
 آیت اله مرعشی

 ایزاى اّل ضیعِ تقلیذ هزجع ٍ فقیِ( قن ۶۸۱۱ ضْزیَر ۲ - ًجف ۶۷۲۱) ًجفی هزعطی الذیي ضْاب سیذ

 .است گذاضتِ جا تِ قن در خَد اس را ای کتاتخاًِ ٍی. تَد

 سًذگی

 تشرگاى اس هزعطی هحوَد الذیي ضوس سیذ پذرش. آهذ دًیا تِ ًجف در( قوزی ّجزی) ۶۸۶۱ سال در اٍ

 خارج درس در ًجف، در اسالهی، علَم هقذهات فزاگیزی اس پس الذیي ضْاب سیذ. تَد خَد دٍراى فقْای

 .تزد فزاٍاى ّای تْزُ آًاى هحضز اس ٍ ضذ حاضز الغطا کاضف احوذ ضیخ عزاقی، ضیاء آقا اصَل ٍ فقِ

 ٍ تْزاى قن، ساهزا، کزتال، کاظویي، ًجف، در ًجفی هزعطی. آهذ ًایل اجتْاد درجِ تِ سالگی ۷۲ در اٍ

 یشدی حائزی عثذالکزین ضیخ ، طالقاًی هزتضی ضیخ حاج چَى استاداًی هحضز اس ٍ کزد تحصیل کزهاًطاُ

 آقا: اس اًذ عثارت آًْا اس تزخی کِ کزدًذ دریافت اجتْاد اجاسُ تقلیذ عظام هزاجع اس تزخی اس اٍ. تزد استفادُ

 آخًَذ ضاگزداى اس)کزهاًطاّی عالهی ٍ یشدی حایزی عثذالکزین ضیخ اصفْاًی، اتَالحسي سیذ عزاقی، ضیاء

 (.خزاساًی

 اٍ اس گزفتگاى رٍایی اجاسُ اس ٍتزخی ضاگزداى

 سیذ: اًذ جولِ آى اس کِ کزد تزتیت سیادی ضاگزداى قن، علویِ حَسُ در تذریس سال ّفتاد اس تیص طَل در

 غضٌفزی هحوذّادی سیذ خَاًساری، غضٌفزی هْذی سیذ هفتح، هحوذ هطْزی، هزتضی طالقاًی، هحوَد

 رٍایت اجاسُ اٍ اس ضیعِ ٍعلوای داًطوٌذاى اس سیادی عذُ. صذٍقی هحوذ کٌی، هْذٍی هحوذرضا خَاًساری،

 اهاهت، اهلل عشیش سیذ ًجفی، طثسی رضا هحوذ ضیخ الجَردی، هْذی سیذ: عثارتٌذ آًاى اس تزخی کِ دارًذ

 حسیٌی رضا هحوذ سیذ کاضاًی، عثاس سیذ پَراهیٌی، اهیي هحوذ استادی، رضا هزعطی، هحوَد سیذ

 ..ٍ علَی الحسیي تي علی سیذ علَی، عادل سیذ جاللی،

 ّا فعالیت تزخی

 .آًْاست جولِ اس ضْاتیِ هذرسِ هْذیِ، هذرسِ کِ تَدُ ٍی ّای فعالیت اس یکی علویِ هذارس تأسیس

 السهِ کِ هالی توکي ٍ استطاعت: گفت هی ٍ ضَد هطزف کعثِ سیارت تِ ًتَاًست ّزگش ًجفی هزعطی

 (کزد هی کتة خزیذ صزف را خَد دراهذ توام چَى. )ًذارم است، کزین خذاًٍذ خاًِ تِ تطزف ٍجَب

 کتاتخاًِ

 اسالهی ضَرای هجلس کتاتخاًِ ردیف در ٍ کطَر ّای کتاتخاًِ تزیي تشرگ اس ًجفی هزعطی اهلل آیت کتاتخاًِ

 ۷۱۲۲۲ ٍ چاپی کتاب جلذ۷۱۲۲۲۲ اس تیص اکٌَى ّن کتاتخاًِ ایي. است رضَی قذس آستاى کتاتخاًِ ٍ

 تحزیز رضتِ تِ هقالِ ٍ رسالِ کتاب، ّطت ٍ چْل ٍ یکصذ اس تیص عوزش طَل در اٍ. دارد خطی کتاب جلذ

 .اًذ ًزسیذُ چاج تِ ٌَّس آًْا اس تسیاری ضوار کِ درآٍرد


