم صدا

 زمان در :فرمودند من به پدرم: فرمودند داشتم، تبریزی جعفر شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه با که گفتگویی طبق

 اینکار به ایشان .کردممی خوانی روضه و رفتممی منبر تبلیغ برای سال ۵۱ خویی، آقای طرف از نجف، در اقامت

 روضه و منبر اولین نیز من .بشوی بخوان روضه دارم دوست و برو منبر کردندمی توصیه نیز من به و نمودمی افتخار

 تشویق مورد و رفتم منبر دیگر فضالی و ایشان حضور در و ایشان امر به و خراسانی وحیداهلل آیت دفتر در را خود

 .کنممی افتخار السالمعلیهم هلبیتا و حسین امام خوانی روضه به و گذردمی سالها زمان، آن از .گرفتم قرار ایشان

 

 

 



 :معنوی و اخالقی ویژگیهای

 برخی نیز مالقات جلسه یک همان در اما کردم؛ گفتگو ایشان با و دیدم قم در را ایشان بار یک فقط من آنکه با

 عالمی ایشان .کرد شناسایی محسوس، طور به شدمی را ایشان معنوی و اخالقی خصوصیات

 بود عالمی .شدنمی سیر او با مجالست از انسان که بود داشتنی دوستاجتماعی، گیرا، و گرممتواضع،یق،خلمودب،

 در شخصیتی و علمی غرور که تکلف بی بود عالمی...  و پرسید سوال کرد، گفتگو راحتی به ایشان با شدمی که

 که گفتگویی طبق .اند داده شهادت مطلب همین بر نیز بودند مانوس ایشان با بیشتر که کسانی .نبود نمایان ایشان

 تاکید آن بر و تایید را نکات این نیز ایشان داشتم، ایشان شاگردان از انداربی آقای حاج والمسلمیناالسالم حجه

 اهل .بودند اخالق خوش بسیار و گیرا و گرم مردمی، زیست، ساده متواضع، ایشان: فرمودند انداربی استاد .نمودند

 گرم هوای .رفتیم ایشان منزل به رفقا از یکی با روز یک .بودند باالیی علمی نظر دقت دارای و تحقیق و مطالعه

 ایشان حال عین در وزیدمی گرمی باد و بودند مطالعه مشغول و گذاشته خود مقابلای پنکه ایشان و بود تابستان

 .کردند برخورد ما با گیرا و گرم و نموده استقبال ، دیدند را ما تیوق ایشان. کردنمی رها را تحقیق و مطالعه

 خبرگزاری با مصاحبه در پدر اخالقی و معنوی ویژگیهای درباره تبریزی جعفر شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه

 :اند فرموده حوزه

 در که زمانی و اندبوده یخصوص به حاالت دارای نوجوانی ایام از تبریزی جواد میرزا اهللآیت حضرت مرحوم

 که کسی اول خانواده،  میان در و داشتند اهتمام شب نماز به بودند، نشده طلبه هنوز و کردندمی تحصیل دبیرستان

 .بودند ایشان شدندمی آماده شب نماز برای

 و بخوانند دیتج به و الهی تقوای با را درس کردندمی سعی و داشتند بحث و درس به عجیبی اهتمام پدرم مرحوم 

 در چه کردندمی استفاده احسن نحو به وقتشان از تقلید مرجع این .دادندمی یاد دیگران به گرفتندمی فرا را چه هر

 بودند درس و مطالعه مشغول همیشه و نشد تلف ایشان از وقتی بودند مرجع که زمانی چه و طلبگی و نوجوانی دوره

 طالبی و گذارند جا به اثری خود از بتوانند تا بود این شانتالش تمام و یدندرسمی زندگی  روزمره کارهای به یا و

 شمار به مرحوم آن شاگردان از حوزه عالی سطح اساتید از بسیاری امروز و باشند حوزه افتخار که نمایند تربیت

 .روندمی



 واال نماید خدمت دین به اندتومی کند پیشرفت درس در طلبه اگر بودند، معتقد تبریزی اهللآیت حضرت مرحوم 

 در نفس تهذیب با همراه کردندمی توصیه طالب به لذا بزند، هم ضربه است ممکن و ندارد نتیجه سوادبی طلبه

 .بود مهم بسیار پدرم برای طالب طلبگیزی و ظاهریشکل بودن مرتب .باشند وقار صاحب تا کنند کوشش تحصیل

 از که بردمی پی امر این به سادگی به شدمی ایشان منزل یا و اتاق وارد سیک اگر بود ساده بسیار ایشان زندگی

 بازار و کوچه عادی مردم مانند کردندمی سعی تقلید، مرجع این .کردندمی استفاده پایین سطح در اولیه وسایل

 وسایل یا و شودمی حاضر نانوایی صف در تبریزی مرحوم چرا که کردندمی اعتراض ما به طالب لذا کنند زندگی

 قدرت فقیر، مردم که دارد وجود چیزی که کردندمی مشاهده منزل در اگر همچنین و کندمی تهیه را نیاز مورد

 .دادندنمی را آن از استفاده اجازه و داده تذکر فورا ندارند را خرید

 را فقیری راه میان در راگ و کردندمی حرکت حرم طرف به صبح اذان از قبل روز هر تبریزی اهللآیت حضرت

 مسجد به صبح نماز برای و شدندمی شب نماز مشغول حرم، در و کردندمی تامین را او حاجت کردند،می مشاهده

 .رفتندمی( ع) عسکری حسن امام

 زیر را مسایل قاطع بسیار حال، عین در اما بودند مهربان و رئوف بسیار خانواده اعضای با برخورد در پدرم مرحوم

 .کردندمی برخورد قاطعانه رفت،نمی ما خانواده از آن توقع که اموری یا و انگیزسئوال مواردی با و داشتند ظرن

 

 :تالیفات و آثار

 .(علیهاهللرحمة) انصاری شیخ محرمه مکاسب بر جلدی چهار یتعلیقه: ارشادالطالب .۰

 .جلد ۷ ـ( طهارة) العروة مبانی تنقیح .۵

 .جلد ۰ ـ( الحج) المناسک و عروةال مبانی تنقیح .۰

 .القصاص کتاب .۳

 .الدیات کتاب .۲

 .(اصول کامل دوره) االصول علم فی الدروس .1

 (چاپ حال در( )الصالة) العروة مبانى تنقیح .۷

 (الصوم کتاب) العروة مبانى تنقیح .۱



 (والخمس الزکاة کتاب) العروة مبانى تنقیح .۵

 (چاپ حال در: )طالب ابی بن علی المؤمنین امیر کتاب .۰۱

 .الشهادات و القضاء اُسس .۰۰

 .التعزیرات و الحدود اسس .۰۵

 .الرجال طبقات .۰۰

 .الصالحین منهاج تکمله .۰۳

 .منتخب مسائل .۰۲

 .الوثقی عروه بر حاشیه .۰1

 .اصفهانی اهللآیت مرحوم وسیله بر حاشیه .۰۷

 .االصول کفایه شرح .۰۱

 .المسائل توضیح رساله .۰۵

 .حج مناسک .۵۱

 .قصاص و حدود .۵۰

 (جلد1) النجاه صراط .۵۵

 .حج احکام در تهذیب .۵۰

 .العقائدیه المسائل فی الهیه االنوار .۵۳

 .النبی عن السهو نفی .۵۲

 .فدک .۵1

 (چاپ حال در( )السالم علیها) الزهراء فاطمة ظلمات کتاب .۵۷

 .السداد لبس فی مختصره رساله .۵۱

 .ینیهالحس الشعائر .۵۵

 .والئیه عبقات .۰۱

 (چاپ حال در) شبهه یک از فراتر عاشوراء زیارت .۰۰



 .الشبهات فوق عاشوراء زیارت .۰۵

 (السالمعلیهم) االئمة على الصحیحة نصوص .۰۰

 (مخطوط) الرجالیة النکات .۰۳

 (مخطوط الشیعة وسائل) الشرعیة االحکام استنباط فی الروایات من استفدت ما .۰۲

 .نصایحال .۰1

 .جدید استفتائات .۰۷

 بانوان احکام رساله .۰۱

 نوجوانان و جوانان احکام رساله .۰۵

 .است نرسیده چاپ به هنوز و است مخطوط که وجود ایشان از نیز ییهارساله

 غیر تتالیفا و آثار از دیگر برخی اخیرا، و است پیش سال چند تا تبریزیاهلل آیت تالیفات و آثار فهرست این البته

 .است شده منتشر نیز ایشان، چاپی

 جواد شیخاهلل آیت: فرمودند ایشان داشتم، پور وحید آقای حاج والمسلمیناالسالم حجه با که گفتگویی طبق

 و است موجود که نوشتندمی را آنها نیز خودشان کردند،می تدریس که را اصول و فقه خارج درسهای تبریزی،

 عنوان تحت ایشات تالیفات و آثار مجموعه .است شده آوری جمع نیز ایشان رجالی نظرات .ستا شده آوری جمع

 جعفر شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه .است رسیده چاپ به جلد ۷۱ حدود در و شده آوری جمع " موسوعه"

 رجال و کالم اصول، فقه، در پدرم تالیفات و آثار: فرمودند خویش پدر تالیفات و آثار چاپ توضیح در نیز تبریزی

 رسیده چاپ به جلد 1۲ در موسوعه این .رسید چاپ به تبریزیاهلل آیت نام به موسوعه یک در و گردید آوری جمع

 .است

 

 :اجتماعی خدمات و آثار

 بزرگ و مهم خدمات از یکی ایشان داشتم، اندرابی آقای حاج والمسلمیناالسالم حجه با که گفتگویی طبق

 و است مجهز که بردند نام قم در( عج) اهلل بقیه حضرت تخصصی درمانگاه را، تبریزیاهلل آیت مرحوم اجتماعی

 از یکی و است شهر دور خیابان ابتدای در درمانگاه این .است مفید آنها خانواده و طالب برای بسیار و مدرن



 سفارش تبریزیاهلل آیت .است شده تبدیل نیز بیمارستان به ظاهرا که باشدمی قم تخصصی یهادرمانگاه مجهزترین

 شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه با که گفتگویی طبق .شود رسیدگی آنها خانواده و طالب به که کردند زیادی

 دکتر نیز برادران این از یکی که است ایشان بزرگوار برادران دست به درمانگاه این مدیریت داشتم، تبریزی جعفر

 باشدمی

 

 :علمیه مدارس

 :تبریزیاهلل آیت مدرس

 به و شد کامل تبریزی،اهلل آیت رحلت از بعد مدرسه این .گردید علمیه مدرسه به تبدیل تبریزی،اهلل آیت دفتر و منزل

 این: فرمودند تبریزی جعفر شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه .است شده نامگذاری" تبریزیاهلل آیت مدرس "نام

 و فقه خارج و عالیه سطوح مدرسه، این در .است اساتید تدریس محل و مدرس حجره، هر و دارد حجره ۰۷مدرسه،

 مدرسه همین در نیز هستند، قم مشهور و بزرگ اساتید که تبریزیاهلل آیت برجسته شاگردان و شودمی تدریس اصول

 تدریس بهمدرسه، برمدیریت عالوه نیز خود تبریزی والمسلمیناالسالم حجه که است گفتنی .نمایندمی تدریس

 نامه زندگی و است فعال نیز " تبریزیاهلل آیت مدرس" سایت .دارد اشتغال مدرس همین در اصول و فقه خارج

 سفرهای در تبریزیاهلل آیت از فیلمهاییایشان، یهاتوصیهایشان، برجسته شاگردان معرفی تبریزی،اهلل آیت علمی

 .است موجود نیز...  و تیزیار

 

 :نجف علمیه مدرسه

 به که است شده ساخته تبریزیاهلل آیت نام به نجف در نیزای علمیه مدرسه: فرمودند تبریزی والمسلمیناالسالم حجه

 دست به نیز مدرسه این مدیریت .گشت خواهد رایج آنجا، در تدریس و تحصیل و رسدمی برداری بهره به زودی

 است تبریزی والمسلمیناالسالم هحج

 

 :فرزندان و ازدواج

 آقای جناب تبریزی خیر تاجر توسط ایشان ازدواج زمینه که بود نجف در ایشان اقامت اوایل در تبریزیاهلل آیت

 در نجف اجاره ایشان برایای خانه و شودمی فراهم -بود فرستاده نجف به را ایشان که - ایپکچی یعقوب حاج



 یکی ایشان فرزند سه .شودمی پسر فرزند سه و دختر فرزند پنج که شودمی فرزند ۱ ایشان ازدواج حاصل .نمایدمی

 والمسلمیناالسالم حجه عالیقدر استاد جز نیست کسی طلبه شخص .شودمی طلبه دیگری و کاسبَ دیگری و دکتر

 برکاته دامت تبریزی جعفر شیخ حاج آقای جناب

 

 استاد حاج شیخ جعفر تبریزی:

 خویش بزرگوار پدر اصول خارج و فقه خارج درس سال ۵۱ مدت به ایشان داشتم، ایشان با که گفتگویی طبق

 که است سال سه مدت حاضر حال در عالیه، سطوح تدریس سالها از پس و است نموده شرکت تبریزیاهلل آیت

 توسط که فضال از نفر ۰۱ حدود و ؛است نموده آغاز قم علمیه حوزه در را خود اصول خارج و فقه خارج تدریس

 در ایشان تدریس محل .دارند اشتغال حاضر حال در ایشان از علمی استفاده به اند، شده گزینش و امتحان ایشان خود

 وعاظ تربیت و اعتقادی مباحث تدریس به اصول، و فقه تدریس بر عالوه تبریزی استاد .است تبریزیاهلل آیت مدرس

االسالم حجه .است اعتقادی شبهات به پاسخگویی ایشان، علمی ارزنده کارهای از یکی .دارد اشتغال نیز خطبا و

 ایشان .است مردمی و صمیمیمهربان،اخالق، خوش متواضع، مودب، عالمی تبریزی، جعفر شیخ حاج والمسلمین

 وعاظ از یکی و دارد اشتغال نیز خطابه و وعظ به است، مق علنیه حوزه اصول و فقه خارج مدرسین از اینکه بر عالوه

 دیدم را ایشان که بود بار اولین پیش، سالها .نمایدمی منتشر را عترت و قرآن معارف تبلیغ، طریق از که است موفق

 ایشان نام از .کرد جذب خود به را من ایشان، پرمحتوای منبر و رفتندمی منبر مشهد علمای بیوت از یکی در که

 و رودمی منبر زاده؛ آقا یک که بود جالب برایم .هستند تبریزیاهلل آیت عالیقدر مرجع زاده آقا شدم مطلع پرسیدم،

 به تبریزیاهلل آیت بوی ایشان از .خوردمی چشم به ایشان منبر در ارزنده یهانکته .دارد گذار تاثیر و پرمحتوا منبر

 توفیق و گذردمی سالها زمان آن از .مردمی و صمیمیت مهربانی، خوش، اخالق تواضع،ادب، همان .رسدمی مشام

 .ام دیده مشهد القدر جلیل علمای بیوت در ایشان از متعدد منبرهای و ام داشته را بزرگوار این با متعدد مالقاتهای

 روز به روزشد، باعث کردند؛می نقل وارشانبزرگ پدر از که ییهاتوصیه و خاطرات و ایشان با گفتگوی و مالقات

 آن از تجلیل درای مقاله ایشان، رحلت سالگرد مناسبت به گرفتم تصمیم اینکه تا شوم تر مند عالقه تبریزیاهلل آیت به

 تبریمع مستند نامه زندگی و نموده لطفنمودم، درخواست تبریزی والمسلمیناالسالم حجه از .بنویسم متقی فقیه

 در و نموده آوری جمع روز چند مدت در را بزرگوارشان پدر فرمایشات نموده لطف نیز ایشان .کنند ارسال برایم



االسالم حجه .کنممی تشکر ایشان از همینجا و گرفت قرار استفاده مورد مقاله این در که گذاشتند من اختیار

 منبری من داشتند دوست پدرم: دادند توضیح اینگونه نمودند، انتخاب را شدن منبری اینکه علت تبریزی والمسلمین

 که رفتم قم در ایشان دفتر در خراسانی وحیداهلل آیت امر به را منبر اولین .کردم قبول نیز من و شوم خوان روضه و

 توفیق این بر ار خدا و ام داده ادامه نیز آن از پس .گرفتم قرار ایشان تشویق و لطف مورد و داشتند حضور نیز فضال

 مختلف مجالس در که منبرهایی است مقید ایشان .کنممی افتخار السالمعلیهم اهلبیت خوانی روضه بر و شکرگزارم

 موضوعات در هرکدام و است پرمحتوامنبرها، چون .دهند قرار خود... و تلگرام کانال در و کند ضبط رود،می

 است استفاده قابل هستند، عترت و قرآن معارف به مند عالقه که مومنینی و نجوا طالب استفاده برای است، مختلف

 اگاه آنها از کسی کمتر که دارد وجود نیز... و تاریخی پرسشهای و اعتقادی دینی شبهات برخی پاسخآنها، میان در و

. در آپارات موجود است. کلیپ فیلم از ایشان در مباحث اعتقادی، تاریخی، رجالی، تفسیری و .. ۰۱۱بیش از  .است

 را مشاهده نمود. هاتوان این کلیپمی تبریزیاهلل آیتهمچنین در سایت 

که به چاپ رسیده است کتاب حضرت رقیه )س(، حقیقت هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا  از تالیفات ایشان

جال مقدماتی نیز زیر چاپ است. از باشد کتاب زیارت ناحیه، رمی )س( از زبان اهل سنت، بررسی زیارت عاشورا

حاج شیخ جواد تبریزی، مجمع اهلل آیتتوان به تقریرات درس خارج فقه و اصول می آثار و تالیفات دیگر ایشان

 خدمت را شرعیه وجوهات تمامپدرم، رحلت از پس: فرمودند تبریزی والمسلمیناالسالم حجه الروات اشاره نمود.

 .دادم تحویل ایشان به و بردم سانیخرا وحیداهلل آیت

 

 :وفات

 بیماری سال چند تحمل از پس تبریزیاهلل آیت هق ۰۳۵۷ شوال ۵۵ معادل هش ۰۰۱۲ آبان ۰۱ شنبه، سه تاریخ در

 خوانده نماز ایشان پیکر بر خراسانی وحیداهلل آیت توسط باشکوه، جنازه تشییع از پس و گذشت در قم در سرطان

 .شد سپرده خاک به علیها اهلل سالم معصومه حضرت رمطه حرم در و شد

 تسلیت پیام تقلید، مراجع و علما و شد اعالم عمومی عزای شنبه ۳ و شنبه سه روز ایشان، درگذشت خبر اعالم از پس

 ایشان برای تهران و قم در نیز خود آن، بر عالوه و نموده صادر اطالعیه مناسبت همین به نیزای خامنهاهلل آیت .دادند

 .نمودند شرکت آن در و گرفته تعزیه مجلس



 

 :تبریزیاهلل آیت درگذشت مناسبت بهای خامنهاهلل آیت اطالعیه متن

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 راجعون الیه انا و اناهلل

 تبریزی آقای جواد میرزا حاج آقای اهللآیت مقام عالی فقیه و ربانی عالم که یافیتم اطالع فراوان تأثر و تأسف با

 .است ساخته سوگوار را علمیه هایحوزه و گفته وداع را فانی دار علیه اهللرحمت

 از کثیری جمع سال، هاده طول در و بودند قم علمیه یحوزه اساتید ترینبرجسته از و تقلید معظم مراجع از ایشان

 پارسایی و تقوی. گشتند مندبهره عالیقدر صولیا و فقیه این علمی تحقیقات و افادات از دینی علوم طالب و فضال

 برد،می کار به خویش ارادتمندان و شاگردان با که ایپدرانه رعایت و مردمی خوی و خلق کنار در بزرگ مرد این

 گوناگون هایعرصه در ایشان حضور و ساخته محبوب شخصیتی بسیجیان، و جوانان و طالب میان در را ایشان

 .بود آورده پدید پربرکت وجود این در مضاعفی کرامت انقالب هایحماسه

 فراموش را مقدس دفاع دوران شهیدان مقدس پیکرهای تشییع در ایشان باوقار سیمای هنوز قم شریف مردم

 .اندنکرده

 .است بزرگ خسارتی علمیه هایحوزه برای برجسته علمی شخصیت این و عامل عالم این درگذشت

 ویژه به ایران، ملت عموم به و علمیه هایحوزه و اعالم علمای و تقلید معظم مراجع به را ربزرگوا آن رحلت اینجانب

 از و کنممی عرض تسلیت محترمشان آقازادگان و مکرم بیت به نیز و ایشان مقلدان و ارادتمندان و شاگردان به

 .فرماید عطا ایشان به را صالحان پاداش برترین که خواهممی متعال خداوند

 ایخامنه علی دسی

 ۰۰۱۲/آبان/30

 

 :است شرح این به نیز ربانی عالم این ارتحال مناسبت به گلپایگانی صافیاهلل آیت پیام متن

 الرحیم الرحمن اهللبسم

 الیجبر کسر و تسد ال ثلمه



 هایحوزه ه،مقام اهلل اعلی تبریزی آقا جواد میرزا حاجاهلل آیت حضرت عالیقدر مرجع و بلندمقام فقیه ارتحال خبر

 اهللبقیه حضرت مقدس پیشگاه به را بزرگ یثلمه این. نمود داغدار و سوگوار را مذهبی و دینی جوامع و علمیه

 .نمایممی عرض تسلیت الفدا له العالمین ارواح

 علمیه هایحوزه او فقهی و علمی مکتب از که القدریجلیل استاد و بزرگوار و ارزشمند شخصیت چنین فقدان

 از نهی و معروف به امر السالم،علیهم بیت اهل مکتب و دین از دفاع تحقیق، تدریس، سنگرهای در و بوده مندهبهر

 خدمات مسوولیت، احساس و صداقت کمال در السالمعلیهم محمدآل معارف ترویج و هابدعت با مبارزه منکر،

 .است نگرانی و تاسف کمال موجب نمود،می ایفا ارزنده بسیار

 یعالقه شعائر، تعظیم در بلیغ اهتمام مسلمین، مصالح و مذهب دین، برای دلسوزی مشکوره، مقامات محکم، ضعموا

 وجود آن در که بود اموری از همه علیها اهللسالم طاهره صدیقه حضرت مقدس محضر به اخالص عرض و وافر

 .بود درخشان و نمایان خاص یجلوه با شریف

 .بودم شاکر و دلگرم روحانیت هایحوزه و جامعه در شانای وجود مثل به شخصا حقیر

 راجعون الیه نا ا و هلل انا

 ویژه به و معظم بیت و سعید فقید آن محترم شاگردان و اعالم علمای حضرات و علمیه هایحوزه به تسلیت عرض با

 و جزیل اجر بازماندگان برای و درجات علو بزرگوار فقیه آن برای متعال خداوند از ایشان، مکرم و معزز آقازادگان

 .نمایممی مسئلت جمیل صبر

 ۰۳۵۷ المکرم شوال 29

 «صافی اهلللطف

 

 :است کرده عنوان مناسبت این به پیامی در نیز سیستانیاهلل آیت

 و تالم موجب الشریف سره قدس تبریزی جواد میرزا حاج آقای اهلل آیت حضرت عالیقدر مرجع ارتحال ناگوار خبر»

 .گردید اوانفر تاسف

 مذهب و دین مخلص مرزبانان از و قم و نجف یمقدسه یعلمیه یحوزه دو اساطین از هاسال که بزرگوار آن فقدان

 .است عظیم خسارتی بودند



 طول در ایشان نظیر کم زحمات و روشن همگان برای والیت و امامت حریم از دفاع در مرحوم آن باالی جایگاه

 .است ماندنی یاد به همواره طالب تربیت و متعلی جهت متمادی سالیان

 علمیه هایحوزه به و فداه ارواحنا االعظم اهللبقیه حضرت مقدس آستان به را ربانی عالم آن فقدان یضایعه اینجانب

 مومنین عموم به و مرحوم آن محترم بستگان دیگر و مکرم آقازادگان به و قم مقدس یعلمیه یحوزه مخصوصا

 و جمیل صبر بازماندگان برای و درجات علو سعید فقید آن برای منانی خداوند از و نمایممی عرض یتتعز و تسلیت

 .دارم مسالت جزیل اجر

 :است شرح این به لنکرانی فاضل محمداهلل آیت پیام متن

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 راجعون الیه انا و هلل انا

 و تاثر موجب علیه تعالی اهلل رضوان تبریزی جواد میرزا آقای هللاآیت حضرت بیت اهل فقیه وارسته، عالم ارتحال

 که ـ تشیع عالم و شیعه علمیه هایحوزه و مرجعیت بر بزرگی خسارت مصیبت این تردید بدون. گردید شدید تاسف

 شتربی هاییاسطوانه چنین به نیاز و است تهدید معرض در والیت و دین دشمنان جانبه همه هجوم جهت به امروزه

 روحانیت و الشریف فرجه تعالی اهلل عجل االعظم اهللولی مقدس پیشگاه به را ضایعه این. است ـ شودمی احساس

 جعفر شیخ حاج آقای االسالمحجت مستطاب جناب و محترم زادگان آقا خصوصا ایشان مقلدین و شاگردان و معظم

 .دهد قرار خویش واسعه رحمت مشمول را ایشان خداوند. نمایممی عرض تسلیت مکرم دامادهای نیز و تبریزی

 لنکرانی فاضل محمد

30/ 8/ 85» 
 

 

 

 

 

 



 :مقاله منابع

 تبریزیاهلل آیت با اینجانب گفتگوی و خاطرات .۰

 برکاته دامت تبریزی جعفر شیخ حاج والمسلمیناالسالم حجه ایشان زاده آقا با گفتگو .۵

 که تبریزیاهلل آیت فرمایشات مجموع از که تبریزی جعفر شیخ حاج مسلمینوالاالسالم حجه دستنوشته از استفاده .۰

 گردیده آوری جمع بودند، نموده بیان خودشان علمی نامه زندگی از پراکنده طور به مختلف زمانهای در و بحثها در

 .گذاشتند مقاله برای اینجانب اختیار در و

 حاج والمسلمیناالسالم حجه با مصاحبه) تبریزیاهلل آیت معنوی و علمی حیات از ییهاجلوه :حوزه خبرگزاری .۳

 )هش ۰۰۱۵ خرداد 1 تاریخ در تبریزیاهلل آیت رحلت سالگرد سومین مناسبت به تبریزی جعفر شیخ

 جواد شیخاهلل آیت رحلت سالگرد هفتمین مناسبت به) شاهرودی احمدیاهلل آیت با مصاحبه: مباحثات سایت .۲

 ) هش ۰۰۵۵ آذر ۵۰ تاریخ به تبریزی

 التبریزی الجواد المیرزا الشیخ والمجتهدین الفقها شیخ مدرس سایت .1

 شیخ حاج گنجی،: آقایان اسالم حجج و آیات حضرات تبریزیاهلل آیت شاگردان با اینجانب مصاحبه و گفتگو .۷

 پور وحید اندرابی، حسین شیخ حاج ،مهاجران حسن سید حاجشاهرودی، احمدی عبداهلل

 جمع در هش ۰۰۵۳ مهر ۰1 تاریخ به بروجردی علوی جواد محمد سیداهلل آیت فرمایشات: )حوزه خبرگزاری .۱

 )اند کردهمی افتخار خوانی روضه به شیعه، بزرگان: فضال و طالب

 )ابطحی مرتضی سید قلم به تبریزیاهلل آیت مرحوم زندگانی به نگاهی) :قم و نجف ستون: مباحثات سایت .۵

 حسن بنی احسان شیخ والمسلمیناالسالم حجه با اینجانب گفتگوی .۰۱

 ۰۰۱۲ آبان ۰۱ شنبه سه تاریخ به تقلید مراجع و علما اطالعیه و تبریزیاهلل آیت خبردرگذشت) .ایسنا خبرگزاری .۰۰

 ) هش

 سالم رقیه حضرت و علیها اهلل المس زینب حضرت مطهر قبر زیارت و دمشق به تبریزیاهلل آیت زیارتی سفر فیلم .۰۵

ی حجت االسالم هاو سخنرانی علیها اهلل سالم زهرا حضرت شهادت روی پیاده مراسم فیلم همچنین .علیها اهلل

 آپارات در کهوالمسلمین حاج شیخ جعفر تبریزی در موضوعات مختلف اعتقادی، تفسیری، رجالی، تاریخی و ... 

 .است موجود .تبریزیاهلل آیتسایت و



تبریزی از جمله حجت االسالم والمسلمین سید رضی علم اهلل آیتتبریزی: مصاحبه با شاگردان اهلل آیت. سایت ۰۰

 تبریزی.اهلل آیتالهدی تحت عنوان منهج علمی 


