پرتوی از عظمت امام حسین ؟ع؟

متن و ترجمه منتخب االثر فی االمام الثانی عشر ؟ع؟

ناشر :كتابجمكران؛ تعداد صفحات 488:

مترجم :محسن احمدی؛ ناشر :منیر؛ دوره 6جلدی
این کتاب ثمره بخشی از مجاهدتهای علمی ایشان در راستای معرفی شخصیت
سیدالشهدا؟ع؟وتبیینریشهها،ابعادونتایجنهضتحسینیاست.اثری کهعنوان کتاب
سال والیت را به خود اختصاص داد.
ایشان در بخشی از پیشگفتار ،دلیل نگارش این اثر را چنین بیان داشتهاند« :در زمان ما
بیشتر افکار روی تحلیل حوادث و علل و نتایج وقایع حساب مینمایند ،و عظمت حوادث
تاریخی را از این راه اندازهگیری میکنند و کتابهایی که موضوع آن تحلیل حوادث
تاریخی باشد برایشان جالبتر و بیشتر مورد ّ
توجه خوانندگان و نسل جوان و روشنفکران
واقعمیشود».

«منتخب االثر» به توصیه و تأ كید مرحوم آیتاهلل بروجردی توسط شاگرد ّ
مبرزشان در فقه
و كالم یعنی مرحوم آیتاهلل صافیگلپایگانی درباره مباحث مختلف مهدویت تدوین شده
است.
معتبرترین احادیث در منابع شیعه و سنی در ده فصل گردآوری شده و نیز در پاورقی كتاب
توضیحاتی به فراخور ،از سوی پدیدآور ارائه شده است .این اثر كه شاید بتوان گفت
مهمترین دایرهالمعارف حدیثی مهدویت در دوران معاصر است ،برنده جوایز كتاب سال
والیت و كتاب سال مهدویت شده است.

ّ
معرفت حجت خدا (شرح دعای اللهم عرفنی نفسک)

فروغ والیت در دعای ندبه
ناشر:دفترتنظیمونشرآثار حضرتآیتاهللالعظمیحاجشیخلطفاهللصافیگلپایگانی ؛تعدادصفحات 194:

ناشر:كتابجمكران؛ تعدادصفحات 124:

ّ
«اللهم ّ
ن دعاها در بین ادعیهای است كه
عرفنی نفسك »...یكی از مهمتری 
دعای با مطلع
از سوی حضرات معصومین؟مهع؟ در باب مهدویت صادر شده است .به رغم كوتاهی متن،
معارفی بس عمیق و بلند دارد و از سویمعصومین؟مهع؟ تأ كیدشده كه برای حفظ ایمان در
فتنههایسختو گمراهكنند هآخرالزمان،شیعیانبایدبهخواندنآنملتزمباشند.
مرحوم آیتاهلل صافیگلپایگانی در این اثر ،پس از بررسی سند و بیان معانی دقیق الفاظ
دعا ،به شرح آن میپردازند.

مرحوم آیتاهلل صافیگلپایگانی در مباحث كالمی و اعتقادی چنان تبحری داشتند
كه از سوی مرحوم آیت اهلل بروجردی عالوهبر پاسخ به سؤاالت فقهی ،وظیفه پاسخ به
پرسشهای كالمیواعتقادی رانیزعهدهدار بودند.
دعای ندبه یكی از پرمحتواترین و عمیقترین ادعیه مربوط به مهدویت است .در حقیقت
یك دوره فشرده از معارف عمیق اسالمی و شیعی با رویكرد فلسفه تاریخ و جریان دو والیت
طاغوت و اهلل از هبوط آدم تا ظهور است.
در كتاب فروغ والیت در دعای ندبه ،نویسنده محقق به بسیاری از پرسشهای مطرح
دربارهایندعایعظیمالشأنپاسخهاییمتقن،جامعومانعارائه كردهاند.

فخر دوران

آفتاب مشرقین (دفتر شعر عاشورایی)

(نكوداشت استاد اعظم و زعیم بزرگ جهان اسالم مرحوم آیت اهّلل العظمی بروجردی اعلی اهّلل مقامه)

ناشر:دفترتنظیمونشرآثار حضرتآیتاهللالعظمیحاجشیخلطفاهللصافیگلپایگانی ؛تعدادصفحات۶۵ :

ناشر:دفترتنظیمونشرآثار حضرتآیتاهللالعظمیحاجشیخلطفاهللصافیگلپایگانی ؛تعدادصفحات۱۲۸ :

او دلداده موالیش حسین بود و زندگی خود را با او پیوند زده بود ،شب جمعه در جوار مضجع
معرفتی بلند مرجعی
شریف سید الشهدا؟ع؟ به خاك سپرده شد .وقتی مراتب علمی و
ِ
شاعری قدرتمند ایشان (كه رهبر فرزانه
عالیقدر ،چون مرحوم آیتاهلل صافی با قریح ه
ِ
انقالبنیزبروجوداینقریحهسرشاردرپیامتسلیتشانتأ كیدداشتند)تركیبشود،چنین
دفتر شعر عاشورایی كه معارفی بلند را با طنین و آهنگی روحافزا به دلدادگان ساالر شهیدان
ارائهمیدهد،حاصلمیشود.

ارتباط طوالنی ،عمیق ،گسترده و نزدیك مرحوم آیتاهلل صافیگلپایگانی با استاد
گرانقدرشان ،مرحوم آیتاهلل بروجردی باعث شده تا این شاگرد خلف و ّ
مبرز ،حجم
عظیمی از خاطرات و گفتنیها درباره شخصیت ،سبكزندگی و جایگاه علمی ،اخالقی،
سیاسی و اجتماعی استاد عظیمالشأن را در ذهن داشته باشد ،كه شمهای از آن ،در این اثر
خواندنی و جذاب برای عوام و خواص به رشته تحریر در آمده است.
از نكاتجالبتوجه كتابعالوهبرمطالبی كهدربارهشخصآیتاهللبروجردینقلشده،
عظیمشناختمردانالهی،وانگیزههایی
بیانتوضیحاتیاستدرخصوصاهمیتوآثار ِ
كه باعث شده تا شاگرد ،خاطرات خود از استاد را بنگارد.
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